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الوطني  العمل  تجربة  مراجعة  بضرورة  المطالبة  تتوقف  لم  عدة،  سنوات  منذ 
الفلسطيني، مراجعة ال تتوقف فقط على ربع قرن هي عمر »أوسلو«، بل تصل 
الممارسة  أو  العملياتية  التجربة  في  تنحصر  ال  وأن  ذلك،  من  أبعد  ما هو  إلى 
وتفكير  فحص  إعادة  تستدعي  ومصيريتها،  وحيويتها  بل  وضرورتها،  فالمسألة  فقط، 

ومراجعة شاملة، لألفكار واالستراتيجيات والتكتيكات واألدوات والوسائل وطرق العمل.

إن إحدى المشاكل الحقيقية التي تتبدا في تجربة حركة التحرر الوطني الفلسطينية، هي عدم حسم دور 
ومكانة المراجعة وإعادة الفحص والتقييم والنقد والتجاوز، من زاوية أن أي جسم اجتماعي حي )تنظيم، 
مؤسسة، حركة تحرر..(، بحاجة وعلى نحو مطلق ألن تصبح المراجعة نظام حياة لديه، ال ترتبط بالمناسبات، 
أو المنعطفات، أو مراحل الخطر، وإن تعلو وتيرة المطالبة بها، والعمل على إنجازها لتفادي الخطر الداهم 
إلى تصفية  الهادف  القرن«،  المسمى »صفقة  الصهيوني  األمريكي  المشروع  قواًل وفعًل، في  اليوم  القائم 

قضيتنا ووجودنا مًعا.
لجرأة  تحتاج  لزم،  إن  ومحاسبتها  الذات  ومساءلة  والنقد  والفحص  المراجعة  نحو  الذهاب  قرار  يكون  قد 
الوضع  في  القيادة  دفة  على  يسيطرون  ممن  الخصوص  وجه  وعلى  الوطنية،  الحركة  مكونات  جميع  من 
مًسا بدورهم واستئثارهم  أو  إدانة لهم،  إما  الفلسطيني، وهذا لألسف موضع شك، ألنهم يرون في ذلك 
في المؤسسة الوطنية، لذلك فهم لن يملكون جرأة اإلقدام على هذه الخطوة الحيوية، وال ينظرون لتجارب 
الشعوب وحركات التحرر التي أقدمت على المراجعة، وحققت أهدافها، وال إلى تجربة عدونا الذي يتقدم 
علينا بأشواط كبيرة، ويمارسها باعتبارها دورة حياة مستمرة، تضطلع بها أهم المراكز البحثية على الصعد 

االستراتيجية والسياسية واألمنية واالقتصادية وغيرها.
إن مفتاح المراجعة في اللحظة الراهنة، ارتباًطا بالتعقيدات القائمة بسبب حالة االنقسام وتراجع دور ومكانة 
حركة التحرر الفلسطينية، والمخاطر التي تهدد بتصفية القضية الوطنية، يكون في اإلجابة على سؤال: 
لماذا حصل ما حصل؟ الذي سبق أن تم طرحه فلسطينًيا بعد هزيمة حزيران 1967، رغم هول ما جرى واالنهيار 
الذي أصاب المنظومة العربية آنذاك، حيث بادر غسان كنفاني »كما غيره«، إلى طرح السؤال ودفعه إلى األمام 
وحاول اإلجابة عليه في الكثير من إرثه السياسي واألدبي الذي تركه، كي يشكل لنا هادي وكاشف للستمرار 
في دفع السؤال، لإلجابة عليه ال أن نبقيه معلًقا –كما هو واقع الحال- بعد ما يقرب من نصف قرن على 

اغتياله/استشهاده.
بصراحة شديدة، إذا تجاوزنا طرح السؤال والمراجعة، ال نخدع إال أنفسنا، ألن الحصيلة ستكون استمرار الفشل 
التوالد  األزمات عن  الفلسطيني، ولن تكف جذور  الوطني  المشروع  التصدي ألعباء ومهمات  التاريخي في 
إنتاج نفسها،  أو منظومة متخلفة«، ستبقى تعيد  »بنية  الفلسطيني أسير  الوضع  إبقاء  وبالتالي  تباًعا، 

وتدفع الشعب الفلسطيني وقضيته إلى مزيد من االنقسام والتفكك والتجزئة.
وال نخدع إال أنفسنا أيًضا، عندما نتحالف ضد الحقيقة التي اعتبرها غسان ناظم رئيسي للعلقة مع الجماهير، 
وخلَّدها شعارًا على رأس مجلة الهدف. تلك الحقيقة التي ال تأخذ جوهرها ومعناها حًقا، إن لم تقترب من 
السؤال المعرفي والبحث في أسباب ما حصل ويحصل، بحيث ال نبقى رهينة لمن يقومون من »موقعهم« 
باستخدام  تارة  باستمرار،  والفكرية  السياسية  الحياة  وبإفساد  شعبنا،  تضحيات  وتبديد  والخداع  بالتضليل 
وتوظيف مفردات الخيانة والسقوط، وتارة أخرى، باإلستقواء بالهزيمة، ليصبح الشعار المعبر عن بؤس الواقع 

إن لم يكن انحطاطه: »القافلة تسير والكلب تنبح!«. 
بتكثيف شديد.. إننا بحاجة فعًل ألن نمتلك شجاعة تؤهل ألن نوقف قافلة تسير عكس مصالح وأهداف 
شعبنا، وكل ما هو وطني ومعرفي، وتدفع نحو مزيد من الفشل والهزيمة، وبالتالي استمرار النبح وخداع 

النفس والشعب.. فهل حان وقت أن نقرع جدران الخزان؟! نعم.. لقد حان وهذا ما ندعو له دون تباطؤ.     

  كلمة الملف/ المراجعة: الضرورة الحيوية
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إنه زمن االشتباك.. زمن غسان يكرر ذاته

د. انتصار الدنان
أستاذة األدب العربي/ لبنان

 تلك الهدن التي كانت تعطى في أيام الحروب التي لم تنته بعد، سمحت للعدو أن يمد براثنه
المقاتل تجعل  القتال  من  اإلجازة  تلك  سنة.  خمسين  قبل  كنفاني  غسان  قالها  أرضنا.   في 
االشتباك ذلك  هو  غسان  أراده  والذي  وأردناه،  ابتغيناه  الذي  فالقتال  النضال،  عن  ويتقاعس   يتقهقر، 
للمناضلين ا من غسان  ا وملحًّ الذي يجب أن يكون، وهذا االشتباك كان مطلًبا ضروريًّ العدو،   الدائم مع 

الذين سيسلكون دربه من بعده، ألن زمن االشتباك يجعل المرء متأهًبا دائًما لمواجهة العدو.
 هو الزمن ذاته يتكرر. زمن الجوع، والقهر، والفقر، وأجيال تفنى في الغربة التي ال نعلم بعد لها حدوًدا، حيث إننا في صراع

مع ذواتنا، أنعود في ظل هذا القهر واالنكسار؟

 هو االشتباك حول البحث عن لقمة يسد فيها الناس جوعهم الذي لم ينته منذ أن لجأوا، هو المخطط المراد لهذا الشعب

 أن يسيره، فغسان يقول في قصته )الصغير يذهب إلى المخيم(:« فقد كان يتعين علينا أن نجد ما نعبئ به سلتنا: أمام

 الدكاكين. وراء السيارات. وفوق المفارش أيًضا إذا كان المعني في قيلولة أو داخل حانوته«، وهو المشهد يتكرر اليوم في

 مخيمات اللجوء للعديد من األطفال الذين صاروا يرغبون بالخروج من المخيم، ألن أبوابه صارت تطبق على صدورهم. هي غفلة

البائع يأخذ فيها األطفال ما يجدونه مما سيرمى من فواكه أو خضار.

 وأنا أقول لغسان:« هاجسك الذي كنت تخافه خلقوه، وجسوا فيه شعبنا الذي صار زمن االشتباك عنده لقمة طعام. وبالفعل

 الباحث عنها صار كالمقاتل الذي ال يعرف كيف يمر بين طلقتين طوال نهاره. ليس المهم نوع الطعام، إن كانوا يرغبونه أم

ال، لكنه البحث الدائم عن ذلك القهر المستمر.

 فهنا مهمة كل فرد البحث عن نفسه، والبقاء على قيد الحياة ما استطاع إليها سبيًل، إنه االشتباك الذي يعيشه الفلسطيني

من يجعل  ذلك  كل  توطين.  اللجئين،  وتشغيل  الغوث  وكالة  تمويل  وعدم  قرن،  صفقة  كلها،  التجاذبات  هذه  ظل   في 

 الفلسطيني دمية في أيدي من بيده القرار بحسب زعمه، لكن ربما ال تصح هذه المقولة، ألن الفلسطينيين في زمن االشتباك

يكونون في خندق واحد.

 ليس مبكًيا أن نقول بأننا بتنا نشعر بالهزيمة في داخلنا، وال نستطيع االستقواء على ذواتنا، ألنها الحقيقة المرة، ألن العالم

 كله يركض وراء الفلسطيني، يريد أن يقبض عليه، لينتزع آخر معاقل الحرية التي تتغلغل فيه، هي الروح التي مازالت تؤمن

بأن فلسطين لك.
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 غسان في قصته ذاتها يصف لنا حالة ضياع رابط الدم، عنده ضاع ذلك الرابط بسبب الخمسة ليرات التي كان الجميع ينوي أن

 يستولي عليها. وفي زماننا اليوم يضيع رابط الدم أمام التغول على تلك األرض التي يغتصبها العدو منذ أكثر من سبعين

سنة.

 الممسك بتلك األرض كالولد ابن العشر سنوات القابض على الخمس ليرات التي وجدها بعد جوع مزمن، يخاف أن يقبضوا على

يديه ويأخذوا منه تلك األرض التي يلهث للحصول عليها العدو بكل الطرق الممكنة.

 ابن العشر سنوات احتفظ بالخمس ليرات إلى أن ضاعت منه بعدما تعرض لحادث، وغسان من خلل قصته يريد أن تظل اليد

قابضة على فلسطين، وأن ال تضيع في ظل أحداث تتالى من أجل سلبها بأجمعها.
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غسان كنفاني و«الكتلة التاريخية« كمفهوم 
ثقافي طبقي نقيض!

نّصار إبراهيم
كاتب وباحث سياسي/ فلسطين

يشّكل المثقفون »اإلسمنت العضوي الذي يربط البنية االجتماعية بالبنية الفوقية ويتيح 
تكوين كتلة تاريخية« )أنطونيو غرامشي(.

في كل مرة يحيي الفلسطينيون فيها ذكرى استشهاد كنفاني يعودون الستذكار كتاباته ورواياته ومقوالته، هذه الظاهرة 

بالفراغ كتعبير عن  الوقت تستبطن شعورًا  وإبداعاته، فإنها في ذات  للشهيد كنفاني  احترام وتقدير  ما تعبر عن  بقدر 

المعضلت الجدية التي يعاني منها الواقع الفلسطيني سواء على الصعيد السياسي، واألخطر على الصعيد الثقافي. 

الدور األهم الذي لعبه غسان كنفاني عبر إبداعاته األدبية والسياسية والعملية هي أنه مثل بتجربته الشاملة هذه مشروًعا 

ثقافًيا وطنًيا ثورًيا، وذلك من خلل  تبنيه  لثقافة ثورية واضحة هي على النقيض  من الثقافة الرسمية السائدة، فلم يسقط 

في بؤس التوليف بين الثقافة الثورية والثقافة الطبقية المهيمنة عربًيا، وقد بدا ذلك واضًحا منذ دراسته الرائعة »ثورة 

63« التي كشف فيها عقم وخطورة الثقافة الرجعية السائدة والدور الذي لعبته في حرف وتبديد النضال الوطني التحرري 

الفلسطيني... لهذا فإن كتابات غسان كنفاني لم تتحول إلى بيانات سياسية أو شعارات حزبية ضيقة، إنه لم يجعل منها 

أداة للتكتيك السياسي، بل كانت تحمل مشروًعا ثقافًيا ثورًيا يؤسس الوعي الجماعي الفلسطيني ويشحذه، وألنه كذلك فقد 

تحولت إبداعاته إلى دريئة أسمنتية ثقافية صلبة للقضية الوطنية الفلسطينية، لقد بقي غسان وفًيا لهذا الخيط الناظم في 

كل كتاباته، األمر الذي جعل من إرثه األدبي والسياسي مرجًعا لتعميق وحراسة الوعي الشعبي على المستويين الفلسطيني 

والعربي. 

هذه الفكرة المحورية تصبح أكثر وضوًحا حين نتأمل بعمق سؤال غسان كنفاني المفجع في روايته »رجال في الشمس«:  

لماذا لم يدق أبو قيس وأسعد ومروان جدران الخزان وهم يختنقون في صهريج مقفل يشتعل سعيرًا تحت شمس الصحراء 

اللهبة على حدود الكويت ...؟ 

ومن  فعًل؟!  الخزان  الثلثة جدران  الفلسطينيون  لو دق  ماذا  نقيض:  إلى سؤال  وبذكاء  يحيلنا  المراوغ هذا  بسؤاله  كنفاني 

بمقدوره أن يجزم أن الفلسطينيين الثلثة لم يحاولوا فعًل دق جدران الخزان؟! فهل هناك من يسمع؟! وهل هناك من هو 

قادر على تغيير النتيجة في ظل البنى الطبقية المهيمنة؟! وما تعبر عنه من خيارات سياسية آنذاك؟! 

هذا السؤال يضعنا مباشرة أمام اللحظة الرهنة بكل أثقالها وأسئلتها بما يتجاوز ربما أسئلة النكبة عام 1948، ذلك ألننا قد 
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نجد لسياقات النكبة بعض التفسيرات أو التبريرات، مثل ضعف وعجز وتواطؤ األنظمة العربية، أو ضعف الوعي العام في 

مواجهة المشروع االستعماري الصهيوني آنذاك، وما يرتبط بذلك من موازين قوى وغير ذلك.

 ولكن، ماذا عن الواقع الراهن؟! أي ماذا بعد أن اكتشف الفلسطينيون أن »خيمة عن خيمة تفرق«؟! أي حين تجاوزوا خيمة 

وجدوا  ذلك  ومع  الكبرى،  التضحيات  وقدموا  أشكالها  بكل  المقاومة  في  خاضوا  أن  بعد  ماذا  المقاومة...  خيمة  إلى  اللجوء 

أنفسهم أمام خيارات سياسية ال تتجاوز حكم ذاتي وحصار وانقسام وصفقة قرن سقفها 50 مليار دوالر يدفعها األعراب 

المفتوح  التطبيع  استجداء  إلى  والعربي  الفلسطيني  الحال   وصل  كيف  الفلسطيني؟!  الشعب  وحقوق  فلسطين  مقابل 

الثقافة  الواقع؟! واألهم أين  البنى االجتماعية الطبقية المهيمنة التي أوصلت إلى هذا  والمفضوح مع إسرائيل..؟! ما هي 

النقيضة لهذا االنهزام والهبوط...؟! 

فمع هيمنة خيار التفاوض والمساومات السياسية وصواًل إلى اتفاقيات أوسلو تعرض المشروع التحرري الوطني الفلسطيني 

في بعده الثقافي إلى حالة من االلتباس والضعف، هي انعكاس للخيارات السياسية التي شوشت وأربكت  ذلك المشروع، تمثل 

ذلك في االقتراب والتقاطع والتحالف مع القوى التي  يراها ويتعامل معها الشعب الفلسطيني باعتبارها جزًءا من الحلف 

المعادي؛ القوى اإلمبريالية العالمية والرجعيات العربية، زاد من عمق هذا المأزق واألزمة سياسة الترويج إلمكانية إنهاء الصراع 

مع المشروع الصهيوني بالمساومات والمفاوضات وتحسين العلقات معه، فيما يواصل ذلك االحتلل الكولونيالي االقتلعي 

سياساته المناقضة لكل حقوق ومصالح الشعب الفلسطيني.

هذه الحقيقة أربكت المشهد الفلسطيني، ففلسطين وقضية الشعب الفلسطيني كقضية تحرر وطني كانت تصطف دائًما 

إلى جانب قوى التحرر الوطني العالمية والقوى التقدمية والديمقراطية، والشعب الفلسطيني بعد انطلق ثورته المعاصرة 

مثل عربًيا الطليعة المقدامة للجماهير العربية، وهو بكل ذلك كان ملهًما للمثقفين الفلسطينيين والعرب الذين استجابوا 

ثقافيا لهذه الحالة، وتفاعلوا معها مما شكل بنية ثقافية وطنية ثورية صلبة وعميقة.

نقيض  ثقافي  كمفهوم  التاريخية  الكتلة  مفهوم  على  واضحة  تأثيرات  تركت  عميقة،  لهزة  أوسلو  منذ  تعرض  هذا  كل 

للمشروع الصهيوني وحلفائه من قوى إمبريالية ورجعية وقوى طبقية متوحشة.

الهدف من تناول هذا البعد ليس الخوض في نقاش سياسي، بل مجرد تمهيد لنقاش البعد الثقافي في الصراع، ونحن نحيي 

الذكرى السابعة واألربعين الستشهاد غسان كنفاني، وذلك من  أجل إعادة التذكير  بدور المثقفين الفلسطينيين والعرب في 

زمن االشتباك في  فلسطين وعليها. 

فإذا لم ينهض المثقف والمفكر والكاتب الفلسطيني والعربي اآلن للحفاظ على فلسطين وحراسة الوعي وتحصينه، إذا لم 

ينهض كل هؤالء اآلن ويخوضوا االشتباك بالمعنى الثقافي ضد القوى الخارجية والداخلية التي تستهدف، وبل رحمة، تاريخ 

وحضارة وهوية ووعي  وحقوق اإلنسان الفلسطيني والعربي.. فمتى سيأتي دورهم يا ترى؟!

الشعب الفلسطيني اآلن بحاجة لذلك المثقف الذي يحترمه ويستمع إليه ويدخره كالقرش األبيض لمثل هذا اليوم األسود... 

فإذا لم نجده اآلن في  دائرة االشتباك الثقافي – السياسي فألي شئ إذن نريده بعد ذلك؟!
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الشعب الفلسطيني اآلن بحاجة للمثقف الثوري حيث تتعرض فلسطين وقضية شعب فلسطين للستباحة والتصفية، إنه 

بحاجة اآلن للمثقف الشجاع الذي يقوم بدوره كنبي يبشر دائًما بالثورة ويتصدى بعناد للثقافة البائسة التي تروج للهزيمة 

والتطبيع وتشريع المساومات مع االحتلل وقوى الرجعية واالستعمار العالمي، أي المثقف الذي ال يبيع روحه، وموقفه، وال 

يسقط في مصائد المغفلين المحكومة بتكتيكات اللحظة العابرة والمصالح األنانية الضيقة.

في زمن االشتباك... حيث رحى المواجهة يدور بكامل قوته، فإن غربال الصراع يهز الواقع والوعي بصورة عاصفة، وسيفرز 

الغث من السمين، المثقف الثوري من االنتهازي، المثقف الجرئ الشجاع من المثقف الهش والملتبس... حينها لن يحمي أي 

مثقف لقبه مهما كان صاخًبا إذا لم يبرر ذاته، ويبرهن على ذلك في ميدان المواجهة الثقافية الممتد.

من أخطر مظاهر تهافت الكثير من المثقفين العرب في هذه المرحلة هو انخراطهم بوعي أو بدونه في عملية تكّيف تشبه 

»التكيف الدارويني« )نسبة إلى تشارلز داروين صاحب كتاب »أصل األنواع«( وفق تعبير الكاتب البريطاني جون هاريس، أي 

كالنباتات الصحراوية التي تقوم بتكييف ذاتها بناء على واقع الظروف الصحراوية والجفاف. إنها ال تعمل على تغيير تلك 

الظروف المجافية، كما ال تعمل من أجل مغادرة الصحراء، وكل ما تقوم به هو التكيف معها ال أكثر... أو كالحرباء التي 

تغير لون جلدها لكي تتماهى مع البيئة المحيطة بها، إنها تقوم بتغيير ذاتها وليس تغيير البيئة، هذا ال يعني أن مهارة 

التكيف هي أمر سلبي دائًما، فهي قد تكون الخيار الوحيد أمام تلك الكائنات، أو في مرحلة وظروف محددة، ولكن حين 

يتعلق األمر بالمثقف، فإن قبوله بالتكيف مع الواقع ببناه الثقافية السياسية والطبقية المهيمنة، أو القبول بالمساومة على 

الفكرة أو األيديولوجيا على حد تعبير لينين ، أو االنتظار لكي ينجلي غبار المواجهة  في محاولة للتغطية على الضعف أو 

العجز أو اإلخفاق، فإنه سيذهب طوًعا أو كرًها نحو الموت أو الغيبوبة الثقافية. هذه الممارسة تتناقض جذرًيا مع دور ووظيفة 

والتدمير  التشويه  وصدِّ هجمات  جانب،  من  الناس  وعي  يحمي  بما  الواقع  بأسئلة  انشغال  من  تعنيه  بما  الثوري،  المثقف 

الثقافي من جانب آخر.    

حالة التمزق والجهل والعشوائية تجاه ما يجري في مجتمعاتنا العربية يشير إلى أن الكثير من المثقفين والكتاب يميلون 

للوعظ والفكر الغيبي أو االنتقائي أو الرغائبي وكأنه الحل... أو يذهبون لشتم الواقع وشتم الذات وكأن ذلك هو الرد والطريق 

للتغيير... بينما المطلوب ممارسة ثقافية تخوض المواجهة لحراسة الوعي وتحصينه وهزيمة الفكر أو الثقافة التي تحاول 

هزيمة الوعي واحتلله.  

القضايا طرًحا عقلًيا محًضا« بداًل من طرحها طرًحا سياسًيا تاريخًيا، وإال ستبقى مجرد  الضروري تجنب طرح  ذلك ألنه »من 

استبصارات وتأملت شخصية تمثل نوًعا من »رؤية األحداث بعد وقوعها » )غرامشي – ص 321(..

اآلن في زمن االشتباك، حيث تجابه األمة والمجتمعات العربية ومن ضمنها الشعب الفلسطيني األهوال والويلت االجتماعية 

والسياسية والثقافية والسلوكية، يغيب الكثير من المثقفين والمفكرين الذين كان من المفترض أن يكونوا عند خط الواجب 

األول. 

اآلن في زمن االشتباك تصبح أي مهادنة أو مساومة أيديولوجية مع الغيبيات والتكفير والتجهيل والشعوذة »الدينية« أو 
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المساحات  المثقف  يغادر  أن  تستدعي  وخطورتها  المواجهة  ضراوة  خيانة،  من  نوًعا  السياسي  الهبوط  وتبرير  االجتماعية 

والسياسات الملتبسة، واالنتقال للفاعلية الثقافية دفاًعا عن قضايا الناس والشعب، فالمواجهة الفكرية الثقافية من أصعب 

وأعقد المواجهات، ذلك إلنها صراع على الوعي. 

هذا التحدي الثقافي يواجه اآلن مجمل المثقفين العرب والفلسطينيين، الذين عليهم أن يعيدوا النظر في دورهم ووظيفتهم، 

ومغادرة مصيدة »الفكر اليومي« وفق تعبير مهدي عامل.. ذلك »ألن الفن الرديء الذي يرّوج له الصغار في حياتنا اآلن، تحت 

أي شعار كان، ال يقّل ضررًا عن السلح الرديء«كما يقول محمود درويش«.

لهذا تكون فئة المثقفين دائًما عنواًنا للتجاذب وفرض الهيمنة عليها من قبل بنى الدولة أو األحزاب السياسية، حيث تبذل 

كل طبقة جهدها لخلق مثقفيها الذي سيحملون ويدافعون ويبررون رؤيتها ومواقفها وسياساتها أو كسب وجذب المثقفين 

ليتبنوا خياراتها.       

هنا تجدر الملحظة إلى أن الطبقة المهيمنة ال تلجأ دائما للهيمنة على فئة المثقفين بصورة مباشرة، ذلك ألن الطبقات 

تمارس كثيرًا تلك الهيمنة بصورة معقدة ومموهة، أي عبر البنى االجتماعية العامة؛ بنى الدولة مثًل )الدولة بما هي أداة 

الحقوق وغير ذلك... هذا  القضاء، اإلعلم... منظومة  التعليم،  الطبقات األخرى(، جهاز ومناهج  سيطرة في يد طبقة على 

باإلضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني.      

لهذا فإن الطبقات التي ال تملك السلطة تجد نفسها أمام ضرورة بناء مثقفيها من خلل أحزابها السياسية، بهذا المعنى فإن 

الحزب السياسي يشكل الحاضنة التي تؤمن البيئة والشروط لبناء المثقف الذي سيعبر عن مصالح وحقوق البديل االجتماعي 

– السياسي - االقتصادي - والثقافي الطبقي لما هو قائم من اختلل وقهر وظلم واستغلل في الواقع. وال يعني هذا أنه 

شرط مطلق بأن يكون المثقف عضًوا في حزب سياسي، فالمهم والحاسم هنا، هو أن يتبنى المثقف خيارًا اجتماعًيا وطبقًيا 

واضًحا يعبر عن رؤيته ومواقفه وممارسته الثقافية الواضحة بثبات.

ما تواجهه فلسطين والقضية الفلسطينية من مشاريع تصفية وما يعيشه الشعب الفلسطيني من حالة إحباط واهتزاز الثقة 

باألداء السياسي، وما يعانيه من ضغوط اجتماعية واقتصادية، واستشراء ظواهر الفساد واإلفساد والتناقض بين مفهوم الثورة 

والسلطة، إلى جانب الهشاشة والغياب الذي تعيشه المؤسسات الوطنية بدًءا من األحزاب وصواًل لمؤسسات منظمة التحرير 

الفلسطينية... كل هذا يلقي على عاتق المثقف الفلسطيني مسؤوليات كبرى إلعادة االعتبار للمشروع التحرري الفلسطيني، 

بحيث تستعيد النخبة الثقافية دورها »كإسمنت عضوي« يربط ما بين البنى االجتماعية الفلسطينية وبناها الفوقية، وذلك 

بهدف إعادة االعتبار للكتلة التاريخية الشعبية التي تحمي فلسطين والقضية الفلسطينية من التصفية. 

تنفيذ  عبر  العضوّي«  »المثقف  لمفهوم  غرامشي  ابتكار  سياق  ضمن  ثقافيٌّ  مفهوٌم  هو  التاريخّية  »الكتلة  ومفهوُم 

استراتيجّيته لبناء »الهيمنة الثقافّية المضاّدة« للهيمنة الثقافّية الطبقّية السائدة )علء اللمي - الكتلة التاريخّية: ماهّيتها، 

سياقها، تعريبها السياسوّي – مجلة اآلداب – 4 نيسان 2016(. 

اإلبداعية،  نصوصه  في  بعمق  انعكس  مضمونه  أن  إال  مباشرة،  بصورة  المفهوم  هذا  يستخدم  لم  كنفاني  غسان  أن  ومع 
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وبصورة  دائًما  النصوص  تلك  تنحاز  حيث  السياسية،  وكتاباته  ودراساته،  القصيرة،  وقصصه  ومسرحياته،  رواياته،  وشخوص 

حاسمة لقضية الشعب الفلسطيني التي يحمل أعباءها الفلسطيني العادي، البسيط، الكادح والمنتج ما يؤكد ويحيل دائًما 

إلى البعد الطبقي في الصراع، لقد كان مشروع غسان الثقافي يقوم على ترسيخ الثقافة البديلة التي تحرس وتترجم هذا 

المضمون في مواجهة الثقافة الطبقية المهيمنة فلسطينًيا وعربًيا.

إذن، من أخطر المعضلت التي يواجهها المشروع التحرري الوطني الفلسطيني هو أن المثقفين الفلسطينيين  ابتعدوا عن 

الظروف، أو  الواقعية والتكيف مع  العام باسم  التراجع والهبوط  لحالة  التبرير  العميق وانساقوا وراء  الثقافي  لعب دورهم 

أنهم اكتفوا بالنقد العام واإلحباط من الواقع، فيما المطلوب أن  يواصلوا بناء الثقافة البديلة والنقيضة للثقافة المهيمنة، 

وأن يقطعوا مع المقاربات الهشة السطحية والساذجة التي تكتفي بالخطاب الوطني العام والتوليف بين المتناقضات في 

سياق عملية تلفيق انتهازي بين القوى السياسية باسم الوحدة الوطنية، فيما المطلوب مواصلة بناء ثقافة تستجيب لمصالح 

الفلسطينية، ثقافة تشكل  الوطنية  الحقوق  التي تمس  السياسات  االحتلل، ومن  المتضرر من  الفلسطيني  الشعب  غالبية 

البديل للثقافة الطبقية المهيمنة التي أوصلت القضية الفلسطينية إلى ما هي عليه.
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ماهو املخيم يا غسان؟ 
أن يحدث ذلك كّله!

مروان عبد العال
روائي وقيادي فلسطيني/ لبنان

تدور الفكرة في مرايا المخيم و بعد 74 سنة على استشهاد غسان كنفاني ، تلك الفكرة المشحونة بكاريزما نادرة ال زالت 

تمتلك قوة اإللهام والتأثير والتواصل، فكرة مستمرة في حركة تتواصل في خاليا عقله وقلبه، في حياته واستشهاده 

وذكراه، ومفاعيلها بمرور السنين تتواصل دونما انقطاع. وهو المثقف الفاعل واألخالقي بالدرجة األولى وتستجد أسئلته المفككة 

بسخرية لخبث هذا العالم، كما تعودناه المثقف الذي يفسد على األنظمة حفالتها التنكرية.

لعل غسان كنفاني األجدر في متابعة أخبار أبطاله في المخيم، واألقدر في طرح السؤال مجددًا، وفي وصف ما يستحيل وصفه، 

من مشهٍد مفترض في مسرح الال معقول، خبرة التحليق في المتخّيل والتماهي بمالمحه األسطورية، كما لو أن أحدنا يتربص بذاك 

الخيط الخرافي الذي يرسم تقاسيم وجه التاريخ بشكل مّشوه، ويتأرجح على قرنّي ثور هائج، ولجعل القنديل الصغير يرتعد بين يدي 

حنظلة، وهو يتسلق سلمًا يبحث عن الشمس، ليس داخل القصر هذه المرة، بل خلف البحار.

ما هو الال وطن؟

ماذا كان سيقول لو وجد الحصان األنيق مذبوحاً على باب المخيم؟ والرجال مع البنادق في ساحات المدن بانتظار البرابرة، والبلد 

تمزقها مصارعة همجية لثيران شاردة من العصر الحجري. نجده في اليراع النازف يرنو إلى أفٍق جديد في أسطورة باقية بعيون 

فتاة صغيرة تحمل زهرة..

ولكن حدث ذلك كلّه.. وخاصة أن البطل في "عائد الى حيفا" المولود فيها، كان سؤاله لزوجته بعد سنوات على االقتلع، وفي 

زيارة مستعجلة، طرحت مقارنة بين الوطن والمنفى، فكان سؤاله العميق والبسيط "أتعرفين ما هو الوطن يا صفية؟ الوطن 

هو أال يحدث ذلك كله". لكن األمر مختلف إن كان السؤال لجيل ال يعرف اساساً ما هو الوطن، وطن يحبه ولكن لم يعشه 

ومستعد للموت في سبيله، مقاربة اخرى بين جيلين، جيل يعرف الوطن ومعنى العيش بدونه، وجيل لم يجرب ولكن يعرف 

معنى اللوطن، ويعرف بقوة ما هو المخيم؟!.. فان كان جواب االول أن ال يحدث ذلك كله، فالمنفى يلغي أداة النفي، ليحدث 

ذلك كله.

البلد، لم يشمها قبل ذلك ولكنه يحدث، ونكهة  المخيم بعض من رائحة  يحدث ذلك كله، وال شك في األمر؛ ففي ذاكرة 

البرتقال التي لم يذقها فعلً، والثوب المطرز الجميل، تحيكه ما تبقى من نساء البلد .

يحدث أن تجد في كل بيت فلسطيني خارطة، أو صورة على الحائط،  أو مفتاح في عنق عجوز، أو حكاية حزن، وأمسيات 

تختلط فيها يوميات من تفاصيل ومواسم وحيوات وشهداء، وعقال جد برائحة االرض، وكوفية تستلقي على كتف شاب، 

وشهادات مدرسية باهتة اللون، وعائلة توزعت على أقطاب األرض.
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ما حدث ويحدث في قصته القصيرة )الصغير يذهب إلى المخيم( كتب "....كنا نقاتل من أجل األكل، ثم نتقاتل لنوزعه فيما 

بيننا، ثم نتقاتل بعد ذلك. ثم في أية لحظة سكون، يخرج جّدي جريدته المطوية باعتناء من بين ملبسه ناظراً إلى الجميع 

بعينيه الصغيرتين المتحّفزتين، معنى ذلك أن خمسة قروش قد سرقت من جيب ما – إذا كان فيه هناك خمسة قروش – أو 

من مكان ما...".

خزان المخيم والشمس

يحدث ذلك كله، يوم استحال المخيم إلى خزان ال تدقه الشمس، وممنوع على قبضات الرجال أن تزعج مضاجع النيام، ال ترى 

ما خلف جدرانه التي تنمو بصمت وتقفل طريق الشمس، وتتشح الحارات بألعاب طفولية وكوابل صدئة وأسلك كهربائية 

مكشوفة وشبكات عنكبوتية.

تنساب مصارف المياه اآلسنة تتحد في تشكل في الطرقات لتعانق المجاري المكشوفة، فتبدو كلوحٍة تعبيرية عبثت بها 

حاجة النزالء، واختلطت فيها أٍسماءهم وذكرياتهم وهواجسهم، كأنهم اآلن في حالة نزوح دائري، قديم وجديد، لجوء مكرر، 

في حالة إياب وذهاب، من جنسيات مختلفة، من أمكنة وحروب همجية متعددة، ولكنهم يشبهون كثيراً من غادروا الجليل 

يوماً.

المخيم أن يدفن األحياء وينهض الشهداء، مثل مجزرة القرن التي يقسم أنها لن تتكرر  ولكنها مستمرة، يحدث ذلك في 

رائحة األزقة والجثث الحية ومرضى بالربو أو أمراض وآفات أخرى عديدة، وضحايا زواريب الرطوبة والعتمة واالختناق، في تلحم 

بين الموت بالساطور  وموت بالهواء الملوث. والقاتل في الحالتين واحد وثابت، والضحية ذاتها ولكنها متحركة ..!

خيمة عن خيمة مرة أخرى 

والتملك يعني  التملك،  أشكال  يعتبر شكل من  الكهرباء  امتلك ساعة عداد كهرباء من شركة  إن  المخيم؟  ما هو  تعرف 

التوطين! يعني بيع فلسطين!.. بيع فلسطين بساعة عداد كهرباء! أنت تريدها ال لتدفع الفاتورة، وأن تكون في قلب النظام 

وبالقانون، بل إلنك ًتخليت عن فلسطين!

نعم  البؤس..  مخيمات  في  المرمية  الفقيرة  المسحوقة  "...هي  أم سعد  عن  وقلت  ووصفت  كما كتبت  كلّه..  ذلك  يحدث 

المخيمات التي عشت فيها ومعها.. ثم أضفت: لست أدري كم عشت لها.." من أجل الموت بصعقات األسلك الكهربية؟ أزقة 

المخيم التي من الموت السلبي.. والعشوائي!

يحدث ذلك كلّه، و"سعد" ابن المخيم يبحث عن مكان ومستقبل وأرض ألحلم جديدة، في بلد المنفى البارد، و"أم سعد" تجمع 

ألبومات الصور في حقيبة، وتتمنى ألحفادها لجوء إنساني بشروط هجرة عصرية، وطلق زغرودة إن استطاع "سعد" أن يلم 

شمل العائلة في خيمة جديدة، وتوزع الحلوى حين ينال التأشيرة.

يحدث أن تذرف دمعته السخية، حين تسمع عن "سعد" أنه أصبح غريباً غير مرغوب فيه، محروم من الوطن والسكن والعمل، 

وتدور طاحونة الكلم في حلقة الفراغ على طاوالت إخوة الدم  والضاد والخيمة.

يحدث أن تتلوث السياسة في مستنقعات اللغة العفنة ويصبح مفهوم "الوطنية" ضحية  اإلثارة الغرائزية، وبدل أن يكون كل 
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الوطن يصبح ضد الكل والوطن، وتتقزم الهوية بما يجعلها تحت الخصوصيات والجهات وليس فوقها، يحدث في زمن توزيع 

"الوطنية" على الطوائف والغرق في انعزال جديد لتفكيك الهوية العربية.

التفريط بشعب فلسطين 

العملي  التفريط  الى  وينتهي  بفلسطين؟   للتفريط  قطعي  برفض  المغري  الشعار  يكون  كيف  وتسأل  كله،  ذلك  يحدث 

العرب  )أعداء  وعليك  يتحد ضدك  أن  الصفقة  الفلسطينية.  بالقضية  الطوعي  بالتفريط  يختتم  ثم  الفلسطيني!  بالشعب 

والعرب األعداء معاً(. حتى ال تعود الخيمة عن خيمة تفرق، منذ أن دخلت رأس البيت األبيض ليقفل طريق العودة، حتى وكالة 

غوث اللجئين "أونروا" وصفها اليانكي: إنها عبارة عن "ضمادة". وأن الوقت قد حان لكي تتسلم الدول المستضيفة للجئين، 

أوالمنظمات غير الحكومية، والخدمات التي تقدمها الوكالة الدولية. وأن "نموذج األونروا خذل الشعب الفلسطيني".

يوم أدرنا ظهورنا للشمس!

غسان كنفاني الذي امتشق الفكرة المقاومة ألن النضال هو الوطن! فليس لديه قصة عشق تضاهي عشق فلسطين.. سلحه 

هذه الفكرة النقية والشغف الثوري: حين كتب هذا المقطع من قصة موت سرير رقم 21: "كم نحن محبوسون في أجسادنا 

وعقولنا! إننا دائماً نعطي اآلخرين صفاتنا وننظر إليهم من خلل مضيق من آرائنا وتفكيرنا. نريدهم أن يكونوا "نحن" ما 

وسعنا ذلك، نريد أن نحشرهم في جلودنا، أن نعطيهم عيوننا كي ينظروا بها، وأن نلبسهم ماضينا، وطريقتنا في مواجهة 

الحياة، ونضعهم داخل أطر يرسمها فهمنا الحالي للزمان والمكان".

لماذا يحدث ذلك كله؟ سيسخر ثانية ويقول: من أجل حفنة من الدوالرات، لكنه سيظل قابضاً على روح التفاؤل عند أجيال 

قادمة كما كتب في شبابه أيام النزوح األول:

".. سأل الطفل عدنان شقيقه غسان الذي يكبره بأربعة أعوام عن الشمس، قائلً: »هذه شمسنا؟«، ليرّد غّسان: »إنها الشمس 

ذاتها، نحن فقط أدرنا ظهورنا!«.
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نبي فلسطين املقاتل
حسين البدري

كاتب وروائي/ مصر

لماذا عاش غسان كنفاني فيما طوى النسيان ذكرى قادة ومثقفين فلسطينيين آخرين؟ تبدو اإلجابة 

على السؤال صعبة لكنها ليست كذلك.

لقد تضافرت عوامل عديدة في نسج الهالة الرسولية التي تحيط بغسان الذي يبدو في المخيلة العربية بعد 74 عاًما على 

استشهاده، كمثقف يقف وحيًدا في منطقة يغمرها الضياء المنبعث من مسيرته، كتاباته، انتماءه للتنظيم األكثر راديكالية 

في الدفاع عن فلسطين انتهاًء بجريمة اغتياله المروعة في سن مبكرة، حتى خطاباته الغرامية األخاذة يلوذ بها أولئك الذين 

يعذبهم جوى الحب، إنه يبدو كمسيح فلسطيني معاصر »لم يأِت ليلقى على األرض سلًما بل سيًفا«، رسالته تحرير كامل 

التراب الوطني، وجيشه وحوارييه في مخيمات اللجئين، يحرضهم »لك شيئ في هذا العالم فقم«.

لم يكن ظهور غسان كنفاني في ستينيات القرن الماضي منبت الصلة عن واقعه االجتماعي والسياسي، المد الثورى العارم 

البادي على مواقع  الراهن  الحنين  أبرز رموزها، فيما  أحد  بلور ظاهرة ثورية فلسطينية كان هو  العنفية  الحركات  وتشكل 

التواصل االجتماعي عبر استدعاء مقوالته واقتباسات من نصوصه األدبية )ال يشاركه في ذلك إال محمود درويش الذي عاش 

نحو 40 عاًما بعد استشهاد غسان عن 36 عاًما(، يؤكد الحاجة إلى صورة البطل المفتقدة في الوعى الجمعي العربي في الرموز 

الثقافية والسياسية المعاصرة التي تمأل الفضاء بحضور أشبه بالغياب.

كان غسان ابن سياق تحرري، وكان من البديهي أن ينتج هذا السياق حاملي أفكاره )مثل فرانز فانون في الثورة الجزائرية 

وغيره(، وقد أصيبت الثورة الفلسطينية في مقتل بغيابه ثم من بعده وديع حداد، الثنائي لم يعوضهما أحد حتى اآلن من 

كل القوى الفلسطينية.

كان غسان في إبداعه الروائي والقصصي بالغ الدقة والوضوح في آن، لم يلجأ إلى الغموض إال في صفحات معدودة من كل 

إنتاجه األدبي، لم تكن كتاباته مل غزة وعصية على الفهم، شخوصه الروائية والقصصية مثل معظم الفلسطينيين، تحمل 

همهم الوجودي في ضياع الوطن، وتوقهم إلى لقمة عيش شريفة في الشتات، لقد رأوا أنفسهم في أم سعد وأبو أسعد 

ومروان والصغير الذي حمل مرتنية خاله إلى صفد، استطاع غسان بحس أدبي بالغ الرهافة أن يصور حيوات الفلسطينيين في 

زمنه بامتياز.

غسان كنفاني لم يكن بطًل تراجيدًيا يحمل قلمه ضد عصابة استفادت من كل المنجز البشري في عملية إبادة شعب آخر 

وتهجيره من وطنه وسرقة أرضه، إنما حمل صليب طفولته المغدورة في عكا لحظة التهجير وحوله إلى فوهة بارود، وبعد 
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المناضل إلى فضاء  الموهوب  الكاتب  الدم، وهو نفسه غادر منزلة  استشهاده صارت كتاباته بمثابة »كتاب مقدس« مداده 

يخصه وحده، حيث ال يشاركه أحد.

**

في بدايات مايو الماضي )2019( غادر صديقى أحمد جابر مصر، واضطر ألسباب قهرية أن يترك لدي بعض من كتبه، كان 

منها ثلثة مجلدات لغسان كنفاني، ناصر ابن أحمد )كما أخبرني والده( بكى وهو يودع القصص والروايات التي تربى على 

قراءتها، هذا التأثير البالغ لكاتب رحل منذ ما يقرب من نصف قرن في روح طفل صغير تقريبا هو نفسه الذي عاشته األجيال 

العربية التي تفتح وعيها في بداية األلفية الثالثة وتيقنت من تخاذل النظام العربي الرسمي عن نصرة االنتفاضة الثانية، 

ثم التأمر على شعب العراق وتقديمه لقمة سائغة لإلمبريالية والغزو نكاية في صدام حسين، تلك األجيال الذت بكتابات غسان 

وبرهنت عن عبقريته عندما أدان القيادة الفلسطينية والعربية في »رجال في الشمس« عبر شخص »أبو الخيزران« ووصمه 

بالعجز والتسبب في مقتل الفلسطنيين ثم سرقتهم أيًضا، وهذا ما يحدث حتى اآلن.

هذه األجيال العربية هي التي تعيد في الوقت الراهن اكتشاف غسان كنفاني وتراه نبيا مقاتل من أجل الحق الفلسطيني، 

وتقض بصوته المستعاد من صمت القبور البارد مضاجع إسرائيل التي أرادت أن تسكته لألبد، لكنها من حيث ال تدري صنعت 

أسطورة عربية تلهم المليين للمقاومة وتشحذ هممهم للكفاح، لقد صنعت دولة االحتلل بجريمتها البربرية كابوسها الذي 

صار في الوقت نفسه أيقونة لحلم شباب العربي في الوطن المحرر.

في ذكرى استشهاد غسان )كان ليبلغ اليوم 83 عاًما ويصبح تقريبا في عمر جدي، لكنني اعتبره روائًيا وإبداعًيا شقيقي في 

الدم(، وأنا أشرُف بالكتابة عنه في المجلة التي أسسها وترأس تحريرها أقول بـ«الصوت الحياني«: طبت حًيا وطبت شهيًدا 

وطبت رفيًقا في طريق الثورة.
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غسان كنفاني أية قوة امتلكت.. لهذا اغتالتك إسرائيل
حسن العاصي

كاتب فلسطيني/ بلجيكا

»كان والدي رجاًل طيباً. يشتري لي ما أرغب به. ما زلت أحبه رغم أنه مات. حين أكبر سوف أصبح مثل أبي، 

وأحارب كي أعود إلى فلسطين، أرض أبي التي حدثني كثيرًا عنها وعن أم سعد. رغم أنني وجدت صعوبة 

في تعلم اللغة العربية، إال أنه أصبح بمقدوري اآلن قراءة جميع ما كتب عن والدي. أحب أنه كان والدي، فهو كان كثير 

الذكاء، والناس أحبوه. سوف أساعد أمي وأختي من أجل أن ال يحزنا كثيرًا، لكننا لن ننساه أبداً«.

 هذا ما كتبه فايز ابن الشهيد غسان كنفاني عن والده، وكان بعمر العشر سنين حين رحل غسان كنفاني المتعدد المواهب 

بإتقان، الذي يجيد النضال في جبهات متعددة، ابتدأها بالعمل الصحفي، ليتحول إلى مختلف أنواع األدب، ويصبح مناضًل 

ثورياً، وقائداً سياسياً فيما بعد.

 غسان اإلنسان

كان غسان ملتصقاً ب فلسطين بصورة استثنائية فوهبها حياته. غسان الذي آمن بأن الشعب الفلسطيني يفضل الموت واقفاً 

على أن يخسر قضيته، وأن هذا الشعب سوف يستمر بالنضال حتى ينتصر، وأنه لن ينهزم أبداً.

كان غسان محبوباً من جميع القوى الفلسطينية، وكان يمتلك قاعدة جماهيرية واسعة، هاجر من فلسطين مع عائلته العام 

1948 ولجأ إلى لبنان ودمشق التي درس فيها، وانقطع عن دراسته وسافر إلى الكويت للعمل، ثم عاد مرة أخرى إلى لبنان بعد 

انضمامه لحركة القوميين العرب.

وهناك في بيروت التقى مع »أنى هوفمن« الفتاة الدانمركية الجميلة التي ستصبح زوجته بعد أسابيع قليلة من اللقاء الذي 

جمعهما في بيروت، وكانت آني ابنة عامل نجار ومناضل مناهض للنازية. كانت قد التقت ألول مرة في حياتها مع فلسطينيين 

في العام 1960 اثناء مؤتمر طلبي في يوغسلفيا، حينها سمعت عن فلسطين الكثير، وقررت في العام التالي زيارة مخيمات 

اللجوء الفلسطينية في سورية ولبنان، وهناك تعرفت بغسان كنفاني الذي كان صحفياً شاباً يعمل في صحيفة الحرية. وأنجبا 

خلل الخمس سنوات بعد زواجهما طفلين هما »فايز« الذي اسماه غسان على اسم جده و«ليلى«.

وفي مناسبات متعددة ذكرت أني أن غسان كنفاني كان فخوراً جداً كونه فلسطينياً، وكان يتمتع بمواهب متعددة، وكان إنساناً 

رائعاً يتمتع بحس المرح، وله قدرة الفتة على التعامل مع اآلخرين، أيضاً كان يمتلك قلماً نقدياً الذعاً في المقاالت السياسية 

واالجتماعية، وكان غزير اإلنتاج الكتابي واإلبداعي كأنه نبع متدفق، وكان غسان زوجاً محباً وأباً صالحاً.

ومئات  والمسرحية،  والقصة  الرواية  بين  مؤلفاً  ثمانية عشر  خلفه  ترك  ذلك  ورغم  والعطاء،  الشباب  بعمر  اغتيل غسان وهو 

المقاالت في صحف متعددة، حتى أنه كان يكتب تحت أسماء مستعارة، مثل »أبو متى« و«أبو فايز« و«فارس«.
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بعد عدة أسابيع من لقاءه وآني قال لها »هل تتزوجيني؟ أنا رجل فقير بل مال وال وطن، وأعمل في السياسة، وحياتي خطرة 

وأنا مهدد ومصاب بالسكري«.

النكبة الكبرى

حين احتلت فلسطين من قبل الصهيونية في العام 1948 واقتلع أهلها وتشردوا في بقاع األرض، كان غسان كنفاني طفًل 

بعمر 12 عاماً، فخرج مع عائلته وأصبحوا جميعاً الجئين في لبنان. قبل خروجهم أخبره والده أن الجيوش العربية سوف تدخل 

إلى فلسطين وسوف يتم طرد الصهاينة الدخلء من أرض فلسطين، وأنهم سوف يعودون بعد ذلك. لكن ما حصل في الحقيقة 

الشعب  العربية تمكنت من استعادة قرية فلسطينية محتلة واحدة، وال أحد من  الجيوش  أن ال  التقطها غسان مبكراً  التي 

الفلسطيني الذي خرج من وطنه تمكن من العودة. وفي رواية »أرض البرتقال الحزين« يصف غسان وجع اللحظة، وألم الفاجعة، 

الفلسطينية  المقاومة  انطلق  لغاية  النكبة  تاريخ  التي ستشكل هوية كتاباته من  المرارة  وولدت  أباه،  أبكى  الذي  والقهر 

المعاصرة.

عمل غسان كنفاني مدرساً في مدارس وكالة غوث اللجئين الفلسطينيين وهو شاب صغير، كي يساعد والده على إعالة العائلة. 

في عمله كأستاذ يكتشف غسان عوالم األطفال اللجئين، الذين لم يتمكنوا من رسم أنواع معينة من الفاكهة لعدم وجودها 

في مخيم اللجئين، وألن الصغار لم يروها من قبل ألن اآلباء ال يمتلكون ثمنها. وعرف أن األطفال يخرجون من المدرسة في 

فترة ما بعد الظهر ليحملوا صندوقاً خشبياً فوق رؤوسهم، لبيع الكعك للمارة في الطرقات أو المقاهي أو أمام أبواب السينما، 

يظلون هكذا حتى ساعات الليل مقابل قروش قليلة يساعدون األهالي.

كان هؤالء الفلسطينيون الفقراء هم الذين قاوموا وقاتلوا من أجل أال يتم احتلل فلسطين من الصهاينة، ومن أجل أال تسقط 

فلسطين ويسقطون معها. وهاهم اليوم الجئين في مخيمات التشرد، يصارعون ويكافحون ألجل البقاء على قيد االستمرار.

أدب غسان كنفاني

إن الثقافة هي انعكاس للسمات الرئيسية التي تشكل وجدان وضمير األمم، والتي تعكس أصالتها وقيمها وموروثها الفكري 

والعلمي والشعبي، وتشمل العقائد والفنون واآلداب واألخلق والقانون والعلوم والمعارف، وتمثل بصمة تميز أمة عن سواها. 

وبهذا فإن األدب بكافة أنواع ما هو سوى انعكاساً للواقع وتفاعلته وأحداثه، حيث أن األدب شكل من اشكال الوعي االجتماعي 

الذي يمكن اعتباره وثيقة تاريخية لحقبة ما.

بهذا المعنى إن األدب الفلسطيني شكل دوراً توثيقياً للتاريخ الفلسطيني، خاصة الرواية التي عايشت مختلف المراحل التي مر 

بها الشعب الفلسطيني منذ بداية القرن العشرين، مروراً بالنكبة الكبرى عام 1948، وفترة ما بعد نكسة حزيران عام 1967، وما 

تلها من أحداث، وصوالً للفترة الحالية. كما أن الرواية الفلسطينية قد عالجت كثير من القضايا االجتماعية والوطنية والسياسية 

واإلنسانية للشعب الفلسطيني، وأجرت مقاربات جادة مبدعة لفاجعة تشريد هذا الشعب وتهجيره ولجوئه، ومقاومته وتضحياته 

وهويته. حتى يصح أن نقول إن الرواية هي فلسطين، وهو ما يمكن للقارئ أن يلحظه بوضوح في روايات غسان كنفاني، 

الذي اعتبر- وهو األديب والمناضل- في كتابه »أدب المقاومة« أنه ال يمكن للكاتب واألديب والروائي أن يكتب عن فلسطين 
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وعن المقاومة دون أن يكون جزًءا منها. وهذا يعني ببساطة أن األدب الفلسطيني وفن الرواية مرتبطان بشكل وثيق بالتاريخ 

الفلسطيني، وبتاريخ الوجع والقهر والتشرد والمقاومة، منذ النكبة لغاية يومنا هذا. لكن األدب أيضاً مرتبط بالمبدع المنتج 

لألدب، وبشخصيته وموقفه وأدواته، ومقدرته على قراءة الواقع واستشراف القادم. غسان كنفاني كان واحداً من أهم المبدعين 

الفلسطينيين الذين تمكنوا من هذه المقاربة التي أتاحت لنا أن نرى فلسطين بتفاصيلها وأصالتها وشموخها من خلل النوافذ 

التي شرّعها لنا غسان كنفاني، وكأننا نشاهد فلسطين للمرة األولى، ونشاهد معها أنفسنا وآباءنا وأجدادنا.

األدب الذي انتجه غسان كنفاني يؤرخ فترة مهمة من تاريخ الفلسطيني، ورحلة اللجوء والمنافي، رحلة التشرد والقهر، رحلة 

المعتقلت، والمقاومة، الذي كان غسان جزًءا منها ومشاركا فيها كلجئ وأديب ومثقف ومقاوم صاحب رؤية وفكر وانتماء. 

فكتب روايتين ولم يكن عمره قد تجاوز 32 عاماً، هما »أرض البرتقال الحزين« و«رجال في الشمس«.

وهيئاتها  المتحدة  األمم  داخله  وضعته  الذي  األرقام  إطار  من  خرج  قد  الفلسطيني  اللجئ  ترى  كنفاني  غسان  روايات  في 

اإلنسانية، وعبر من األوراق ليتحول إلى إنسان يحمل جرحه ومعاناته ووطنه أينما اتجه. رصدت روايات غسان تفاصل حياة 

الفلسطيني بكافة شرائحه، وانحاز إلى الفقراء والمضطهدين والبسطاء اختياراً واعياً فكرياً وأيديولوجياً وسياسياً. ولم يراوده 

الشك لحظة في قراره أن يكون ذاك المثقف العضوي المشتبك مع قضايا شعبه ووطنه.

هذا ما نستطيع أن نلمسه في جميع روايات غسان. ففي رواية »أم أسعد« يذكر غسان أن على المثقفين والمناضلين التعلم من 

الجماهير وتعليمها. بهذا هو يحدد موقعه الطبقي والنضالي. وفي رواية »أرض البرتقال الحزين« يصف رحلة اللجوء الموجعة 

إلى لبنان، التي حولت الفلسطيني -شأنها في ذلك شأن رحلة لجوء الفلسطيني إلى دول أخرى- من إنسان طبيعي يعيش في 

بيته ووطنه، إلى الجئ بل بيت وبل وطن. ربما هذا قد يكون واحداً من أبرز سمات أدب غسان كنفاني، الذي جعلته بصورة أو 

بأخرى أدب التاريخ الفلسطيني. 

االنحياز للفكر الثوري

اإلحباط وتداعيات  اللجوء، يعاني  الذي عاش في مخيمات  الفلسطيني،  للشعب  الماضي حالة ضياع  القرن  شهدت خمسينيات 

الهزيمة. في ظل هذه األجواء سافر غسان كنفاني إلى الكويت للعمل. ومن هناك بدأت صفحة جديدة في حياته، إذ انضم 

لحركة القوميين العرب وبدأ نشاطه السياسي، وبدأ يكتب في الصحف عن فلسطين والنكبة، وعن أحوال اللجئين. وفي تلك 

الذي تم  الفلسطيني،  لإلنسان  والتهشيم  والطحن  والضياع  الفقر  التي رصدت حالة  الشمس«  »رجال في  روايته  الفترة كتب 

اجتثاثه من بيته، وتركه وحده يواجه المحق وضنك الحياة.

اليساري  والفكر  الماركسية  نحو  اتجه  األيديولوجي، حيث  خياره  أفكار غسان كنفاني وحدد  تبلورت  أيضاً  المرحلة  تلك  وفي 

الثوري. كما شكلت المرحلة نقطة انعطاف ليس فقط سياسياً وفكرياً ونضالياً، إنما إبداعياً أيضاً، حيث انتقل أدب غسان من 

حالة توصيف النكبة ورحلة اللجوء والتشرد التي اتسمت باإلحباط، إلى حالة من رفض الواقع والتمرد عليه بهدف تغييره.

الفعل  وانطلقة  والتحدي  التمرد  الفلسطيني، حيث سيصبح  الشعب  بداية حقبة جديدة من حياة   1967 عام  شكلت هزيمة 

الوطني التحرري الفلسطيني، سمات هذه المرحلة التي كانت بداية العمل الثوري. أسس غسان صحيفة »الحرية« ثم أنشأ مجلة 
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»الهدف« التي كانت الصحيفة التي تتبع للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بزعامة الدكتور جورج حبش ، وظل غسان رئيس 

الهدف،  الكتابة في  الذي توزع جهده بين  بالنسبة لغسان  العطاء  1972، وكانت فترة  العام  الهدف حتى استشهاده  تحرير 

والكتابة في الصحف اللبنانية، وبين االجتماعات الحزبية واللقاءات السياسية، والكتابة اإلبداعية.

 ال تنتظروا أحدًا

وضرورة  أهمية  وعن   ،1967 هزيمة  بعد  الفلسطيني  الشعب  طليعة  لدى  تبلورت  التي  الوعي  حالة  عن  كنفاني  غسان  عبر 

بالتمرد والحس  الواقع، في رواية »ورقة من غزة«. ثم اتسمت كتاباته الحقاً  استنهاض القوى ألجل بلورة فعل مقاوم يغير 

الفلسطيني، وإعادة صياغتها،  الشعب  التاريخية في حياة  والمنعطفات  اللحظات  التقاط  الفائقة على  الثوري، وقدرة غسان 

وتنقيتها من خطاب النفاق العربي الرسمي، الذي اثبت عجز األنظمة العربية عن تحرير فلسطين، بل تسببت بضياع ما بقي 

منها.

اليساري،  الفلسطيني  الفصيل  فلسطين،  لتحرير  الشعبية  للجبهة  السياسي  المكتب  في  عضواً  غسان  كان   1969 العام  في 

باسمها، ورئيس تحرير مجلة الهدف. شهدت تلك الفترة سيطرة الفصائل الفلسطينية على منظمة التحرير  وناطقاً رسمياً 

الفلسطينية، وانطلق الكفاح المسلح ضد العدو الصهيوني، وتحالف المقاومة الفلسطينية مع القوى التقدمية اللبنانية. وفي 

هذه األجواء الثورية كتب غسان رواية »عائد إلى حيفا« في لحظة مهمة من حياته الثورية واألدبية. حيث أدرك غسان أن الصراع 

مع العدو هو صراع الوجود، صراع على األرض والهوية والوطن. لذلك آمن غسان بالكفاح المسلح وبكافة أشكال النضال الوطني، 

وبذلك يكون قد امتلك الوضوح والرؤية والموقف والصلبة والجرأة التي لم يمتلكها كاتب سواه.  في رواية »أم سعد« يجدد 

غسان انتماءه للشعب وبهذا يقترن الفعل الثوري بالبعد الطبقي، وينتقد عقول المثقفين، ويعتبر أن الجماهير الفلسطينية 

في المخيمات هم الناس الفقراء الذين يدفعون ثمن النكبة والتشرد، وهم أصحاب المصلحة الحقيقية للعمل الثوري، ألنهم 

األكثر تضرراً. فكانت أم سعد صرخة غسان وصوته وتعبيراً عن موقفه الثوري واأليديولوجي. وبعد أن استوعب الدرس ودفع 

ثمنه غالياً بات على الفلسطيني أن يقاتل وحده اآلن دون أن ينتظر قدوم الجيوش العربية.

أي قوة امتلكت يا غسان

في تعليقها على عملية اغتيال غسان كنفاني قالت »غولدا مائير« التي كانت رئيسة الوزراء الصهيونية حينها » تخلصنا اليوم 

من لواء فكري مسلح، كان يشكل خطراً على إسرائيل أكثر مما يشكله ألف فدائي مسلح«. وغاب عن هذه المرأة الفاشية أن إرث 

غسان األدبي وقيمه الثورية وكتاباته وافكاره ما زال الفلسطينيين يتناقلونها وهي كانت وال زالت تشكل مصدر إلهام لألجيال 

الوسيم، األب والزوج  الشاب  المنظر،  القائد  الثوري،  المناضل  العضوي،  المثقف  المبدع،  الفلسطينية.   غسان كنفاني، األديب 

اإلنسان، الجذري األممي، الخطيب والمتحدث، السياسي والروائي والحزبي المؤدلج، الذي كان يجيد التحدث باإلنجليزية بطلقة. 

غسان  الثوري.  المحرض  غسان  والمحلل ألحداثه،  فلسطين  لتاريخ  الموثق  غسان  المضطهدين،  ونصير  الفقراء  غسان صديق 

كنفاني اإلنسان االستثنائي، الذي أرعب الصهاينة بالقوة التي يمتلكها. غسان تحول شهيداً وهو بعمر 63 عاماً، حين أقدمت 

أيادي الغدر الصهيونية »الموساد« على اغتياله بعبوة ناسفة فجرت سيارته، مع ابنة أخته لميس في بيروت بتاريخ 1972/7/8.
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والنقد وسؤال املستقبل امُلراجعة    غسان كنفاني: 

د. وسام الفقعاوي
أكاديمي ورئيس تحرير مجلة وبوابة الهدف/ فلسطين

 في شهر مارس/آذار من العام 1968، أي بعد هزيمة حزيران/يونيو بتسعة أشهر وتحت وقع تأثيرها، عقدت في

 بيروت ندوة بعنوان: أفكار عن التغيير و«اللغة العمياء«،  كان أحد المشاركين الرئيسيين فيها األديب المناضل

المقدمة من »الوثيقة«  الهدف.. بمراجعة  1988 على صفحات مجلة  الذي قدم مداخلة ثرية نشرت في عام   غسان كنفاني، 

 قبله في هذه الندوة، ترى جرعة النقد الكبيرة التي تمتع بها غسان، بالتزامن مع الهزيمة وانطلق الثورة وتصاعد الفعل

 الكفاحي الفلسطيني، الذي جعله متوازًنا في نقده، يرى بحسه النقدي العالي والموضوعي، السلبيات وااليجابيات، النواقص

 والمحفزات، نقاط الضعف ونقاط القوة، المعيقات والفرص.. وذلك كونه كان مشغواًل باألساس بسؤال المستقبل، وبذر أشرعة

 األمل باتجاهه. وعليه ارتأينا أن يكون رأي الهدف اليوم، بعنوان: غسان كنفاني: المراجعة والنقد وسؤال المستقبل. ووجدنا

 أفضل ما ُيجيب على ذلك هو ما قدمه غسان في تلك الندوة المذكورة، حيث نورد منها مقتطفات ُتلمس واقعنا اليوم، وال

  ُتغني بالُمطلق، عن ضرورة العودة إلى نص المداخلة كاملة.

 يقول غسان في تناول مسألة الهزيمة ونقدها: »إن فترات الهزائم في تاريخ الشعوب تشهد نمًوا سريًعا في الحس النقدي

 الذي يتطور في أحيان كثيرة نحو تيار من النقمة والغضب، ومما ال شك فيه أن ذلك الحس النقدي حتى لو اتخذ صورة

النقمة والغضب، يظل ذا طاقة بناءة ال غنى عنها.

الخطأ هي ذاتها طاقته على المواجهة، وطاقته على تصحيح  السقوط هي ذات قدرته على  اإلنسان على تجاوز   إن قدرة 

 اكتشافه. ولذلك فإن فترات الهزائم عند الشعوب تتخذ طابع المراجعة الصارمة والقاسية في نوع صمتي من عقاب الذات

 غايته األساسية التزود بقدرة إضافية على الدفاع عن النفس.

للخطر، فهي تضاعف اإلنسان دفعة واحدة لحظة تعرضه  الهزائم يشبه تيقظ حواس  النقدي في فترات  الحس   إن تيقظ 

 طاقتها على االلتقاط لتضاعف بالتالي قدرتها على المواجهة. وذلك كله، بل ريب يشكل ظاهرة بناءة ال بد منها، وال غنى

عنها طالما أن الحافز هو في جوهرة الرد على الخطر، والتخلص من الهزيمة.

 ولكن فترات الهزائم ال تشهد فقط هذا التيقظ في حس النقد والمراجعة، بل تشهد أيًضا ظاهرة أخرى شديدة االرتباط بذلك

التيقظ، وهي تجاوز الحس النقدي لحدوده، وتحوله إلى نوع من التنصل عن طريق الُمبالغة في عقاب الذات.

الخطر يواجه  الذي  اإلنسان  مثال  استعملنا  إننا  وطالما  الهزائم،  فترات  األخطر في  الوجه  تشّكل  التي  الظاهرة هي   وهذه 
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 فتتضاعف قدرات حواسه على االلتقاط والمواجهة، لوصف تيقظ الحس النقدي وتجاوزه لحدوده. يمكن أن ُيلخص في إنسان

نفسه وأفقد  األوهام،  من  أشباًحا  يواجهه  الذي  الخطر  إلى  فأضاف  الحس،  تيقظ  به شجاعة  المحدق  الخطر  أفقده   مماثل 

التقييم الحقيقي لقدراته، وبالتالي تصويب هذه القدرات«.

 ويضيف غسان: »في الفترات الدقيقة تكتسب مهمة الباحث دورًا أعمق مما كان لها في أي وقت مضى، فهي مطالبة بالتزويد

 بشجاعة مضاعفة من جهة للقدرة على النقد، ومن جهة أخرى للتمسك بما ال ينبغي أن يدمر. والفارق بين هذين الجانبين من

 المهمة فارق دقيق للغاية، ويكفي أن يخطو الباحث خطوة إضافية إلى جانب النقد ليسقط في فوضى التقييم، أو خطوة

 إضافية إلى جانب التمسك بالمعطيات التقليدية ليسقط في جمود االستسلم لما أضحى غير مقبول. على أن خطورة فترة

 الهزيمة من حيث أنها تحمل في مناخها في آن واحد؛ بذور البناء، وبذور الدمار، لذلك تستلزم إدراًكا حقيقًيا لما يستحق أن

ينبذ، ولما يستحق أن يدافع عنه، فليس أسهل من الوالء المطلق إال الرفض المطلق«.

 وعن الفوارق بين األجيال والتطور المتسارع يقول غسان: »لقد شهد جيلنا نحن على سبيل المثال تطورًا مذهًل، قد يكون

 اقترابنا الشديد منه قد أفقده، في نظرنا قيمته الكبرى. إن الفروق الجذرية التي تفصلنا عن آبائنا ليس لها مثيل قط، ومن

 النادر أن شهد التاريخ مثل هذا البون الشاسع بين األجيال المتقاربة، بل أن تلك الفروق نستشعرها إزاء إخواننا؛ فالعجلة تجري

بأسرع مما يمكننا االستيعاب.

 إن هذه الحقيقة مهمة فقط من حيث كونها تلغي نظرية عدم الجدارة، وضعف قابلية العرب للتطور، وهي نظرية ال يبنى

عليها جزًءا أساسًيا من دعوى تبرير غزونا فحسب، ولكنها باتت تستخدم كمنطلق نظري لدى بعض كتابنا تحت ستار النقد.

 إن المسافات بين أجيالنا الراهنة لم يعد ممكًنا بعد قياسها بالسنوات، والتطور بات أسرع من أن توضع له حدود، ومن هنا

 تنبع واحدة من أهم مشاكلنا المعاصرة، وهذه الحقيقة على بساطتها تتناقض تناقًضا جوهرًيا مع قاعدة اجتماعية موجودة

في حياتنا، وليس بالوسع التخلص منها بسهولة، وهي القاعدة التي سأطلق عليها مبدئًيا اسم قاعدة األبوة.

 إن ما أسميناه بـ قاعدة األبوة، تعكس نفسها إلى أبعد من اإلطار العائلي، ومع ذلك فقد يبدو اإلطار العائلي أفضل مثال

 عنها، ولكن ليس أهمها، إنها تعكس نفسها كقاعدة على حياتنا االجتماعية والسياسية أيًضا، فهي تؤخر في اندفاع الطاقة

الشابة إلى القيادة، في وقت تتميز فيه حركة المجتمع بالسرعة، وتستلزم بالتالي التصاعد معها ال تكبيلها.

 لقد أدت هذه الحقيقة إلى سلسلة من النتائج قد يكون أبرزها هذا االستسلم في قبول مبدأ أن يظل صاحب السلطة أطول

 فترة ممكنة على رأس السلطة، بدل أن يكون التبديل تجاوًبا مع ديناميكية التطور ودفع رجال العصر في تطورهم الدائب

 إلى القيادة على مختلف المستويات. إن ضعف القدرة على استيعاب العناصر الشابة تجعل صاحب السلطة في منصبة مدة

 طويلة، بما يشكل خللها سًدا في وجه العناصر التي تتجاوب أكثر مع تطور العصر.

 إن استيعاب التطور يحتاج إلى قدرة غير عادية على التجاوب، وإلى طاقة هائلة على تبديل اإلطارات التقليدية لمسايرته

واالرتقاء معه«.

 وعن الكلمات التي فقدت معانيها تحت وقع وتأثيرات الهزيمة، وعن الخوف من التغيير، يقول غسان: »يبدو إننا في حاجة
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 ماسة إلى إعادة القيمة للكلمات كتعاريف محددة تعني شيًئا متفًقا عليه. إن االختفاء وراء غموض الكلمات.. هو سلح أساسي

للذي يشعر بعجزه عن تحقيق هدفه، أو الذي ال هدف على التحديد لديه.

 فاللغة العمياء قد تكون في نهاية التحليل مبعث اطمئنان ألولئك الذين يخشون التغيير، فهي ستار من ضباب أمام الحركة

التي تخيفهم حًقا«.

 ويذكرنا غسان بالعدو الذي نواجهه، قائًل: »إننا نواجه عدًوا نقل معه من الغرب خلصة التكنولوجيا والتطور العلمي، وأبدى

 قابلية كبيرة الستيعاب العناصر الشابة في مراتبه القيادية، مستخدًما في ذلك ليس فقط شكًل من أشكال الديمقراطية

والطبيعي العضوي  اتصاله  أيًضا  ولكن  فيه،  الجارية  والتطور  التبديل  عملية  وسرعة  ومهماته  لمستلزماته  تماًما   الملئمة 

بحركة تطور العصر«.

الديمقراطية.. سواء أسميناها الحيوي، يقول غسان:  المشغول باإلستراتيجية والديمقراطية والحزب ودوره  المستقبل   وعن 

الدموية المجتمع، وعاجزة عن أن تكون دورته  التقليدية، فقد ظلت طواًفا على جلد  الديمقراطية  أو  الثورية   الديمقراطية 

والسياسي الفكري  الجهد  تصويب  على  القدرة  يلغي  للعرب،  بالنسبة  العمل  إستراتيجية  غياب  أن  حين  في   الصحيحة... 

واالجتماعي والتكنولوجي.

 إننا مطالبون بالبحث عن الديمقراطية ليس في مظهرها البرلماني، بل في مظهرها االجتماعي، وفي مظهرها الثقافي.

 ومن المسلم به أن الحزب بالذات هو تكثيف للتجربة الديمقراطية، ولذلك فإن قدرة أي حزب وطاقته وجدارته تقاس بحركة

الدورة الدموية في جسده.

 إن التكوين الحزبي تجربة ال غنى عنها، ففيها يتعلم المواطن الوسيلة األجدى للعب دوره في المسؤولية العامة، وال يكتسب

داخلها ثقافته السياسية وتصوره للعمل السياسي، ولكن أيًضا ما يمكن تسميته باألخلق الديمقراطية.

 لقد عجزت أحزابنا عن تحقيق هذه المهمة الديمقراطية، ولم تستطع أن تبلور من خلل إطاراتها الطليعة السياسية التي

 تستطيع أن تلعب الدور القيادي في المجتمع، وبالتأثير به والتأثر منه في آن واحد. في ظروف من طراز تلك التي يعيش

 فيها مجتمعنا، يشكل غياب األحزاب الفاعلة التي تمثل قوى حقيقية، خطًأ مهلًكا وقصورًا فظيًعا، تترتب عليه نتائج خطيرة

على مختلف المستويات«.

 لكن يختم غسان مداخلته بتفاؤل الثوريين قائًل: »الجسد العربي الذي تلقى الجرح يتحرك.. يواجه.. يقاوم.. يضاعف طاقة

حواسه.. يقف على قدميه الصلبتين.. يعبر جسر العذاب«.
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في ذكراه الــ)47( : لكّل هذا اغتيل غسان كنفاني )الفكرة الجامعة( 

حاتم استانبولي- كاتب فلسطيني/ األردن

غسان كنفاني فكرُة تدحرجت وتحولت إلى أفكاٍر تناثرت في عدة مواقع فأنتجت غسان اإلنسان 
المدرّس الفنان المفكر الناقد الثائر األديب اإلعالمي القائد السياسي.

غسان اإلنسان: ادرك معانيها عندما رسم صورة الموزة على لوحة الصف وسأل تلميذه عنها، فلم يستطيع أّي منهم اإلجابة 

عن ماهية الصورة، من خلل الصمت الذي ساد المكان أدرك غسان أن سؤاله لم يكن في مكانه، كيف يسال أطفال المخيم عن 

موزٍة، حاول أن يجمع شتاته الذي تناثر، ولكّن قطر اٍت ماء مقّطر أبت إاّل أن تقاوم، وتعّبر عن إنسانّية المعلم، في حين لم 

يدرك التلميذ ماذا يجري. إنها مجرد صورة رسمها المعلم على السّبورة التي قام بمسحها، وبكلماٍت تحمل حزًنا عميًقا قال 

لهم: هذه صورة موزة.

غسان المدرّس: الذي عمل في الكويت ، وكتب بعًضا من رواياته فيها، ولكنه أدرك أن المكان غير ملئٍم، ورغم أهمية ونبل 

وظيفة التدريس، لكنها لن تمكنه من العطاء الشامل، لذا عاد إلى دمشق وبيروت، وبدأ رحلته كإعلمي وسياسي، وبينهما كان 

يصدر أعماله األدبية والنقدية، ويكتب في الصحف البيروتية بعّدة أسماٍء اشهرها "فارس فارس"، وكان يدرك أن تاريخ أي شعٍب 

موجوٌد عبر التاريخ الذي يؤّكد وجوده عبر األدب، والذي يوثق حياة فئاته االجتماعية، فسأل الصهاينة أين أدبكم؟ وأصدر دراسًة 

بعنوان نقد األدب الصهيوني! التي كان لها دوٌر كبيٌر في كشف اّدعاءاتهم.

غسان السياسي: كان حريًصا على التدقيق في محطات الشعب الفلسطيني، وخاصًة ثوراته، فكان له بحث عميق يناقش فيه 

خلفيات ثورة 36-39، التي حلّل فيها بعمٍق دور القوى االجتماعية في الثورة، وحرص على أن يؤرّخ األسباب التي أّدت إلى 

فشلها.

غسان كسياسي لم يكن يوًما مساوًما على فكرته، بل كان جريًئا لم يحاول أن يجد مخارَج لعدوِّ شعبه، بل كان همه إيجاد مخارَج 

لعودة شعبه.

غسان القائد: غسان واٍع لفكرة العودة، ومدرٌك لطبيعة العدو وكيفية مواجهته، وأهمية اتخاذ الموقف الذي تتطلبه اللحظة 

التاريحية. غسان القائد كان يصنع الحدث السياسي واإلعلمي، ويوظفه في خدمة القضية الوطنية، غسان كان قائًدا مختلًفا عن 

من عايشه؛ كانت فكرته متقدمة دائًما بخطوة عن عدوه، كانت فكرته ملهمة لمن حوله ومن عملوا معه؛ كان يفتح لهم آفاًقا 

ويجبرهم على إخراج مواهبهم النضالية.

لم يربط النضال الحزبي أو المعرفي بسقف معرفته، بل كان يطوع المعرفة بأشكالها السياسية والفكرية واإلعلمية والنضالية 

في خدمة تطور الجبهة وعملها وتطورها. بفقدان غسان فقدت الجبهة عموًدا أساسًيا من أعمدة تحولها، ما انعكس الحًقا على 

تطورها الداخلي. غسان كان قائًدا لم ُيِتح له االحتلل ليأخذ موقعه الحقيقي في النضال الوطني التحرري، وباغتياله كان يعلم 
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أنه اغتال أهم أعمدة التحرر الوطني الفلسطيني.

الكلمات والتعابير ووظفها بحرفية تعطي دالالت عميقة أدبية  المدقق في رواياته، يلحظ كيف استخدم  غسان المفّكر: 

وسياسية، بمخارج فلسفية، عندما حاور ابنه في عائد إلى حيفا؛ حاوره كأٍب، وحاوره كعدٍو في ذات اللحظة، وكيف تعامل مع 

مريام والدة دوف ومع صفّية أم خلدون، وانتقل من الفلسفي إلى السياسي عندما حسم موقفه بأن العودة إلى البيت تحتاج 

إلى حرٍب؛ هذه العبارة التي تحمل نقًدا عميًقا لحرب الـ67، التي كانت سبًبا في إمكانية عودته إلى حيفا، فقال أثناء مروره 

من بوابة "المندل بوم"، إنه لم يكن على البوابة أن تفتح من الجهة األخرى، في وصٍف عميق للهزيمة.

وقّدم غسان وبشكل رائع صورة اإلنسان الفلسطيني المقاوم في وصف عودة فارس اللبدي إلى يافا، ليجد أن بيته محفوظ، 

وصورة أخيه الشهيد ما زالت في مكانها، في اختصاٍر لمفهوم الحرب. إذ أورد غسان شرط الحرب هو االنتصار من أجل العودة، 

في إشارة مبكرة لمفهومه لتغيير ميزان القوى.

غسان الثائر الذي أصبح عضًوا في المكتب السياسي للجبهة الشعبية، وكان رفيًقا مميًزا وفاعًل بكل ما تحمله هذه الكلمة من 

معنى، وخلل اجتماعات المكتب السياسي رسم العديد من لوحاته المتعددة للحصان والفرس بألواِن علم فلسطين.

المثقفين  لكل  إعلمًيا  منبرًا  تكون  أن  يريدها  كان  إذ  عميقة،  معاٍن  يحمل  الهدف  لمجلة  تأسيسه  كان  اإلعالمي:  غسان 

الفلسطينيين والعرب، بكل انتماءاتهم وألوانهم، ليعّبروا عن مواقفهم بدون رقيب أو حسيب، وينقلوا صورة الحقيقة التي 

كانت شعارًا للمجلّة، وأصر على أن يكون الشعار على رأس الصفحة، في كل نشرة، وهو "الحقيقة كل الحقيقة للجماهير"، 

بهذا الشعار حّدد غسان مفهومه للحقيقة، ولمن يجب أن تقال، ليكون بذلك حّدد معيارها وناظمها

غسان األديب: الذي كان رائًدا في القصة القصيرة. نسج أعماله األدبية بصورة محكمة وعميقة، وبمهارة فائقة، كان يرسم 

بسيطة  بصورة  بناءها  ويعيد  المفاهيم  يفكك  نقدية،  بصورة  ويخرجها  وسياسي  وفيلسوف  فنان  بريشة  األدبية  لوحاته 

ومفهومة تحمل بعًدا فلسفًيا عميًقا، كقوله "خيمة عن خيمة تفرق"، هذه العبارة التي كانت تعبر عن دور الخيمة وكيف 

يجب أن تتحول من خيمِة لجوء إلى خيمة مقاومة، وبهذا يكون غسان أعطى مفهوًما جديًدا لخيمة اللجوء والعودة، وكان من 

أوائل من عرف وكتب عن أدب المقاومة في فلسطين 48، وقدم كتابها وشعراءها كمقاومين للحتلل اإلحللي المستعمر.

من أجل كل هذا أخذت غولدا مائير التي وصفت غسان بأنه "جيش بأكمله" يحارب فكرتها الصهيونية ودولتها، وأن المعركة 

مع غسان خاسرة بما يحمله من تعدٍد وتنوع في خيارات مواجهته لكيانها، لهذا جمعت لجنتها األمنية واتخذت قرار اغتياله، 

كي ال تتحول أفكاره لناظٍم ومعيار لقضيتنا، ألن استمراره يعني سقوط كل الشوائب التي لصقت في ثنايا الثورة.

العودة  لطالبي  مصابيَح  إلى  وتحولت   ،1972 تموز   8 في  أجزاؤها  تناثرت  التي  المتعددة،  الجامعة  الفكرة  كنفاني  غسان 

، متعددة الجبهات  واختيار الجهة الصحيحة لفتح البوابات، هذه البوابات التي لن تفتح إال عبر حرب تحريٍر ذات طابٍع شعبيٍّ

الثقافية والسياسية واالقتصادية واإلعلمية والكفاحية العسكرية، شرطها االنتصار. وإحياء ذكرى غسان هي مناسبة إلحياء 

فكرته المتعددة الجامعة، بما تحمل من نقٍد فلسفي عميق لقضية شعب جبار ال يمل. غسان وأدبه ومقاالته ودراساته يجب 

أن يعاد لها الدور الرئيسي في إعادة بناء الفكرة الفلسطينية التحررية الجامعة. لكل هذا اغتيل غسان كنفاني!
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سؤال اإلنسان في قصص غسان كنفاني

تغريد عبد العال

كاتبة وفنانة فلسطينية/ لبنان

نجد في قصص  فنحن   ، مجرد شعار  األمر قضية(  نهاية  )اإلنسان في  غسان  يكن قول  لم 
غسان ما نفتقده في ما يسمى اليوم أدب المقاومة، نرى اإلنسان من الداخل ، في شحوبه 
وألمه. يحاول غسان أن يقترب من التفاصيل لكي تخرج لوحة القصة كاملة وتقدم لنا سؤااًل جديًدا كل 
مرة. يسأل أسئلته الشخصية عن الحياة والموت والحب والخوف والعزلة ، ليجد أحياًنا إجاباته في حيوات 

الناس العاديين وسيرهم الخاصة ومكونات أعماقهم الشخصية. 

لم يطرح غسان قضية فلسطين إال من خلل التسلل إلى تفاصيل الحياة ورؤيتها عن قرب ، ومعايشة الهموم الصغيرة للناس 

اليومية عن الحياة ومن هنا يكمن سر انتماء هذه القصص إلى أي زمان ومكان ، ومن هنا سر  العاديين وطرح أسئلتهم 

حداثتها وما يجعلنا جاهزون دائًما إلعادة قراءتها مرة أخرى.

يحمل غسان ميكروسكوًبا خاًصا ويقترب من المجتمع ، فتبدو الرؤية أوضح وأوسع ، حيث نرى األشياء الهامشية التي يعجز 

عن رؤيتها البعيدون ، كلما اقتربنا من قصص غسان فكأننا نقترب من قصيدة يومية ، عاش فيها كإنسان في مأزقه الوجودي. 

المخيم أيًضا كان مكاًنا حقيقًيا في قصص غسان ، لم نعد نراه مجرد مكان للثورة ، بل أصبح ذاك المكان الغريب ، الذي يعيش 

أبطاله قصصهم الحقيقية ، صرنا نرى أطفاله في األزقة ونحلم مع نسائه أحلمهم اليومية ، وحتى في زمن االشتباك يسرقنا 

نظرات الناس وخوف األطفال وعيون البومة الخائفة. 

دخل غسان مكانا خطرًا في عمق المكان ، فقد وصل إلى سيكولوجيا العيش وأنثروبولوجيا الهزيمة. وهذا ما جعل قصصه 

ورواياته ولوحاته تخرج من إطار المحلية لتصل إلى العالم ، إنها روايات حديثة عن أمكنة محلية ، كانت الذات هي مركزها 

واإلنسان هو محور اهتمامها وفلك فلسفتها. 

ففي قصة بعنوان )الصغير يذهب إلى المخيم( تكمن روعة الوصف ، فبالرغم أن غسان يكرر كثيرًا مقولة أن القصة حدثت 

األرض في  ليرات على  اكتشافه لخمس  ، فيحكي غسان عن  باتجاه آخر  القصة تذهب  أن تفاصيل  إلى  االشتباك  في زمن 

السوق وتحت حذاء الشرطي ، بينما كان يجمع الخضار الفاسد فيقول غسان: نحن في مثل هذه الحاالت ال نفكر ، يتحدثون 

عن الغريزة ، طيب أنا ال أعرف ما إذا كان لون األوراق المالية شيًئا له علقة بالغريزة. وهكذا تتحول القصة إلى قصة طفل 

وصراعه مع عائلته بسبب امتلكه لخمس ليرات في زمن االشتباك ، ويتحول الشجار إلى معركة شخصية نرى من خللها مأساة 

حقيقية. 
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وفي قصة أخرى بعنوان )البومة في غرفة بعيدة( ، يتحدث غسان عن الخوف كقيمة إنسانية. فالبومة التي يراها كصورة في 

إحدى المجلت تذكره ببومة رآها في أيام الطفولة في قريته في فلسطين ، فعندما كان طفًل ، طلب منه الشيخ أن يخبئ 

البنادق تحت شجرة الطين ، عندما احتل اليهود القرية ، وهناك شعر بالخوف الشديد ولكنه قرر أن يتابع السير وعندما وصل 

إلى الشجرة ، رأى تلك البومة الشجاعة والخائفة واقفة فوق الشجرة بالرغم من القصف. إنه جمال الخوف في ساعة القصف 

والحرب ، فتلك المعالم ال تغيب عن عوالم غسان المشحونة بالرقة والهشاشة. البومة التي تشبه القلب ، يقول غسان والقلب 

الذي ينبض ويخاف ويتردد ويشعر ، هو قلب قضيته كمناضل وإنسان.

وأما قصة )العطش( ، فهي لوحة متكاملة ، وقصيدة عن اإلنسان المقيد بالجدران ، والذي يقول عنه غسان أنه حين يضحك 

فلسانه الخشن يجري فوق الجدار ، إنه يقلب الراديو بحًثا عن مقطوعة تناسب وحدته لكنه يفاجئنا أنه ال يريد أن يواجه نفسه 

ويعترف بأنه فشل ، ثم في النهاية يفاجئنا غسان أن هذا اإلنسان عطش جًدا ، ويحتاج أن يقول جملة واحدة عن عطشه: 

أمس انقطع الماء عن منزلي. 

وال ننسى بطل قصة غسان )موت سرير رقم 12( محمد علي أكبر ، الذي رفض أن يكون اسمه محمد علي ، ألن هناك قصة 

كبيرة وراء االسم وكيف تحول اسمه إلى سرير رقم 21 عند الموت ، كان غسان عندها مسكوًنا بهاجس تحويلنا إلى أرقام 

تحتوي  كم  لنرى  قراءتهم  نعيد  كي  ينتظروننا  الذين  واألبطال  األشخاص  من  الكثير  وهناك  وموتها.  أسمائنا  واختزال 

قصصهم على قضايا تشبهنا ، وعلى أسئلة الوجود اإلنساني العظيم.



 29

كتاب الهدف) 3(: ملفات

 داللة الرمز في ديوان »ما قاله الغريب« للشاعر
ناصر عطا اهلل
د. سهام أبو العمرين

أستاذة النقد األدبي وعميدة البحث العلمي والدراسات العليا في جامعة غزة/ فلسطين

"بمناسبة الذكرى السابعة واألربعين الستشهاد األديب المناضل غسان كنفاني ، خصت الكاتبة 
الكّتاب  التحاد  العامة  األمانة  وعضو  غزة  قطاع  في  الفلسطينية  الجامعات  في  األدبي  النقد  وأستاذة 
واألدباء الفلسطينيين الدكتورة سهام أبو العمرين، بوابة الهدف بنشر بحثها الموسوم: داللة الرمز في 

ديوان "ما قاله الغريب" للشاعر ناصر عطا اهلل".
ا وعيه بالعالم الذي يحيا فيه برمزية شفيفة، ولعل الشعر  تمثل الكتابة فعل وجوديًّا يحاول عبرها  الكاتب أن يترجم جماليًّ

هو أكثر األجناس األدبية التي تختزل الوجود لغويًّا برؤية معمقة، إذ يقوم الشاعر بمهمة القبض على الكينونة، ليصبح النص 

الشعري كيانا متفجرا بالمعنى وكشًفا أنطولوجيا متعدد الدالالت.

تراهن نصوص ما بعد الحداثة على القارئ النموذجي بتعبير إمبرتو إيكو الذي يبحث عن الداللة في الفراغات النصية التي 

يتركها الكاتب بوعي منه أو دون وعي، يجتهد بمحاولته التقاط خيوط النص المتبعثرة  لينسج منها الداللة التي تتوارى 

بمراوغة، وال تتكشف إال بمجهود من المتلقي الذي يراقص النص ويبدأ بمداعبة دواله لتتحقق معه لذة االكتشاف/ اكتشاف 

المعنى.

كان الشعُر ومازال فضاًء راصًدا لتمزقات اإلنسان وخيباته، تطلعاته وآماله، لتصبح القصيدة بنية مشظاه تماثل حالة انشطار 

الركام  المشظاه وينطلق من  الذات  المتلقي جمع أشتات  المعاصرة وانسحاقها باضطرابها وقلقها، فيحاول  الذات  وتشرذم 

النصي المفتت  لُيشّيَد  المعنى والداللة، هذا هو حال متلقي النص الشعري المعنون بـ"ما قاله الغريب")]1[( للشاعر ناصر عطا 

ا منذ السطور األولى يحاول باجتهاد أن يقتنص المعنى  من وراء التشظي النصي وينسج الداللة. اهلل؛ فالمتلقي ينشط  ذهنيًّ

تتكون المجموعة الشعرية من أربعة عشر نًصا: ثلثية السماء.. للجميع كافة، هو الماء، في مخالب األسفلت، على حافة الحسرة، 

حراثة البوح، شارع، في البيت، في الحرب، غزة، صباحاُت ملتوية في غزة، غزة التي تحبنا، غبش، قفار، تسعة عشر. 

تتقاطع نصوص المجموعة وتتفاعل لتجسد تجربة الذات الشاعرة في الزمكان، يكتب الشاعر حاضره المأزوم، وذاكراته الجمعية 

النازفة، تعري نصوصه وبعمق الواقع اإلشكالي الملتبس للوطن ودائرة التيه التي دخلها أبناؤه ليصنعوا الهزيمة بأيديهم، 

وقد عبر الشاعر عن حجم الهزيمة التي رسمها عبر دفقاته ولوحاته الشعرية التي تدفقت بانسيابية  مؤلمة لتحكى "رواية" 

الوطن الذي أضحى أبناؤه  كالغرباء داخله، تائهون يبحثون عن طريق يخرجهم من نفق الهزيمة.

عتبات النص: 1- العنوان:
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العنوان هو داٌل إشاري مكثف له من الداللة ما يقود المتلقي لتلمس بنية النص العميقة، فهو عتبة استباقية أولى ال يمكن 

تجاوزها، إنه علمة ألسنية تحدد أفق توقعات المتلقي إذ يخلق في ذهن المتلقي سؤاال جوهريا يحاول أن يجيب عنه من 

خلل القراءة، حيث الربط بين ما أثاره العنوان في ذهنه وبين معطيات النص وشفراته .

عنوان النص "ما قاله الغريب" جملة خبرية لمبتدأ محذوف يمكن تقديره بـ "هذا "، ليكون المعنى األولّي هو : "هذا) النص( 

ما قاله الغريب"، ويتضمن العنوان دالين؛ األول فعل القول في الزمن الماضي والذي يستدعي معنى البوح واالعتراف،  والدال 

ا الثاني هو "الغريب"، والذي ترتهن داللة النص على تفعيل حضوره  نصيًّ

دال "الغريب " كما جاء في لسان العرب من "الَغرُْب بمعنى التنحي عن الناس. وقد غرّب عنا يغرُْب غرًبا، وغرَّب، أَْغرب، وغرَّبه، 

واْغربه: نحاه )...( والَغرْبة والَغرُْب : النوى والبعد ...وَغرََب أي َبُعَد؛ ويقال اْغرُب عني أي تباَعْد... والُغرْبُة والُغرُْب: النزوح عن 

الوطن واالغتراب... واالغتراب والتغرُّب كذلك؛ تقول منه : َتَغرَّب، واْغَترََب، وقد غرَّبُه الدهرُ. ورجٌل ُغرُب بضم الغين والراء، 

وغريٌب: بعيٌد عن وطنه؛ والجمع غرباء واألنثى غريبة ")]2[(. 

وفي القاموس المحيط ")َغرَُب( عن وطنه .. ابتعد عنه، وَغرُب الكلم غرابة: َغَمَض وَخِفَي ، وأغرب في األرض أمعن فيها فسافر 

سفرا بعيًدا" )]3[(.

  الغريب هو من ابتعد جسًدا عن وطنه أو ابتعد معنويًّا بأفكاره، وأعرافه، وقيمه. 

لم تحمل أي من  قصائد المجموعة األربع عشرة قصيدة عنوان الديوان، لكنه ورد كسطر شعري في قصيدة "في الحرب". كما 

وردت بعض التركيبات اللغوية التي أسند فيها فعل القول للغريب في قصيدة "هو الماء" وارتبطت بدوال تشي بالخديعة 

والتخلي في علقة هذا "الغريب" بالذات الشاعرة، يقول:

"لم أكن سواك / لتقول للنار خذيه" )ص9(.  •

لو فضحتك  / وترميني بين يديك/ وتقوُل لألعجمي: قربان أخي محبتي لكم؟ ماذا  أنسيت حتى يغويَك حزيراُن   •

الشمُس. )ص 12،11(

ا يشير للعلقة المتوترة بينه بين الذات بعدما ضل وابتعد عن ذاته وعن أبناء وطنه وأضحى  وبالتالي فما قاله الغريب مبدئيًّ

"غريًبا" وقف موقف اآلخر في علقته بالذات، وهذا ما ستكشف عنه نصوص الديوان الحًقا.

لوحة الغالف

تعد  لوحة الغلف من العتبات والمعطيات الداللية الهامة، هي  رسالة بصرية ال تنفلت من تورطها بالمعنى، فهي بنية ال 

كتابية خارج نصية، علمة قد يتم توظيفها دون وعي أو اختيار المؤلف لكنها تتفاعل مع المتن النصي عبر خيط تناصي 

ا، حيث  الدور التواصلي الهام الذي يتم به توجيه القراءة ورسم خطوطه الرئيسية. يقوم المتلقي بجدله بالنص دالليًّ

فاللغة البصرية تعمد إلى نقل الدالالت واألفكار واالنفعاالت بلغة الشكل، اللون، الخط، الظل، ولوحة الغلف للفنان الفلسطيني 

فايز السرساوي ونرى فيها إنساًنا  يجلس منكفئا على ذاته في وضع جنيني ، يبدو مهزوما مسحوقا منسحبا من واقعه، 

تحوطه هالة من اللون األسود في إشارة إلى كابوسية الواقع المأزوم والمهزوم، مستندا على عامود مغروز في  العراء حيث 
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للذات  االنسحابي  المعنى  من  الرغم  وعلى  الغرب،  اتجاه  المتطاير  القماش  نسيج  وحيث  العواصف  بها  تعصف  جرداء  أرض 

المسحوقة فإن اللوحة قد تناثر في أرجائها اللون األخضر الذي تراءى خافًتا في إشارة الستمرار الحياة رغم قتامتها.

عنوان  مع  كذلك  واتسق  الشعري،  النص  جنبات  في  اغترابها  تردد صدى  التي  الذات  مع صورة  يتسق  المعنى  هذا  ولعل 

المجموعة حيث "الغريب/ في إحدى صوره النصية  الذي يستشعر عدم األلفة مع محيطه فانسحب على ذاته منتظرًا ميلًدا 

جديدا.

البناء الرمزي

الرمز ظاهرة فنية أساسية للقصيدة الحديثة، بحيث يتم تقديم المعنى المحسوس بآخر مجرد، كاعتبار الحمامة أو غصن 

الزيتون رمًزا للسلم، والميزان رمًزا للعدل، والبياض للنقاء وهكذا، فالرمز شيء محسوس وعلقته بالمرموز المجرد علقة إيحائية 

انفعالية، وقدرته على اإليحاء إغناء لداللة النص، "هو صلة بين الذات واألشياء، بحيث تولد المشاعر عن طريق اإلشارة الغنية ال 

عن طريق التسمية والتصريح")]4[(، فالرمز "ال "يقرر"، وال "يصف" بل "يومئ" و"يوحي" بوصفه تعبيرًا غير مباشر عن النواحي 

النفسية ال عن طريق التسمية والتصريح")]5[(. فل مجال للمباشرة التساع المسافة بين الدال والمدلول/ بين الرمز والمرموز.

المعنوية  الحاالت  للرمز، ومستوى  التي تؤخذ قالًبا  الحسية  الصور  والرمز األدبي تركيب لفظي يستلزم مستويين: مستوى 

تجمع هذين  مشابهة  علقة  وجود  من  والبد  الرمز،  على  نحصل  اإلبداع  عملية  في  المستويان  يندمج  وحين  إليها،  المرموز 

المستويين، وهذه العلقة هي التي تهب الرمز قوة التمثيل الباطنية، وعلقة المشابهة ال يقصد بها التماثل في الملمح 

الحسية، بل يقصد بها علقة التناسب واالنسجام بين الرمز والمرموز، ومرجعها الشعور وبالتالي فهي علقة حدسية وليست 

تقريرية، ثم هي علقة ذاتية تتجلى في الصلة بين الذات واألشياء)]6[(.

يستمد الرمز جزئياته من الواقع ولكنه ال يبقيها على واقعيتها، بل يقوم بتحطيم علقتها المرجعية حتى تصبح فكرة 

مجردة.

وحينما يمتزج الذاتي بالموضوعي كما يقول غوتة "يشرق الرمز، الذي يمثل علقة اإلنسان بالشيء وعلقة الفنان بالطبيعة، 

ويحقق االنسجام العميق بين قوانين الوجدان وقوانين الطبيعة")]7[(، وهو عند "كانت" "تشخيص الفكرة عن الشيء ولتجريد 

صورته")]8[( أي أن الرمز بعدما ينتزع من الواقع يصبح ذو طبيعة مستقلة وال تربطه علقة بالشيء المادي، فالرمز عنده 

صورة مماثلة عن طريق الحدس والتخمين. 

وقد يوحي الرمز بأكثر من شيء واحد؛ فهو "متحرك ومتنقل ومتنوع")]9[(، فقد تتعدد مدلوالت الرمز بتعدد السياقات التي 

يرد فيها، حيث ينفتح على فاعلية التغير والتجدد والشمول.

إذا فقد ميزة  "ينهار  لذلك فقد  اإلبهام،  أو  الغموض  الداللية البد أال يكون غارقا في  والرمز لكي يعمل ويؤدي وظيفته   

الوضوح")]10(. والوضوح ال يعني التسطح والمباشرة، وال يلغي مفهوم العمق، بل ال بد أال يكون الرمز عائقا للمتلقي على 

صناعة الداللة، على الرغم من أن بعض نصوص الحداثة قد تحولت إلى طلسم غارقة في الغموض األمر الذي يستغلق على 
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المتلقي فهمها. 

ارتهنت الداللة النصية الكلية لديوان "ما قاله الغريب" على تفعيل حضور عدة رموز أساسية، وهي: الغريب، البئر، السماء، الطائر، 

النهر وغيرها، وهي رموز أسهمت بتشكيل صور موحية وذات داللة ، وهناك ملحظتان على الرموز الموظفة في نصوص 

الديوان:

أوال: أنها ليست الرموز المبهمة الغارقة في الغموض لكنها الرموز الشفيفة التي يمكن فك شفراتها بالقراءة المتفحصة 

المتلقي وظلت  القارئ الفطن، فضل على أنها شكلت صورًا ممتدة اتسمت بالحيوية وارتسمت في ذهن  اليقظة من قبل 

مصاحبة له على مدار نصوص الديوان، فجاءت مثل الخيط الرابط للداللة الكلية.

ا: قام الشاعر بتفريغ رموزه من حمولتها الداللية المتداولة التي اعتادها المتلقى وأكسبها معنى جديدا وهذا ما يثري  ثانيًّ

بئر  بمرجعية قصة  ا  المتلقي دالليًّ البئر ويربطه  دال  الشعراء  ما يوظف  ديالكتيكيا، فغالًبا  نشاًطا  النصية بجعلها  القراءة 

يوسف وفق إشارات يشير لها الكاتب، ودال السماء الذي يتلقاه المتلقي باعتباره يرمز للخير والحق واالنعتاق، والطائر الذي 

يرمز به إلى نشدان الحرية وهكذا، لكن الشاعر أكسب رموزه دالالت غير اعتيادية في تشكيلها على نحو ما سيتم إيراده الحًقا.

رمزا الغريب  والبئر

تردد دال "الغريب" ومشتقاته في الخطاب النصي ثمان عشرة مرة ، وقد أكسبه الشاعر داللتين؛ الداللة األولى حيث العلقة التي 

عقدها بين رمزية "الغريب" ورمزية "البئر" التي رمز بها الشاعر إلى المشترك الجمعي بين أبناء الوطن، وهذه العلقة قد تجلت 

وأطلت برأسها  في معظم نصوص المجموعة؛ ليكون "الغريب" هو الذي ابتعد عن البئر/ العائلة. أما الداللة الثانية "للغريب" 

فقد تمظهرت نصًيا في نص "على حافة الحسرة" من خلل الصورة  الممتدة التي رسمها الشاعر لحلمه المبتور والموؤد هذا 

الحلم الذي ولد "غريبا"، وبالتالي يقترن دال الغريب نصًيا بدوال أخرى كالغياب والغموض والفقد واالنهزامية.      

الغريب الذي ابتعد عن البئر

تردد دال "الغريب" في النص مفردا وجمعا/ غرباء، وقد أشار الشاعر من خلله  لهؤالء الذين ابتعدوا عن معنى الوطن وانشقوا 

عنه بقيم دخيلة وابتعدوا عن "البئر" التي يرمز بها الشاعر عبر نصوصه إلى األصل الصافي/ الرحم األول، والذكريات المشتركة 

بعدما كان الهم المشترك هو محاربة عدو واحد ال االقتتال األخوي، فاغترب هؤالء ووقعوا في دائرة االستلب، ليتسع مفهوم 

الواحد  الوطن  أبناء  اغتراب  ليشمل مفهوم  ويمتد  حر،  بوطن  حلمها  إجهاض  من  تعاني  التي  الفردية  الذات  غربة  الغربة/ 

باقتتالهم ونسيانهم األصل المشترك وقضيتهم الواحدة ، وهذا ما تردد صداه في جنبات النص وال سيما في قصيدة "غزة" 

التي ينزف الشاعر مفرداتها أسى لما آلت إليه:

"وجٌه ال تصدقه المرآة/ بحٌر يضيع في دمعها/ صمت يصدُح في األبناء الغرباء/ .. وأكثر من غزة ال تريد/ كي ُتقتَل ألف مرة/ 

في موتة واحدة" )ص 78(

كل شيء في "غزة" يسير صوب الموت، فغزة أضحت غارقة في الصمت في وجه أبنائها الذين صاروا غرباء، حتى أن المرآة 

أنكرتهم ولم تتعرف على وجوههم التي تغيرت، ليبكيهم بحر غزة المترامي الذي تضاءل أمام حزن أهلها. وألن القتل هذه 
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المرة بيد "األبناء الغرباء" فلم يكن من الشاعر إال أن عبر عن مواجهة هؤالء بالصمت الصادح الذي يعبر عن الرفض )السلمي( 

ألنهم وإن تغيروا وتغربوا يظلون أبناء غزة:

"وفي غزة مقبرة واسعة لألحياء / تمتد/ كلما مر عليها طائر غريب الملمح/ أو "آية" قدس اهلل سره ألقى التحية/ وجلس عند 

العبارة/ لتعود إلى حزيرانها المقدس/ وتطلب من الغريب المغفرة" )ص 79(.

وتتسع المقبرة/ غزة بهؤالء الغرباء الذين ينسجون هزيمتهم باسم المقدس. ويقترن دال "الغريب بدال  الغموض، ألنه ابتعد 

عن أصله فبات غير مفهوم للذات : غريب له "ملمح الغموض" )قصيدة صباحات ملتوية في غزة، ص 84(

ا برمزية شفيفة، فقد تكرر هذا الدال في نصوص المجموعة بلفظه عشرين  ا وقدمه نصيًّ وظف الشاعر دال "البئر" توظيًفا دالليًّ

مرة في عشر قصائد، و تردد هذا الدال خمسة مرات على حدة في قصيدتي "في الحرب" و "غبش"، وهو دال زمكاني أثقله 

ا باعتباره رمز العائلة، ومستودع  الشاعر بالمعنى، فهي الرحم األول/ النبع األول الذي يستقر في عمقه الماء، وقد وظف نصيًّ

الحكايا/ الذاكرة المشتركة، يقول في نص "هو الماء" الذي تكرر فيه دال "البئر" مرتين، يقول موجًها خطابه للغريب :

"أنا غيرُك .. في دمي!/ في الروايِة أننا أخوٌة/ من بئر ُخلط حليبها/ من أم واحدٍة/ وعباءِة أٍب واحٍد/ أخفْت أحلَمنا/ حتى أشعلتنا 

الحكاية معا/ لم تكن سواَي/ ألقوَل للغرباِء أنك الغريُب/ ولم أكن سواك/ لتقول للنار خذيه/ افترقنا ولم نبتعد" )ص 9، 10(.

تجدر اإلشارة بداية إلى أن هناك مشتركا بين عنوان النص "هو الماء"، ودال "البئر"، ودال "الرواية" بمعنى الحكاية كما ورد في 

النص، فإذا كان الداالن األوالن يشتركان بشكل مباشر في اإلشارة للماء مصدر الحياة، باعتبار أن البئر هي المكان الذي يتجمع 

فيه الماء، فإن دال "الرواية" يشترك معهما بجذره اللغوى "روي" بمعنى سقى، وقد وظف الشاعر دال البئر  باعتباره النبع األول 

والحقيقة الخام للوجود، حيث الذاكرة المشتركة التي ينهل منها الناس حكاياهم التي تؤكد على تاريخهم المشترك والضارب 

في القدم والمتجذر في عمق األرض.

لم يكتف الشاعر بالتعبير عن مكنونه الداخلي عبر توظيف ضمير المتكلم بل وظف ضمير المخاطب و خلق مسافة معرفية 

بينه وبين اآلخر/ المخاطب/ الغريب الذي ابتعد عن "البئر" في محاولة  للتواصل معه وخلق جسر من الحوار لتذكير المخاطب 

بأنهما "أخوة"، كما تقول الرواية، فقد ارتشفا معا من مياه هذه البئر/ الذاكرة الجمعية. 

وقد لجأ الشاعر الستدعاء الذاكرة التي جمعتهما معا مذكرًا إياه بتاريخهما النضالي في محاولة لردم الفجوة بينهما، يقول:

"لم يشفع لي عندك "ُبرُْشنا" الواحد/ وال كبسولة مررها الليل لك/ فكنت َبعيدك الذي أبكاَك/ وكنت حزني واشتياقي" )ص 11( .

فقد كانا في الماضي صديقين، ولنقل وجه الذات اآلخر، كما قال الشاعر: "لم أكن سواك" قبل "الفتنة" التي جعلته "يغير اسمه 

بالكنية"، لذلك يستخدم الشاعر فعلي "أنسيت"، "أتذكر" في رغبٍة أكيدة الستفاقته من غيبوبته التي وقع فيها وتاه عن 

تاريخه، ليصنع الهزيمة بيده هذه المرة:

"أنسيَت يا ابن أمي حصة الخبزِ/  شاويَش المطبخِ.. وحفلَة الشحروِر األخيرةِ؟/ أنسيَت../ حتى يغويك حزيراُن/ وترميني بين 

يديَك/ وتقول لألعجمي:/ قربان أخي محبتي لكم؟/ .. أتذكرْ؟/ أتذكر.. كما تذكرني حارٌة في غزَة اليوم/ ورصاصُتَك حملت 

نا؟ " )ص 21،11(. بريدك الرمادي لدمي/ ليرتوي عدوُّ
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ـ  ـل ل "ماذا ستقول   : الصادم  الحوار عبر االستفهام  المخاطب في  المستقبل في محاولة إلشراك  النص على أفق  ثم ينفتح 

النضالية معا عندما كانا  الشاهد على هويتهما  المكان  الزنازين/  "سفرا"؟( )ص21(،  ـ  ال العتمة.. ولنعاسنا عند  "زنازين"/ لزهرة 

يسيران تحت مظلة وطنية واحدة، قبل أن يضل الغريب الطريق.

ويمعن الشاعر في بناء جسر من التواصل عبر توظيف ضمير المتكلمين الجمع ، في إشارة النتمائهما لجذر واحد، وتاريخ 

واحد تحت مظلة الوطن:

"لكننا نحتاُج إلى البئر األولى/ إلى الجسر األول/ إلى العباءة يا ابن وجعي" )ص 31(. 

ويستمر الشاعر في استخدام ضمير المتكلمين حتى نهاية القصيدة، كما يكرر استخدام كلمة "بيتنا " عدة مرات تأكيًدا على 

ـ متفقين في الوجع" كما يقول الشاعر. ـ "مختلفين في الفكرة/ وال االنتماء للوطن الذي يأوي جميع األبناء ال

كما يوظف الشاعر أفعال األمر التي تتتابع في الجسد النصي إمعاًنا في طلب الرجوع للعهد القديم :

"اصغ يا صاح../ وال تذهب بدمي للعرافِة/ اترك صرة الخبائِث ألهلها/ ... تعال.. تعال كي تنام كوابيس صيِفنا/ ونذهب مرًة 

أخرى إل الرواية ذاتها إلى أمنا.. نختار يوًما يعجُبها/  وينسيها.. ما قاله الموُت وخراُب البيِت/ لتمسح رأسينا من نميمِة الفرس/ 

.. تعال عند وجعنا العالي/ وحصاننا الذي تتسع له كل سماءٍ/  .. تعجل الخطوَة وال تتمهل/ ... آن اآلوان لنسكَت الموَت/ تعال 

يا ابن الرواية/ ُنخرج الهواء القاتل من الرئِة/ ونحمل سماءنا للحجل البري/ تعال نعيد ترتيب موتنا المفضل" )ص 61، 71(.

إنها الدعوة  للعودة  للنبع الصافي المشترك، للبئر األولى موطن الماء الصافي/ أصل الوجود. لذلك يأتي عنوان القصيدة "هو 

الماء" ليرتبط بدال البئر في اإلشارة لألصل الباطني المنساب في أبناء الوطن الواحد الذين تجمعهم رواية/ حكاية الوطن.

 كما أن "ماء البئر"  يعكس صورة األشياء؛ صورة اآلخر الغائر فينا, هذا اآلخر اـلذي ال نراه إال عندما نقف أمام مصائرنا وجهاً 

لوجه، لعل "الغريب" يهتدي لذاته األولى الهاربة منه بفعل النسيان،  فـ "للبئِر مرآة األزمنِة" كما يقول الشاعر في قصيدة حراثة 

البوح )ص 43(، ينعكس على سطح مياهها تاريخ المكان بأحداثه المتوالية، ليصبح داال زمكانيا أبرز تاريخ المكان الضارب في 

القدم.

وفي قصيدة "في البيت" حضور للبئر التي "ذابت" بفعل الحصار في ظل حركة التبدالت التي شهدها البيت/ الوطن/ غزة:

"في البيت/ خلُّ بل زيٍت/ وفي المأوى السور العتيِق/ تقوست شفاُه أغنياٍت/ لشجر صنديٍد/ كم عندلْت/ ألنفاِس بئر ذابْت/ ألحضان 

نسوٍة ذبلْت/ فترنحن مهملٍت/ وتركن حناجر الكيِد / الحتضار الحصار!" )ص14(.

جميع ما في البيت في طريقه للتلشي واالحتضار بفعل الحصار، بعدما حل "الخراب. ويعدد الشاعر ملمح قهر من في البيت 

بفعل "الخليفة الشرعي" الذي يملك" تذكرة عذاب لمن خالفوا"، يقول عن أفراد البيت:

"في البيِت/ أنا وأخي/ ال نشرُب معا/ يجتازُنا الكلُم/ ليبقى األمُن شيخنا الغائب/ والمرشد فيه ضائٌع بين منفى وانتحار!" )ص 

94( ليغدو البيت، كما ينهي الشاعر قصيدته، "شعلة من دمار".

وفي قصيدة "في الحرب"، )وهو عنوان زمكاني/ وقت الحرب في غزة(، والتي اقتطعت من المساحة النصية ست عشرة صفحة 

وظف الشاعر دال "البئر" ليؤكد على استمرار الحياة رغم محاوالت طمسها:
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"ماذا فعلت البئر للسماءِ/ حين تفجرت/ أتدري ماذا فعلت البئرُ؟/ في المدينِة طريٌق ستمشي معك/ فإذا سمعت فيروز تغني/ 

ستعرف ماذا فعلت البئر/ وإذا ما خرج جبران من خيوط حلمَك/ ليعرفك على "مشيلين"/ ستعرف ماذا فعلت البئر/ وستعرف 

أيًضا/ كيف تنبت المدن المدمرة/ من لوحة ملونة/ ما قاله الغريب/ شمس خلف غيمة سوداء/ هل يعني موتها؟" )في الحرب، 

ص 46،36(.

المرتكز الداللي في هذا المقطع النص يتمثل في حالة التقابل التي خلقها الشاعر بين علقتين  كمنت بينهما مسافة توتر: 

غناء فيروز )في الطريق/ الحياة(  

 البئر المتفجرة                              حب جبران لمشيلين )حلم/ حب(

                               )تنبت المدن المدمرة / ملونة( )الحياة من قلب الدمار(

                            )الخراب في مقابل الحياة(

فأغنيات  المشهد؛  وقتامة  الخراب  رغم   الحياة  استيلد  على  قدرة  المتفجرة  والبئر  الطائرات  تحتلها  التي  السماء  بين  ما   

"فيروز" التي تمثل روح األمة، وروح جبران وحكاياته المعبقة بعنفوان الحب اآلتية من قلب الحلم، والحياة الملونة من قلب 

لوحة المدن المدمرة سيدل المخاطب المفترض بأن ال شيء ينال من هوية الفلسطيني الذي يشبه طائر الفينيق الذي يعود 

ليحلق من الرماد . ولعل "ما قاله الغريب" يصبح كالحكمة التي تتردد في فضاء النص، حيث السؤال الرمزي : "شمس خلف 

غيمة سوداء/ هل يعني موتها؟" فالغيمة  السوداء عابرة، وهي وإن غطت الشمس بعض الوقت فلن تستمر. وهذا هو ما فعلته 

"البئر" المتفجرة للسماء المقاتلة، فالتفجير لن يسفر إال عن مزيد من الصمود والنضال، أما السماء المحتلة فهي في سبيلها 

التفجير والتدمير: "ماذا فعلت  للبئر، رغم أنها هي التى وقع عليها فعل  للتلشي. والجدير بالذكر أن الشاعر أسند الفعل 

البئر؟" وهذا ما يشي بقوة وفاعلية البئر/ الرمز أمام السماء والتي هي مجاز مرسل في علقته المحلية أى الطائرات المحاربة. 

وفي قصيدة "صباحات ملتوية في غزة" يقول:

"فوق بئرنا الوحيدِة/ غريٌب/ يجلس أمام كل دار" )ص 38(.

هي بئر واحدة، لكن تناسل حولها "الغرباء"، ليكثر العوز، ويعم القحط، وتظهر التناقضات، وتتناسل األسئلة عن مصير "غزة" 

التي يحيط بها ظل الموت، تظل األسئلة  معلقة في فضاء النص دون إجابات وينفتح النص على أفق غير معلوم.

 أما نص "قفار" فينفتح الخطاب على الحلم بغد أفضل: 

"سنوحد الخطاب/ ستجمنا الكلمة/ .. نقوُل/ اهلل.. اليوم أمامنا/ ال نخاف ظل الجنود/ ال نهاب ُذل الجمودِ/.. سنقول ما كان/ ونرفع 

العيون التي خرزها الجوُع/ نهتف باألعالي/ اهلل معنا/ اتجاه البئر/ اتجاه العائلة" )ص 10، 110(.

إنه األمل بالعودة لحضن العائلة/ البئر دون شقاق. إن النص يعملق المأساة/ مأساة الغرباء الذين حادوا عن البئر فخلقوا مأساة 

األمة المنق سمة  فبدا "الغد"  مبهًما غائًما كما تراءى في أكثر من موضع نصي، على نحو ما ورد في قصيدة على حافة 

الحسرة":    "غدي أشهي من عدٍم/ يتقدمني بل قدٍم/ يشبهني!" )ص72(، وكذلك ما ورد في قصيدة في البيت : " غدا شعلة 

من دمار" )ص51(
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قرن الشاعر بين دال "الغد" وعدة دوال تشي باالنهزامية  كـ "العدم"، و"العجز/ بل قدم"، والدمار"، وزاوج الشاعر بين هذا الغد وذاته 

"المسحوقة" في الحاضر؛ فقد تشابها، فالغد امتداد للحاضر المهزوم. لكن هذه الرؤية القاتمة للواقع والمستقبل تخفت قليل؛ 

ألن الشاعر يعود ليبذر األمل مرة أخرى في تربة نصه ليكون من الممكن أن يتغير الغد ويختلف عن الحاضر بالحلم واألمل، 

ليخرج المتلقي من النص وقد اعترته الصدمة والدهشة والحلم رغم كل شيء. 

ب- الغريب/ الحلم الموؤد:

ا باعتباره صفة للذات الشاعرة/ الفردية المغتربة في نص "على حافة الحسرة" حيث الذات التواقة للتحليق  قد تمظهر نصيًّ

بعيًدا عن أرض الخراب ترجو الخلص لكنها ال تجد سوى الهشاشة والخيبة والوهم بعدما انطفأ الغد في عين الحالمين، يقول: 

"شيئا ما لم يتغيرْ/ غير أن طفلَى في داخلي/ شهق.. بكى/ رمى/ ُح ُل م ا/ على حافة الحسرة/ وسكْت/ دهشُتُه.. تحشرجت في 

حلق المفاجأِة/ أتتُه.../ اقتربت إلى ثغره المشدوه/ وأ ْط َف أ ْت/ في منفضِة عينيِه الخاشعتيِن/ غًدا لوزيًّا/ مزهرًا/ انسلت سرائرُه 

السارة في سريره!/ توارى –كأبي الورى- محشًوا بالخيبة/ ... كأنه ظل مغتال/ رمى بقامته المشوهِة .. في قبر العتاِب/ وكتب 

شاهده:/ "بصمٍت .. ولد غريًبا.. عن أي غد" )ص 52-25(.

فالطفل داخل الشاعر والذي يرمز للحلم بغٍد أفضل والتوقان للحرية قد اغتاله الواقع وذبحته الخيبة،  ليقع صريع الخذالن. 

إن إفراط الشاعر في الوعي بواقعه المنهزم قد خنق هذا الطفل  داخله، ألن "شيًئا لم يتغير"  فاأليام  أضحت ال تجتر سوى 

الهزيمة، فل حلم وال أمل، ولذلك فقد ولد هذا الطفل المشدوه ميًتا في عالم مهزوم تبدلت قيمه، ولد "غريًبا" عن الغد كما 

الموضوعي  المعادل  المغتال هو  الحلم  الغريب/  ا". ليصبح هذا  "لوزيًّ "مزهرا"  الذي ابتغاه أن يكون  الغد  الشاعر لوطنه؛  يرجو 

للموت؛ موت الواقع وانهزاميته، يقول الشاعر بعد أن وئد حلمه في المهد:

ا/ ه ْش ش ا/ .. تتقاذفني .. ريح الوحشة/ بأعماق طفلي.. صرخة الطفلة/ تهويني ضحيًة/ في قبضة  "وأعود دونه .. دوني/ هشًّ

الصدفة/ م ْت ر و ك ا/ م ه  م ال/ بل معنى / بعدما ../ سقطت أنهار اآلمال من راحتي" )ص 82(.

استفاد الشاعر من تقنية االنزياح الكتابي حيث تبعثر الحروف ليبرز حجم االنسحاق والتفكك الذي اعتري دخيلته، فالقصيدة 

الحداثية استفادت من البعد البصري  مما يقوي الطاقة الداللية في جسد القصيدة،  فهذا التمزيق في أوصال الكلمة وتفتتيها، 

وكذلك تقنية الفراغ والنقاط في الجسد النصي من األمور التي تضفي داللة ومعنى إذا ما أحسن الشاعر استثمارها. وبالتالي 

ا وعموديًّا في آن معا. إذ ليست القصيدة حينئذ سلسلة من الكلمات  فعين القارئ "تشمل القصيدة بنظرة كلية تتناولها أفقيًّ

ا، بل أشبه باللوحة ذات البعد المكاني الواحد")]11[(. المتتابعة تتابًعا زمنيًّ

وهناك محاوالت شعرية في ربط بعض الحروف بلون من األلوان وشعور من المشاعر ، وهي محاولة بدأها "رامبو" في قصيدته 

"الحروف المتحركة" بحيث يصبح "كصوت )I( أحمر يذكرنا بالدم وضحكات شفاه فاتنة ساعة الغضب أو النشوة النادمة")]21[( 

لتصبح الكلمة في القصيدة الحديثة رسالة من االنفعاالت بالغة التعقيد.

والشاعر هنا لجأ إلى تقنية االنزياح أو التقطيع الكتابي وتفتيت الكلمات بطريقة موحية  يتناغم فيها الشكل الكتابي مع  

التمثيل السمعي للكلمات، في محاولة لسد الفراغ بين الشاعر والمتلقي باندثار الوظيفة اإلنشادية  التي تبرز الملمج الجمالية 
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والتعبيرية.  وفي المقطع السابق نجد أن الشاعر قد استخدم هذه التقنية مع بعض الكلمات، التي تبرز حالته بعدما أضحى 

"هشا "، "متروكا"، "مهمل"، بعد وأد حلمه بالوطن كما يحلم، وضاعت آماله وتسربت من بين يديه، فقد فكك حروف كلماته 

ليبرز حجم الفراغ داخله والمعاناة، مثلما فكك في المقطع السابق كلمة "حلم" لتوحي بضياع هذا الحلم واندثاره. 

رمزية السماء

تردد  دال  "السماء" في الجسد النصي تسع عشرة مرة، ليكون أعلى نسبة تردد في النص بعد دال "البئر"، وقد جاء توظيفه 

مصحوبا بداللة.  يشير دال "السماء" لمعنى االتساع واالمتداد والنقاء، وقد يشير لرمز ديني بقولنا "الرساالت السماوية"، وقد 

يشي بالحياة لوجود "السحب" مصدر األمطار، لكن الشاعر ركب هذا الدال مع معان أخرى أكسبها دالالت مختلفة، يقول في 

قصيدة "ثلثية السماء.. للجميع كافة":

"السماُء .. مثل الموِت/ للجميع كافة/ عطش" )ص 6(

اقترن دال السماء في السياق بدالي "الموت" ، والعطش" وهذا ما ولد المفارقة في جسد النص لتكتسب  السماء  داللة معكوسة، 

كذلك ربطها الشاعر بدال "الدمار" في أكثر من موضع على سبيل من المجاز المرسل، كما في قصيدة "مخالب األسفلت" التي 

ـ زهر "اللوز المنتحر في الهبارية":  تدور حول الدمار الذي حل بالمدن اللبنانية. والخطاب هنا موجه ل

"كم من ماٍء تريد/ لُتعيَد مريَم البتوَل/ إلى أجراس الكنائس وُتعيَد محمًدا/ إلى الضاحية / إماًما/ كم من مطرٍ/ بماء ال يعرف 

الموَت تريد/ حتى تسكَت هذه السماَء المقاتلة" )ص 32(.

زاوج الشاعر دال "السماء" بدال "القتل" لما تحمله من طائرات مقاتلة، وهنا تكمن المفارقة، فالسماء ذاتها هي مصدر األمطار 

التي ينتظر هطولها لتطهر/ وتسكت تلك السماء المحتلة. 

وكذلك قصيدة "في الحرب" يجمع الشاعر بين دالي "السماء" و"القتل":

" اسمي الذي يعبر جسرًا/ فوقه طائرة/ تمسك مفاتيح السماءِ/ لكي ال يمر غُد" )ص 85(.

ولذلك يقول الشاعر في موضع نصي الحق أن ال سبيل لتطهير السماء إال بإنهاء الفرقة في قصيدة "في تغريبة أخرى":

"ثاني اثنين أصبحنا شريكين/ السماء لنا مًعا" )ص 47(. 

رمزية الطائر

ا مصحوًبا بالداللة، وقد تردد هذا الدال اسًما وفعل ست عشرة  وظف الشاعر في نصه دال "الطيران" والذي جاء توظيفه نصيًّ

مرة، ويرمز به غالًبا إلى  نشدان الحرية واالنعتاق من قبضة المحدود للمحدود، غير أنه في السياق التركيبي لبعض الجمل 

الشعرية قام الشاعر بتعطيل خاصية التحليق، على نحو ما يتضح في السياقات التالية:

"رغم أنها معلومُة الجناح/ ترفض الطيران" )قصيدة ثلثية السماء.. للجميع كافة، ص6(.  •

"رشفة أحلم تتقاذف أمام طيٍر مهووٍس بالهدوء" )قصيدة ثلثية السماء.. للجميع كافة، ص 7(.  •

"وكيف أطيرُ/ كيف أطيرُ/ وكما نبت لفراِخ رغُب ريٍش/ وجدتني وأجنحتي في قاع البئر؟( )قصيدة على حافة الحسرة،   •

ص 92(.
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فقد اقترن دال الطيران بالرفص، والسكون، واإلخفاق في إطار رمزي يتسق مع انهزامية الحاضر.

وفي قصيدة "غبش" قدم الشاعر صورة رمزية  لطائر اجتمعت فيه المتناقضات:

"طائر غامض وواضح جًدا/ هرب من قواميس فارس العظيمة/ وحط فجأة عند بئر العائلة/ ضعيف كبداية التاريخ/ لكنه طار 

كالصقر الجائع/ في الجغرافيا الحديثة" )ص 89(.

هذا الطائر "غامض"، و"واضح" في اآلن ذاته، وكذلك "ضعيف"، و"قوي وسريع" قوة وسرعة الصقر الجائع، هذا التناقض في وصف 

الطائر  ما هو إال جزء من مراوغة  وتناقض العالم الذي يحيا فيه. وقد ظهر هذا الطائر صاحب "الجلد األخضر" كما وصفه الشاعر، 

وقد اتخذ من "المنبر" مكاًنا ليضع بيضه:

"السماُء عميقة وبعيدة/ واألرُض ساقطة حتى ركبتيها/ أمام "الخليفة"/ كي يضع بيضه/ فوق المنبر/ حيث عشه" )ص 79(.

وقد صدق البسطاء هذا  الطائر/ الخليفة/ الحاكم الجديد الذي "مرَّ على عتباتهم/ حامًل ماء/ وسنبلة" )ص99(. وما بين استدعاء 

الماضي والتنبؤ بالمستقبل ترتسم صورة قاتمة للحاضر:

"وحده حزيران اللئيم أخبر عنه/ .. وصعد سلم القيامة/ متعجلً/ فالبئر قاب قوسين/ أو يومين/ ستتبعه".

فهزيمة الماضي أخبرت عن حضور هذا "الطائر" الغريب في صفاته، كما أن النص ينفتح على أفق تنبؤي بأن الجميع سيتبع 

هذا الطائر/ الحاكم الجديد،:

"العائلة هجرت البئر/ وابتعدت عن الجسر/ وأضاعت القبيلة/ وظل الطائر/ يعلم السماء/ أسماء/ األنبياء الجدد/ وينتظر العشاء 

األخير/ على موائد الحروب القادمة" )ص 201، 301(.

فوجوده يؤذن بالحروب/ الدمار.

رمزية النهر

النهر في جريانه يرمز إلى الزمن و الزوال ألنه يجري دائماً إلى األمام دون عودة؛  ويرمز أيضاً للتجّدد الخالد الدائم في إشارة 

الصفات  السابقة وأسبغ عليه بعض  الداللة  الشاعر من  النصي ثماني مرات، وقد فرغه  المتن  "النهر" في  دال  للحياة. تكرر 

السلبية التي توقف وظيفته الداللية األخرى المتداولة، ففي قصيدة "ثلثية السماء .. للجميع كافة" قدم الشاعر "نهرًا" جامًدا 

داخل لوحة، ورأى الحياة في غزة داخل هذا اإلطار، مما يوحي بتعطل الحياة وجمودها يقول:

"في لوحِة النهرِ/ لغُز بقعٍة .. تتربُع في المنتصف/ دوائر مذهولُة، تشرق من غرب المكاِن/ رشقُة أحلٍم تتقاذف أماَم طيٍر 

مهووٍس بالهدوءِ/ يحاول أن يكون/ بضعَة حلقاٍت تتحرك في الفراغ" )ص7(

 تتولد المفارقة هنا من خلل ثنائية السكون/ الحركة، ففي لوحة النهر يقبع كل شيء في سكون، رغم الحركية والحيوية 

التي تضفيها أفعال المضارعة "تتربع"، "تشرق"، "تتقاذف"، "يحاول"، "يكون"، "تتحرك"، في ظل اختفاء أدوات الربط والعطف، 

كل شيء يتحرك داخل هذا السكون في "فراغ"، وفي ظل حضور "الدوائر المذهولة" التي تستدعى معنى المتاهة، يقول:

"في لوحة النهر/ غرٌق بسيٌط من عائلة متواضعٍة/ أوراٌق تشرُب التراب أو هي منه اآلن/ قمر إذا جاء... ينكسُر في الشقوِق 

الجائعة" )ص 7(.
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تتراص العبارات دون رابط لتصدم المتلقي وتشعره بحجم مأساة البسطاء أصحاب البيوت "الغارقة" و"المشققة" التي تنكسر 

على عتباتها أحلمهم بوطن آمن. وعلى مدار نصوص الديوان يوظف الشاعر دال "النهر" توظيًفا معكوًسا ويفرغه من داللته 

المألوفة: 

-"سقطت أنهاُر اآلماِل من راحتي" )على حافة الحسرة ، ص 82(.

- "يزحُف الموُت من أصابع األقرباء/ تشرُد روٌح قبل المطر/ تزحُف أخرى إلى نهٍر ال نراه" )صباحاٌت ملتوية في غزة، ص 80(.

- غريٌب/ يجلُس أمام كل دارٍ/ ... يؤاخي نهر العطش" )صباحاٌت ملتوية في غزة، ص83(.

ربط الشاعر دال النهر بدال "السقوط " و"العطش"، و"الموت"، والتلشي"، ليعبر عبره عن واقعه المأزوم والمهزوم.

عملق الشاعر المأساة في نصوصه التي نزفت واقع الوطن المهزوم بيد أبنائه، فتشبع النص بالثنائيات الضدية التي خلقت 

مفارقات نصية أحدثت توترًا، وكشفت عن التباسات الذات وموقفها من تناقضات واقعها، حتى أضحت الذات نفسها منقسمة 

طالها التمزق وأصابتها الخيبة:

-" وحدك في وطنك الصغير/ وحدهم في منفاهم الكبير/ ماذا تريد أكثر/ من أنك اثنين في مكانين/ ما أقربك/ ما أبعدك/

ما أكثرك/ ما أقلك/ ال شيء لك/ ماذا تريد أكثر/ وطن فيه/ بوابة حديد/ ومفتاحه ليس في يديك" )تغريبة أخرى، ص77،67(.

- "أنا البعيُد عني/ القريب مني" )صباحاٌت ملتوية في غزة، ص80(.

هذه النظرة للذات الممزقة ما هي إال انعكاس لواقع أكثر تمزًقا، ومع ذلك تظل الذات في سعيها الباحث عن المعنى من أجل 

التغيير: "لسُت أحًدا غيري/ كل يوٍم أتفقُد جيوب العتمِة/ أبحُث عن شعلٍة ما/ أو حجرين من ذكٍر وأنثى/ كي يولَد النورُ/ فأعرُف 

أين أنا" )المقطع الثاني، تسعة عشر، ص211(.
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أبو علي مصطفى
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في الذكرى الثامنة عشر الستشهاد القائد الوطني والقومي الشهيد أبو علي مصطفى؛ 
نعيد طرح سؤال سبق أْن طرحه القائد الشهيد في إحدى خطاباته: »هل نبقي على 
هذا الحال في الوقت الذي ُينفذ عدونا مخططاته ضد شعبنا وحقوقنا الوطنية، وليس 
َيسأل كل  أْن  العدو؟! مطلوب  نحو هذا  بمفاهيمنا  نتحد  أْن  علينا  أم  )الطرف اآلخر(، 

واحد منا نفسه، هل نقبل هذا الوضع أم علينا أْن نعيد النظر في هذا الحال؟! 

وصيته؛ أْن نحمي قضيتنا بحدقات عيوننا

تصفية  إلى  الهادف  الصهيوني  األمريكي-  المخطط  معالم  اتضاح  مع  خاصة  جواب،  جوهره  في  يحمل  السؤال 

القضية والحقوق الفلسطينية، هذا المخطط الذي حمله قطار التسوية المترابطة عرباته، بدًءا بكامب ديفيد، مرورًا 

باتفاق أوسلو ووادي عربة، وصواًل لصفقة القرن.. وهذه األخيرة )الصفقة( تعني أننا انتقلنا فعلًيا من التسوية إلى 

التصفية، بعد أْن مّهد السكة التي سارت عليها عجالت التسوية للوصول إلى هذه النتيجة أو هذا المصير!! 

إنَّ عدم المبادرة الوطنية الجماعية لإلجابة عن السؤال السهل المطروح، على لسان قائد شهيد، لم يخدعه الدليل 

يوًما، ومتحفز بوعيه الوطني والقومي الفطري، كما وعيه العميق الذي اتكأ على إرادته في بنائه قراءة وتدقيًقا 

وتمحيًصا ونقًدا، سيجعلنا ندفع المزيد من رصيد قضيتنا العادلة، وحقوق وطموحات وأهداف شعبنا وأمتنا؛ إْن 

التزوير، وأْن نحصن ذاكرة جماعية تتعرض أللوان  تاريخ يتعرض ألفظع محاوالت  أْن نصون  لم نكن نملك جدارة 

شتى من الكي، وأْن نحمي قضية تحالف ضدها الغرب االستعماري اإلمبريالي وأنظمة الرجعية العربية، وأْن نوفي 

بحقوق وضعت على مقصلة صفقة قرن..  وأْن نقول للعالم بصوت واضح مسموع: هذه قضيتنا وحقوقنا وأرضنا، 

ال يمكن أْن نقبل أْن تبقى في سوق النخاسة السياسية، بل هي محمية في حدقات أبناء شعبها وقواها وفصائلها 

الوطنية.

البائس، وعدم اإلقدام نحو خطوات جريئة تتجاوز كل مثالب وخطايا إدارة الشأن الوطني  إنَّ استمرار واقع الحال 

العام، باعتباره قضية خاصة بهذا التنظيم أو ذاك، ومن ثم اختزالها بشخص هذا القائد أو ذاك، كما جرى وال يزال 

يجري، وإخراجها عن سياق عموميتها باعتبارها قضية الكل الوطني الفلسطيني، ما هو إال عبث ال يمكن أْن يحمي 

القضية الوطنية، بل هو استمرار لذات السياسة ومراهناتها الخاسرة التي بددت الوقت )الزمن( كما بددت األرض، 

مهمة  تصبح  واألداة،  والسياسة  الموقف  ُنوحد  حّتى  البحث  طاولة  على  المسألة/المعضلة  فإنَّ وضع هذه  لذلك؛ 

والشجاعة،  بالموضوعية،  والتحلي  بخطئها ومسؤوليتها،  الذات  بمصارحة  يبدأ  الذي  المسار،  نصحح  أْن  أي  للغاية؛ 

)السيف(  للزمن/الوقت  بما يعيد  الوطنية والقومية،  للقضية، وااللتزام بمحدداتها  وسعة األفق، وصدق االنتماء 

أهمية استثماره واستخدامه بطريقة ُمثلى على طريق تحقيق أهدافنا الوطنية الكبرى؛ فال يجوز أْن يستمر هدر 

الوقت الذي يستخدمه العدو الصهيوني في تنفيذ سياسته وبرنامجه االحتاللي التوسعي والتصفوي أيًضا. 



 42

كتاب الهدف) 3(: ملفات

فلسطين وسورية.. ومهمة وعي الذات أواًل!

نّصار إبراهيم
كاتب وباحث سياسي/ فلسطين

"في دمشق                   

ينام الغريُب على ظلِه 
واقًفا    

مثل مئذنة في سرير األبد     
ال يحن إلى أحد.. أو بلد      

......
في دمشق                    

من  واثقين  غدنا  إلى  نمشي 
الشمس      

في أمسنا                     
البلد"  هذا  سكان  واألبدية  نحن 

)محمود درويش(

وأنا أتابع على صفحات التواصل االجتماعي السجاالت التي تجري حول الحرب الكونية على سورية، وما تحمله تلك السجاالت 

دونيتها  المغرقة في  السجاالت  تلك  أو  والشتائم،  بالبذاءة  المصحوبة  ذاتيتها  مغرقة في  مروعة  وتشوهات  انحرافات  من 

بحنكة؛  األعداء  معسكر  يرسمها  ومخططات  وبروباغاندا  أوهام  وراء  وعي  أو  رؤوس  بل  كأجساد  تنساق  وطائفيتها، وهي 

ليوظف الجهل والجهلء بيننا في مشاريعه التصفوية والتدميرية؛ فينحرف النقاش والمقاربات نحو ضحالة مفجعة، وانزياح 

كارثي في ركائز الوعي وضوابطه، حينها أشعر أنَّ الثمن تدفعه الفكرة النبيلة، تدفعه قضايانا الكبرى وعروبتنا وإنسانيتنا، 

تدفعه فلسطين وشعب فلسطين وكل األمة العربية.

تقول بديهيات التاريخ والجغرافيا المستندة إلى االنتماء والكرامة القومية والوطنية واألخلقية والوعي السياسي العميق؛ أنَّه 

حين يتعلق األمر ب سوريا أو فلسطين )أو أي بلد عربي آخر( تستهدفه كل حثاالت الواقع وقوى التخلف والجهل والعماء 

الشرف  الوعي ويرتقي نحو ُذرى  الحالة أْن يصعد  البديهي في هذه  واالستعمار بالتدمير والتمزيق والقتل  والنهب، من 

والحكمة والرصانة في التعامل مع معادالت وتحالفات واضحة كل الوضوح،  بعيًدا عن االلتباس والرهانات القاصرة والمميتة.. 
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حيث يحظر العبث والثرثرة وضيق األفق والنذالة والهبوط، ذلك ألنَّ الهدف محدد وواضح بحيث ال يجوز لَمن يملك حًدا أدنى 

من الوعي والمعرفة واإلحساس والشعور القومي النبيل والعالي أْن يخطئ أو يتردد أو يبرر هذا الدمار واالستنزاف والتدخلت 

االستعمارية، وجعل العدو صديًقا والصديق عدًوا ألي سبب كان، سواًء كان باسم "الدين أو الحرية أو الديمقراطية أو حقوق 

اإلنسان" أو غير ذلك من زعبرات تصدرها إلينا أكثر القوى االستعمارية وحشية في التاريخ.

***

كتبت لي صديقة فلسطينية أحترمها تعمل في حقل اإلعلم في موسكو تشكو قائلة: "يا أستاذ، أنت تكتب وتدافع عن 

سورية، ولكن أريد أْن أقول لك أنَّ السوريين ال يحبوننا... وقد صدمني ذلك.. فأنا أحب سورية!"

ابتسمت وسألت: كيف ذلك، ماذا تقصدين بقولك: السوريون ال يحبوننا.. ال يحبون َمْن؟!

قالت: ال يحبوننا نحن الفلسطينيون... إنَّهم يضايقوني وال يطيقون التعامل معي!

طيب ال بأس... لنهدأ أواًل... لنصمت قليًل، ونتأمل كثيرًا لكي نفهم كشرط لكي ال نخطئ في البديهيات.

العلقة  بين سورية وفلسطين، كما العلقة مع أي بلد عربي آخر ال تحكمها اللحظة وردود الفعل والنزق.. فنحن نعرف أنَّ 

بعض الفلسطينيين قد أساء  كثيرًا لسورية، بل وجرحها في القلب، لذا؛ فإنَّ رد الفعل العفوي من قبل بعض السوريين قد 

يكون كما تصفين، وهذا ال يغير في معادالت  فلسطين وسورية األزلية شيًئا، إنَّه مجرد غضب أو رد فعل أو ربما سوء تقدير 

عابر ال أكثر.

قالت: ولكني أحب سورية!

قلت: أعرف، وعليِك أْن تحبيها ما استطعِت سبيًل حّتى لو أساء لِك مليون سوري، سواًء كانوا يعرفون أو ال يعرفون، ولكي 

نضع النقاش في سياقاته الطبيعية دون مبالغة؛ تخيلي فقط ما تعرضت له سورية في سنوات الرماد والبطولة هذه منذ آذار 

2011 وحّتى اليوم، وتخيلي نفسك سورية، كيف ستكون يا ترى ردود فعلك المباشرة واللحظية على ما يجري...؟!

ألم تنتشر في أوساطنا نحن الفلسطينيون أيًضا، ونحن نواجه االحتلل بمجازره وحروبه اليومية المستمرة منذ سبعين عاًما 

ذات المواقف فرفعنا شعار "يا وحدنا" و"العرب جرب" وغير ذلك من رود أفعال، وكأننا لسنا عرًبا، فنسينا في غمرة األلم والدماء 

عشرات ومئات آالف الشهداء العرب الذين سقطوا من أجل فلسطين؟!

لقد ذكرني هذا النقاش مع الصديقة الفلسطينية في موسكو ببعض ردود األفعال والتعليقات والنقاشات التي رافقت تطور 

الصراع في سورية وعليها منذ آذار 2011 وال يزال، وهي ذات التعليقات والنقاشات والمقاربات التي تنفجر كلّما واجهنا محنة 

هنا وهناك: في العراق، في ليبيا ، في اليمن.. وغيرها، إنَّها ذات ردود األفعال اللحظية الهشة، وكأّننا ال نملك ذاكرة أو أنَّ 

ذاكرتنا مثقوبة ال تحتفظ بشيء، وال ترى أبعد من اللحظة، فتنسى أو تتجاوز أو تهمل السياقات الكبرى ومشاريع القوى 

المعادية وأبعادها التاريخية والجغرافية واالجتماعية منذ ما قبل سايكس – بيكو وحّتى اليوم وغًدا.

المحزن أنَّ بعض هذه المقاربات والتحليلت والمواقف والتعليقات والبيانات تأتي ممن يقدمون أنفسهم أو يتم الترويج لهم 

اب ومثقفون وسياسيون وإعلميون.. وفي أحيان ليست قليلة تأتي من قوى وأحزاب وتنظيمات تقدم نفسها  على أنَّهم كتَّ

كل الحقيقة للجامهري 
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على أنَّها تدافع عن قضايا األمة والشعوب؛ األمر الذي يتناقض مع مهمتها ومسؤوليتها البديهية في الحفاظ على الوعي 

العام وحراسته من العبث والتشوه واالنحرافات المميتة المقصودة أو غير المقصودة.

والسوريين؛  لسورية  واالتهامات  الشتائم  يكيلون  العرب  الفلسطينيين وبعض  راح بعض  الدائرة  "المعمعة"  في سياق هذه 

عين "حبهم" لسورية انطلًقا من كون النظام السوري "نظام ديكتاتوري"، وبذلك ال يجوز الدفاع عن الدولة الوطنية السورية  ُمدَّ

أو الوقوف معها، بل وهناك َمْن راح يؤلف األغاني الهابطة ضد السوريين )كما فعلت بعض القنوات اللبنانية(، وفي السياق 

ذاته راح بعض السوريين وبعض العرب يكيلون الشتائم  واالتهامات للشعب الفلسطيني، انطلًقا من أنَّ الفلسطينيين قد 

"باعوا" وطنهم، وألنَّ بعضهم قد طعن سورية في الظهر، لذا؛ فالشعب الفلسطيني شعب "غادر" وال يستحق كلمة تقدير، بل 

وتمنى البعض لو أنَّ إسرائيل تبيدهم. وهكذا في غمرة الدم والموت والدمار وااللتباس والتشويش والتشويه الواعي وغير 

الواعي راجت ثقافة تبادل الشتائم واإلهانات والتعميمات البائسة من هنا وهناك.. خطاب وسلوك موحش ومهين.

يحدث هذا فيما غالبية الشعب الفلسطيني وغالبية الشعب السوري مشغولة بشجونها ومقاومتها ودمائها وإصراراها على 

البقاء عند خط الواجب والمواقف العالية، ذلك ألنَّ غالبية الفلسطينيين والسوريين يدركون بوعيهم وتجربتهم وحدسهم 

أنَّ هذا بالضبط ما يريده ِحلف األعداء؛ أْن تشك العين بالعين والقلب بالقلب، وأْن ينقض التاريخ على الجغرافيا، وأْن تتنكر 

األبجدية لذاتها، وأْن يتبادل الزيتون والياسمين الشتائم واللعنات والطعنات.

يحدث كل هذا دون أْن يعي هؤالء وهؤالء )وقد يعي بعضهم ذلك جيًدا( أنَّ ما تتعرض له سورية هو في أحد أسبابه العميقة 

والمباشرة، إْن لم يكن السبب األول، هو موقفها وانتماؤها ووفاؤها لفلسطين؛ أي لذاتها، وأنَّ ما تتعرض له فلسطين منذ 100 

عام هو ألنَّها بوابة الشام العالية التي ال تنسى ذاتها  فتلزم خط النار األول لتذكر العالم كل صباح، بأنَّها هنا.. وأنَّها ومنذ 

األزل من روح الشام حّتى لو تخاذل البعض أو ساوم أو انحرف أو تشوش لبعض الوقت أو أكثر. هذا السلوك وهذه المواقف 

وردود األفعال، سواًء كانت بوعي أم بدونه، دفعتني للتذكير ببعض البديهيات لَمن تغيب عنهم أبجديات التاريخ والجغرافيا، 

وتشابك المصائر األزلي.

العلقة بين فلسطين وسورية )كما العلقة بين فلسطين وأي بلد عربي آخر( أبعد من لحظة وأعمق من موقف أو مرحلة، سواًء 

جاء ذلك من فرد أو حزب سياسي أو نظام أو زعيم أو تنظيم مهما عل شأنه؛ فسورية بالنسبة لفلسطين هي ماٍض وحاضر 

ومستقبل، وليس لهذا علقة بتموجات السياسة أو ارتباكاتها وحساباتها  العابرة كما يراها فرد أو حزب أو كاتب أو مقيم أو 

عابر أو شيخ أو مسؤول هنا أو هناك.

وفلسطين بالنسبة لسورية هي امتداد الياسمين مع الدروب جنوًبا جنوًبا، عناق المتوسط لمدن فلسطينية أزلية ترسل لدمشق 

سلل البرتقال احتفاًء وحًبا، لهذا؛ يكاد يكون في كل مدينة فلسطينية باب اسمه باب دمشق، وباب دمشق في القدس )باب 

العمود( هو األبهى واألجمل.. فهو ساحة االشتباك المستمرة مع المحتل، فهل هذا مجرد صدفة؟!  

أخطر ما يتعرض له الوعي الجمعي هو أْن ينسى بديهيات الوجود أو يتجاوزها تحت ضغط األحداث، يحدث هذا حين يتجاهل 

لحظة  في  فلسطين  فيحاسب  األبجدية؛  وأصل  والتاريخ  الجغرافيا  وبديهيات  األولى  التكوين  معادالت  بدونه(  أم  )بوعي 
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تاريخية عابرة على موقف فرد أو جماعة أو تنظيم، أو يحاسب سورية على موقف من هنا أو موقف من هناك، أو على لحظة 

منحوسة عابرة.

ردود األفعال التي ال تلتزم بأسس ومنطق ووعي عميق راسخ كما رسوخ أرض بلد الشام، تصبح في لحظة ملتبسة وغاشمة 

سكيًنا ُتمزِّق، ونفًقا غادرًا تتسلل منه ضباع الجهل، سواًء تلك التي يوظفها ويغذيها األعداء الخارجيون أو تلك التي يسقط 

في مصائدها الغبية بعض الداخل الجاهل أو الساذج أو المشوه؛ فالمقاربات والمواقف حين يتعلق األمر بفلسطين وسورية، 

)أو العراق أو مصر أو اليمن أو الجزائر أو تونس أو  لبنان أو األردن أو أي بلد عربي(، تتجاوز كثيرًا بعض لحظات التاريخ أو 

بعض عقود من الزمن، إنَّها تذهب بعيًدا... تعود إلى حيث تشكل كل شيء، وانعجن منذ آالف السنين، يوم لم يكن هناك 

حدود، فقط سماء وأرض وناس كانوا يبدعون الوعي، هم أجدادنا األوائل، يبدعون الحياة واألبجدية وأساطير الخلق األولى، 

يرسمون على جدران الكهوف مشاعرهم، يكتشفون األرض، ويبدعون القمح والعنب والزيتون والياسمين والنخيل والمواقيت 

والسفن واأللوان والموسيقى، ويؤسسون حضارة البشرية الذاهبة نحو القرون القادمة؛ لهذا من غير العلمي أو المنطقي، ال 

في السياسة وال في االقتصاد وال في الثقافة، أْن ُتتخذ المواقف والعواطف تجاه سورية بناء على مواقف أو تصرفات عابرة، 

أقصد أنَّ الذي يحدد الموقف من سورية ليس اللبواني وأشباهه، وال "الثوار الكذبة" الذين يتنازلون عن الجوالن قلب سورية 

البهي، كما ليس أي نظام مهما كان مخطًئا أو مصيًبا، كما أنَّ ما يحدد الموقف من فلسطين ليس هذا التنظيم أو ذاك، هذا 

السمسار أو ذاك، هذا الفرد أو ذاك،  ذلك ألنَّ أي فلسطيني يسيء لسورية أو أي سوري يسيء لفلسطين هو على النقيض 

من سورية وفلسطين مًعا!

هنا بالضبط يتحدد المعيار الحاسم والصارم الذي يشبه الصراط المستقيم؛ فأي "فلسطيني" يضحي بسورية نكاية بحزب أو 

نظام أو جماعة، أو بحجة أنَّه يدافع عن فلسطين إنما يكون قد ارتكب خطيئة الخطايا، وأولها؛ خيانة فلسطين ذاتها، وبذات 

القدر إنَّ أي "سورّي" يضحي بفلسطين نكاية بحزب أو حركة أو تنظيم أو بحجة أنَّه يدافع عن سورية، إنما يكون قد ارتكب 

خطيئة الخطايا، وأولها؛ خيانة سورية ذاتها، وذات المعادلة تمتد كنظرية بل استثناء لتشمل كل بلداننا العربية، وَمْن ال يدرك 

ذلك؛ فإنَّه ال يعرف في التاريخ وحركات االستعمار القديم والمعاصر شيًئا.

فقوى االستعمار واإلمبريالية الوحشية التي يقدسها البعض، ويمضي خلفها كالقطيع؛ تبذل المستحيل لكي "تقنعنا" أو 

تجبرنا بالقوة للتعامل معها بالمفرق.. "أنا أواًل"، فيما أهدافها المطلقة والنسبية أْن تنهب كل ما لدينا من ثروات وتراث 

وقيم ومكانة بالجملة والمفرق مًعا "أنا وأنت وهو"، فهي ال يهمها ال شرقنا وال غربنا، ال أحمرنا وال أسودنا، ال مسلمنا وال 

نا، وال حّتى يهودّينا العربي.. كما ال يهمها اإليراني وال العربي وال الكردي وال األمازيغي وال الشركسي وال غير ذلك،  مسيحيُّ

وَمْن ال يرى هذا ليعد للماضي البعيد أو القريب، ويقرأ جيًدا أسفار التاريخ ودروسه الساطعة؛ لهذا فإنَّ سورية التي أعرفها 

وأعيها هي حبة العين وهمسة القلب ونور األبجدية والوعي وسيف التاريخ.. وفلسطين التي أعرفها وأعيها هي همسة الروح 

وفيض السماء، وجرح كرامتنا النازف.

 لهذا وأبعد، فإنَّ أي فلسطيني يتجاوز حده فيرفع بندقيته أو كلمته في وجه سورية، سأقول له: تأّدب.. فهذه سورية أقصد 
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فلسطين، وبالقدر ذاته؛ فإنَّ أي سوري يتجاوز حده فيرفع بندقيته أو كلمته في وجه فلسطين سأقول له: تأّدب.. فهذه 

فلسطين أقصد سورية، ولن توجد قوة في الكون بمقدورها أْن َتحول بين فلسطين  وسورية، ال قوة سياسية وال دينية وال 

كل شياطين األرض وعفاريتها وثعالبها وضباعها. هذا الحديث ليس مجرد عاطفة أو مجاملة أو انفعال، رغم أناقة العاطفة 

وضرورتها حين تدور حول علقة فلسطين بسورية... الحديث هنا هو مجرد ترجمة لوعي الذات لذاتها في سياقاتها الكبرى 

تاريخًيا وحضارًيا وجغرافًيا، له علقة بمعادالت تكوين اإلنسان والمكان مًعا، إنَّه يعود لعلقة األرض بالسماء، ووعي التاريخ 

والحزن  والعمل  واأللم  والفرح  اللغة  ووالدة  الحضارات  والحياة.. تشكل  والموت  والخصب  والمطر  الخلق  أساطير  وعي  لذاته، 

والمقاومة، علقة اإلنسان بالفضاء والمجال وروح المكان الممتد ما بين بحر وجبال وصحراء وأنهار وأفق.. ما بين زيتون وقمح 

ونخيل ولوز وكرز وصبار وتفاح وعنب وياسمين.

أقصد أنَّ الحديث هنا يذهب نحو وعي الذات لذاتها في استراتيجيات الصراع والمواجهات والتحديات والتهديدات المروعة، 

له علقة بالخيارات الكبرى في مواجهة قوى الهيمنة والنهب واالستعمار، يعود لمعنى الهوية والكرامة القومية بعيًدا عن 

ملسنات الطوائف وصغار المتثقفين وثرثاري المقاهي والساسة الذين ال يتعدى الوطن واالنتماء بالنسبة لهم بئر نفط أو 

طاولة قمار في كازينو. 

الفكرة هنا، هي النقيض لَِما يمثله السماسرة الذين ال يرون في الوطن أكثر من بئر نفط أو غاز أو مزرعة وحفنة دوالرات هي 

كل ما يحتاجونه في ليل المقامرة.  

الحديث هنا، ليس له علقة بتفاهة البعض الذي ال يهمه أْن تذبح سورية، وال كل ما أبدع اإلنسان فيها؛ ذلك ألنَّ المهم لهذا 

البعض هو رضا السادة من غزاة وأشباه حكام، وما سيأخذه ثمًنا لرأس دمشق، وبالقدر ذاته ال يهم البعض أْن تذبح فلسطين 

من الوريد إلى الوريد، فهم مدينون ببقائهم ألسيادهم وليس لشعبهم أو أمتهم أو لعبقرية التاريخ. إنَّهم مجرد أدوات 

رخيصة ال أكثر، وما أْن تنتهي وظيفتها وصلحيتها حّتى ُتحّمل بالضبط كالنفايات؛ كتلك التي حملتها الباصات الخضراء 

من حلب وحمص والغوطة وغيرها، وألقت بها بعيًدا بانتظار مصيرها.

هنا فلسطين.. أقصد هنا سورية... ذات األلم وذات الوجع وذات الدم وذات األمنيات وذات العدو وذات األحلم، فحين تضحك 

دمشق وتبتسم يشرق وجه فلسطين ويزهر وعدها، وحين تتألم دمشق ينزف قلب فلسطين، وحين تنهمر دمعة القدس 

تلقيها دمعة دمشق ليكون نهرًا من وعود ومطر.

هنا أتوقف ألسأل: هل يعتقد األحبة السوريون أّننا ال نعرف بأنَّ كل ما تتعرض له سورية وال تزال هو من أجل فلسطين؟!

أذكر قبل ثمانية أعوام كيف ارتبك الوعي تحت أهوال الحرب والكذب والتشويه تحت عنوان "الحرية والديمقراطية وحقوق 

اإلنسان..".. كيف ارتبك وعي البعض من الفلسطينيين كما السوريين.. يومها وبالرغم من صعوبة اللحظة وخطورتها الداهمة 

الزم كثير من الفلسطينيين خط الواجب حّتى وإْن لم يعّبروا عن ذلك. لقد َبَدت سورية يومها وكأنَّها تقف في المدى إال من 

ذاتها وبعض األوفياء الذين الزموا خط الواجب، يومها قلنا: لنصمد.. فنحن هنا ال نقامر وال نراهن بل نختار موقًفا حّتى لو 

كان ثمنه رؤوسنا.
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اليوم.. تعالوا لتروا أفراح فلسطين وهي تتابع انتصارات الجيش العربي السوري في كل الميادين، وتعالوا لتروا كيف تذب 

سورية بروحها ومواقفها وسيفها عن فلسطين، فيما صغار الباعة والسماسرة يقايضون عليها ويراودونها عن نفسها.

لنترك هواة  لمستوى سورية وفلسطين،  وليصعدوا  والزواريب،  والملسنات  الثرثرات  الجميع دوائر  ليغادر  أقوله:  أْن  أريد  ما 

الفضائيات، ذلك ألنَّ مهمة المثقفين في هذه المرحلة أْن يشكلوا دريئة اسمنتية )على حد قول غرامشي( تحفظ وتحرس 

وتكشف وتضئ وتصوب الوعي الجمعي حين يتعرض للتشويش والخداع.. مهمتهم هنا كما مهمة المقاتلين األشداء الشرفاء 

على خطوط االشتباك؛ إدارة الصراع والمقاومة الثقافية بما يليق بسورية وفلسطين من وعي وتاريخ وآمال ووعود.. وأبعد.

"إنَّ اغتصاَب األرِض ال ُيخيفنا

فالريُش قد يسقُط عن أجنحِة النسور

والعطُش الطويُل ال يخيفنا

فالماُء يبقى دائًما في باطِن الصخور

هزمتُم الجيوَش.. إال أنكم لم تهزموا الشعور

قطعتم األشجاَر من رؤوسها.. وظلِّت الجذور" )نزار قباني(

 كل هذا ال يعني أننا قد ال نخطئ هنا أو هناك، في السياسة وفي بعض الحسابات، ولكن أْن نخطئ في ضمير سورية 

وفلسطين، فهذا يتجاوز فكرة االجتهاد، إنَّها خطيئة نهائية، والفرق شاسع بين هذا وذاك.

األوفياء  وأصدقائها  االستراتيجي  وصمودها  األسطورية  وبسالتها  وصبرها  بتضحياتها  سورية  حسمت  أْن  وبعد  اليوم.. 

المواجهة؛ يمكن أْن أقول إنِّي أكتب اآلن براحتي، فلست بحاجة لذلك الجهد لكي أقنع الناس بأنَّ سورية هي قلبنا النابض... 

لقد آن لي أْن ابتسم.

لدمشق ولكل عواصم العرب من القدس سلم.
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 أبو علي مصطفى.. إذا لم يكن اغتياله إرهابًا فكيف
يكون اإلرهاب

معن بشور

األمين العام السابق للمؤتمر القومي العربي/ لبنان

في المرات القليلة التي التقيت فيها الشهيد القائد أبو علي مصطفى األمين العام السابق 
للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، سواء في لقاءات ثنائية، أو في اجتماع القيادة المشتركة 
الفلسطينية – اللبنانية قبيل الغزو الصهيوني عام 1982، لم يكن صعبًا أن أكتشف في الرجل 

ميزات قيادية رفيعة، ومعدنًا خاصًا من الشجاعة والحكمة وااللتزام المبدئي...

رأيت في  أبي علي توازناً خلقاً بين الصلبة المبدئية والمرونة السياسية ، بين االلتزام التنظيمي والنهج الوحدوي، بين 

الفكر والممارسة، بين الرؤية االستراتيجية والبرامج العملية، بين الوطنية الفلسطينية والعروبة النضالية واألممية الواسعة.

كان فعله يسبق كلمه، وكانت حركته تترجم أفكاره، وكانت شجاعته تتقدم نضاله، وكان حريصاً على التوفيق بين الجذرية 

في  ومقاومتها  فلسطين  ل  انتصار  ال  التي  الفلسطينية  الوطنية  الوحدة  متطلبات  وبين  يقوده  الذي  الثوري  للتنظيم 

غيابها...

بل كان مدركاً أنه إذا كان من الواجب الحفاظ على منظمة التحرير الفلسطينية ككيان سياسي جامع لشعب فلسطين، فإن من 

حق كل مناضل أن ينتقد سياسات متبعة في المنظمة شرط أن تبقى ممارسة هذا الحق في إطار الوحدة...

وحين نتذكر أبو علي مصطفى ال يمكن  إال أن نتذكر معه األمين العام المؤسس للجبهة الشعبية الراحل حكيم الثورة جورج 

اليماني، وغسان كنفاني،  المناضل احمد سعدات، وثلة من أقمار فلسطين كوديع حداد، واحمد  العام األسير  حبش واألمين 

وغيفارا غزة، وباسل الكبيسي وغيرهم ممن رسموا بدمائهم ونضالهم خارطة طريق األمة إلى تحرير فلسطين...

خلقه العظيم يحصن سلوكه اليومي... ودماثته تزين رجولته، ورقيه يجاور إنسانيته...

وبقدر ما كان التفاؤل الثوري يطغى على تحليلته، بقدر ما كان "تشاؤمه الواقعي يحذر من المخاطر والصعوبات التي تحيط 

بالقضية... فلم يكن يهوى المغامرات، لكنه لم يكن يطيق الجمود والمراوحة والسكون...

الماضي، وكان قائداً مميزاً  لحركة القوميين العرب التي انتمى إليها باكراً في أواسط الخمسينات من القرن  ابناً وفياً  كان 

في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي رافق تأسيسها منذ السنوات األولى في أواخر ستينات القرن الفائت، مقاتًل في 

الداخل، وعبر الحدود، مدركاً أن العسكري الجّيد هو السياسي الجّيد، وأن السياسي الجّيد هو المبدئي الجّيد، وأن المبدئي الجّيد 

هو المدرك لقوانين الصراع ولموازين القوى، فكان حريصاً على الجمع بين المواقف جميعها...
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وإذا كنا نحيي ذكرى استشهاد ابي علي مصطفى في مثل هذه األيام من كل عام بجديد تأتي به ساحة النضال الفلسطيني 

والعربي، فإننا  في ذكراه هذه األيام نستعيد صورة الصواريخ التي وجهتها طائرة صهيونية إلى مكتبه في رام اهلل قبل 

الجنوبية  الضاحية  لبنان في  أمن  أيام الختراق  قبل  الصهاينة  أرسلها  التي  المسّيرة  الطائرات  نستعيد صورة  كما  عاماً،   17

الصهيونية  العمليات  إرهاباً، ولم تكن هذه  أبي علي مصطفى  اغتيال  لم يكن  اللبنانية، فإذا  للمقاومة  مستهدفة موقعاً 

إرهاباً، فكيف يكون اإلرهاب إذن؟!

أبو علي مصطفى ابن شعب هو ضحية اإلرهاب العنصري الفاشي الصهيوني، وهو قائد استشهد على يد اإلرهاب ذاته...

            رحمه اهلل، ورحم كل الشهداء
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أبو علي ومشروع »الهدف« في فلسطين

جبريل محمد
كاتب وباحث في مركز بيسان للبحوث واإلنماء/ فلسطين

ما أن اندلعت االنتفاضة الثانية بعد عام تقريًبا من عودة الشهيد أبو علي مصطفى ، حتى رأى أبو علي يومها أنه ال 

بد من صوت إعالمي يعبر عن مفاعيلها وأهدافها في الوطن، لم تكن اإلمكانات يومها تسمح أن يبنى جهاز إعالمي 

"االنتفاضة  بعنوان  شهرية  نشرة  بإصدار  شرعنا  أن  فكان  البناء،  إعادة  وعملية  االنتفاضة  خلقتها  أخرى  أولويات  ظل  في  كامل 

مستمرة"، هذه النشرة اعتمدت على أقالم متطوعين أو اقتباس بعض المقاالت والتحليالت من مواقع عربية وفلسطينية أخرى، 

كانت تتفق مع رؤية الجبهة في ذلك الوقت، عدا عن بعض التقارير اإلخبارية، وبطاقم ال يتعدى ثالثة أفراد، لكن تعمق مفاعيل 

االنتفاضة وانتشارها في كل األرض الفلسطينية، دفع إلى ضرورة بناء كيان إعالمي، وظيفته اصدار المواقف اليومية، أو التعليق 

على ما يجري يومًيا في المحطات الفضائية، إضافة إلى ضرورة االنتقال من النشرة إلى وضع رسمي، ولم يكن هناك أفضل من 

الشروع بإصدار الهدف من فلسطين. تلك كانت فكرته، التي رأى إنها مبادرة إلعادة الصوت من فلسطين، وفكرته هذه تحولت إلى 

قرار، لنشرع بالعمل على قدم وساق، إلصدارها وبالهيئة التي تعودت عين القاريء عليها عبر عقود من الزمن لحظة أن أسسها 

الشهيد غسان كنفاني.

كان التحدي كبيرًا، بأربعة زملء في الضفة وواحد في قطاع غزة هو المرحوم علي القطاوي "أبو صالح"، مع طاقم دمشق، 

شرعنا ونحن نعلم أن األرض الفلسطينية المحتلة هي من سيتحمل العبء األكبر في هذه المهمة، فقد كانت كما قال امتحان 

وتحٍد في نفس الوقت، كان ذلك في بداية حزيران عام 2001، وكان الشهيد يتابع تطور العمل في الهدف بعد أن أصبح لها 

مقرها الخاص خارج مكتبه البسيط الذي كنا منه نصدر النشرة السابقة، شعر كل واحد فينا أن هناك حارس ال تغمض عيناه، 

يتابع التحضير واإلعداد إدارًيا ومهنًيا، ومن كان يرى أن من يتابعه هو شخص بحجم أبي علي، كان يعتصر كل ما لديه 

من طاقة كي يكون اإلنجاز بحجم الحدث. كان رئيس التحرير يحفزنا بالقول "أنتم تكملون جزًءا من رسالة غسان المتشعبة 

المتعددة"؛ تصوروا لو كان غسان هنا ويتابع إصدار مجلته األثيرة، علينا أن نمأل جزًءا من فراغ خلفه غسان.

أربعة كانوا يعدون خطة العدد ويحددون محاور المعالجات، ويدعون كتاًبا للمشاركة، ويبنون قائمة من المراسلين والموزعين 

في مختلف المحافظات، ويكتبون ويعدون التصريحات الصحفية اليومية ويدققون لغوًيا، يحررون ويتابعون عملية اإلخراج 

والمونتاج والطباعة، حتى صدر العدد األول في الثامن من تموز عام 2001، في ذكرى استشهاد مؤسسها، وقد كان ذلك قصًدا 

ال مصادفة.

صدر العدد األول، وبينما نحن منهمكون في تقييم البادرة األولى، من حيث المواضيع، ومن حيث اإلخراج ونوعية الورق، أخرج 
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رئيس التحرير ورقة صفراء تتضمن رسالة بالحبر األسود وبخط جميل، فردها على الطاولة وعن بعد شاهدنا التوقيع، إنه أبو 

علي مصطفى.

للتجربة، وتحية لكل من ساهم  العدد األول، فقد كانت تثميًنا  الرسالة بمثابة وسام فخر لكل من عمل على إصدار  كانت 

باإلصدار، احتفظنا بالرسالة بين ملفات الوارد، لكن االجتياح اإلسرائيلي داهم مقر الهدف، كانت صورته بحجم حائط المدخل، 

فقد أصبح شهيًدا قبل االجتياح ومع صدور العدد الثالث، وعندما رفع حظر التجول وصلنا إلى مقر المجلة، كان الرصاص يمأل 

الصورة، وذهبنا للبحث عما تبقى لم نجد سوى حواسيب سرقت أقراصها الصلبة، أما الملفات فقد حملوها معهم.

ونحن نعد للعدد الثالث قبل استشهاده، كان االحتلل قد ارتكب جريمة اغتيال قائدين في نابلس هما الشهيدان جمال منصور 

وجمال سليم من حركة حماس ، وكنا قد صممنا الغلف بصورهم، لكنها الشهادة الثانية تداهمنا... صاروخ وكان أبو علي 

شهيًدا، هل هناك فرق بين الشهداء، قلنا جميًعا ال... لكن رجًل بحجم أبا علي ودوره من جهة، وهوية المجلة السياسية كانت 

تقتضي تحويًل فيه، وخلل أيام ثلثة كان العدد قد أعيد تشكيله، دون أن ينتقص من حق الشهداء.. مضى صاحب الرسالة 

الموقعة بالحبر األسود على الورق األصفر... وكان علينا أن نستمر.

مع تلك الرسالة سلمنا أبو علي شيًكا مالًيا من متبرع وقال" هذا للهدف، لم يكن المبلغ كبيرًا، لكن قيمته كانت عالية، فأبو 

علي كان يتعامل مع الهدف كمؤسسة، ولم يحمل الشيك إلى المالية العامة للجبهة، بل إلى الهدف مباشرة... حتى صورة 

الشيك نهبت ضمن نهب الملفات أثر االجتياح.

لم يعد في ظل االجتياح من المأمون االستمرار في إصدار المجلة من نفس المقر، كما أن حملت االعتقال التي مست رئيس 

التحرير وغيره من القيادات أوقعتنا في حالة ارتباك، استأجرنا غرفة صغيرة، ألجل االقتصار على التصريحات اليومية، لكن 

اإلرادة باالستمرار دفعتنا إلى التفكير بطريقة أخرى، وهي العودة إلى النشرة... فكانت نشرة "نداء الوطن". هذه النشرة حاولت 

التعويض عن المجلة... لكنها لم تكن بمستوى الهدف، كانت نشرة تحشيد أكثر منها نشرة دعاية وتنوير، ثم تمت العودة 

لإلصدار مرة أخرى... لتكون الهدف حالة مطاردة.. حيث لم تستقر يوًما.

واليوم تعود الهدف الكترونية لكنها أقوى من السابق، ومعها بوابة الهدف، إال أن ضعف اإلمكانات يحول دون أن تنتقل 

الهدف وبوابتها من صحافة مرئية إلى صحافة مكتوبة... ربما نحتاج إلى قائد مبادر آخر لينقلنا الى هناك.
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أبو علي مصطفى و«الزاباتا« والتخاطر الثوري!
مروان عبد العال

روائي وقيادي فلسطيني/ لبنان

الّشهداء يطالبون بدمهم إذا ضاع، فالّتضحّية لم تكن هدرًا، أو رمًزا مبهًما. ذات حرب كتب يومياتها محمود درويش، 

عن شهيد مضى ليقول للوطن:" لن أغترب عنك ثانية، وبقيت ذاكرة الّدم حاضرة في األغاني، واألناشيد، والبيانات، 

لكنها مفتوحة بدروسها على النسيان. فما أجملنا شهداء في جوقة الّطرب، والخطب، ولعلعة الّشاشات!، وما أقبحنا 

الجئين! نلملم جراحنا على أبواب المنافي الباردة".

المدينة الحذرة من غضب الفقراء، وأنين ألم المخيمات، ومن يأس أبناء الرّيف، تصفهم بالمثل القائل: "حذاء كبير وعقل 

صغير"، حّتى إنَّه كان بعض المتهكمين يصف الفّلح باإلنسان الّذي يأكل عشًبا، وبأّنه َخلََق تناقًضا بين حماقة الحقول 

وحذق الّشوارع، برغم أنَّ األحمق أحمق حيثما ولد في الرّيف، أو في المدينة، أو في بادية في وطن، أو في مخّيم، أو في 

منفى.

عند )أبي علي مصطفى( ال فرق بين خيمة أو أخرى، داخل الوطن أو خارجه، من مخيم البقعة إلى مخّيم شاتيل، أو إلى 

مخّيم اليرموك، فالمرء عنده ال يصير ثوريًّا في يوم واحد. هنا، وهناك في المدينة، والجبل، والمخيم ظل القروي ابن األرض، 

يتحّسس تربتها، وبراعمها، ونباتها، وناسها، مدرًكا معنى أْن ترى اإلنسان نفسه ال صورته.

الفارق بين صلة الّدم وصلة الفكر، هو أْن تظّل صور الحقيقة العقلية التي تربط بين الكائنات الّثورّية. قد تكون الوقائع 

الّثورات  ا بين روح  لو مددنا وصًل وهميًّ ماذا  الخمس.  بالحواس  االستعانة  الّتخاطر، ومن دون  لكن فيها عناصر  مختلفة، 

المنغرسة باألرض، وبلسان افتراضي لقادتها الشهداء. نستذكرهم في صرخات الحرب حين تحضر شتائم الّسماسرة وإغراءات 

سارقي األرض، وهجاء نشرات األخبار، ونقمة الفّلحين في لغة بذيئة واحدة، وصور منشورة في جرائد قديمة. قد ال تعكس 

بالّضرورة تنسيًقا عسكريًّا مبرًما بين مقاتلين شرسين من أبناء الرّيف، لكّنها تجّسد اختلًفا جوهريًّا في الملمح، وتنّوًعا جديًّا 

في الّتجارب، كما الّنظرات، والعيون، وطريقة الجلوس، واألكل، وطريقة الكلم.

سجال بين ضحيتين لقاتل متشابه في إتقان صناعة الموت، ومتسلسل في أداء فّن القتل لكّل أشكال الحياة، لم يترك 

ا في أحراش يعبد.  ا فلسطينيًّ ا في غابات المكسيك، أو فدائيًّ حّتى الحصان طليًقا، إْن كان يحمل فوق سرجه ثائرًا زاباتيًّ

االغتيال هو إلغاء للرّمز الذي سيبقى يعني قضية اإلنسان نفسه طالما ظلَّ على قيد الّنضال.

بحضور زاباتا، يستعيد الّشهيد أبو علي مصطفى بعًضا من دهشته عندما عاد إلى وطنه بعد غياب، فقال: "في تجربتنا 

كان هناك صلة دائمة مع الوطن، وال شّك أنَّ رفاقنا كانوا دائًما حريصين على أْن ينقلوا لنا الّصورة بكّل زواياها، لكن هناك 

فرًقا بين أْن ترى صورة اإلنسان، وأْن ترى اإلنسان نفسه".
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أمام  لعرضها  المغدور  جّثة  على  االستعمار  جنود  يعثر  )لم  المكسيكي:  الجنوب  غابات  يومها في  ما حصل  الّزاباتا يصف 

الجمهور إلثبات موته(، غير أنَّ الفّلحين لم يقتنعوا بهذا كله، وقالوا:" إّنه لم يمت بل سيظّل خالًدا، ويعود من أجلهم، وأيًضا 

إّنه عند وعد الحّق بأنَّه معهم ليقاوم المحتّل، ولن يساوم على قضّيته العادلة الّتي لن تموت أبًدا".

هنا يظهر حصان آخر يصهل على جبل شامخ ُمطلًِقا هتاف الحرّّية، كأّنه بموته يمّسد الّطريق إلى سّر اللحظة الثورية في 

التخاطر الثوري - إْن جاز القول- بين مقاتلين قرويين )أبو علي مصطفى( وإيميليانو زاباتا، في مقارنة متخّيلة بين التجارب، 

وأدوار تاريخّية تتماهى في صور متشابهة عن بعد، ال تشترط الزّمان أو المكان القريب، فكل ما تحتاجه برنامج )بلوتوث( 

الصور، وتمتزج  التخّيلت. تتداخل  ا يرتبط بالحواس، ويشمل األفكار، واألحاسيس، والمشاعر، وأحياًنا طاقة غريبة من  إنسانيًّ

األلوان، كأنَّها في تشكيل واحد يطغى على كامل المشهد.

ُيصغي أبو علي مصطفى جّيًدا إلى الزاباتا الذي يسترسل في شرح فكرته عن نظرية االنتفاضة، مدرًكا أنَّ االنتفاضة آن أوانها، 

وهي لم تكن ممكنة لوال األزمة الّسياسية الحاّدة. كّل شيء وصل إلى باٍب مغلق، عند كّل مكّونات الّشعب من مدن، وقرى، 

ومخيمات، وبوادٍ، احتلاًل وشتاًتا.

وفشل  هذا شيء،  كّل  الّصعداء.  الّشهيد  يتنّفس  والمعازل.  والحدود  والعرض،  الطول  وخطوط  الجغرافيا،  معادالت  سقطت 

القيادة بقدرتها على إدارة المعركة شيء آخر، هبوط في مستوى إدارة الصراع، وانخفاض آلية السيطرة والتحكم والعجز من 

جهة ثانية، وبالمقابل ارتفاع مضطرد في منسوب الحرمان، وقساوة الظلم واإلهانة من جهة أخرى.

لم يتوقف الشهيد الفلسطيني عن محادثة رفيقه الزاباتيستي، وبلغة جازمة، وعن رغبة مشتهاة تتفاعل فيه، إنَّها االندفاعة 

)تنطلق  الحاسم  بشكل  الزاباتا  وهتف  الجميع،  فيه  يتراجع  الذي  الوقت  في  تتقدم  التي  الشعبية  الطاقة  قوة  الّثورية، 

االنتفاضة نحو هدف االستيلء على السلطة(، استعادة األرض المنهوبة، لكن األجدى أْن تقيم سلطة الشعب؛ ألنَّه األجدر بها، 

واألقدر على حمايتها، والدفاع عنها. سيقول:" سارقو أراضي المزارعين"، الشخصية األسطورية المكسيكية التي رفعت الّسلح 

في وجه الطغاة: أنَّ االنتفاضة قبل كل شيء هي دراما هائلة، يجازف فيها الشعب بكل شيء، ولم تقبل بأي مصالحة معهم.

نبض الّثورة المكسيكّية لبداية القرن العشرين، وهو الّسياق الذي ترعرع وكبر فيه أحد أشرس ثوار الجنوب، إيميليانو زاباتا. 

تخنق  المحبطة  القيادة  العكس.  وليس  الجماهير،  لدى  والوطنية  والتفاؤل،  والحماسة،  الجرأة،  روح  ينفخ  َمْن  القيادة هي 

جيشها، قالها قائد جيش التحرير الزباتيستي الخبير في ترويض الخيول والشهير بأناقته الكبيرة "الهندي" في ارتداء أزياء 

الفروسية )تشارو(، حيث كانت حياته صاخبة حيًنا، ومفعمة بحيوية ذلك المكسيكي العاشق للحياة والمفعم أيًضا بالفروسية 

والسخاء.

يعزف على الجيتار منشًدا زاباتا لم يمت... إّنه هو ذلك الشخص الذي تأتي به رياح قصب الّسكر فتتغنى بقدومه... الفارس 

الغريب الّذي يطوف بحصانه في حقولنا، في كل صيف، من كل سنة... يرتدي قّبعة مكسيكّية كبيرة، ولباس تشارو رائًعا... 

يحمل معواًل بيده اليمنى، وبندقية باليسرى... ليطمئّن على قصب الّسكر، هل يحلّي كؤوس شاي األهالي الذين لم يخذلوه. 

يمضي وصدى األغنية الّشعبّية لم تزل تلهب روح المزارعين.
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زاباتا الّذي يتحّول من مزارع أّميٍّ بسيط إلى قائد ثورة مسلحة ضد اإلقطاع، ُمطالًبا بإعادة األراضي المغتصبة إلى أصحابها، 

ويدخل في صراعات مريرة، وتحالفات مع قوى ثورّية أخرى. في هذه األثناء يتغّير، ويكتشف أنَّ الحال لم يتغّير، واألراضي 

لم ُتستعد، فقرر االستمرار في النضال المسلح )زاباتا( العابر للزمن، ولكنه شّن حرب عصابات ضارّية، ليصبح شوكة في خاصرة 

الّنظام الجديد.

كان أبو علي حاسًما بشهادته من طائرة )أباتشي( - الُمسماة على اسم قبيلة األباتشي الهندّية الّتي تّم إبادتها- خبرة اإلبادة 

القديمة الّتي تنبئ بشكل الموت القادم، عندما اشتعلت الحقول بحًثا عنه، تمَّ العثور على جثة المغدور، ليتم عرضها أمام 

الجمهور، ليدرك الجميع معنى موت البطل، بمحاولة لقتل رمزيته )زاباتا(.

لم يمت )زاباتا( غير أنَّ القرويين لم يقتنعوا بهذا كله، وقالوا: "إّنه إّما أْن يتزّوج حلم الفلسطيني األرض، أو تعود فلسطين 

إلى أبنائها المعذبين في األرض".

يحدث ذلك اآلن، وفيما مضى، وفي كل األوقات العصيبة، أْن تتحول الذكرى إلى حالة استدعاء للرموز، والغوص في قراءة 

الّدالالت، ودراسة للّظواهر واألحداث، خاصة، إْن كان للحادث أبعاد خطيرة، وآثار جسيمة. حدث شيء من الّتخاطر عندما أخذ 

على حين غفلة، لم تكن المحاولة األولى، بعد كل نجاة من الموت، يشك بأنَّ العالم لم يعد كافًيا ليّتسع ألحلمه، وأنَّ األرض 

قررت أْن تستعين برجل مثله، قد تجد فيه عوًنا للفقراء، وتعرف حب األرض، وأبناء األرض.

يسمع عن أبطال ُكثر انزرعوا في األرض، منهم َمْن كان يتلّقى الرّصاص من كّل جانب، لكن حصانه األبيض انطلق خارًجا وسط 

أهازيج الفلحين الّتي أنشدها على مسامعه والده القسامي، عن جنازة القسام، حيث كانوا يهتفون ضد بريطانيا، ويرددون 

شعرًا لنوح إبراهيم: "عّز الّدين يا مرحوم.... موتك درس للعموم". كانت أراضي قريته )عرّابة( للمّلكين الكبار والسلطة دائًما 

للعائلة صاحبة النفوذ األكبر، واألملك األكثر، وباقي الناس لهم قطع صغيرة لتعتاش منها، وأحياًنا بالمحاصصة، وباالستئجار.

تنهد وقال: "هذا أمر، ومشهد آخر للّنكبة أّثر بي، وما زال في ذاكرتي حّتى اآلن، فعندما تركنا المدارس، وخرجنا بمظاهرات 

في ذلك السن، نطالب بتحرير فلسطين، وسمعنا أنَّ الجيش العراقي يتحرك على خط نابلس- جنين، فقد خرج أبناء جيلي، 

والتقينا مع الجيش العراقي عند مفرق عرابة – جنين- نابلس. هذا المشهد أّثر فينا كثيرًا. وجنين آنذاك، كادت تسقط في يد 

قوات الهاغاناه، إلى أْن أنقذت في اللحظات األخيرة على يد الجيش العراقي، ويتداخل بها مشهد آخر، المتطّوعون والمجاهدون 

العرب، وقوات اإلنقاذ، وكل َمْن كان يحمل بندقية، أو يستطيع حمل بندقية، كان يركض باتجاه جنين لخوض المعركة ضد 

قوات الهاغاناه، لم يكن يقال آنذاك: "قوات جيش الدفاع اإلسرائيلي"، كان يقال لها الهاغاناه.

وأكمل، بينما الزاباتا يأخذ نفًسا عميًقا من غليونه الخشبّي، ويتأّمل شرًحا يتلوه أبو علي: "هذا المشهد أّثر فّي وفي أبناء 

النكبة بسبع  الّذي شدنا للنتماء بوعي في سن متقدم، بالضبط بعد  للّشعار  الذي جذبنا كثيرًا  الفلسطيني؛ األمر  الشعب 

سنوات في عام 1955، شعار الثأر الذي تضمنته نشرة كانت توزع أيامها في عمان، كانت تحمل صورة قبضة يد ترفع بندقية، 

وطاسة حرب، وتحتها الثأر. كانت ترمز لفلسطين".

رأى األرض بالصوت، والصورة، والجرافة، والجدار، والمستوطنة، والحاجز، والطرق االلتفافية لسارقي األرض والحياة والوطن. ذّكره 
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بما قال يومها: "لقد قرأت عن االستيطان كثيرًا، لكّني لم أكن أتصور أنَّه على هذه األرض كما رأيته بعينْي، كل َمْن يقرأ 

عن االستيطان ال يستطيع أْن يقّدر المشهد الحقيقي الذي هو في غاية الخطورة، ليس فقط على مصير األرض، ولكن على 

مصير الشعب الفلسطيني بأسره، وهو مشهد ذو طبيعة استراتيجية في العقل الصهيوني".

هزَّ رأسه، وتمتم بصوت جهوري: "كّنا نفّكر بالّطريقة الفيتنامية وسط بيئة جغرافية ليست فيتنامية، لذلك أعرف ثورتكم 

الفلحّية العظيمة، التي تطالب باسترداد األرض، لكن أرض فلسطين ال تعرف حقول قصب السكر، وغابات الكاكاو المكسيكية. 

أما السجون متشابهة، كالسجن الذي دخلته شاًبا، وحاولت أْن أحفر نفًقا للهروب، وعرفت طرق االختفاء حين عدت متسلًّل 

إلى األرض المحتلة في بواكير العمل المسلح، وعرفت القتال في أحراش جرش، وعجلون، وجنوب لبنان. من الكفاح المسلح إلى 

االنتفاضة الّثانية كانت روح المقاتل تتشكل في غمار المعارك بين قواعد، وأغوار، ووديان، ومخيمات، وحملتنا األهازيج الّثورّية 

بابة... من نهر األردن حّتى عرَّابة". الّتي كانت تقول: "يا شبل الّثورة قد الدَّ

وظلّت الفكرة تغلي في كل صدور الّذين يرون االحتلل بأمِّ أعينهم، يدخل في مسامهم، ويذوقون مرارته وسمومه في كّل 

لحظة، والمناعة في سّر اللّحظة الّثورّية الّتي تركها أمانة لهم: "عدنا لنقاوم على الثوابت ال نساوم".

ا؟ ال أقصد َمْن ضغط على الزناد، بل َمْن مّهد وجّهز وصنع وقودها الرّوحية،  أيُّها الزاباتي، هل تعرف َمْن أطلق الثورة فعليًّ

وجعلها تتراكم، ثم تختمر لتنفجر. الفّلح البسيط والمقاتل الشرس ابن بلدة "صوريف" قرب الخليل، إبراهيم أبو دية الذي 

وصفه غسان كنفاني في )ورقة من الطيرة(، قال: "لم يكن يحارب إاّل وهو واقف على قدمْيه، كأّنه يلقي خطاًبا، وكّنا كلنا 

الخفاء، وضاع في خضم  الّظّل، قاتل، وُطورد، وأصيب، واستشهد في  األمام، كأننا ذاهبون إلى عرس بطٍل في  نندفع إلى 

االستعراض، واالدعاء، واألضواء؛ لقد بدأ صغيرًا مع القائد عبد القادر الحسيني، يأخذ الرسائل عْبر الجبال إلى الرفاق، ثّم َكُبَر 

إبراهيم، وحمل البارودة، ونزل إلى المعركة، وكان عبد القادر يقول: "إنَّ إبراهيم هو أشجع رجل رآه في حياته". قال عنه يوسف 

ا". ا، ومقاتل شرس جدًّ ا، ومحبوٌب جدًّ صايغ: "رجل ضئيل الحجم، شجاع جدًّ

ا، وفي سنة النكبه 1948 خاض مع رجاله معركة رمات راحيل. ذات يوم جرح خمس مرّات،  ا جدًّ سيرته تشي بأنَّه كان بطًل ذكيًّ

هكذا أبو دية يهرب من المستشفى ببجامة نومه ليقود المعارك، عام 1948، هو المدافع عن القطمون، كان إنساًنا أسطوريًّا، 

فظّل حامًيا للبلدة إلى 14 أّيار لحين سقوطها، وقد جرح وصادر اإلنجليز بندقّيته، ولم يستطع العودة إلى القطمون، وأصيب 

برصاصات عّدة في عموده الفقرّي في معركة رمات راحيل بقرب القدس ، ونقل إلى المستشفى الفرنسّي في بيت لحم، ثّم 

إلى مستشفى الجامعة األمريكّية في بيروت.

ا  لم يستكن إبراهيم أبو دية لشؤونه الصحية، بل كان يطوف على مخيمات اللجئين وهو في كرسيه المتحرك مع رفاقه حاثًّ

اللجئين على الصبر، وعلى االستعداد ليوم التحرير، وكرّس معظم أوقاته للتواصل مع أبناء شعبه في المخيمات اللبنانية.

لو كنت تدري أيُّها الزاباتا، هيبة موته يوم توفي في 1952/3/6. لم يعش إبراهيم أبو دية أكثر من اثنتين وثلثين سنة، 

لكن بعدها ولدت أول إرهاصات الثورة بتأسيس حركة القوميين العرب، وداللة اللحظة تلك كانت يوم كان إبراهيم أبو دّية 

يحتضر. كان ثلثة رجال يقفون إلى جانب سريره يبكونه، وطلب إبراهيم منهم بصوت خفيض أْن ينشدوا له نشيد ) موطني 
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موطني(، ووقف الشباب الثلثة )وهم طلب كلية الطب في الجامعة األمريكية: أحمد الخطيب، وديع حداد، و جورج حبش ( 

ينشدون له النشيد، وهم يبكون بينما كان هو يموت.

أرأيت كيف يموت األبطال؟ واندلع اللهيب؛ ألنَّ الشهداء قد يعلنون العصيان إذا استمّر الخطأ.

انتهى التخاطر الثوري هنا، فانحنى الزاباتا بقامته العالية، وقال: "تقديرًا واحتراًما، أرفع لكم قبعتي".
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البناء األيديولوجي.. أبو علي مصطفى
د. سامي محمد األخرس

كاتب وباحث سياسي/ فلسطين

لقد تعّين على َمْن حملوا ِحراب اإلنسانية خوض معركتهم الرئيسية مع سيادة الطغيانية وسيطرتها على الوعي البشري، 

والتفارق  الرئيسي،  التشارك  معركة  في  التصادمي  بالنقد  متسلحين  الدامي،  التصادم  دون  السياسية  السلطة  وعلى 

الثانوي، والعزل بين االنفصال التام أو االنفصال الجزئي مع تناقضات األيديولوجيا والسياسة.

ففي حركة التاريخ الوطني الفلسطيني الحديث؛ كانت هناك العديد من الجبهات الحّية والحيوّية، والنزاالت المعقدة والشرسة؛ 

الغوغائية عن معتقدات اإلخضاع. وفي  الهيمنة  العدائية، ومن أجل فك  المقتبسة  الفكرة  من أجل تحرير اإلنسان أواًل من 

هذا اإلطار العام؛ تكاملت المساهمات التي تنطوي عليها اإلرادات المتجمعة في كينونة المعركة والتحدي، وهو ما يدفعنا 

لتناول هذه القاعدة التي تنطوي عليها اإلرادة، التي ال نلتمس بها أّي تأويل في تصفيف مراحل الهجرة نحو ضروريات النمو 

المتناقض بين معركة الذات الجمعية الوطنية، ومعركة األيديولوجيا في مسيرتها نحو العثور على الحقيقة.

ففي مفارز ضياع معالم الطريق التي يحاول البعض طمسها، أو القفز عن جذريتها، وضياع مكونها اإلنساني ضياًعا طارًئا، 

كان آب "أغسطس"2001 ُيسطر فصًل حداثًيا من فصل استكمال حلقات الضياع الفلسفي واأليديولوجي وفق عوامل وفروض 

آليات التغيير والتبديل القسرية، دون القدرة على التغلغل فيها، أو التحول الواقعي إلى حقيقة فاعلة وفق مراحل واقعية.

أغارت دولة الكيان الصهيوني في السابع والعشرين من آب "أغسطس" 2001 على المكتب الذي كان يرسم فيه األمين العام 

الفلسطيني،  الشعب  التي يخوضها   التثوير  الشعبية لتحرير فلسطين أبو علي مصطفى خطوَط ومسيرة مرحلة  للجبهة 

لتدّك جسد األمين العام بصاروخ صهيوني؛ لتسجل دولة الكيان انتصارًا مفصلًيا في معركة "تصفية الحسابات"، إالَّ أنَّ هذه 

رًا ورَائًدا من روادها، ومن  المعركة لم تنتصر بها دولة الكيان عسكرًيا وأمنًيا فحسب، بل خسرت بها معركة األيديولوجيا ُمَنظِّ

رواد الفكر اإلنساني، فكانت نقطة فارقة في مصير هذه المعركة التي كانت تخوض حرًبا طاحنة، ومستعرة بين الصمود 

والثبات في ميادين الوعي اإلنساني، أو االستسلم والخضوع لمعسكر الديماغوجيا اإلنسانية، وتضليل الوعي، وغسل األدمغة 

البشرية الذي يقوده معسكر األعداء.

أبو علي مصطفى 

القراءة السريعة لمسيرة األمين العام الّثاني الذي خلف المؤسس جورج حبش ، يمكن االستنارة لملمح هذه المسيرة لقائد 

مزج بين الوعيين؛ الوعي السياسي الذي كان مقدمة طليعية لوجه النضال الفلسطيني، وأحقيته التاريخية في تحرير أرضه 

البنيوية  العملية  أّسس  الذي  العسكري  والوعي  ثانًيا،  اإلجلئي  االستعماري  الوجه  ومن  أواًل،  الصهيونية  الرواية  من  ووطنه 

للعمل المسلح كوسيلٍة فريدة في تحرير "األرض واإلنسان"، لذلك؛ كان الشهيُد أبو علي مصطفى متصلًبا في صياغة ملمحه 



 58

كتاب الهدف) 3(: ملفات

العمل  وجوهرها  وصلبها  المقاومة،  وأشكال  للمقاومة،  الشمولي  والفهم  للوعي،  أيديولوجًيا  وجامًعا  والعسكرية،  السياسية 

المسلح، حيث ُشّكلت شخصيته العسكرية في قواعد عسكرية نظامية، أرسى قواعدها العملية في قواعد الثورة المتقدمة؛ 

سة على الفهم األيديولوجي لطبيعة المعركة، وطبيعة المقاوم الثوري، وكيفية الصراع، وتركيبة العدو، من خلل حركة  ُمَؤسَّ

العربية مرات عدة؛ بسبب  الرجعية  1955، ومن خلل ملحقته واعتقاله في سجون  انتمى إليها عام  التي  العرب  ين  القوميِّ

أنشطته السياسية، واعتباره قاعدة سياسية ثورية فكرية متحركة بين جموع المضطهدين، ومن ثم من خلل مشاركته جورج 

حبش في تأسيس الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عام 1967، وخوضه مع رفيق دربه معارك مفصلية ومصيرية على جميع 

الصعد، من أهمها:

أواًل. المعركة التنظيمية: أيَّ بناء وتأسيس أُطر ومفاصل وتشكيلت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وفرضها في بيئة 

1967، مّما تطلب نضااًل عنيًفا في واقع مأزوم  أنَّها جاءت كردة فعل على هزيمة  منكسرة مهزومة فلسطينًيا وعربًيا، بما 

متخلف، وكيفية بناء أُطر وقواعد حزبية تقاوم عدًوا ظاهرًا وعدًوا متربًصا بها داخلًيا ممثًل بالرجعية العربية، وكذلك وجود 

قوى فلسطينية تمتلك قواعد وإمكانات ودعم من قوى النفط العربي وبعض األنظمة العربية.

ثانًيا. المعركة األيديولوجية: ما أْن تمَّ اإلعلن عن تأسيس الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين كمشروع ثوري تقدمي يؤمن 

من  الكيان  بهذا  وتعصف  العنيفة تضرب  االهتزازات  بدأت  حّتى  العلمية،  االشتراكية  على  مرتكًزا  للتحرير،  الثوري  بالعنف 

انشقاقات، حيث انشقَّ أحمد جبريل بعد عام من التأسيس ليشكل الجبهة الشعبية- القيادة العامة، ثم تبعه نايف حواتمة 

عام 1969 باالنشقاق، وتشكيل الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ، على خلفية اإلدعاء بأنَّ تبني الجبهة الشعبية لتحرير 

فلسطين للنهج اليساري واالشتراكية العلمية في عام 1968 كإطار نظري أيديولوجي غيَر مكتمل، حيث ال زالت في بنيتها 

قومية يمينية.

ثالًثا. المعركة السياسية: منذ تأسيس الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وهي تخوض معركة طويلة وشرسة سياسًيا مع قوى 

اليمين الفلسطيني من جهة، وقوى الرجعية العربية من جهة أخرى، حيث حاولت أْن تضرب المسار السياسي الثابت للنهج 

الفلسطيني التحرري، ومسار م. ت .ف السياسي المعلن عنه بالميثاق الوطني، وعلى وجه التحديد منذ أْن تمَّ اإلعلن عن 

البرنامج المرحلي الفلسطيني عام 1974، وهذا االنحراف في المسار السياسي الفلسطيني، ومْن ثّم بدء طرح مشاريع التسوية 

العربية- اإلسرائيلية، وخاصًة مع جمهورية مصر العربية في أعقاب حرب أكتوبر عام 1973، وما تلها من نهج الرئيس المصري 

لت  أنور السادات، وتوقيع اتفاقية كامب ديفيد عام 1978، ومن ثم اتفاقية الّسلم المصرية – اإلسرائيلية عام 1979، لذلك؛ َشكَّ

الجبهُة الشعبة وقيادتها حائَط الصدِّ األول في وجه هذه المشاريع، وحاولت أْن تشكل تحالفات عربية وفلسطينية في مواجهة 

هذا االنزالق، كان أهمها؛ تحالف جبهة الُقوى الرافضة للحلول السلمية )جبهة الرفض(، وتحالف الُقوى العشر الرافض لمؤتمر 

مدريد-أوسلو...إلخ من التحالفات السياسية؛ للوقوف في وجه المشاريع السلمية التي كانت تنظر إليها كمشاريع تصفوية 

للقضية الفلسطينية.

في ظلِّ هذا الّصراع المتقد والمستعر منذ نشأة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، كان الشهيُد أبو علي مصطفى أحَد القواعد 
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الحّية الصلبة، وأحَد مقومات "األيديولوجيا المهاجرة" التي ُتشكل حائًطا وسًدا منيًعا ضد أّي محاوالت اختراق أو تسلل لساحات 

التاريخي في ظلِّ معركة  ر؛ ليتخذ قراره  الُمَنظِّ القائد، وفطنة  الفعل الحزبي أواًل، والوطني ثانًيا، مواصًل معركته ببصيرة 

اإلقصاء للقضية الوطنية بالعودة إلى الوطن بعد هجرة استمرت 23 عاًما، حيث كان قرار العودة إلى أرض المعركة هو قرار 

لنقل المعركة إلى الداخل الفلسطيني، ونقل قواعد وثقل العمل المقاوم إلى الميدان الحقيقي، وأرض المعركة الحقيقية، 

معلًنا عن برنامجه األساسي والجوهري "ُعدنا لنقاوم ال لنساوم" انطلًقا من فهمه َوِقرَاَءِتِه الستراتيجيات المرحلة، وتكتيكها، 

وأنَّ العودَة لألرض هي عودة مقاومة وليست مساومة؛ ليساهم في إعادة بناء الوعي الثوري للشعب الفلسطيني، من خلل 

عملية تثويرية شمولية للكل الفلسطيني، ولمكونات الوعي التي بدأت تتشكل وفق منظومة الواقع، والتعامل مع الوقائع 

أبو علي مصطفى،  القائد  الشهيد  التي أكدَّ عليها  النتائج  الوعي واستلبه من ثوريته، فكانت  إلى ترويض هذا  الهادفة 

واالنفجار الشعبي ضد ُكلِّ عمليات الترويض من خلل االنتفاضة الفلسطينية "انتفاضة األقصى" عام 2000، ليقود ملحمة من 

ملحم النضال الفلسطيني، وكان للشهيد أبو علي مصطفى دوره المؤثر والناجز في حشد الوعي، وإعادة تشكيله من خلل 

ين، ولقاءاته  عملية التثوير التي خاضها بعد عودته بين صفوف الشعب الفلسطيني، ومؤسساته الشعبية، وطلبه الجامعيِّ

الصهيوني،  الكيان  جلًيا دولة  أدركته  ما  لنساوم"، وهو  لنقاوم ال  "ُعدنا  الثابت  المنهج  والتأكيد على  بالجماهير،  المستمرة 

بعملية  الشعبي  الثوري  المشهد  عن  وإخفاءها  فقررت قصَفها،  الخطيرة  الثورية  الفكرية  القاعدة  واستدركت خطورة هذه 

اغتيال ألول قائد فلسطيني من الصف األول في األرض الفلسطينية.

إذن؛ فالرؤى والنظريات التي صاغها الشهيد أبو علي مصطفى عن طبيعة الصراع، والتفاعل مع واقع التطورات على األرض، 

ومع النهج التكتيكي السائد، وفهم الصراع، وفهمه للفعل المقاوم، والفكر اإلنساني، ومداخيل تأصيل الوعي المبني على 

وأنموذًجا  حًيا،  فهًما  ل  َشكَّ العلمية؛  الواقعية  للتصورات  االستنباط  خلل  من  للتثوير،  تؤدي  التي  للظروف  متقدمة  قراءة 

لكيفية بناء معالم الوعي للمجتمع، وللعنصر الثوري الفاعل، الذي يمكن من خلله حشد طاقاته في الحيز المحكم لفهم 

التاريخ، والبناء عليه في صياغة استراتيجيات التحريض اإليجابي للمعرفة الثورية دون الخطابات الفضفاضة.

مزج  أنموذًجا  مت  قدَّ فإنَّها  واألدبية؛  والسياسية،  العسكرية،  النماذج  من  العديد  مت  قدَّ قد  الفلسطينية  الثورُة  كانت  فإْن 

األيديولوجيا بالمفهوم األكثر تطورًا للمعرفة الثورية في مقاومة مشروع الهدم للبناء الفكري، والبناء الثوري، باستراتيجيات 

مؤثرة كقاعدة ثورية متحركة َبَنت تحركاتها بين ومع الجماهير.
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أبـو علي مصطفى: حكاية فلسطيني استثنائي

أبو علي حسن
عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين/ سوريا

تمّر الذكرى الثامنة عشرة على استشهاد قائد فلسطيني استثنائي, تجلّت فيه كل صفات وسجايا المناضل الثوري الذي لم 

يعرف طريًقا للحياة والعزّة والكرامة, إال عبر طريق النضال الثوري, استثنائًيا في كل مراحل حياته الكفاحية, واستثنائًيا 

في ثباته وشجاعته, وعنفوانه, واستثنائًيا في قوة منطقه الوطني والثوري, واستثنائًيا في وضوحه وشفافيته في 

قول الحقيقة حّتى حين يكون علقمها أكبر مرارًا, ال يخشى لومة الئم, ال يعرف معنًى للمجاملة والنفاق والتساوق وعدم المبدئية.. 

ربما يكون مرّد ذلك حكمًة ووعًيا منه في قول الحقيقة دائًما دون غيرها, غير أنَّ بنيته السيكولوجية منذ صغره تأسست على الصدق 

أمّدته  التي  الطبيعة في جنين  ابن  حياته, فهو  نفسه في كل مفاصل  والخطايا, حيث كان منسجًما مع  األخطاء  والمجابهة مع 

بسماتها ووضوحها وضوئها وتضاريسها, واخضرار مروجها, فكان واضًحا كما الطبيعة في وضوحها.

كان استثنائًيا حين كان غًضا في السابعة عشرة من عمره, فاعتلى سّدة العمل الوطني والقومي, فشّب على الطوق مستعجًل, 

ونضج وطنًيا مبكرًا, فالنكبة كانت قاسية عليه وعلى شعبه, أذاقت بويلتها عموم الشعب الفلسطيني, ولم يكن أبو علي إال 

واحًدا ممن أصابه "مرض الوطن" مبكرًا, فسارع إلى االلتحاق بحركة القوميين العرب؛ ليكون ابًنا بارًا لها, ولم يمِض وقٌت طويل 

على التحاقه حّتى أصبح نزيل سجن الجفر في األردن, حيث حكم عليه خمس سنوات, كان قدره أْن يدفع الضريبة الوطنية، 

وهو لم يزل في ريعان شبابه, وكبر الرجل في وعيه ومداركه الوطنية والقومية, وزاد عنفوانه, فأقبل على الكفاح بدون انتظار 

أْن تتبلور فكرة الثورة, حين التحق بدورة عسكرية في معسكر "إنشاص بالقاهرة" عام 1965.. ليتخرّج منه مقاتًل واعًيا, 

فأّسس الخليا العسكرية في الضفة الغربية, وما لبث أْن داهمته هزيمة حزيران, فتحّول إلى قائد عسكري في الضفة ثم 

األردن, وخاض معارك الشرف في األردن؛ حفاًظا على الثورة, ويلتحق بعد ذلك بالثورة في لبنان, قائًدا في حزبه وفي ثورته..

أراد أْن يبقى جندًيا وقائًدا دون ألقاب, ودون هيلمانات, وارتضى لنفسه أْن يكون مثًل لنكران الذات, الباحث دوًما عن المثل 

العليا التي يتحلّى بها القائد.

ويتهم الرجل "باليمينية" من اليسار الطفولي؛ ألنَّ كفاحيته كانت أعلى من ثرثراتهم, فأقبل على النظرية الثورية, والتجارب 

الثورية التي انتصرت على االستعمار واالستبداد, وتوّسعت مداركه ووعيه الثوري, فأدرك حينها أنَّ ال ثورة بدون نظرية ثورية, 

وأنَّ الحقيقة وحدها هي الثورية, كما أدرك أنَّ الممارسة الثورية هي ذاتها النظرية الثورية, واألخيرة ليست إال هي تنظير 

الواقع واشتقاق السياسات ألجل تغيير الواقع, وليست عملية تأملية فلسفية مجرّدة, إنما مقرونة بالنشاط العملي والممارسة 

الملموسة, وهنا تفّوق الرجل في يساريته وفي كفاحيته, وانتصر في لعبة اليسار واليمين, فكان استشهاده خاتمة كتاب 
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الديالكتيك الثوري.. وانطبق عليه قول لينين "الوقت ال ينتظر"، "وأْن تعيش الثورة, أمر أكثر متعة وإفادة من الكتابة عنها"؛ 

فكتب بدمه ولحمه حكاية فلسطيني استثنائي.

أبو علي كان صنًوا ألبي جهاد الوزير, والرنتيسي والقّسام وعبد القادر الحسيني.. وصنًوا لبطل تراثنا الفلسطيني "ظريف 

الطول" الذي غّنت له نساءنا أجمل األشعار.. وال زال شعبنا يبحث عنه في كل جولة صراع مع عدّونا الصهيوني.

كان استثنائًيا في استشهاده, فقد أدرك العدو َمْن هو هذا القائد, وماذا يمّثل في الفكر الثوري, وفي الممارسة, وماذا يشّكل 

لدى جمهوره وحزبه وتنظيمه, لذا؛ خصص جلسة خاّصة للمجلس الوزاري المصّغر للنظر في هذا القائد العائد إلى أرض الوطن, 

ال ليلتحق بركب أوسلو, وإنما لينهض بالحالة الوطنية والتنظيمية داخل حزبه؛ لمواجهة االنحدار السياسي والكفاحي الذي 

صنعته اتفاقات أوسلو, كان العدّو يترّصد تصريحاته ومواقفه وحركته, فقد سمعه وهو يقول على جسر العودة "إننا ال نعود 

لنساوم وإنما لنقاوم"، هذه الكلمة الشجاعة وغير المألوفة لدى ركب أوسلو, كانت مدعاة ألْن يفّكر العدو كيف يتعامل مع هذا 

القائد القادم, الذي يحمل سلًحا سياسًيا وتحريضًيا في بيئة أوسلوية, تتشّكل على ثقافة التسوية وأوهام الّسلم..!!

لقد قرأ أو سمع العدو سجال هذا القائد مع األخ أبو األديب في المجلس المركزي عام 2000, حين رّد أبو األديب على القائد 

أبي علي مصطفى في سياق كلمته ضد أوسلو وكامب ديفيد, ودعوته للعودة إلى النضال واالنتفاضة.. وكان رّد أبو األديب 

عليه وهو على منّصة الرئاسة "أنتم دخلتم القفص اليوم معنا..!!" فرّد عليه أبو علي مصطفى "نحن لم ندخل القفص..إذا 

كنتم رضيتم دخول القفص.. فنحن لن نكون في القفص.."، تلك كانت أبلغ الكلمات التي تنصت عليها العدّو, وعرف معناها 

وتداعياتها, حينها تطّور الخلف؛ فخرج الرفيق أبو علي مصطفى من الجلسة محتًجا على حديث أبو أديب, فلحق به األخ أبو 

عّمار مطيًبا خاطره, وأرجعه إلى المنّصة ليقول مجدًدا كلماته الواضحة..

كان العدّو يعرف أنَّ القائد أبا علي مصطفى يتنّقل في محافظات غزّة والضّفة ومدنها, ويلتقي مع الجماهير ويحرّضها على 

النضال والمواجهة, ويحدد لها طريقها وأهدافها على غير اتفاق أوسلو, وكان العدو يعرف أنَّ القائد يجتمع مع كوادر وأعضاء 

الجبهة الشعبية ُبغية استنهاض الحالة التنظيمية والكفاحية لدى حزبه وتياره الوطني، كما أعطى وقًتا وجهًدا مميًزا على 

طريق توحيد قوى اليسار، حيث باغتياله تمَّ قطع المهمة التي أوالها القائد أبو علي أهمية خاصة.

لكل ذلك؛ فقد خّصص العدو جلسته الخاصة "المجلس الوزاري المصّغر" لتحديد كيفية التعامل مع هذا الجيفاري القادم إليهم, 

دون أْن يفقد ثوريته ووطنيته, فقرر هذا المجلس وعلى وقع كلمات المجرم شارون "يجب أْن نتخلّص منه"، اغتيال القائد 

عبر االستهداف المباشر بصاروخ من طائرة األباتشي اإلسرائيلية ليصيبه مباشرة، وهو يجلس خلف مكتبه في مدينة رام اهلل.

من الطبيعي هنا  أْن يطرح سؤاٌل استثنائٌي مع هذا االستثناء في االستهداف لقيادي فلسطيني في الضفة الغربية.. لماذا 

يستهدف القائد أبو علي مصطفى في حينه كأول قائد فلسطيني بهذا المستوى دون غيره من القادة في الضفة؟!

إنَّ العدو الصهيوني هو وحده الذي أجاب عن هذا السؤال حين قال: "إنَّ هذا الفدائي خطر على أمن إسرائيل"، وببساطة، إنَّه لم 

يكن من طراز هؤالء القادة الذين اندمجوا في لعبة أوسلو.. ونهج أوسلو.. وطريق أوسلو.. ومغانم أوسلو..

وحين أراد األخ أبو عّمار أْن يغير قواعد اللعبة, وبات يشّكل خطرًا أمنًيا على االحتلل.. تمَّ اغتياله بطريقة مختلفة, فكل َمْن 
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يخرج على نهج أوسلو عملًيا مصيره االغتيال, حّتى وإْن كان أساًسا في صناعته، وهذا ما حصل مع قادة في قطاع غزة على 

رأسهم الشيخ أحمد ياسين والرنتيسي وغيرهم.

االستثنائية في هذا الرجل لم تتمظهر في مواقفه الوطنية والثورية فحسب, إنما تجلّت في سجاياه الشخصية, وطرائق 

حياته وزهده, وبساطته, وتواضعه, ونزاهته..

حين وطأت قدماه أرض الوطن, أفرزت السلطة الفلسطينية له سيارة من طراز )B.M.W( حديثة الموديل, فامتعض الرجل من 

هذه "اللفتة اإليجابية" من السلطة, معتبرًا ذلك ال يستقيم مع مناضل لم يؤمن يوًما بالمظاهر واالستعراض, وال مع بنيته 

الشخصية المتواضعة, فرفض استلمها, وطالب بتغييرها إلى سيارة من نوع هوندا أقل في جودتها وموديلها, وأقل كلفة 

مالًيا, وال تثير لغًطا أمام الجمهور, كان هذا الموقف الرمزي في السلوك يعّبر عن بناء داخلي سيكولوجي ثوري؛ فالثوار ال 

الحياة والجاه والسطوة؛ فالرجل كان كبيرًا في تواضعه, ال  المظاهر واالستعراض, وال تخدعهم مباهج  يحتاجون إلى ترف 

تعجبه جوقة المرافقة والحراسات والهيلمانات التي ترافق أكثر "القادة" الصغار والكبار, وعلى مدار سنوات عمله كان لديه 

سائًقا واحًدا يعرفه القاصي والداني "مالك"، الذي عاد إلى غزة في منتصف التسعينيات، فاستبدله بالمرافق أبو نسيم, الذي 

بقي معه حّتى استشهاده. هكذا كان القائد في سلوكه اليومي بعيًدا عن البهرجة واألضواء, متفانًيا في أداء عمله كنائب 

ا على قراءة تقارير وأوراق الحزب التي تتجّمع على مكتبه, ليعرف كل صغيرة وكبيرة,  لألمين العام، ومن ثم أميًنا عاًما منكبًّ

سياسية وتنظيمية, ومشاكل الحزب وأزماته الداخلية والخارجية..

أتذكر حين طلبت منه فضائية الجزيرة الحديث عن أوسلو في برنامج االتجاه المعاكس, رفض االستجابة للطلب قائًل: "هذه 

مسخرة سياسية, واستهلك إعلمي, لن يفضي إال إلى مزيد من الفوضى ومزيد من الخلفات, ومزيد من التطبيع مع الكيان 

الصهيوني"، وبعد فترة بالكاد تمَّ إقناعه من رفاقه بأهمية حضوره على الفضائية؛ لتوضيح موقف الجبهة الشعبية من أوسلو 

وتداعياتها الكارثية, في برنامج "بل حدود" وليس االتجاه المعاكس، وحين ظهر ألول مرّة لم يكن يملك جهاز رسيفر والدش 

اللقط الذي يوّفر القنوات الفضائية..!! ولم يسمح لهذا الجهاز في بيته إال في عام 2000 قبيل استشهاده بعام واحٍد فقط.

كما من الجدير ذكره أنَّه في عام 1988 أخذ )م. س( للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قرارًا بتعيين الرفيق أبو علي مصطفى 

عضًوا باللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية, ولم يكن الرفيق يرغب في ذلك مطلًقا, ولكّنه التزم بالقرار المركزي, 

وهذه العضوية كانت تستدعي أْن يكون الرفيق مقيًما في تونس؛ األمر الذي أجبره أْن يقيم هناك لوحده دون عائلته, حيث 

وّفرت له المنظمة بيًتا في تونس, ولم تمِض أيام على وجوده هناك, حّتى ضاق ذرًعا بهذه اإلقامة التي اكتشف من خللها 

حجم الفساد في المنظمة, وحجم النفاق, والتدليس, والكذب بين القادة المقيمين في تونس, وبدأ يعاني من ضغوط هذه 

اإلقامة, إلى حين أخذ قراره باالستقالة من اللجنة التنفيذية والعودة إلى دمشق, قائًل إنَّ مكانه هنا مع الحزب وليس هناك 

في بيئة الفساد, وقبل أْن يعود إلى دمشق, أخذ قراره أيًضا بعودة كل الرفاق المركزيين من تونس إلى دمشق.. وقام بعدها 

بكتابة دراسة نقدية جادة وصارمة عن واقع المنظمة؛ نشرت في أكثر من وسيلة إعلمية مقروءة؛ هكذا كان الرجل, ال يسعى 

إلى المناصب والمراكز, كان يرى نفسه مناضًل وليس موظًفا في مركز قيادي, كان يرى أنَّ دوره يجب أْن يكون داخل حزبه 
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ورفاقه, وبين شعبه, وأْن يكون على تماس مع وطنه, أما "تونس" فهي ملهاة للمناضلين, وإضعاف للثورية, وحياة طاردة 

للمناضلين.

تلك كانت مشاهد حّية على شخصية الرجل, وصرامته وتواضعه, ونزاهته, ونزوعه دائًما نحو استمرار الثورة حّتى في أصعب 

الظروف وأخطرها.
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التجمع الديمقراطي الفلسطيني؛ بين تشاؤم 
العقل وتفاؤل اإلرادة! 

]قراءة نقدية[

م. تيسير محيسن
 كاتب وباحث سياسي وعضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني/ فلسطين

َكُثَر استعمال كلمة "فشل" في وصف الحالة الفلسطينية وما آلت إليه؛ فمن فشل التسوية إلى فشل "المشروع الوطني"، 

على  المحافظة  في  "فتح"  فشل  ومن  والمقاومة"،  "السلطة  بين  الجمع  فشل  إلى  الديمقراطي  التحول  إفشال  ومن 

هيمنتها، إلى إفشال "حماس" في إثبات الجدارة بوصفها بدياًل محتماًل. القوى اليسارية والديمقراطية لم تكن استثناًء، فلم يمر 

سوى بضعة أشهر على تشكيل "تجمع ديمقراطي" حّتى انفرَط عقده، وُأفشل في تحقيق الرهان عليه! 

للفشل أسباب موضوعية، إضافًة إلى األسباب الذاتية التي قلّما يتوقف عندها العقل السياسي الفلسطيني. هذه المقالة قراءة 

نقدية للمحاولة الفاشلة التي جمعت قوًى خمس]1[ في تجمع قيل إنَّه ديمقراطي، ولم يلبث أْن افترقت أطرافه عند أول 

منعطف. 

فور اإلعلن عن تأسيسه، كتب د. ماهر الشريف على صفحته في الفيس بوك "ينبغي على جميع اليساريين والديمقراطيين 

الفلسطينيين توفير شروط نجاح هذه المحاولة الجديدة لبناء التجمع الديمقراطي الفلسطيني "، مستذكرًا عبارة الراحل أبا 

علي مصطفى "يا رفاق، مش مسموح لنا نفشل، ممنوع نفشل"، لألسف لم يسمح الرفاق بالفشل فحسب، بل ربما سعى بعضهم 

إليه سعًيا، وسوف أعرض سياقات عامة لهذا الفشل:

 أواًل: استراتيجيات االقتلع والتشريد، الفصل والتقييد، أورثت الفلسطينيين تشظًيا وتفتًتا. مجتمعًيا جدلية التفكك والبناء، 

وعلى مستوى نظامهم السياسي عاشوا جدل الوحدة واالنقسام؛ ولذا جاهدوا من أجل بناء هوية وطنية واحدة، وإقامة كيانية 

الطبيعة  )ب(  واأليديولوجية.  السياسية  االختيارات  اختلف  )أ(  بتأثير:  عّدة،  انقسامات  واجهوا  ذلك،  غضون  في  سياسية. 

التقليدية لمجتمعاتهم والمجتمعات التي عاشوا في كنفها. )ج( االحتلل اإلسرائيلي اإلحللي واالستيطاني. )د( صعود التيار 

اإلسلمي وبروز أزمة السياسة العضوية. لذلك؛ ُتعدُّ "التجزئُة" قاعدًة، بينما "الوحدُة" استثناءً!

ل حقل سياسي ضم ثلثة تيارات متصارعة ومتفاعلة؛ وطني غالب نجح في إعادة  ثانًيا: مع نشأة السلطة الفلسطينية تشكَّ

على  تحالفات  وبناء  صراع  في  التيارات  هذه  دخلت  ومتراجع.  مشتت  ديمقراطي  ويساري  صاعد،  وإسلمي  هيمنته،  إنتاج 

الهيمنة والسيطرة على المجتمع والنظام. 

الحقل على مؤثرات إقليمية مقررة وشديدة األثر، بما في ذلك سلوك دولة االحتلل. في غضون ذلك، راجت صناعة  انفتح 
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الوهم، وتوقفت مسيرة التحول الديمقراطي، وانحرف الجميع عن األجندة )الصراع على السلطة(، ووقع االنقسام، وذوت الجذور 

الشعبية لليسار والقوى الديمقراطية، واستقطبت ُقواه ومكوناته على طرفي جبهة المواجهة بين "فتح" و"حماس" أو بين 

حكومتي رام اهلل وغزة. 

اشتملت أجندة القوى اليسارية والديمقراطية على ثلث قضايا كبرى؛ االستقلل الوطني، والدمقرطة، والعدالة االجتماعية، غير 

أنَّها فشلت في أْن تبرز في ذلك تبايًنا فعلًيا عن الحركتين الكبريين؛ فهي إذ طالبت بتجاوز أوسلو، سعت بكل قوة للندراج 

في منطقه ومؤسساته، في مقابل أنموذج "فتح"، طرحت "حماس" بديلها الواضح، بينما ترنحت قوى اليسار بين هذا وذاك دون 

تميز أو كبير اختلف، ال في المضمون وال في األساليب وال في االستراتيجيات وال في الممارسات. 

ثالًثا: يصعب الوقوف على أسباب ما يعرف بأزمة اليسار الفلسطيني، والتي ُتِعدُّ تشكيل التجمع أحد محاوالت التغلب عليها، 

وانهياره دليًل عليها. هناك َمْن يرد األزمة إلى سياقها العالمي ارتباًطا بانهيار المنظومة االشتراكية وبروز العولمة، وهناك 

الفلسطينية وصعود االتجاه  السلطة  المتتالية. فلسطينًيا ُيؤرَّخ لبروز األزمة بنشأة  العربي  النظام  َمْن يردها إلى انهيارات 

اإلسلمي، وتالًيا بانقسام النظام السياسي بين قطبين رئيسيين على خلفية التجزئة والفصل الديمغرافي والجغرافي. 

الجماهيرية مع تهافت فكري(، أزمة  القاعدة  في عجالٍة يمكن توصيف هذه األزمة باعتبارها أزمة تجنيد وتجديد )ضعف 

تماسك حزبي )الصراع على النفوذ داخل التنظيم والقيادة(، أزمة ديمقراطية )المركزية وهيمنة القيادة "أقلية متحكمة"(. 

وفي الوقت ذاته؛ يقف على رأس معظم تنظيمات اليسار قيادات محترفة العمل السياسي ومتفرغة له، وتعتاش منه، وتستمد 

قيمتها االجتماعية من احتللها مواقع نافذة في هرم قيادته. 

سلوك هذه التنظيمات ومواقفها بوجه عام لم يكن بالضرورة محكوًما بالتطابق مع المرجعيات الفكرية المعلنة. تنظيمات 

اليسار وقد تراجع حرصها على التمايز األيديولوجي لم تعقلن ممارساتها السياسية، وتعرضت إلى أزمة هوية؛ أي انعدام قدرة 

التنظيم على تعريف ذاته من منطلق أيديولوجي أو فكري محدد، التباس شديد بين األيديولوجيا المتبناة وبين االختيارات 

السياسية االضطرارية أو الممارسات الواقعية. 

لم يعد اليسار يصوغ المخيال السياسي اليوم، وإنَّما اإلسلميون. اليسار لم يعد قادرًا على تزويدنا برؤية للعالم، رؤية تسمح لنا 

بفهمه وتغييره في الوقت نفسه. اللغة التي يستخدمها لغة مقطوعة الصلة بعالمها، وليس لها قيمة تفسيرية!

لت الطبقة الوسطى الرافد األساسي للحركات اليسارية والديمقراطية، وهي ال تملك تجانًسا كبيرًا أو حّتى وعًيا طبقًيا  شكَّ

خاًصا يجمعها؛ مما أضعف إمكانية فعلها السياسي التغييري. لم يطرح اليسار أنموذًجا جديًدا للحكم وللنظام االجتماعي، 

مشروعه ُنِفَذ غالًبا على يد قوى أخرى )حّتى إنَّ بعض فصائله رفع وتبنى شعارات على أرضية اإلسلم السياسي، مثل: كراهية 

المستبدة تعادي اإلمبريالية، وبعضها اآلخر شارك في حكومات ترقيعية(،  الغرب، والدفاع عن االستبداد؛ بحجة أنَّ األنظمة 

غابت الديمقراطية عن جدول أعمال اليسار، وأعطى األولوية للوطني على االجتماعي دائًما، وعّظم من تأثير الخارج مقارنة 

ملتبس،  وعي  أُنتج  وممارساته  اليسار  خطاب  في  المصلحي  العنصر  مع  المثالي  العنصر  اندغام  ومع  الذاتية،  بالديناميات 

واستخدمت األيديولوجيا في التغطية على غياب المشاريع، وليس في تأويلها أو تعبئة الجمهور حولها أو حّتى في تبريرها. 
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وسواء تعلق األمر بمشروع تحرري أو بمشروع نهضوي أو حّتى تنموي، ال توجد سوى تعميمات نظرية ومقوالت مبتورة من 

سياقها المعرفي، وشعارات منفصلة عن واقعها الموضوعي.  

أسباب فشله  ثم  ومن  الكامنة،  الضعف  وعوامل  الديمقراطي  التجمع  استعراض صيرورة تشكل  يمكن  الخلفية؛  على هذه 

المعلنة، وذلك بشيء من التفصيل:   

في ماهّية التجمع

هل هو جبهة يسارية أم تيار ثالث لطالما انتظره الكثيرون؟ يقول أحد مؤسسيه "الحديث عن التجمع هو حديث عن ائتلف، 

وليس عن إطار موحد". 

هناك عدم وضوح حول التركيبة التي حاول بعض القائمين على التجمع "تصميمها" والتنظير لها؛ بينما حاول البعض اآلخر 

رفضها ونقدها؛ وهي محاولة الجمع بين كون التجمع "تيارًا ثالًثا" وبين كونه "تجمًعا أو جبهة يسارية". 

"التيار الثالث" في السياق العربي؛ محاولة للجمع )أو التوازن( بين تيارين رئيسيين: الليبرالية السياسية والراديكالية االجتماعية. 

عملًيا تقع كل الُقوى التي تروم تشكيل التيار الثالث أو تنتمي إليه نظرًيا بين قوتين: األنظمة الحاكمة بتنويعاتها، وبين 

تنظيمات اإلسلم السياسي بأطيافه. 

فلسطينًيا، "التيار الثالث" عبارة عن محاوالت لتأسيس "قوة سياسية" تضمن توازن النظام السياسي، وتقلل من حدة االستقطاب 

فيه، وربما تكون الصيغة التنظيمية للتجمع سبًبا في سرعة انهياره، حيث اعتمد المؤسسون "البنية المفتوحة" التي تضم 

عناصر يسارية وأخرى ديمقراطية وشخصيات مستقلة ومؤسسات مدنية، دون تركيز على األيديولوجيا وإنَّما االكتفاء ببرنامج 

سياسي توافقي. 

الكتلة  لتأطير  عندئذ  فالحاجة  العامة،  الوطنية  لألزمة  علًجا  "التجمع"  كان  فإذا  إشكالياته؛  أبرز  أحد  التجمع  هوية  تبقى 

بأنَّ  االفتراض  عريًضا وفضفاًضا.  تجمًعا وطنًيا  الناخبين(، وهي تتطلب  30-50% من جمهور  )حوالي  الضخمة  الجماهيرية 

اإلجابة عن التحديات الوطنية الكبرى ذات الطبيعة السياسية ال تتطلب اصطفافات على أساس أيديولوجي، وإنما البحث عن 

قواسَم سياسية مشتركة؛ لهو افتراض غير صحيح. 

في الهدف

راهن القائمون على التجمع على بناء جبهة وطنية عريضة ال مجال للمحاصصة أو الهيمنة فيها، تكسر القطبية الثنائية، 

وتقدم أنموذًجا مختلًفا للجمع بين مهام التحرر والبناء. هذا؛ وراهن آخرون على أْن يشكل التجمع بديًل تاريخًيا بالمعنى 

)الطبقي( لليبرالية الفاسدة واإلسلم السياسي، يستوعب الحركات االجتماعية الجديدة والمنظمات القاعدية نوما تضمه من 

لت مقتًل للتجمع.    شباب ونساء. كثرة الرهانات شكَّ

في الفكر والبرنامج

اشتمل البرنامج السياسي للتجمع على ثلثة محاور: وطني، اجتماعي، ومحور الدفاع عن الحريات العامة وتعزيز الديمقراطية. 

ز على حقوق العمال والسياسات الضريبية، وأولويات  البرنامج بجديد سياسًيا وال ديمقراطًيا، أما اجتماعًيا؛ فقد ركَّ لم يأِت 
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اإلنفاق العام، وحقوق النساء. 

جاء البرنامج تعبيرًا عن توافق سياسي يشوبه ُبعد المسافة في المواقف تجاه أبرز القضايا الوطنية، لم يتجاوز العموميات 

التي سمحت لمكوناته أْن يأخذ ُكٌلّ منها موقًفا مغايرًا. ثمة َمْن يرى أنَّ مواجهة التحديات التي طرحها البرنامج تحتاج إرادة 

سياسية ووحدة وطنية، وفعًل شعبًيا تراكمًيا وليس تجمًعا ديمقراطًيا ملتبَس الهوية والهدف.

في التنظيم والقيادة 

لم يكشف التجمع عن بنية صلبة تشكل ثقًل تنظيمًيا قوًيا، ولم تتطور صيغته االئتلفية إلى حالة تنظيمية أرقى. ظل 

البعض يردد أْن ليس بالضرورة أْن يتشكل التيار الثالث ضمن حزب أو إطار أو شكل تنظيمي ما، كما أخفق المؤسسون في 

االتفاق على آليات إدارة التجمع الداخلية )آليات قيادية ديمقراطية وتمثيلية واضحة(. 

ظل التجمع يعاني من هيمنة قيادات تاريخية هرمة، وبالتالي؛ عدم القدرة على استقطاب الشباب، وأيًضا ضعف القدرة على 

الحشد الجماهيري، كما لم يتغلب التجمع على العصبية التنظيمية لدى أعضائه.

كان من المتوقع أْن تسمح الصيغة االئتلفية بالتباين واالختلف بما يثري موقف التجمع ويعزز دوره، لكنها تحولت إلى آفة 

سرَّعت من االنهيار.  

أو  الخارجية  المعونة  أو  السلطة  أنساق  انخراط بعضها ضمن  "اضمحلل شعبيتها"، ومن  التجمع من  تشكو معظم قيادات 

ن مصالحها في ظل فقرها المعرفي وخوفها من  المحاور اإلقليمية، ويميل معظمها للمحافظة على الوضع القائم الذي ُيَؤمِّ

السلطة أو طمًعا في منافعها، كما ساهمت في ضرب الثقافة والسياسة بوصفهما ركائز الهوية، وحقواًل للممارسة الناشدة 

للحرية، فأما السياسة؛ فقد باتت سياسة زائفة، وأما الثقافة فأضحت مجرد لغو )ترويج وتعميم أفكار مسطحة، وتعميمات 

منمذجة(. 

 أسباب أخرى للفشل 

في أعقاب اإلعلن عن تشكيل التجمع، كتب كثيرون حول شروط وضمانات نجاح التجمع، وفي تقديري أنَّ عدم االلتزام بها 

يفسر سرعة انهياره والسكوت عن هذا االنهيار، وهذه عينة منها:

)1( برنامجًيا وعملًيا: تطوير رؤية التجمع وبرنامجه واستراتيجيته يتطلب مشاركة واسعة من الجمهور، وفتح حوار معمق 

حول القضايا، ومشاركة الشباب، وعدم رفع سقف التوقعات، واإلكثار من الفعل والتقليل من القول، والنزول إلى الشارع، وتبني 

قضايا الجمهور التي يعاني منها، والتعلم من التجارب السابقة ومن تجارب اآلخرين، ووضع خطة تحرك واضحة ومحددة، 

وبلورة االتفاق على بعض القضايا المهمة والحساسة تضمن توسيع مساحة االلتفاف الجماهيري حول التجمع. 

)2( تنظيمًيا: اإلسراع في عقد مؤتمر التجمع، وانتخاب قيادة مسؤولة إلدارته، وتجاوز حالة التجاذب القيادي الراهنة، وإقرار 

للتجمع مع تحديد  التي ُتشّجع آخرين على االنضمام  التنظيمية  البيئة  الئحة داخلية تنّظم عمل األُطر والهيئات، وتوفير 

آليات العمل وضوابطه بعيًدا عن الشخصنة واإلقصاء، والحد من دور المنتفعين وأشكال النضال المكتبي، وتغليب المصلحة 

الوطنية العامة على المصالح الحزبية. 
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جورج حبش
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مضى ما يقرب من عامين على إعلن اإلدارة األمريكية برئاسة ترامب عن صفقتها التي 
حقائق  تثبيت  إلى  اإلعلن  ذلك  منذ  وسعت  القرن«،  »صفقة  باسم  إعلمًيا  اشتهرت 
ووقائع سياسية على األرض، طالت ضم القدس وأراضي الضفة و السعي إلغلق )األونروا( 
والتحريض ضد شعبنا وفصائله المقاومة ووضعها على الئحة اإلرهاب، في سياق شراكتها الكاملة 

مع االحتلل اإلسرائيلي في العدوان المستمر على شعبنا وأرضنا وحقوقنا ومستقبل أجيالنا.
لم يعد يخفى على أحد أن المشروع األمريكي الصهيوني هذا، ال يعدو عن كونه مشروًعا تصفوًيا 
للقضية الوطنية الفلسطينية، بما في ذلك القيادة الفلسطينية المتنفذة في منظمة التحرير 
التي شقت منذ بداية التسعينيات نهج التفاوض مع العدو الصهيوني بالرعاية األمريكية، وأصرت 
على هذا النهج رغم كل المواقف الرافضة له، وكل األصوات المحذرة منه ومن نتائجه وتداعياته، 
وهذا ما أثبتته بالفعل الوقائع التي تلت اتفاق أوسلو، حيث شق هذا االتفاق الصف الوطني 
الفلسطيني الذي توحد خلف انتفاضة شعبنا في الوطن المحتل، وأحدث انقساًما أفقًيا وعمودًيا 
في الساحة الفلسطينية، امتد واتسع وصواًل للنقسام في السلطة وعليها، كما ملّك العدو اعتراًفا 

بأحقية وجوده على أرضنا، ومنحه صًكا ألن يكسب الزمن واألرض مًعا.. وهذا ما كان.
نهج  لوال  بأنه  ويقر  يدرك  أن  إال  نزيه  قارئ  أو  متبصر  ألي  يمكن  ال  السياسية،  المحصلة  في 
التسوية ومفاوضاته ومساره الكارثي، لما كنا أمام استحقاقات هذه الصفقة األمريكية، وهو األمر 
الذي يكشف حقيقة الدور الذي لعبته اإلدارة األمريكية منذ بداية احتكارها مرجعية المفاوضات 
الفلسطينية  القضية  لتصفية  استراتيجي  خداع  وسيلة  بوصفها  اإلسرائيلية،   – الفلسطينية 
وفتح الطريق واسًعا أمام التطبيع العربي مع العدو الصهيوني، وغطاًء صريًحا لمضاعفة أعداد 
المستوطنات والمستوطنين في الضفة الغربية والقدس المحتلة والمضي قدًما في تهويدها، 
وأسلوًبا لخدمة الهيمنة األمريكية في المنطقة، وصواًل إلى االعتراف بدولة االحتلل »دولة للشعب 
اليهودي«، حيث ذهبت أدراج الرياح أكذوبة حل الدولتين، ومعها خرافات سنغافورة الفلسطينية، 
ومعجزاتها االقتصادية الموعودة، واستوطن االنقسام بديًل للوحدة، وتعمق المأزق الفلسطيني 

إلى أبعد حدوده.
المأزق  ظل  في  التصفية  مخطط  لمواجهة  األنجع  السبيل  ما  سؤال:  يتبدى  الواقع  هذا  أمام 

الفلسطيني الحالي؟
أواًل وقبل كل شيء يجب أن نغادر وهم إمكانية تحقيق أهدافنا الوطنية من بوابة نهج التسوية 
ومفاوضاته ومساره األوسلوي الذي فتح الطريق أمام مشروع التصفية. وثانًيا أن نكف عن سياسة 
التدمير الذاتي التي نمارسها بحق شعبنا وقضيتنا، من خلل استمرار االنقسام وإعطاء الظهر 
للدعوات واالتفاقات التي ترمي إلى استعادة الوحدة وتحقيق الشراكة الوطنية. وثالًثا أن نغادر 
األزمة الوطنية العامة من خلل االتفاق على رؤية وطنية جامعة سياسًيا وتنظيمًيا وكفاحًيا، نبنى 

عليها استراتيجيتنا لمواجهة استحقاقات المرحلة.
أخيرًا، ليس أمامنا إال نهًجا واحًدا للمواجهة، إنه نهج الوحدة والمقاومة، وعلينا كفلسطينيين أال 
نماطل في إنجاز خياراتنا في الوقت والمكان المناسبين، وال ندع مجااًل للذرائع واألعذار لتأجيلها 
المشروع  التي تنتصب أمامنا. فخيار مواجهة  التي تعرضنا لها والمخاطر  الخسائر  نظرًا لحجم 
الصهيو - أمريكي يفرض علينا ديناميكية وسرعة تحديد خياراتنا وإنجازها بما يمًكن حركتنا 
الوطنية من اإلمساك بزمام المبادرة عوًضا عن انتظارها كما هو حاصل اآلن.. وهنا يجب أن تبقى 

وصية الحكيم جورج حبش حاضرة: تمسكوا بالمقاومة واستعيدوا الوحدة.   

نهج واحد للمواجهة



 70

كتاب الهدف) 3(: ملفات

الحكيم ورؤيته للجماهير العربية

وسام رفيدي
أستاذ علم االجتماع السياسي في جامعة بيت لحم/ فلسطين

إذا كان من الصحيح من وجهة نظر علمية وماركسية عدم تاريخ العمل الثوري بشعب ما ولحزب ما بشخصية القائد، إال أن 

هذا ال يلغي دور ذلك القائد بشخصيته الكايرمزية وتوجهاته وتأثيره الكبير الذي ينبع أساسًا من وعية وتضحويته. تلك 

إشكالية العالقة بين التاريخ ودور الفرد، والتي تفرض، كالعادة في تحليل العديد من الظواهر التي تقتضي وجود طرفي معاجلة، 

وجود ما اصطلح على تسميته )بالحد الفاصل( بين طرفي العالقة. تلك اإلشكالية نواجهها على سبيل األمثلة ال الحصر، في تحليل 

العالقة بين دور ماركس وصياغة الفكر الماركسي، لينين والثورة االشتراكية، كاسترو وجيفارا والثورة الكوبية.

والقائد  فلسطين  لتحرير  الشعبية  الجبهة  بين  التأثير  علقة  لفهم  يساعدنا  أن  له  يمكن  اإلشكالي  النظري/  المدخل  ذلك 

القوميين  عاشته حركة  تنظيمي  نتاج مخاض سياسي  الشعبية  الجبهة  أن  الصحيح  كان من  فإذا   . المؤسس جورج حبش 

العرب في الستينيات، تفاعل، أي المخاض، وتأثر بهزيمة العام 67 لينتج الجبهة الشعبية، غير أن دور الحكيم، دون إهمال 

حفنة المؤسسين كأبو علي وكنفاني وأبو ماهر وصلح، لعب دوراً خاصاً ومؤثراً في التأسيس واألهم في صياغة التوجهات 

البرنامجية االستراتيجية للجبهة، وما يدعم هذا الوقائع الموثقة التي كتبها الحكيم بنفسه في مذكراته وما كتبه َمْن عايشه 

وناضل بقربه.

وحسب قناعتي فإن ما ميز الجبهة الشعبية تاريخياً، وأود أن أقول حاضراً! فهو ذلك الجمع الخلق بين الفكر الماركسي والفكر 

إدارة  العربية  الشيوعية  الحركة  تاريخ  لقد سجل  الحكيم.  للرفيق  الصوابية بمكان تسجيله  أنه من  أعتقد  ما  القومي وهو 

الظهر للمسألة القومية وركنها الرئيس بناء دولة الوحدة العربية كجزء من مشروع نهضوي عربي موحد، يستهدف القضاء 

على االستعمار واالستغلل وبناء االشتراكية كهدف نهائي. وأيضاً هنا يمكن تلمس التأثير الستاليني على فهم المسألة 

القومية وقضية األمة ونسخ ذلك الفهم، كالعادة، في برامج األحزاب الشيوعية. ومن الناحية الثانية كان قصور الفكر القومي 

لحركة القوميين العرب يكمن، في أحد تجلياته، بعدم طرح المسألة الطبقية. وإذا كانت الحركة قد بدأت قبل العام 76 بتلمس 

المسألة الطبقية، إال أنها ظلت أسيرة للفهم القومي البرجوازي الذي يفتقد للمحتوى الطبقي.

هنا بالذات بتقديري نجحت الجبهة الشعبية، وبتأثير الحكيم في المزاوجة، أو الجمع بين الفكر القومي والفكر الماركسي 

العربية، كشعار وهدف قومي بامتياز غدت  الشيوعية. فالوحدة  الحركة  الدموي أحياناً في تراث  النقيض  والذين كان على 

مكون رئيس من مشروع استراتيجي طبقي وهو المجتمع االشتراكي العربي، ما استدعى تاريخياً السعي لبناء األداة الثورية 

العربي، كحزب ماركسي موحد على مستوى األقطار  العمل االشتراكي  لتحقيق هذا الهدف، األداة التي تمثلت ببناء حزب 

العربية لتحقيق هذا الهدف.
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من هذه الزاوية يمكن تلمس رؤية الحكيم والجبهة الشعبية، للعلقة مع الجماهير العربية. وتلك الرؤية كما سنلحظ، وكما 

برزت في تاريخ الثورة الفلسطينية، كانت على النقيض مع رؤية اليمين الفلسطيني صاحب شعار )عدم التدخل في الشؤون 

الداخلية للدول العربية( والذي سيترجم الحقاً برفض العلقة مع قوى التحرر الوطني العربية، باعتبار تلك القوى هي ممثلة 

طموحات الجماهير ال األنظمة التابعة والعميلة. 

لقد تجسدت تلك الرؤية بداية كما ذهبنا بتأسيس حزب العمل االشتراكي العربي، ولكنها تعمقت الحقاً بعلقات تنسيقية 

ونضالية مع مختلف تعبيرات حركة التحرر العربية بمختلف توجهاتها، الشيوعية واليسارية الجديدة والقومية والناصرية، 

علقات كان من نتيجتها تعاون تنظيمي ونضالي وعسكري، بات اليوم خارج نطاق السرية من مثل العلقات مع الشيوعيين 

اللبنانيين واالشتراكيين اليمنيين ومنظمات اليسار واليساريين في المغرب وتونس وُعمان و البحرين .

إن رسم تلك العلقة كنتاج للرؤية أعله كان ينبع من حقيقة القناعة الراسخة لدى الحكيم، بأن المعركة مع الكيان الصهيوني 

الشعوب  ومجمل  بل  باستعمارها،  فلسطين  ليس فقط  يهدد  الكيان  وجود  أن  باعتبار  فلسطينية حصراً،  ال  قومية  معركة 

العربية، إضافة إلى أن معركة تحرير فلسطين تستلزم جهد قومي عربية يتجاوز حدود ال قطر ية، لما لهذا التحرير من 

تثوير لكل المنطقة العربية على طريق وحدة شعوبها وتحقيق المشروع النهضوي العربي. 

وال يخفى على أحد ممن تابع مواقف وخطابات وأحاديث الحكيم، وكذلك َمْن يطلع على وثائق الجبهة أن قومية الجبهة 

الشعبية، ناهيك عن ماركسيتها، بارزة وجلية، وبروزها هذا لم يتوقف عند حدود الوثائق والخطابات، بل تعداه أن قوميتها 

وماركسيتها تجسدتا في بناء العلقات النضالية مع الشعوب عبر حركاتها الوطنية. ومع ذلك ُوجد في الساحتين الفلسطينية 

والعربية َمْن يعيب على الجبهة )قوميتها( وكأن قوميتها تلك مسبة سياسية!!

أخيراً، فإن الظروف التي يشرحها الحكيم في مذكراته قد استدعت حل حزب العمل االشتراكي العربي، كأداة تنظيمية للمشروع 

التي أقدمت عليها قيادة  الجسيمة  الحل، وحسب قناعتي، يظل من األخطاء  النهضوي بأفق اشتراكي، ولكن هذا  القومي 

الجبهة، فمن الناحية المنطقية سياسياً أن هدفاً قومياً ثورياً ومشروعاً يتطلب أداة ثورية له، وهو أمراً ملحاً اليوم، ربما أكثر 

من عقد السبعينيات.
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مرتكزات التحليل والفكر السياسي للحكيم جورج حبش

د. عابد الزريعي
مدير مركز دراسات أرض فلسطين للتنمية واالنتماء/ تونس

تأتي الذكرى الثانية عشر لرحيل الحكيم جورج حبش في ظل حالة من التآكل الذاتي، وتسارع عملية إعادة إنتاج التبعية 

للعدو الصهيوني، في ظل واقع فلسطيني منقسم ومرتبك،  التاريخي  للمعسكر اإلمبريالي، وبروز مالمح االستسالم 

بينما يمر العالم بلحظة تغيرات دولية كبرى ومصيرية تستدعي حضورًا وتوثبا يكادا يغيبان. وفي ظل حالة من التخبط الفكري 

الى الحد الذي صرنا نرى يسارًا بال اشتراكية وال معاداة لإلمبريالية، بل إن بعضه لم يتردد عن التحالف مع القوى الليبرالية، وتبنى 

مقوالت صندوق النقد الدولي، وفي ظل هذا الوضع يصبح البحث في ثنايا وتجربة قامة نضالية بحجم د. جورج حبش مسألة ال 

مناص منها، ال سيما وأنه تأهل للدور الذي رسمه له التاريخ في ظل ظروف موضوعية وذاتية صعبة ومعقدة، وتشكلت تجربته 

عبر مسار طويل متطور وعاصف باألحداث والتحوالت الكبرى، فكان شاهًدا على التاريخ الدولي والعربي والفلسطيني، وفاعاًل فيه، 

األمر الذي يسمح باالستخالص واالستفادة في الظرف الذي نعيش، لقد تبدى فعل الحكيم في التاريخ في ثالثة مستويات فكرية 

الجوانب،  المتعددة  المقالة تناول المستوى األول، واستخالص بعض من قضاياه  وتنظيمية وعملية ميدانية. سنحاول في هذه 

ـ مرتكزات التحليل  ـ االهتمام والشغف الفكري. 2 ـ والتي ال يكفي مقال واحد لتناولها، وسيتم التركيز على ثالثة قضايا هي: 1 ـ

ـ وعي التناقضات وإدارة الصراع. السياسي.3ـ

أواًل: االهتمام والشغف الفكري 

شكلت المسألة الفكرية مرتكًزا أساسًيا في تجربة الحكيم، األمر الذي تجلى في بحثه الدؤوب عن آليات لفهم وتفسير الواقع 

الذي يتحرك من حوله- لذلك كانت الفلسفة هي المادة االختيارية بالنسبة له خلل سنوات دراسته. ولم يتوقف لحظة عن 

السياسي واالجتماعي، وعاش حراًكا معرفًيا وسياسًيا بصورة  الواقع  والفكرية لإلجابة على أسئلة  النظرية  تقديم األطروحات 

»الثورة  الروح صاغ وثيقة  التي تستدعي جرأة وإقداًما فكرًيا. وبهذه  المفصلية،  التحول  جدلية صاعدة، خاصة في لحظات 

العربية أمام معركة المصير«، وهي الوثيقة الصادرة عن االجتماع الموسع لحركة القوميين العرب بعد هزيمة حزيران 1967. 

وقدم أطروحة عجز قيادة الثورة العربية، بتكوينها الطبقي واأليديولوجي والسياسي البرجوازي الصغير، واستنتج في ضوء 

ُتعد  لم  القديم، فإنها  إبان مواجهة االستعمار  الصغيرة، قد أدت دورها  البرجوازية  »إذا كانت  إنه  للنكسة،  الطبقي  تحليله 

مؤهلة لممارسة دور القيادة على رأس الحركة الثورية العربية، في هذه المرحلة الجديدة من نضالها«. وهي األطروحة التي 

شكلت نقلة تاريخية نوعية ومست كافة المستويات النظرية والتنظيمية ومستوى الممارسة العملية، لحركة التحرر العربية. 

ومن الجلي أن الثقافة والفكر قد احتل كأداة فعل دورًا رئيًسا في تجربته النضالية، التي بدأها في جمعية العروة الوثقى 

إبان دراسته في الجامعة األمريكية ببيروت عام 1949، كانت عبارة عن منتدى يهتم باللغة واآلداب، لكنه ومجموعة من رفاقه 
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الشباب استطاعوا تحويلها إلى منتدى للنشاط السياسي والفكري.  ومثلما بدأ، نجده يخوض تجربته األخيرة في ميدان الفكر 

والثقافة من خلل مركز الغد للدراسات، باحًثا عن إجابة على سؤال الهزيمة. 

إن عودة الحكيم إلى ذات األداة بعد التجارب الطويلة التي خاضها تكشف جانًبا مهًما في شخصيته التي تتبدى في شغفه 

بالتعلم الدائم، ليس فقط عن طريق القراءة وإنما عن طريق اإلصغاء واالستماع، واالستشارة أيًضا، وقناعته العميقة بأن غياب 

البعد الفكري عن العمل النضالي يقود إلى حالة من التخبط واالرتباك الذي ال مخرج له.

ثانًيا: مرتكزات التحليل السياسي: وهي األسس التي تشكل ثابًتا محدًدا وضابًطا لتحليله السياسي وتتلخص في خمسة هي:

ـ المنطلقات األساسية: وتتلخص في الوعي العميق باالنتماء إلى أمة ممزقة، ووطن محتل، وإنسانية مظلومة وعالم غير  1 ـ

عادل.  

اجتماعًيا تقدمًيا، واالشتراكية  ليتطور الحًقا ويأخذ بعًدا  التقليدية،  القومي بصيغته  الفكر  الفكرية: وهي  الموجهات  ـ  ـ  2

العلمية كمرشد وأداة تحليل دون التخلي عن الوعي القومي كمحدد، والتاريخ كأداة قياس. 

ـ ضوابط العلقة: وتمثلت في ضبط العلقة بين التكتيك واالستراتيجية، وبين السياسة واأليديولوجيا. على أساس عدم  ـ 3 ـ

انتهاك التكتيك للستراتيجية، وال انتهاك السياسة األيديولوجية. وفي هذا المستوى نجد تفسيرًا النضباطية وصلبة موقفه 

السياسي، وبعده عن الميوعة والمتاجرة.

السياسية والفكرية. وقد تجلى هذا  الذي يحتضن رؤيته  السياسي،  الجغرافي  الفضاء  الممارسة: والمقصود به  ـ مجاالت  ـ ـ  4

الفضاء في »الدائرة الوطنية والقومية والدولية«. إن دقة الرؤية بين الدوائر الثلثة، شكلت حامًيا من االنغلق على الذات أو 

االنسلخ عنها.

ـ الغايات المقصودة: وهي األهداف التي سعى الحكيم إليها، ووضعها نصب عينيه وناضل من أجل تحقيقها، في توحيد  5 ـ

أمته، وتحرير فلسطين كجزء من هذه األمة، والوقوف الى جانب حركة التحرر في العالم، من موقع اإلدراك بانتمائه لهم، 

والوقوف بحزم في وجه اإلمبريالية واالنحياز للقوى التي تناهضها.

العربي  الصراع  جوهرية  في  وتتبدى  والغايات،  المنطلقات  بين  الرابطة  المسألة  وهي  الصراع:  وإدارة  التناقض  وعي  ثالًثا: 

الصهيوني، والتناقض التام مع المشروع الصهيوني كمشروع استيطاني عنصري يستهدف الهيمنة السياسية واالقتصادية 

على فلسطين واألمة العربية. لقد تحدد وعي جورج حبش للتناقض مع المشروع الصهيوني االمبريالي، بوصفه تناقًضا رئيسًيا 

وأولًيا من حيث الترتيب، وتناقًضا تناحرًيا من حيث المضمون، بما يعنيه ذلك من كونه تناقض غير قابل للحل إال باندحار أحد 

طرفيه. وارتباًطا بهذا الوعي تشكلت رؤيته لمعسكر العدو وتحالفاته والقوى االقتصادية والسياسية التي تقف خلفه من 

ناحية، ومعسكر أصدقاء الثورة ومعسكر أعدائها بطريقة ال تحتمل اللبس من ناحية ثاني، والقوى الطبقية القادرة وصاحبة 

الكفاح  التناقض وهي  القادرة على حل هذا  الكفاحية  التناقض لصالحها من ناحية ثالثة، والوسيلة  المصلحة في حل هذا 

المسلح من ناحية رابعة، وصيغة الحل لهذا التناقض والتي يضمن من خللها اندحار المشروع الصهيوني ارتباطا بالغايات 

المقصودة ضمن مرتكزات التحليل من ناحية خامسة.
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إن األهمية االستراتيجية والمصيرية إلصرار جورج حبش على الجمع الواعي بين ترتيب التناقض ومضمونه، تتبدى من خلل 

مترتبات النظر للموضوع من الناحية الثانية، أي الفصل بين ترتيب التناقض ومضمونه. بمعنى االقتصار على كونه تناقًضا 

رئيسًيا فقط. فقد أفرزت هذه النظرة مترتبات كارثية اثبتتها التجربة العملية خلل العقود والسنوات المنصرمة. فأغلب 

الذين تعاملوا مع التناقض ترتيبًيا فقط، انتهى بهم األمر إلى التمييع واالستسلم، بل والوقوع في شرك العدو؛ فالسادات 

الذي كان يتحدث عن التناقض الرئيسي في كتابه »يا ولدي هذا عمك.. جمال«، وعبر كتاباته في صحيفة الجمهورية قبل 

االسرائيلي. وهناك  التعنت  إلى مجرد حاجز نفسي، وخلف بسبب  التناقض  إلى تحويل  األمر  به  انتهى  رئيًسا،  أن يصبح 

من تشدق بالصراع مع العدو دون تحديد مضمون هذا الصراع وغاياته، وانتهى من على ذات المنبر الى إلغائه بحجة »وإن 

جنحوا للسلم«. وهناك من راهن على التناقض عن طريق الحوار والمفاوضات، فألن الحياة حسب مفهومه مفاوضات. وارتباًطا 

بمفرزات هذا الوعي الذي تسلل الى بنية الثورة الفلسطينية باكرًا، تم الوقوع في شرك اتفاق أوسلو، وتم تمييع صورة معسكر 

الثورة ومعسكر العدو، وتم التخلي عن األداة؛ الكفاح المسلح وعن حق العودة كغاية وأدير الظهر للقوة الرئيسة للثورة. وفي 

النهاية تم التسليم ببقاء العدو الصهيوني، لينتهي األمر بيد القوى اإلمبريالية وأدواتها التي باتت تبشر بتحويل التناقض 

الرئيسي إلى ثانوي وخلق تناقضات رئيسية بديلة- والمفارقة أن هذه التناقضات البديلة يراد لها أن تكون تناحرية.
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نفحات من شخصية جورج حبش

وليد عبد الرحيم
كاتب فلسطيني/ سوريا

"إنني على ثقة بأن أجيال شبابنا الصاعدة والمتتالية لن تحتاج إلى من ُيلقنها 
أن يصادر حقها في تحديد طموحاتها  أحد  أن تفعله, فليس من حق  ما يجب 

وأهدافها مستقباًل".
الحكيم جورج حبش 

بين  التوازن  حيث  من  استغراٌب  قبل,  ذي  من  جلًء  أكثر  اليوم  باتت  التي  النكبة ضمن شروطها  اكتماِل  استغراُب  ُيمكن 

إمكانيات الفلسطيني- العربي، والصهيوني- المتنوع القومية واألعراق, وُيعني باألخير العصابات اإلرهابية الصهيونية التي 

حلَّت كلعنٍة تاريخية على فلسطين بقرار ودعم دوليين ومحليين, وتواطؤ من نواٍح شتى...

لقد ُصدم الجيُل الفلسطيني الشاب آنذاك بالنتيجة التي كانت خلصًة ونتيجًة سيطرة شراذم غير متجانسة, سوى من الناحية 

ن شعُبها مع والدة التاريخ البشري الواعي لذاته فابتكَر ما ابتكر من مساكن خارج  الدينية البدائية المتخلفة على بلٍد تكوَّ

المغارات الطبيعية الصخرية, والفكر والموسيقى واللغة، وبالتالي المعرفة التي ميزت هذا البلد الصغير وأنشأت تنوعه وأديانه 

وأساطيره وخرافاته الحكيمة.

كيف ُيمكن لجيل شاب واٍع آنذاك, أن يستقبل هذه الهزيمة الساحقة؟! هزيمة ال أصوَل أو قواعَد لها, وال فروع لمآالتها أو 

َل صدمة نفسية وفكرية قبل السياسية ألي كان من الفلسطينيين والعرب. مستقبلها, وهو ما شكَّ

اذ آفاق أن يهزموا شعباً عريقاً متأصًل مساهماً فاعًل في رِفعة البشرية منذ نشأتها؟! لقد صعق هذا السؤال جيًل  كيف لشذَّ

كامًل من الفلسطينيين والعرب, فكان ال بد من تثوير العقل ذاته من خلل السؤال, السؤاُل الذي يحمل في طياته وطويتِه 

نكبًة أخلقية وإنسانية وثقافية بالدرجة األولى, قبل أن تكون سياسية أو عسكرية أو... في خضم ذلك تأسس الشاُب النبيه, 

راً أكاديمياً أو مدرساً, النظرية  ذو الشخصية الفريدة من نوعها وتركيبتها جورج حبش، الذي قال: "صنعتني التجربة, لسُت منظَّ

عندي هي تفاعٌل مع الواقع وليس فوقه, هي ضرورٌة للفعل الثوري أثناء حركته وليست مجرَد مقوالت جامدة"..

1925 وهي مدينة هادئة, جميلة وذات عمق   /8  /1 التي ولد فيها يوم  اللد  الحكيم جورج حبش قد درس في مدارس  كان 

تاريخي متأصل, وِقَدٍم في األثر والتأثير, هناك خاض درسه األول فيها طفلً, ثم انتقل إلى الثانوية في يافا ف القدس , 

وهما مدينتان تعتبران من أهم وأرقى حاضرات فلسطين.
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عام 1944 غادر إلى بيروت للستمرار في التحصيل العلمي, ودرس في الجامعة األمريكية التي تخرَّج منها طبيباً متفوقاً في 

العام 1951, تركها لفترة أثناء ذلك ليعود ويقاتل في فلسطين خلل حرب النكبة عام 1984, حيث عاد وقتها إلى مسقط 

ر قسراً طبقية أبناء شعبه، فتوجه إلى رام اهلل ثم القدس  رأسه اللد فحمل السلح ثم تفرغ لعلج المرضى والجرحى, حتى ُهجِّ

ان, التي عمل فيها طبيباً بعد أن عاد من بيروت متخرجاً بعد العام 1951, حيث أنه اختص في طب األطفال. فعمَّ

أُولى تجليات شخصية الطبيب جورج حبش العملية كانت علجه للمرضى في مخيمات األردن مجاناً, حيث افتتح عيادة للعلج 

المجاني في مخيم الوحدات بمشاركة صديقه ورفيق دربه د.وديع حداد, الذي رافقه في زمالة الجامعة األمريكية خلل دراسة 

الطب وشاركه الندوات والمظاهرات وتشكيل التكتلت الثقافية واألدبية داخل الجامعة األمريكية.

دأَب الحكيمان جورج حبش ووديع حداد على خدمة شعبهما, بخاصة بعد تأسيس جمعيات ومنتديات عدة, ثم إطلق حركة 

القوميين العرب التي امتدت فروعها في مختلف أنحاء الوطن العربي مستقطبًة المئات من رجاالته البارزي الثقافة والروح 

الفلسطيني  النضالية, كان حبش زعيمها دون تسميته برئاستها أو أمانتها, وهكذا بدأت الحركة بتنظيم الكفاح المسلح 

منذ بداية الخمسينيات، لكن سرعان ما اكتشف القوميون قلة الخبرة العسكرية والتقنية القتالية وعفويتها, فتم التفكير 

التحرير  1964 وتم تأسيس منظمة  العام  الوطني في  الميثاق  أُعلن  الفلسطيني بإشعال ثورة عارمة, حيث  الكل  من قبل 

الفلسطينية التي كانت الهوية الثقافية واالجتماعية والسياسية للفلسطينيين, ثم حركة فتح بعدها بنحو عام ثم الجبهة 

الشعبية لتحرير فلسطين برئاسة جورج حبش بعد أن أدرك ورفاقه إلى أن هيكلية وفلسفة وبنية حركة القوميين العرب لم 

تِف بعناصر استكمال الفعل الثوري التحرري, أو نسف الواقع الذي فرضته النكبة الثانية عام 1967 باحتلل العصابات اإلرهابية 

الصهيونية لبقية فلسطين المتمثلة بشرق عاصمتها القدس والضفة الغربية وقطاع غزة, والجوالن وسيناء.

ال  الثوري ضرورة  العنف  بكفاح مسلح, فصار  الممزوجة  السياسية  الغلبة  الهادئ ذي  هنا قفزت شخصية حبش من مكانها 

ت تشكيلت ثورية عدة، وصارت ُتوصف  محالة منها, وهكذا ولدت من رحم حركة القوميين العرب الجبهُة الشعبية التي ضمَّ

بالراديكالية في مواقفها وممارستها الثورية, وباإلرهابية من قبل العدو الصهيوني والغرب وعملؤهما من األنظمة العربية.

قبل التأسيس وخلله وبعده لوحق طبيب األطفال المثقف الثائر في مختلف الدول, واعتقل وطورد, وكان كل ذلك يزيده 

ذا احترام خاص, حتى أضحت خطابات  بالمبادئ والهدف المعلن عالياً: "تحرير فلسطين", ويضيف له رصيداً شعبياً  تمسكاً 

وكتابات ومقوالت حبش متداولة ليس فقط بين الفلسطينيين والعرب وحسب، بل بين مختلف ثوار العالم وبكل اللغات, 

كما أضحت شخصيته ممثلة لنموذج الثائر ضد اإلمبريالية والصهيونية والرجعية. هكذا صار الحكيم نموذجاً مهماً في ثقافة 

اإلنسانية الثائرة جمعاء, وحظي باحترام منقطع النظير, وقد توج هذا االحترام بخصوصية حكيمة عقب تخليه عن األمانة 

العامة للجبهة الشعبية طوعاً, ليفسح المجال أمام الجيل الجديد, الذي كان هو ذاته منه يوماً ما لحظة النكبة, تلك الفترة 

التي قال عنها: "إنها اللحظة األصعب في حياتي, التي حولتني من إنسان عاشق لوطن وحياة إلى سياسي يبحث عن وطن... 

ذلك هو السر الذي دفعني إلى أن أوظف كل سنوات عمري ألجل استعادة هذا الوطن, وألستعيد معه كل أحلمي وآمالي".

أراد الحكيم حبش إذاً أن يفسح المجال أمام الجيل الجديد في الجبهة الشعبية، وأال ُيغلق إمكانية أن يكون هناك ما هو 
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أفضل منه ذاته لُينتج تجربة جديدة, وهي قمة استخلصات الروح والعقلية الديمقراطية واالعتراف ضمناً باألخطاء.

كان جورج حبش حزيناً في نهاية حياته, يحاول أن يدفع اآلخرين للستفادة من التجربة, هذه التجربة التي يعرف المئات 

كم كان خللها إنساناً عميقاً طيباً بشكل قد ال يصدقه من ال يعرفه جيداً, فقد كان يبكي ألسباب قد ال تكون مبرراً للبكاء 

ت  بالنسبة للعديدين, ويشعر بأي من أبناء شعبه, يدفع ماالً أحياناً من مخصصه الشهري لفقراء أو أحد أبناء شعبه ممن ألمَّ

بهم الحياة بأوزارها.

شخصية جورج حبش بكل مراحلها, طفًل وشاباً وأكاديمياً, طبيباً, ثائراً, مؤسساً, إنساناً, الجئاً... كلها تحتاج لصفحات طويلة, 

بل لكتب دراسات لقراءتها جيداً. ليس هناك أبسط من شخصيته بين كل عظماء التاريخ, كما ليس هناك أعقد من تركيبتها 

الجارفة  للثورة  الدعوة  مثًل  الرجل,  بهما  قام  شكًل  متناقضين  فعلين  من  للستغراب  أحياناً  البعض  تدفع  التي  العميقة 

العنيفة, والبكاء عند رؤية طفل مشرد فقير في المخيمات.

الحكيم جورج حبش, يمثل في كل حاٍل تلك الشخصية التي لم ُتدرس كما يجب حتى اليوم, شخصية واضحة تماماً وغامضة 

في آٍن معاً، صلبة وفوالذية وطيبة وبسيطة.
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راهنية حبش املنسي

)النمسا  العالمية األولى قد ساهمت في تفكيك عدد من اإلمبراطوريات مثل  الحرب  اذا كانت 
والمجر( واإلمبراطورية العثمانية التي كانت تترنح بين اقطاع راكد وبالط من الجواري والخصيان، 
وبين رأسمالية وليدة تحت تأثير القناصل األوروبيين، فإن الثورات القومية التي اندلعت تحت تأثيرات 
الكبرى مثل ثورات روسيا والصين،  الثورات  إلى مستوى  العثماني، لم تصل  النير  مختلفة وتحررت من 
مشروع  يكن  ولم  العثماني.  اإلقطاعي  العصر  ورواسب  ومصالحها  األوروبية  التجاذبات  أسيرة  وظلت 
البرجوازية السورية الوليدة والبطيئة وثورتها المعروفة بالثورة العربية الكبرى )تفاهم برجوازية الشام 
مع شريف مكة لتأمين الغطاء الديني لهذه الثورة( أفضل حاالً، ناهيك باألوهام السياسية التي حولت 

هذه الثورة إلى مناخات الستبدال االستعمار العثماني اإلقطاعي باالستعمار االوروبي الرأسمالي.

د. موّفق محادين
أكاديمي وكاتب سياسي/ األردن

كما يشار هنا إلى أن المشروع المذكور استند إلى ارهاصات فكرية بين العقود األخيرة من القرن التاسع عشر والعقود األولى 

التي ازدهرت في دمشق وبيروت وحلب والقاهرة،  السياسية والمطابع وبعض الصحف  الجمعيات  العشرين، مثل  القرن  من 

واستمر عقود أخرى، قبل أن تفرز الحرب العالمية الثانية ارهاصات أكثر تقدًما، ومنها المنتديات والحركات القومية واليسارية 

البريطاني  السامي  المندوب  رجال  مع  مريبة  علقات  أظهرت  التي  والليبرالية  الدينية  الجماعات  من  رثة  حاالت  جانب  إلى 

والفرنسي هنا وهناك.

من  أشكال  إلى  البداية،  في  وأمازيغ  وأكراد  يهود  نشطاء  من  مختلفة،  تأثيرات  تحت  الوليدة  الشيوعية  لألحزاب  باإلضافة 

التعريب بضغط من الكومنترن وستالين شخصًيا، باإلضافة إلى حزب البعث الذي تحول إلى بعث اشتراكي بعد االندماج مع 

بحواراتها  بيروت  االمريكية في  الجامعة  القوى، كانت  إلى هذه  باالضافة  الحوراني،  أكرم  بقيادة  االشتراكي  العربي  الحزب 

وأساتذة مثل قسطنطين زريق، مناخا خصًبا لوالدة قوى سياسية جديدة أبرزها حركة القوميين العرب، وكان عدد من األطباء 

والمهندسين من أبرز قادة هذه الحركة، كما هو معروف مثل الدكتور جورج حبش والدكتور وديع حداد وعبد الرحمن النعيمي 

)البحرين( وأحمد الخطيب )الكويت( وغيرهم.

 وتشاء األقدار أن يترافق هذا التأسيس مع ارهاصات ثورية بزعامة عبد الناصر في أكبر دولة عربية، هي مصر، شكلتها هزيمة 

جيشها في فلسطين، كما شكلتها النكبة لعدد من مؤسسي حركة القوميين العرب.
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 هكذا التقط الوعي القومي استحقاقات المرحلة وآفاقها بربط جدلي أولي بين الهزيمة في فلسطين وبين التجزئة وبين 

امتلك صلب  دون  كبرى  تغييرات  على  الصغيرة  البرجوازية  وعجلة  الثورية  للرومانسية  زائدة  جرعات  مع  والتبعية،  التخلف 

للقراءة النظرية الجدلية.

كانت الخلفية العامة لهذه التصورات صائبة تماًما )ربط التحرير بالوحدة القومية والتقدم االجتماعي(، ولكنها افتقرت إلى 

الوعي الماركسي النقدي، واألهم إلى مضمون هذا الوعي فيما يخص الروافع الطبقية للنهوض القومي والسياق التاريخي، 

كما انتبه له الحًقا مفكرون كبار مثل عبد اهلل العروي من المغرب، وياسين الحافظ وإلياس مرقص من سوريا، مستندين إلى 

توطين وإعادة قراءة لحظة الثورة الصناعية البرجوازية األوروبية وتجسيداتها في دولة حديثة كانت بالضرورة الدولة القومية.

إلى ذلك، وفي قلب التجربة، تميز الدكتور حبش كما زعيم األمة وضميرها جمال عبد الناصر، بحيوية غير عادية في المراجعة 

المستمرة والتعلم النقدي وصوالً إلى مراجعات جديدة تخدم الكفاح القومي قي ضوء التجارب العالمية أيًضا. وقد توصل 

الدكتور حبش مع رفاقه إلى مقاربة الحالة العربية ومنها الحالة الفلسطينية، بالحالة الفيتنامية والصينية )جدل العلقة بين 

مقارعة االحتلل المباشر وبين مقارعة تجسيداته في التبعية والتجزئة والتخلف(، وظلت الهوية القومية هي العنوان األساسي 

لكل ذلك، إلى جانب خصوصيات عديدة أبرزها الخصوصية الفلسطينية؛ كجزء من تشخيص التناقض الرئيسي دون أن تحل 

محل الهوية )القومية(.

ولو قّيض لهذا الخطاب أن يستمر في تجربة الجبهة الشعبية لكانت هذه التجربة في مقدمة الثورة العربية وليس الفلسطينية 

وحسب، ولو قيض للدكتور حبش أيًضا، أن يظل على قيد الحياة بعد السنوات العجاف الماضية وأفول الدولة والهويات ال 

قطر ية، الستعاد )على األرجح( مقارباته الفيتنامية والماوية األولى، في عودة نقدية غنية بالتجربة إلى الجذور، إلى حركة 

القوميين العرب.

فإذا كانت أوهام بناء دولة القومية قد سيطرت على مشروع البرجوازية السورية باالعتماد على االستعمار األوروبي الجديد، ضد 

االستعمار العثماني القديم، وكانت النتيجة مدمرة كما بات معروًفا، فإن أوهام ) التحرر الوطني( والهويات المحلية، وكذلك 

أوهام )التحرر والحراك المدني( خارج التحرر القومي، تتوارى بسرعة وال تخلف وراءها سوى الزوابع وحصاد الهشيم.

وكما يقول عبد اهلل العروي وياسين الحافظ، ليس بوسع أي شعب أو أمة أن يقتحم العصر بعيًدا عن ملمحه وسياقاته واألهم 

الشرط االجتماعي التاريخي للحضور والمشاركة فيه، وال سيما أن فكرة )الفوات( ال تعوض بحرق المراحل وال بالقفز عنها، بل 

باجتراح بدائل لها على نحو الثورات االشتراكية في الصين وفيتنام التي جاءت كبديل للثورات الصناعية البرجوازية في أوروبا 

وربطت التحرر االشتراكي والوطني بالتوحيد القومي.

ومن المفارقة بمكان هنا، وفيما يخص تجربة الدكتور حبش وحركة القوميين العرب، الوعي المبكر األولي بالمقاربة السابقة، 

وغياب ذلك في السنوات التي أعقبت مؤتمر الجزائر وإعلن رغائبي رومانسي عن حلول سياسية ال تمتلك الحد األدنى من 

الشروط التاريخية، وال تنسجم مع تطور الصراع نفسه مع الكيان الصهيوني، وال مع )قواعد االشتباك الجديدة( التي باتت 

تدور على مستوى االقليم برمته. فالمشروع الصهيوني لم يعد اليوم مجرد ثكنة عسكرية إمبريالية، بل صار جزًءا من نسيج 
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أوسع للتحالف اإلمبريالي، الرجعي على مستوى المنطقة، مما يحتم إعادة إنتاج لصيغة تشبه حركة القوميين العرب، يلعب 

الفلسطينيون فيها دور الطليعة الثورية من أجل برنامج تحرر عربي عام ال من أجل سلطة كسيحة مهما كانت النوايا واألحلم 

التي تؤطرها.

إننا ونحن نستعيد ذكرى هذا القائد الكبير جورج حبش، ال نستعيده كقائد فلسطيني، بل كقائد عربي امتد حضوره األول 

القومي  التحرر  برنامج  الغائب،  البرنامج  للنخراط من جديد في  غنّية مؤهلة  لتجارب  والحجاز، وأسس  اليمن  و  الخليج  إلى 

االشتراكي، حيث سقطت كل التجارب الصغيرة ومنها وهم أي تحرر وطني وحراك مدني خارج التحرر القومي، حيث تشابك 

التحرير  قضايا  مع  الرأسمالية  المتروبوالت  مع  التبعية  وفك  السلطة  وتداول  السياسية  والحريات  االجتماعي  التحرر  قضايا 

والتوحيد القومي.
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من الوطنية إلي القومية، ومن القومية إلي األممية
تطور الوعي بالفكرة القومية عند »جورج حبش«

قراءة في حوارات »جورج مالبرينو« معه، وامُلِسَجّلة في كتاب: »الثوريون ال يموتون أبدًا«*

 أحمد بهاء شعبان
 األمين العام للحزب االشتراكي المصري

وال في قلبي وال عينّيا إال فلسطين

وأنا العطشان ماليش مّيه إال فلسطين

وال تشيل أرض رجلّيا، وتنقل خطوتى الجاّية

إال فلسطين 

أنا العطشان ماليش مّيه إال فلسطين

عشان األرض تتطهر، ويرجع لي الشجر والدار

على طول الحدود أسهر، ليالي ما تفارقش نهار

أنا الواقف في خط النار، وأنا اللي حلفت باألزهر

أنا اللي حلفت باألزهر، وباألقصى وبأمّية

وال تشيل أرض رجلّيا، وتنقل خطوتى الجاّية

إال فلسطين

سالح الثوره متدرّب، على الثورة ال بد يثور

يخلّي الغرب يتغرّب، يخلّي الشرق زايد نور

وكل رصاصه بتقرب، والدي من حوالّيا

وال تشيل أرض رجلّيا، وتنقل خطوتي الجاّيه

إاّل فلسطين

أنا العطشان ماليش مّية

إال فلسطين*
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الرجل  "ذكرى  يكتبون  القدماء  المصريون  كان  السنين،  العملقة آلالف  التى صمدت صروحها  المصرية  المعابد  بوابات  على 

الطيب تبقى إلى األبد"، و"الرجل الطيب" المقصود هنا، هو نقيض اإلنسان "الشرير"، الذى يهدم القائم، ويزرع الفتن، وينشر 

السوء، ويعرقل أفعال الخير والنماء. إن نقيضه "الطيب" هو الذى يزرع ويبني، ويشق الطريق، ويضع أحجار األساس، ويقف في 

م، حتى يستكمل من يأتي بعده، من أبناء وأحفاد، ومحبين وتلميذ،  مواجهة الظلم، ويضيء نور المعرفة والرغبة في التقدُّ

مسيرته، ويتحّقق الهدف األسمى المنشود.

"، ليس بالنسبة للدائرة الضّيقة المحيطة به، من أسرة  الرفيق " جورج حبش "، رجًل "طيباً المعنى األشمل، فقد كان  وبهذا 

وأهل، وال بالنسبة لمنتسبي المؤسسات النضالية العديدة التى أسسها، أو أسهم في إطلقها، وال حتى بالنسبة ألبناء شعبه 

الفلسطينى الذى أصبح رمزاً من رموز كفاحه وعلمة من علمات نضاله وحسب، وإنما علي مستوى العالم كله، الذى يحفظ 

لمثل هؤالء المناضلين الكبار، مكانًة ال تتراجع، وموقعاً ال يتأخر، في صفوف المكافحين من أجل خير اإلنسانية، وإحقاق العدل، 

ونصرة المغبونين في هذا العالم.

والحق أن مسيرة الرفيق "حبش"، منذ حداثة ِسنه، وما مرَّ به من محن وتجارب، ومصاعب ومشاق، إنما كانت تدريبات ُتّعده 

لقادم مهماته، وتجارب تؤهله لدوره التاريخى الُمرتقب، وهي حفرت داخل أخاديد العقل ومكونات الوعي لديه، ُأسساً وُمحددات 

للحركة، ظلَّت باقية حتى غادر عالمنا، وأهمها االنتماء للشعب الفلسطيني المكافح، واالنحياز الكلّى لحقه الصريح في استعاد 

أرضه السليبة من بين أنياب العدو اإلمبريالي - الصهيوني، واالنتماء الواضح لإلنسانية الُمكافحة ضد الظلم واإلفقار والنهب 

واالستغلل، وفوق كل هذا: االنتساب لجماعة بشرية واحدة، يجمعها جامع من التاريخ والفكر والمصالح المشتركة، ويربط بين 

جماهيرها وحدة الهدف والطريق.

النشأة وحوافزها

ُولد "جورج حبش"، كما نعرف، وكما ذكر في )جورج حبش، حاوره جورج مالبرينو، الثوريون ال يموتون أبداً، دار الساقى، بيروت ـ 

لبنان، الطبعة األولي، 2009، ص: 11(، فى مدينة اللد الفلسطينية، في األول من أغسطس عام 1925، ألبوين مسيحيين، وألسرة 

تنتمي إلي "الطبقة الوسطى" الِعصامية، وألب مجتهد ويملك ذكاًء عملياً، وِحساً وطنياً، يعمل في تجارة المواد الغذائية، في 

اللد و القدس ويافا.

االحتلل  على  احتجاجاً   1936 عام  َم  ُنظِّ الذى  العام  اإلضراب  عاصر  االبتدائية،  بالمرحلة  دراسته  إبان  المبكرة،  وفي طفولته 

أعوام  الفلسطينية في  الثورات  باهتمام  تابع  كما  الفلسطيني،  الشعب  المنهجية ضد  االستعمارية  والممارسات  البريطاني 

1936، 1939، وكفاح المناضلين: "عبد القادر الحسينى" و"أبو ابراهيم الكبير"، فالنضال ضد االحتلل البريطاني "هو ما أسهم في 

تشكيل وعيي بأوضاعنا السياسية، وكذلك قدوم الصهاينة، تدريجياً، منذ نهاية القرن التاسع عشر، وتحديداً منذ ثلثينيات 

القرن العشرين" )الثوريون،  ص: 12(. 

وقد شهد "جورج حبش"، في حداثة ِسّنه، أهوال االجتياح الصهيوني الهمجى لبلدته ووطنه، وعاين مأساة شعبه، وهو في 

عمر الثالثة والعشرين، طالباً يدرس الطب في الجامعة األمريكية ببيروت، ورأى بأم عينيه وطنه وهو ُيحتل بواسطة عصابات 
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القتلة، وعاين بلوعة، في هذه الظروف، رحيل أخته الكبيرة تاركًة خلفها  أطفالها الستة، فانطبع في ذهنه كراهية العدوان 

واالحتلل واالستعمار والصهيونية، وإدراكاً واعياً بأن هذا االستعمار له امتدادات أخرى، وتموضعات شّتى، في مختلف أنحاء 

الوطن العربي الُممزّق والمحتل، بل وفي العالم أجمع، الذى تتحكم فيه موازين القوى الجائرة، ومن يملك عناصرها الفاعلة.

التأسيس التنظيمي

نشاطه  فيها  بدأ  التى  ببيروت،  األمريكية  الجامعة  في  للقضية،  ٍح  ُمَتَفتِّ وعٍي  على  انبنت  التى  انطلقته  كانت  هنا  ومن 

"قسطنطين  المعروف  العربي  القومي  بالمفكر  متأثراً   ،)1950 )عام  الوثقى"  "العروة  وقيادة جمعية  تأسيس  عبر  الوطني، 

زريق"، الذى كان له بمثابة "األب الروحى"، علي نحو ما يشرح في حواره المنشور )الثوريون،  ص: 73(. 

لقد تعلَّم "الحكيم" من احتكاكه باألفكار الداعية للقومية العربية بالجامعة األمريكية، ومن زمالته وصداقته بعديد من زملئه 

من شتى أنحاء الوطن العربي، األمر الذى ساعده على استكشاف الروابط بين األقطار العربية  وتشابه ظروفها وأحوالها، كما 

تعلَّم من تجربة فقدان الوطن والملذ، التى عاشها، وكابد مراراتها، وتابع تفاصيلها يوماً بعد يوم، الترابط الموضوعى بين 

الوضعين: العربي والفلسطيني، وبعد استخلص دروس نكبة عام 1948، كما يقول "الحكيم"، تبلور"المبدأ األساسى للتنظيم" 

خ  ل إلي حل للمشكلة الفلسطينية" )الثوريون، ص: 73(، وترسَّ مرتكزاً على أن "الوحدة العربية شرط ال بد منه من أجل التوصُّ

الجبهة   " العرب"، ومن بعدها، كناظم لفكر  "القوميين  "المداميك" األيديولوجية لفكر حركة  الذى استمر كأحد  اإليمان  هذا 

الشعبية لتحرير فلسطين "، وإن طاله بعض التعديل نتيجًة للصدمات والتبدُّالت والتناقضات التى طرأت علي أوضاع المنطقة 

الثورتين  الفلسطينية ال تستطيع أن ُتحقق أهدافها، إاّل من خلل ترابط جدلي بين  والقضية، إيمان يقيني "بأن "الثورة 

الساحة  علي  النضال  استطاع  التى  دولة   120 ـ  وال الفلسطينى،  النضال  حّققها  التى  النجاحات  فرغم  والعربية".  الفلسطينية 

الوطن  "ال يكفى علي اإلطلق لتحرير  إاّل أن هذا  "الحكيم"،  النضال، كما يذكر  الدبلوماسية أن ينجح في جعلها تؤيد هذا 

المحتل" )الثوريون، ص: 62(.

العمل والخبرات

ولم تكن هذه الفكرة، بحاٍل، فكرة ُمستحدثة، أو وليدة خيال رومانتيكي جامح، أو تهاويم ُمَحلِّقة ال أساس لها في الواقع، 

فقد كان مؤسسو الحركة، يؤمنون، في تلك المرحلة، "بوجود علقة دياليكتيكية بين تحرير فلسطين والوحدة العربية، فقد 

كان المشروع الصهيوني، في نظرنا، مشروعاً استعمارياً يستهدف، إضافًة إلي فلسطين، األمة العربية بأسرها، وكان علينا إذن 

َل اغتصابها  أن نطرح، في ُمقابل هذا المشروع، مشروعاً شامًل لوحدة عربية سيكون موضوعها األول تحرير فلسطين، الذى شكَّ

مصدر جميع الشرور التى ألّمت بناط )الثوريون، ص: 83(. 

َز الثورة الفلسطينية علي توثيق علقتها بفصائل "حركة  ومن المنطقي، في مثل هذه الحالة، أن يكون الحل في أن ُترَكِّ

التحرر العربية"، وخاصًة في "بلدان الطوق"، المحيطة بالعدو الصهيوني، "حتى ُتصبح عامًل مساعداً للتغيير في هذه البلدان، 

االنطلق إلحراز  الفلسطينية، تستطيع من خللها  للثورة  ارتكاز  البلدان قواعد  التغيير تصبح هذه  وفي حالة أن يتم هذا 

عملية التحرير" )الثوريون، ص: 62(. كان هذا التصور أحد أهم دوافع االنتقال إلي خطوة جديدة باتجاه بناء تنظيم عربي 
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أشمل، بعد عديد من التجارب األخرى، ومنها تشكيل "كتائب الفداء" السرّية، التي تأسست في سوريا، عام 1948، بعد ُمضى 

بـ  الضرر  الفلسطينيين"، و"إلحاق  الذين لم يحركوا ساكناً من أجل إنقاذ  العرب  القادة  "تصفية  النكبة، ومهمتها:  عام علي 

التى  العرب"،  "القوميين  حركة  تأسيس  في   ،1951 عام  الجديدة،  الخطوة  دت  تجسَّ وقد  المنطقة".  في  اإلمبريالية"  "المصالح 

مّثلت خطوة أرقي باتجاه تحقيق هذه الفكرة التى أبرزها "الحكيم" بوضوح: "كنا نسعى، كشباب قومى عربي، إلي إحياء روح 

الوحدة العربية، من أجل الدفاع عن القضية الفلسطينية، كان هذا هو الشيء المهم الوحيد بالنسبة لنا" )الثوريون، ص: 63(. 

ومن الطبيعى والحال هكذا، أن تتكون قيادة هذه الحركة من ممثلين لبعض األقطار العربية، مثل "أحمد الخطيب" ـ الكويت 

، "حامد جبورى" ـ العراق، "صالح شبل" الفلسطينى األصل ـ لبنان، فضًل عن ممثلي الشعب الفلسطينى: "جورج حبش"، و"وديع 

حّداد"، وغيرهما، على أن النّية كانت قد انعقدت علي توسيع شبكة نشاط حركة "القوميين العرب" في البلدان التي استقر 

العزم على النشاط بها، عن طريق توجيه أحد قيادي الحركة باالنتقال للستقرار في إحدى هذه البلدان، والبدء في ممارسة 

العمل التنظيمي بها.

المسارات والتحوالت

لفت صعود نجم الرئيس المصرى "جمال عبد الناصر"، وصموده في معركة تأميم قناة السويس، وحرب العدوان الثلثي سنة 

1956، ومعركة بناء السد العالي، ومواجهة األحلف العسكرية الغربية، والتصدى للستعمار في الوطن العربي وقارتي أفريقيا 

وآسيا، وتأسيس حركة عدم االنحياز، وغيرها من المعارك، أنظار "حبش" بشدة، فسعي إلي االقتراب من هذه التجربة الُملفتة، 

التى "بعثت آماالً ِعظاماً عند حركة القوميين العرب"، بدايًة عن طريق "سامى شرف" )مدير مكتب الرئيس عبد الناصر(، ثم 

عن طريق "عبد الحميد السراج، )وزير داخلية األقليم الشمالي وقت الوحدة(، ثم باللقاء المباشر، بمناسبة إطلق مشروع السد 

العالي عام 1964، وبعدها عام 1966، في حفل زفاف كريمة "الرئيس"، حيث حلَّ ضيفاً على مصر، فتعرّف عليه وعلى أسرته، 

وانشدَّ إلي الرجل الذى كان "يجمع بين القوة والبساطة والنزاهة وطهارة النفس"، وقد أدت هذه العلقة إلى دعم عبد الناصر 

للكفاح المسلح الفلسطيني، عن طريق مد حركة "القوميين العرب" بالسلح، وبتدريب 50 فدائياً كل عام، وبمنح دراسية لطلب 

الحركة. ومع كون العلقة بـ "عبد الناصر" كانت أحد أهم عناصر تقوية اللحمة بين القوى القومية والتقدمية، وبين الحركة 

له  ومكوناتها، فقد كانت أيضاً السبب في أول خلف بارز، بين جناحين فاعلين في حركة "القوميين العرب". الجناح األول، ومثَّ

"محسن ابراهيم" وآخرون، رأوا ـ منذ الوحدة المصرية السورية عام 1958 ـ أن الضرورة الموضوعية لوجود الحركة قد انتفت في 

ظل صعود "عبد الناصر" و"الناصرية"، وطالبوا بأن ُتحل الحركة، علي أن يتم انضواء أعضائها إلي تنظيمات "االتحاد للشتراكي 

العربي"، حزب السلطة الناصرية األوحد.

المتحدة،  العربية  الجمهورية  إخفاق  إن  العكس من ذلك،  نقول  "فكنا  الثاني:  للجناح  "الحكيم"، ممثًل  أّما نحن، كما يقول 

يتطلّب منا العمل علي تصحيح األخطاء التي وقعت فيها، من أجل السير نحو الوحدة العربية، وذلك عن طريق المحافظة 

علي الحركة" )الثوريون، ص: 95(
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الخيبات والدروس

األسباب  أحد  والقومى،  العربي  العمل  فى  والمخابرات  األمن  أجهزة  ومقاربات  رؤية  وسيادة  البيروقراطية  الممارسات  كانت 

ل هذه "األجهزة" في  الرئيسية لتوترات مكتومة في العلقة بين "الحركة" و"النظام الناصرى"، وتصاعدت الخلفات بسبب تدخُّ

الناصرية برّمتها تتوضح أمام نظر  التجربة  اليمن، ويوماً بعد يوم كانت األخطاء ونقاط الضعف فى  أنشطة "الحركة" في 

ـ "عبد الناصر" وسجاياه كمناضل وقائد كبير، حتى حدثت الطامة الكبرى، بهزيمة  "الحكيم"، غير أنه ظل على تقديره العظيم ل

5 يونيو 1967، التى كان لها على وعيه ومشاعره وقع الكارثة، ثم تلها شرخ كبير فى العلقة بين الطرفين، حينما قبل "عبد 

الناصر" ُمضطراً "مبادرة روجرز" عام 1970. 

لقد شّكلت الهزيمة وما ترّتب عليها، كما يوضح "الحكيم": "خيبة أمل كبرى آلمالنا وأحلمنا"، لكن هذه الهزيمة لم تفت في 

َل  ُتَبدِّ الهزيمة، لم  المباشر، وانعكاسها األساسى، فهى، أى  "فلقد خسرنا معركة، ولكن لم نخسر الحرب"، أّما صداها  عضده: 

يقينه، وإنما دفعته لتغيير أولوياته: "فمن جهتى واصلت حلمى بالوحدة العربية، غير أني أصبحت أدرك جّيداً ضرورة التركيز، 

قبل كل شيء، على القضية الفلسطينية، إذا كنا نريد الوصول إلي نتائج ُمحّددة" )الثوريون، ص: 37(.

الحصاد والنتائج

لقد استخلص الرفيق "جورج حبش" من هذه "القارعة" التى كان لها وقع الزلزال، دروساً عديدة بليغة، وأولها وأهمها "دروس 

ذلك اإلخفاق الكبير الذى ُمنى به النظام الرسمى العربي، أن الشعوب وحدها يمكنها أن تتحكم في التاريخ... إن الشعوب هى 

التى يجب، في نظري، أن ُتشّكل الُمحرِّك األساسى للنضال ضد اإلمبريالية وإسرائيل" )الثوريون، ص: 37(.

َز علي الفلسطينيين أنفسهم، الذى يتوجب عليهم أن  أّما الدرس الثاني فمفاده، أن النضال الفلسطيني الُمسلّح "البد أن ُيركِّ

ُينظموا معركتهم علي أساس حرب التحرير الشعبية طويلة األمد" )الثوريون، ص: 47(.

ويبقى الدرس الثالث وهو ال يقل أهمية، ويتمثل في "ضرورة تعزيز الديمقراطية، والتوجه نحو أيديولوجيا ُتعطى األفضلية 

الزمن"  من  وجيزة  فترة  بعد  اعتمدناها  التى  االشتراكية،  العقيدة  نحو  األولى  خطوتنا  ذلك  شّكَل  وقد  العاملة...  للطبقة 

)الثوريون: ص: 47(

كانت هذه الدروس الغالية، المدفوع ثمنها الباهظ من جراح وآالم بلدنا وشعوبنا، هى "خلصة" عمر "الحكيم"، وحكمته، وهى 

الدروس التى حملها إلى المرحلة التالية من نضاله، بتأسيس "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، في 11 كانون األول ـ ديسمبر 

1967، وهي ـ في جملتها ـ اإلرث الغالي الذى سلّمه إلي األجيال الجديدة، التى سيؤول إليها مهمة استكمال رسالته المقدسة، 

وتحقيق أمل استرداد فلسطين، كل فلسطين، من بين براثن اإلمبريالية والصهيونية.

*جورج حبش، حاوره جورج مالبرينو، الثوريون ال يموتون أبداً، دار الساقى، بيروت ـ لبنان، الطبعة األولي، 2009.

*الكلمات للشاعر الشيوعي المصرى الكبير "فؤاد حّداد"، ولحنها وغناها الموسيقار "سيد مكاوى".
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في الذكرى الثانية عشرة لرحيل الحكيم

د.علي بوطوالة
الكاتب العام لحزب الطليعة الديمقراطي االشتراكي/ المغرب

الناطق الرسمي للجبهة العربية التقدمية 

في المغرب العربي ال يطلق لقب الحكيم على الطبيب مثل ما هو مألوف في المشرق العربي، بل على اإلنسان المتصف 

بالحكمة، أي برجاحة العقل والتبصر وبعد النظر والقدرة على إيجاد الحلول للمشاكل الصعبة والعويصة والمحافظة على 

رباطة الجأش في األوقات الصعبة. وهذه الصفات تنطبق على ضمير الثورة الفلسطينية الفقيد الكبير الدكتور جورج حبش .

وال أبالغ إذ قلت أن في حالته بالذات ينطبق االسم على المسمى. لقد قضى أكثر من ستة عقود من حياته في النضال 

الثوري والكفاح المستميت في سبيل تحرير فلسطين وتحقيق الوحدة العربية. وحين يطلع أي إنسان على سيرته الذاتية 

الثالث، أمثال  العالم  الثوريين العظام لشعوب ما كان يعرف ببلدان  القادة  الكفاحي ال يمكن، إال أن يصنفه ضمن  ومساره 

كاسترو وغيفارا وعبد الناصر وأحمد بن بلة والمهدي بن بركة ونيلسون مانديل... للتدليل على ما نقول يكفي التذكير بدوره 

ومواقفه التاريخية. ففي بداية تخرجه من الجامعة األمريكية كطبيب، واشتغاله معيًدا في الجامعة "تم التخطيط لتظاهرة، 

فأحيطت الجامعة باالجراءت األمنية وأغلقت أبوابها لمنع التظاهرة لم يتردد جورج حبش مع رفيقه وديع حداد في تحريض 

الطلب على خلع باب الجامعة" مضحًيا بمنصبه كأستاذ طب أمامه مستقبل زاهر!  وبعد ذهابه إلى األردن لفتح عيادة طبية 

لم ينشغل بمستقبله المهني كما يفعل األطباء العاديون، بل جعل من العيادة الطبية رفقة رفيقه البطل وديع حداد "مقرًا" 

لقيادة وتوجيه تنظيمات حركة القوميين العرب التي بدأت تتشكل في لبنان وسوريا والعراق ودول الخليج. أكثر من ذلك 

تقديم العلج المجاني واألدوية لجماهير المخيم واالشتغال أيضا بمحاربة األمية، وإصدار مجلة للتوعية واالستقطاب والتأطير 

الفكري.

ولم تقتصر أنشطته على ما سبق بل ساهم في تنظيم وقيادة التظاهرات، وحسب ما ذكره في حواراته عن تلك الفترة 

كانت أول تظاهرة ساهم في قيادتها للتضامن مع الشعب المغربي إثر القمع الشرس الذي مارسه االستعمار الفرنسي إليقاف 

احتجاجات المغاربة في نهاية 1953  بعد نفي الملك الوطني محمد الخامس. في نفس السنة أسس جريدة الراية في األردن 

التي استمرت في الصدور حتى سنة 1954 وبسبب مقال كتبه عن الجيش األردني تعرض للعتقال ألول مرة.  وبعد خمس 

الحكيم على  الناصرية أشرف  الثورة  العربية بفضل  المنطقة  الذي ميز  القومي  المد  الدؤوب وفي سياق  العمل  سنوات من 

التأسيس الرسمي لحركة القوميين سنة 1956 التي وضع أسسها مع رفاقه منذ 1951. ومن المفارقات السياسية التي أوردتها 

التي  للوحدة  المعادية  الرجعية  والمطاردة سواء من  للملحقة  الحكيم تعرض  أن  الفترة  بتلك  المتعلقة  والدراسات  األبحاث 

أجهزت على وحدة مصر وسوريا، أو من القوميين البعثيين بسبب صراعهم مع الناصريين. وحسب المعلومات المتوفرة فقد 
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كانت مرحلة 1961-- 1964- من أصعب وأقسى المراحل في مساره الكفاحي بسبب اضطراره للعمل السري لتفادي االعتقال 

الزعيم  مع  مرة  أول  1964 سيلتقي  بداية سنة  بيروت. في  إلى  والتنقل سرا من دمشق  الفتي  التنظيم  على  والمحافظة 

جمال عبد الناصر ويتفق معه على ضرورة الكفاح المسلح لتحرير جنوب اليمن وفلسطين بعد انتصار الثورة الجزائرية على 

الدول  المنطقة وال  الرجعية في  األنظمة  لم تكن  الحال  الناصرية. ومن طبيعة  الثورة  الفرنسي، بدعم قوي من  االستعمار 

نسج  بدأ  الحين  ذلك  ومنذ  العربية.  الوطني  التحرر  حركة  لفصائل  المتوالية  للنتصارات  مرتاحة  لها  الحامية  االستعمارية 

المخططات التآمرية إليقاف المد القومي التحرري الوحدوي، هكذا سيتم استدراج الثورة الناصرية للوقوع في فخ أعدته أطراف 

التحالف الصهيوني اإلمبريالي الرجعي بإحكام، وكانت نكسة 1967 بمثابة زلزال قوي وصدمة كبيرة أثرت على جميع القوى 

الوطنية والتقدمية العربية وزعزعت ثقتها في نفسها وفي القيادة الناصرية.

 في أجواء تلك الهزيمة وتداعياتها سينتقل االهتمام إلى القضايا القطرية على حساب المشروع القومي التحرري الوحدوي، 

وأصبح التركيز لدى القوى الوطنية الفلسطينية على الكفاح الوطني الفلسطيني. ولم تقتصر تداعيات الهزيمة على ذلك 

فحسب، بل حصل تحول فكري وإيديولوجي لدى الشباب العربي بسبب تأثيرات الثورة الثقافية في الصين وانتصارات الثورة 

الفيتنامية على اإلمبريالية األمريكية والثورة الكوبية في امريكا اللتينية.

 تأثرت مكونات حركة القوميين العرب إذن بالفكر الماركسي، وتبنت في نفس الفترة الماركسية ال لينين ية كنظرية والحزب 

الشعبية لتحرير فلسطين بنفس  الجبهة  المسلح. وتأسست  للكفاح  الشعبية كاستراتيجية  الثوري كأداة تنظيمية والحرب 

األسس والمنطلقات في 11 كانون األول 1967 بقيادة الدكتور جورج حبش الذي تحول الى رمز من رموز الثورة الفلسطينية، 

والتقى من جديد مع الرئيس عبد الناصر سنة 1968 الذي تفهم حاجة الكفاح المسلح الفلسطيني للدعم والمساندة، وسيبذل 

جهًدا كبيرًا إليقاف هجوم النظام األردني على منظمات المقاومة الفلسطينية في شهر أيلول 1970 قبل وفاته المفاجئة.

 رغم الجهود التي بذلها الحكيم للحفاظ على الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين كما تأسست فقد أدت الصراعات األيديلوجية 

والسياسية والتنظيمية مع األسف إلى حدوث انشقاقات أضعفت التوجه اليساري في الثورة الفلسطينية، مثلما هو حاصل في 

بلدان عربية أخرى. وكان للصراع الصيني السوفياتي واالجتهادات الجديدة في الماركسية تأثير في ذلك، خاصة بعد انتقال 

فصائل الثورة الفلسطينية إلى لبنان بعد خروجها من األردن.

في لبنان وخلل الحرب األهلية سيبرهن على حنكته السياسية ومواهبه القيادية مرة أخرى بالتأكيد على أن يكون التحالف 

بين الحركة الوطنية اللبنانية وفصائل الثورة الفلسطينية بقيادة األولى. وفي نفس الفترة تم توقيع اتفاقيات كامب ديفيد 

السيئة الذكر، والتي أخرجت مصر بثقلها من الصراع العربي اإلسرائيلي وما رافق ذلك من ردود فعل عربية وتكوين جبهة 

الصمود والتصدي التي لم تتمكن من إنجاز ما كان منتظرًا منها، مما شجع الكيان الصهيوني على القيام بمحاولة االجتياح 

األولى للجنوب اللبناني عام 1978 ثم االجتياح الثاني وحصار بيروت عام 1980 الذي انتهى بإخراج القيادة الفلسطينية من 

بيروت، وحدوث شرخ غير مسبوق في صفوف الثورة الفلسطينية. وخلل تلك األزمة تمسك الحكيم كعادته بالوحدة الوطنية 

وساهم في تحضير شروط عقد المجلس الوطني الفلسطيني في العاصمة الجزائرية سنة 1987.
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بعد اندالع انتفاضة الشعب الفلسطيني التي أعادت االعتبار واألهمية للقضية الفلسطينية على الصعيدين العربي والدولي، 

الفلسطينية  الدولة  وبناء  الوطني  االستقلل  بشعار  والتمسك  للنتفاضة  السياسية  للحماية  قصوى  أهمية  الحكيم  أعطى 

المستقلة وعاصمتها القدس وحق العودة ورفض كل تنازل مجاني بدعوى المرونة والتكتيك لبعض القوى الفلسطينية. ومن 

هذا المنطلق سيعارض بشدة مؤتمر مدريد عام 1991 برعاية الواليات المتحدة االمريكية، واتفاقيات أوسلو )عام 1993( التي 

لم تلِب الحد األدنى من طموحات الشعب الفلسطيني في إقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة وعودة اللجئين إلى وطنهم. 

وقد أكد تسلسل األحداث بعد ذلك صحة توقعات الحكيم، وحين قررت األغلبية داخل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عودة 

أعضائها إلى أرض الوطن احترم رأي األغلبية ورأي المؤسسة وهي ميزة القادة الثوريين والديموقراطيين الحقيقيين المتمثلة 

في االنضباط لرأي األغلبية.

للجبهة في  العام  الحكيم دليًل آخرًا على شخصيته االستثنائية بتقديم استقالته من منصب األمين  2000 سيقدم  سنة 

المؤتمر السادس، مقدًما بذلك النموذج والمثل للتنازل الطوعي عن مسؤولية القيادة وفتح المجال للتداول عليها، مع استمراره 

في أداء دوره النضالي. وقد حدد لنفسه ثلث مهام أساسية: "المهمة األولى، كتابة تاريخ القوميين العرب والجبهة الشعبية 

وتاريخه النضالي. والمهمة الثانية، العمل على تأسيس مركز للدراسات يعنى بقضايا النضال العربي. والمهمة الثالثة، العمل 

من أجل إقامة جبهة قومية هدفها توحيد القوى التقدمية العربية من أجل التصدي لمسؤولياتها... وفي مقدمتها مواجهة 

عملية التطبيع مع الكيان الصهيوني". )المرجع: جورج حبش: حياته ونضاله للباحثة زهور محمود أبو ميالة،2015(.

هذه باختصار شديد ملمح وتجليات شخصية الحكيم بجوانبها الغنية والمتعددة الفكرية والسياسية والعسكرية التي أغنت 

الكفاح الفلسطيني وحركة التحرر الوطني العربية لذلك لم يكن من المبالغة أن يحظى بلقب ضمير الثورة الفلسطينية ألنه 

جسده بحق، حيث لم يتزعزع إيمانه بعدالة قضية شعبه وأهمية وحدة أمته رغم ما واجهه من صعوبات ومحن ومعاناة كادت 

أن تودي بحياته مرارًا. فلقد تعرض لمحاوالت اختطاف واغتيال من طرف العدو الصهيوني، كما تعرض لمعاناة صحية )أزمة 

قلبية عام 1972 وجلطة دماغية سنة 1980( تجاوزها بفضل العناية التي حظي بها من قبل رفاقه وأصدقائه.

إن من أهم الدروس التي تركها لنا الحكيم: عدم نسيان حقيقة الكيان الصهيوني ككيان عنصري استيطاني ال يمكن القبول 

بوجوده على أرض فلسطين، واالرتباط الجدلي بين تحرر فلسطين وتحقيق الوحدة العربية مما يتطلب الحفاظ على الوحدة 

الوطنية الفلسطينية على قاعدة المقاومة والتدبير الديموقراطي للشأن الداخلي، والعمل على إعادة بناء حركة التحرر الوطني 

أحد  رأينا  التي تجسد في  التقدمية  العربية  الجبهة  إنجازها مكونات  التي تعمل على  األخيرة هي  المهمة  العربية. هذه 

تجليات الوفاء ألصدق الرجال، وأخلص الرجال، وأعظم الرجال جورج حبش مؤسس حركة القوميين العرب ومؤسس وقائد الجبهة 

الشعبية لتحرير فلسطين ألربعة عقود من الزمن.
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 في ذكرى الحكيم.. بين البطل الفرد والبطل
الجمعي
نضال عبد العال

عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين/ لبنان

ثّمة قادة استثنائّيون يمرّون في حياة كل شعب من الشعوب، وخصوًصا تلك الشعوب التي تمر في مرحلة النضال من 

أجل تحررها الوطني، قادة يحملون على كاهلهم قضية تحرر شعوبهم من الظلم واالستغالل واالستعمار. وألن الشعب 

الفلسطيني من بين هذه الشعوب التي خاضت منذ سنوات طويلة الكفاح التحرري ضد المشروع الصهيوني، كرأس حربٍة للمشروع 

اإلمبريالي في المنطقة والعالم؛ فقد تقدم قادٌة كباٌر الصفوَف ُمتخلّين عن امتيازاتهم الشخصية، حاملين راية الكفاح بحماسهم 

الصراع،  العدو ورؤية واضحة لطبيعة  وعنفوانهم وإيمانهم بحقوق شعبهم، مستندين إلى ما لديهم من فهٍم عميٍق لطبيعة 

فشّقوا مرحلة تاريخية من الكفاح الوطني والقومي واألممي، وسمت بسماتهم وخصالهم وحضورهم، فصاروا تجسيًدا حيًّا ألسطورة 

البطل النموذج والقائد الفّذ، أيقونات خالدة تستدعي حنين األجيال الالحقة.

إّن موضوع الحنين إلى الماضي، وتحديًدا الحنين إلى القادة المؤسسين، هو إشكالية بحاجة إلى تفكيٍك وسبٍر ألغوارها، ألنها 

تتجاوز مسألة تمجيد وتخليد هؤالء القادة الكبار، تقديرًا ووفاًء لهم ولدورهم االستثنائي، أو الحاجة إلى العودة إليهم وإلى 

تراثهم بين الحين واآلخر في مراحل زمنية الحقة من النضال، نظرًا إلى صفاتهم الشخصية الفذة وبصيرتهم الثاقبة التي 

تتجاوز مرحلة زمنية معينة.

أمثال  السابقين-  القادة  إلى  الحنين  مسألة  أن  من  ينطلق  ونقاشه،  المقالة  عليه في هذه  التركيز  نريد  ما  الحقيقة،  في 

الحكيم جورج حبش وأبو علي مصطفى ووديع حداد وأبو ماهر اليماني، وغيرهم من قادة الثورة الفلسطينية المعاصرة، ومن 

ُمختلَف فصائل العمل الوطني الفلسطيني- هي حالة غير صحّية؛ ناتجة عن أزمٍة عميقٍة في الوضع الراهن الذي تستعصي 

فيه الحلوُل، إلى درجة فقدان الثقة بمن هو موجوٌد من قادٍة يتولّون إدارة الصراع في هذه المرحلة، فيتم اللجوء إلى الماضي 

كحالٍة من الترّجي والحنين إلى رموزه، وطريقتهم في قيادة النضال الوطني سابًقا.

بدون شٍك فإن أسباب هذه الحالة غير الصحية، ليست في القادة محّل التمّني والحنين، فهم قّدموا أفضل ما عندهم وكانوا 

بمستوى المرحلة التي عاشوها وقادوها، بتعقيداتها وتحّدياتها وما تطلّبته من إدارٍة وحكمٍة وكفاءة، لذلك خلّدهم شعُبهم. 

وأيًضا المشكلة ليست فيمن يتمّنى ويشعر بهذا الحنين إلى هؤالء القادة، من واقع شعوٍر منه بفقدانهم وفقدان دورهم 

ورؤيتهم وبصيرتهم وإدارتهم وكفاءاتهم، بل إن السبب األكبر لحالة الحنين هذه هو شعوٌر بتدّني مستوى الدور القيادي 

الحالي، وهذا تعبيٌر عن عدم الرضى واالحتجاج، بل والرفض المضَمر لما هو قائٌم، لدور هذه الشخصيات القيادية الحالية، أو 

طريقة إدارتها للصراع.
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لحقوقه  الكلية  التصفية  مرحلة  الوطنية، وهي  بها قضيته  وتمر  الفلسطيني،  الشعب  يعيشها  التي  الحالية  المرحلة  في 

التاريخية، يجد الشعب الفلسطيني نفسه أمام استحقاقاٍت كبرى، شبيهة إلى حٍدّ كبير بمرحلة النكبة، وما تلها من تداعيات؛ 

االقتلع والتشريد وغياب المرجعية الوطنية، وفقدان األمل. هذه المقارنة ما بين المرحلتين بالتوّجهات الرئيسية العريضة، 

تضع اإلنسان الفلسطيني، في تفاصيل المواقف والتحديات واألحداث اليومية، في حالة مقارنة مستمرة، بين تصرف وأداء 

القادة السابقين، وأداء وتصرف القادة الحاليين.

جميًعا نعيش هذه الحالة، وبشكل يومي، إزاء كل موقٍف وعند كل محطٍة نمّر بها، ونترّحم على من ذهب ونسأل أنفسنا 

يومًيا: لو كان هؤالء أحياء، ما الذي كانوا سيفعلونه؟ وماذا سيكون موقفهم أو رأيهم، أو تصرفهم أمام هذه المعضلة أو تلك؟

أسطورة البطل النموذجي والقائد الفذ، تتجسد فعلًيا في شخصيات ودور بعض من هؤالء القادة المؤسسين، ويضيف ذلك 

قيمًة إلى شخصياتهم وإلى دورهم من جهة، وإلى استمرار النضال التحرري من جهة أخرى. لكن ذلك يترسخ أكثر فأكثر 

حين يكون الفارق شاسًعا، بين من كانوا ومن أتى بعدهم، فتتحول اإلضافة االيجابية إلى قيمة سلبية وتعبيرًا عن أزمٍة قيادة، 

بل أزمِة مشروٍع وطنّي تحرري يفتقد إلى دور القائد صاحب الرؤية الواضحة للصراع والفهم العميق لطبيعة العدو.

بهذا المعنى، فإن أزمة القيادة الحالية وأزمة المشروع الوطني هي في غياب الرؤية الواضحة لطبيعة الصراع، والفهم العميق 

لطبيعة العدو، وبالتالي غياب أساليب النضال التي تناسب هذه الرؤية وهذا الفهم، فضأل عن تهشيم المؤسسة وتبهيت دور 

الهيئات القيادية، وإشغالها في متاهات التفاصيل اليومية، وتشويه فكرة التجديد وضرورتها، وتحويلها إلى ديكوٍر تجميلّي 

ُيكرّس ذهنيَة القيادة السائدة.

عندما تتحول األسطورة إلى حنيٍن ماٍض، شائٍع لدى مختلف الفئات، من كوادَر ونخٍب سياسّية ومثقفين، عوًضا عن عموم 

الناس العاديين؛ أي ظاهرة العيش في الماضي والغرق فيه باعتبار أن استعادته- أي الماضي- بكّل ما فيه هو الحل، وكذلك 

السابق،  النموذجي  للبطل  البديل  أّن  الواقع، بمعنى  الغيب وليس من  النموذجي إلى ُمخلٍّص قادٍم من  البطل  حين يتحّول 

والمفقود حالًيا، لن يتكرر واقعًيا، وباالستناد إلى من هو موجوٌد من قيادة حالية تفتقد الكفاءة والقدرة، على تقديم رؤية 

جديدة انطلًقا من المعطيات الراهنة، واعتماد أساليب نضالية تستجيب لتحديات المرحلة، في ظّل كّل هذا تسوُد حالُة األزمِة 

والدوراُن في الحلقة المفرغة، وعدم قدرة القيادة الحالية على تقديم نموذٍج جديٍد للبطل والقائد الفذ من جهة، وعدم القدرة 

على تجاوز هذه القيادة من جهة أخرى، التي تصبح بدورها جزًءا أصيًل من حالة األزمة، بل وتسعى من خلل أدائها الهابط، 

وبشكل يومي، إلى تكسير البنيان المؤسسي الذي أوجده القادة المؤسسون وهو من أهم إنجازاتهم، وتكريس السلطة الفردية 

خارج األصول واألعراف المتبعة.

فبدل أن تقوم هذه القيادة بواجبها في تقديم الحلول واألجوبة للمعضلت الكبيرة التي تواجه الشعب الفلسطيني؛ ُتكرّس 

جهدها لتكسير وهدم أي بدائل يمكن أن تقدم حلواًل، لتضمن بقاءها على رأس الهرم، باعتبار أن العجز هو حالة عامة، وليس 

عجز هذه القيادة بالذات بسبب تدني كفاءتها.

إن تعاقب األجيال، هو من طبيعة الحياة ومنطقها، وال مفر من ذلك، واحترام هذه الطبيعة- وهذا المنطق- يكون بتكريس 
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البنيان المؤسسي كضماٍن الستمرارية النضال الوطني، وتجديٍد متواصل للرؤى وأساليب النضال، بما يستجيب لمتطلبات كل 

مرحلة، أي االستعاضة عن الفرد في محدودية عمره الزمني وعطاءه، كبطٍل فردّي ونموذٍج للقائد الفذ بالبطل الجمعي، الذي 

العامة للجبهة الشعبية  التي أقدم عليها الحكيم جورج حبش باالستقالة من األمانة  السابقة  الفرد وال يلغيه، وما  يتجاوز 

لتحرير فلسطين إال درٌس بأن الخلود هو للمنهج وليس لألفراد، والوفاء الحقيقي لتخليد القادة المؤسسين يكون باحترام 

وتقدير منهجهم وااللتزام به، فهل هناك من يّتعظ؟



 92

كتاب الهدف) 3(: ملفات

صباح الخير يا حكيم

حاتم استانبولي
كاتب فلسطيني/ األردن

صباح الخير يا حكيم

العامة  الجماهير  أوجاع  حملت  مسيرتك  عبر  ولكنك  الخاصة،  الناس  أوجاع  يحاكي  حملته  الذي  الشعبي  اللقب  هذا 

وانعكست في داخلك وشكلت إنساًنا يحمل مائة لغة إنسانية تمزج بين براءة الطفولة وإقدام الشاب وحكمة القائد.

عندما كنا نلتقي كنت أعلم من نظراتك التي تحمل تساؤالت متداخلة تعكس عمقا إنسانيا وعاطفة أبوية تتفاعل مع كلمات صلبة 

تحاكي الماضي بعذاباته وتسأل الحاضر عن إمكانياته لمواجهة المستقبل الذي تغلفه بعباءة تفاؤلك.

صباح الخير يا حكيم الوطن 

الوطن الذي حملته في لغاتك المائة، لغة الحركة ولغة النظر ولغة العقل ولغة الدموع ولغة الضحك ولغة الغضب ولفة اللمس 

ولغة السمع ولغة الثورة ولغة الحكمة ولغة الصمت ووووو.

صباح الخير يا حكيم الجبهة

الجبهة التي أردتها أن تكون أداة للتحرير تحمل الماضي وتصارع الحاضر، وترسم المستقبل لشعب يستحق أن يملك أداة 

بحجم تضحياته وعناده وإصراره، هذا الشعب الذي تآمروا على إلغائه وإلحاقه وتصفيته؛ فكنت صوًتا رافًضا لإللغاء ونقيًضا 

الجبهة  لهوية  تحولت  الكلمات  هذه  المؤامرة،  لثلثية  والمجابهة  والنقيضة  الرافضة  كلماتك  للتصفية.  ومجابًها  لإللحاق 

وأصبحت ناظًما لحمايتها داخلًيا وخارجًيا.

هذه الثلثية التي عبرت عن ثلثية الماضي والحاضر والمستقبل التي أدرك المغتصب الصهيوني وأعوانه خطر استمرارها 

ووضعوها على جدول أعمالهم لتقويضها وإنهائها لكنهم لم يدركوا إن هذه الثلثية أصبحت صفة ملزمة للجبهة وال يمكن 

ألي كان أن يقوضها وبالرغم من كل ما تعانيه من تآمر لتقويضها أو إنهائها أو حرفها عن ثلثيتها التي تحمل مسحات 

صفاتك وصفات رفاقك األوائل الذين شكلوا ثلثية الرفض والنقيض والمجابهة.

صباح الخير يا حكيم العروبة

العروبة التي أردتها نقيًضا للصهيونية ومشروعها الذي بدأ في فلسطين وحذرت من امتداده للوطن من المحيط إلى الخليج 

وحذرت من رجعيات ساعدت على اإللغاء واإللحاق والتصفية، وكنت دائًما تقول أن مجابهتها تكون من خلل تأكيد عروبة 

القضية الفلسطينية والوقوف مع الجماهير في خياراتها الوطنية الديمقراطية.

صباح الخير يا حكيم اليسار
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اليسار الذي أردته أن يكون ضمانة الثورة وأداتها الجمعية اليسار الذي أردته أن يكون فكرًا تحررًيا وطنًيا ديمقراطًيا اليسار 

الذي أردته أن يكون جامًعا اليسار الذي أردته أن يبحث عن حلول ألزمات جماهيرنا، من المحيط إلى الخليج، اليسار الذي أردته 

عنواًنا لتضافر اإلنسانية ضد االستغلل وأدواته.

عبر  المحتل،  اإلحللي  المستعمر  تنقذ  مخارج  عن  يبحثون  زالوا  وما  كانوا  الذين  متسلقيه  بعض  من  حذرت  الذي  اليسار 

مصطلحات الواقعية ومجابهة التعنت الوطني لتحويله إلى قبول الواقع الذي أوصلنا إلى ما نحن فيه، على أبواب التصفية.

اليسار الذي أردته مزيًجا وطنًيا وقومًيا وديمقراطًيا إنسانًيا يقرأ الماضي ويرسم الواقع ويخطط للمستقبل.

صباح الخير يا حكيم الوطن والعروبة والجبهة ويسارها الفلسطيني العروبي الوطني الديمقراطي التحرري الجامع.

صباح الخير في ذكرى وداعك
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 في ذكراه الثانية عشر... الرفيق القائد جورج حبش
وتحديات اللحظة الفلسطينية والعربية الراهنة

غازي الصوراني
عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين/ فلسطين

في الذكرى الثانية عشر لرحيل الرفيق المؤسس.. المفكر.. الثائر الوطني والقومي واألممي جورج حبش الذي 

ا أو يفارقنا في الزمان وفي الوجدان، فهو ما زاَل -وَسَيَظُل- في ُعقول  ا في المكان لكنه لم يرحل عنَّ رحل عنَّ

التي عاَش وماَت من  المبادئ  َيستلهموَن ويتواصلوَن مع  َثورياً  وُمفكراً  وُمرشداً  الجبهاويين حيثما كانوا، ُملهماً  وقلوب 

أجلها.. وال أبالُغ القوَل أن َحكيَمَنا الراحل لم يفارق ُعقوَل وقلوَب قطاعاٍت واسعٍة من أبناِء شعِبَنا، كما أنه لم يفارق عقوَل 

اليسارية  والقوى  األحزاب  والعديد من  العربي،  الوطن  أرجاء  اليسار في كل  أحزاب وحركات  رفاِقِنا وأصدقاِئِنا في  وقلوَب 

الثورية التي تواصلت مع الجبهة وساندتها في أوروبا وآسيا وأمريكا اللتينية وأفريقيا.. وعلى أساس هذه المسيرة الثورية 

التاريخية، استحق َحكيُمنا الراحل عن جدارة لقَب الثائِر الوطني والقومي واألممي، فقد كانت تلك المسيرة مليئًة بمحطات 

التقدم واالرتقاء المعرفي والسياسي الثوري، إال انها أيضاً واجهت العديَد من العثراِت الذاتية والموضوعيِة على المستويين 

العربي والفلسطيني وخاصة منذ كامب ديفيد 1979 مروراً بكارثة أوسلو 1993 وصوالً إلى االنقسام ومن ثم المأزق الذي 

تتعرض له اليوم مسيرة النضال الفلسطيني.

في ذكرى رحيلك يا حكيمنا القائد الخالد في قلوب رفاقك وكل من عرفك من الثوريين الفلسطينيين والعرب، أقول: لم 

تكن تحليلتك ورؤيتك الثاقبة يا حكيم الثورة مجافية للحقيقة، بل كانت صائبة مئة بالمئة، عندما قلت بأن امريكا رأس 

الحية، وهي العدو األول لكل الشعوب المظلومة والمضطهدة، وهي كانت دائماً جزءاً من المشكلة وليس الحل، وها هي 

الوقائع تثبت ذلك، فملمح ما يسمى بصفقة القرن التي ستطرحها امريكا لحل الصراع العربي- اإلسرائيلي وجوهره القضية 

وتأبيد  الفلسطيني،  الوطني  والمشروع  للقضية  تصفوي  مشروع  أنها  على  تؤكد  التي ظهرت،  مقدماتها  الفلسطينية، 

وشرعنة للحتلل، مقابل حلول مؤقتة وسلم اقتصادي، حيث القدس عاصمة لدولة اإلحتلل، وضم أكثر من 40% من الضفة 

الغربية للدولة الصهيونية، وضم الكتل اإلستيطانية الكبرى في الضفة الغربية وفرض القوانين والسيادة اإلسرائيلية عليها، 

علوة على تصفية قضية اللجئين، كل ذلك حكيمنا الراحل وأمتنا العربية التي كنت حالماً وطامحا بوحدتها، باتت اليوم 

محكومة ألنظمة تابعة ومتخلفة، لكن على الرغم من االنحطاط الرسمي العربي الراهن ستظل وحدة األمة العربية هدفا 

لرفاقك من أجل تحقيق حلمك الذي ناضلت طوال عمرك من أجله، سيتحقق في إطار انظمة وطنية ديمقراطية وتقدمية 

في موازاة نضالنا على طريق عودتنا إلى فلسطين التاريخية وقيام دولة فلسطين الديمقراطية لكل سكانها وحل المسألة 
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اليهودية وفق هذا المنظور.

إنَّ الحديَث عن الحكيم في ذكرى رحيلِِه الثانية عشر حديٌث ذو شجون، تختلُط فيه مشاعر الرهبِة والقلِق والحزِن بمشاعِر 

والقضية  العرب  تاريخ  في  وَخَطراً  َتعقيداً  األكثُر  هي  مرحلٍة  في  النضال  مسيرِة  مواصلِة  على  واإلصراِر  والتفاؤل  االعتزاز 

الفلسطينية والصراع العربي الصهيوني... وَتَظلُّ رؤاه ومواقفه وأخلقه منارًة لكل الثوريين ُتضيء لهم ظلمية المرحلة في 

مواجهة تحدياتها الراهنة.

لكن الحكيم الراحل، مع رفاقه الجبهاويين، حافَظ على ثباِتِه وثباِت الجبهِة الّشعبيِة على المبادئ الّتي انطلُقوا ِمْن أَجلها 

ى آالُف الشهداِء في سبيلها، وَحرَِص َحتى آخر لحظٍة من حياتِه على أن ال تقتصر تلك المبادئ على اإلطار الوطني  َوَضحَّ

الفلسطيني الضيق، بل تتفاعل وتنصهر وتتوحد وتستجيب لتطلعات الجماهير الشعبية في أرجاء الوطن العربي، تجسيداً 

الثورية من فكٍر قومٍي عام إلى فكر وطنٍي  التي اغتنت وتطورت عبر تجربته ومسيرته  الوحدوية  القومية  ألفكاره ورؤاه 

وقومٍي ماركسٍي ثورٍي وديمقراطّي.

ال نكتب اليوَم في الذكرى الثانية عشر لرحيِل الرفيق القائد وفاًء لحكيمنا فحسب، بل أيضاً لكي يكوَن وفاًء وعهداً مننا 

صوَب مزيٍد من الوعي وااللتزام الَخلَّق بالمبادِئ واألهداِف الوطنية والقومية التقدمية والقيم األخلقيِة والديموقراطية التي 

دها الحكيم، لكي نتواصل مع هذه المبادئ والقيم كطريٍق وحيد نحو استعادة الجبهة الشعبية لدورها الطليعي، ذلَك  َجسَّ

ا من المكان ال  هو التجسيُد الحقيقُي لتفاعلنا وتواصلنا مع الحكيم بصورٍة معنويٍة تخاطرية، مؤكدين أن مغادرته ورحيله عنَّ

يعني أبداً مغادرتِه لنفوسنا وعقولنا وأذهاننا، فهو ماثٌل فيها، عبر التواصل الدائم بل انقطاٍع من رفاقه مع مباِدِئِه وأفكارِِه 

وأخلِقِه وأحلِمِه وِعَبرِِه وُدروِسه وتواُضِعِه االنساني.

في الذكرى الثانية عشر لرحيل القائد الوطني الديمقراطي الوحدوي جورج حبش.. نستشعُر مرارَة االنقساِم والصراِع الداخلِي 

على السلطة بين فتح وحماس، الذي أدى إلى انتقال مسيرِة النضال الفلسطيني من حالة األزمة التي واكبت هذه المسيرة 

في أكثر من محطٍة فيها، إلى حالة المأزق التي يصيُب اليوَم ُبنياَنها وقيادَتها وفكرَها السياسي، وهو مأزٌق حاد يحمُل في 

طياته َمخاطَر أكبر من كل المحطات المأزومِة السابقة، خاصًة في ظل استمرار هذا االنقسام البشع، الذي أدى إلى تفكيِك 

مجتمعين  إلى  اليوم  ينقسم  أنه  يبدو  الذي  الفلسطيني،  المجتمع  أوصال  تفككت  ومعه  الفلسطيني،  السياسي  "النظام" 

أحدهما في الضفة واآلخر في قطاع غزة، بحيُث يمكن االستنتاج، أن كل من فتح وحماس، قدمتا لشعبنا الفلسطيني صورًة 

سيئًة من حاضِر ومستقبِل المجتمع المحكوم بصورٍة إكراهية، لصراعاٍت ومصالَح فئويٍة وممارساٍت لم ولن تحقَق تقدماً في 

سياِق الحركة التحررية الوطنية، بل على النقيِض من ذلك، ستعزُز عوامل انهيارِها واالنفضاض الجماهيري عنها وصوالً إلى 

حالٍة غير مسبوقٍة من اإلحباط واليأس، كما هو حال قطاعات واسعة من شعبنا اليوم في الوطن والشتات عموماً، وفي قطاع 

الوطنية  المصلحة  اليوم محكومًة لقياداٍت سياسيٍة استبدلت–في معظمها-   غزة على وجه الخصوص، حيث باتت قضيتنا 

العليا برؤاها وبمصالحها الفئوية الخاصة، وهنا اشير الى رفضنا وادانتنا لكافة اجراءات السلطة وحركة فتح ضد موظفي قطاع 

غزة كما نؤكد على رفضنا وادانتنا لكل مظاهر االستبداد وقمع الحريات واالعتقال السياسي في قطاع غزة والضفة ،ونعلن 
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الرأي والتعبير والتظاهر  التي أوصلت حركة حماس للسلطة تحولت من مهد لحرية  الديمقراطية  بوضوح وصراحة إلى أن 

والتغيير الديمقراطي إلى لحد/ قبر لدفن كل هذه المفاهيم واألهداف العظيمة بسبب استمرار االنقسام الكارثي خاصًة وأن 

شعار التحرر والمقاومة ال يستقيم أبداً مع القمع ووأد الحريات واعتقال المناضلين من أجل حرية الوطن وحقوق المواطن.

وها نحُن اليوَم نستعيُد في الذكرى الثانية عشر لرحيل القائد الحكيم دروِسِه وِعَبرِِه ومسيرِة نضالِِه، ولكن في وضٍع مؤسٍف 

عنوانُه "َتزايد الصراع بين حركتي فتح وحماس على السلطة والمصالح " وانسداُد األفق السياسي بالنسبة للدولة المستقلة 

والعودة أو المشروع الوطني  من جهة وفتح األبواب مشرعة أمام المخطط اإلمبريالي الصهيوني فيما يسمى بـ "صفقة القرن" 

بما  األمريكي،  الصهيوني  الصلف  وبسبب  والعربي،  الفلسطيني  الوضع  وخضوع  وضعف  وتبعية  تخلف  بسبب  التصفوية، 

ٌه لقيادة حركتي فتح وحماس، ما هي الغنيمة  يجعلني أطرُح سؤاالً أََخالُُه يخبرني الحكيُم به لو كان بيننا، وهو سؤاٌل ُمَوجَّ

الهائلة التي تتنازعان عليها ونحن تحت االحتلل؟.. والجواب الصريح، ال شيء سوى مزيٍد من الَتَفُكِك واالنهياراِت والهزائم 

ومزيٍد من المعاناِة واإلحباِط لشعِبَنا . فالحرُب بين الفلسطيني والفلسطيني لن ُتحقَق َنصراً ألي منكما ، وإنما هزيمًة جديدًة 

لمن يزعم أو يعتقد انه انتصر.

الَتطلُِّع بشوٍق كبير صوَب والدِة  إلى  منها  واسٍع  بقطاٍع  َتدفُع  الفلسطينيِة، مع حركتي فتح وحماس  الجماهيِر  إن تجربَة 

تياٍر وطنٍي وديمقراطي صادٍق في حفاظِه والتزامِه بحق هذه الجماهير في الحريِة والديمقراطية والعدالِة االجتماعيِة بما 

يعزُز ُصمودها ونَضالها الوطني التحرري وتحقيِق أهدافها في العودة والدولة المستقلة كاملة السيادة كحٍل مرحلي، بعد 

أن تكشفت بوضوح صارخ عجز طرفي اليمين الوطني واليمين الديني، عن تحقيق األهداف المنشودة، بل استمرارهما في 

وَتبحُث  َتَتَطلَُّع  الشعبية  الجماهير  من  فإنَّ قطاعاً  لهذا  الضيقة.  الفئويِة  والمصالح  السلطِة  على  والصراع  االنقسام  تكريس 

الديمقراطية، لكي  الوطنية  المثقفين والفعاليات والشخصيات  اليسار بكل فصائله وأحزابه ومعهم كافة  بشوٍق كبيٍر عن 

يتحمل الجميع مسؤوليته في الحوار العاجل من أجل بناء التيار الديمقراطي الوطني، وهنا تتحمل الجبهِة الشعبّية مسؤولية 

انَبَنْت على دوٍر نضالٍي نوعي، وسياسٍة  النضالي من رمزية كبيرة  الحوار، بما لها ولتاريخها  الدعوة لهذا  كبيرة في إطلق 

مبدئية عّبرت عن جذرية في الصراع ضد المشروع الصهيوني وأنظمة الرجعية العربية، إضافة إلى الرمزية الكبيرة لمؤسسها 

القائد الراحل جورج حبش.

والفعاليات  القوى  كافِة  إلى  َهَنا  َتَوجُّ بإخلٍص شديد  نعلُن  فلسطين  لتحرير  الشعبية  الجبهة  في  فإننا  ذلك،  من  وانطلقاً 

ُسُبِل تأسيِس تياٍر وطنٍي ديمقراطي  لمناقشة  شامًل  حواراً  الديمقراطية، لكي نبدأ معاً  الوطنية والمجتمعية  والشخصيات 

وبلورِة أهدافِه وبرامجه وآلياِت َعَملِِه التي َتستهدُف اخراَج جماهيرنا من حالة االنقسام والهبوط السياسي والركود واإلحباط 

َشعِبَنا  أبناء  كل  ومن  السياسية  والفعاليات  القوى  كافة  من  فعالة  مساهمٍة  عبر  وذلك  اللحظة،  هذه  في  تعيشها  التي 

الَمعنيين بتحقيق أهداف الحرية واالستقلل وتقرير المصير وحق العودة والعدالة االجتماعية والديمقراطية، وذلك انطلقاً 

من رفضنا لثنائية فتح وحماس، وهو رفض ينطلق من إدراكنا لحركتي فتح وحماس باعتبارهما جزءاً من اإلشكالية أو األزمة 
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الراهنة، لكنهما ال يمثلن وال ُيجسدان وحدهما مشروعنا التحرري الوطني... هنا تتجلى أهمية وضرورة الحوار الوطني الشامل 

لكي نستعيَد وحَدَتَنا وتعُدديتنا وفق قواعد االختلف الديمقراطي، بما ُيمكننا من بناء رؤية استراتيجية لنضالنا التحرري 

بما يحقق لكل هذه  الديمقراطية  االنتخابات  والمجتمعية من خلل  السياسية  المؤسسات  إليها في  والديمقراطي، نستند 

المؤسسات الصفة التمثيلية على طريق تفكيك وإنهاء أسس وشروط الحكم الذاتي المحدود، صوب بناء نظام سياسي وطني 

األمريكية،  الصهيونية  الشروط  العبثي ورفض  التفاوض  أولى مهماته وقف عملية  تحرري وديمقراطي تعددي تكون من 

والعمل على تخفيف معاناة شعبنا بكل مظاهرها االقتصادية واالجتماعية، لكي نناضل معاً كتفاً إلى كتف ضد عدونا المحتل 

ومن أجل تحرير الوطن واإلنسان الفلسطيني .

في الذكرى الثانية عشر لرحيل الرفيق المؤسس جورج حبش.. نستذكُر باحتراٍم عميق ونتواصل مع هذا القائد الديمقراطي 

ِفْق وكيَف َنختلْف، وفي نفس الوقت كيف َنحمي ونصون وحدتنا الوطنية بحدقات  الوحدوي الكبير الذي َعرََف وَعلَّم كيف َنتَّ

العيون في إطار تعدديتنا واختلفنا الديمقراطي، باعتبار أن وحدتنا الوطنية هي أحد أهم شروط االنتصار على هذه الغزوة 

الصهيونية .. َعلََّمنا الحكيم أن الوحدة الوطنية التي تستجيُب لطبيعِة معرَكِتَنا ضد هذا العدو، وتستجيب في نفس الوقت 

لقواعد االختلف والتعددية الفكرية والسياسية والتنظيمية، هي الوحدة على أسس ومبادئ تلتزم بالديمقراطية هدفاً ومنهجاً 

يضمن حرية المعتقد والرأي الصريح ألي اختلف وأي نقد بين أطياف ومكونات الساحة الوطنية الفلسطينية، شرط أن يكون 

في إطار الوحدة ومعززاً لها، فل سبيل أمام كافة القوى الوطنية سوى النضال الحقيقي من أجل استعادة الوحدة الوطنية 

بمضمونها الديمقراطي التعددي، بما يمكننا من االتفاق على برنامج وطني وديمقراطي محدد يضمن مواصلة النضال ضد 

المحتل الصهيوني وطرده وإزالة مستوطناته من كل أرجاء الضفة الغربية واستعادة القدس عاصمتنا الخالدة ، على طريق 

الحرية وتقرير المصير و العودة وبناء الدولة المستقلة كاملة السيادة كحل مرحلي من جهة، بمثل ما يضمن متابعة تنفيذ 

قضايا التطور االجتماعي واالقتصادي والتنموي والثقافي في مدن وقرى ومخيمات الضفة والقطاع والشتات، وسرعة العمل 

أوضاع  بما يحقق تجاوز  االقتصادي  والركود  والفقِر  البطالِة  أوضاع  بمجابهة  الكفيلِة  التنمويِة  والبرامج  الرؤى  على صياغة 

القلِق واإلحباِط واليأِس المتفاقمِة في أوساط ُمعظم أبناء َشعِبَنا، ومتابعِة تنفيذ عملية اإلعمار بما يحقُق مصالَح أبناء َشعِبَنا 

رَْت بيوتهم ومصانعهم ومزارعهم علوًة على ضمان مقومات الحياة الكريمة لذوي الشهداء والجرحى والمعوقين،  الذين ُدمِّ

إلى جانب مواصلة النضال من أجل إنهاء الحصار وإنهاء اإلنقسام، وبدون ذلك ستتزايد مظاهر الهبوط السياسي والتفكك 

البطالة والفقر المدقع والتشرد وارتفاع نسبة الجريمة االجتماعية وهجرة الشباب  االجتماعي واالقتصادي، وتتزايد تراكمات 

مع تزايد مظاهر اإلحباط والمعاناة واليأس، بما يجعل من الضفة الغربية عموماً وقطاع غزة خصوصاً مرتعاً خصباً لكل اشكال 

ومظاهر التطرف والفوضى المتوحشة، بما قد يؤدي ليس إلى تكريس انفصال قطاع غزة جغرافياً عن الضفة بل أيضاً تكريس 

انفصاله االجتماعي واالقتصادي والسياسي ليصبح القطاع محكوماً لمظاهر وممارسات وأوضاع أَشدُّ بؤساً وقسوًة من كل ما 

عاناه طوال السنوات الماضية.. وبما سيؤدي إلى أن تتعرض الضفة الغربية لمزيد من المعاناة، حيث يتعرض اليوم أبناء َشعِبَنا 

فيها بسبب الممارسات الصهيونية التي ال تتوقف عند تفتيت الضفة عبر المستوطنات والجدار العنصري والحواجز واإلذالل 
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العنصري واالعتقاالت والتهجير ووضع القدس تحت السيطرة الصهيونية فحسب، بل تستهدف أيضاً الفصل النهائي للضفة 

عن قطاع غزة في محاولة يائسة إلقامة دويلة ممسوخة ال مستقبل لها في القطاع، هنا بالضبط تتجلى أيها اإلخوة القيمة 

ِصل بل َهَواَدة إلنهاء االنقسام ووأد كافة المخططات الهادفه إلى  الحقيقية لمعنى ومضمون وإلحاحية النضال الشعبي الُمتَّ

اإلنفراد بما يسمى "دولة غزة" وصوالً إلى استعادة الوحدة السياسية والمجتمعية والجغرافية بين الضفة والقطاع في إطار 

النضال من أجل إقامة الدولة المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، كحل مرحلي ال يلغي حقنا التاريخي في فلسطين... 

ُل  وفي هذا السياق، أعتقد أن وثائق الوفاق الوطني –القاهرة- مايو 2011  والقاهرة اكتوبر 2017  وغيرهما من االتفاقات، ُتشكِّ

أساساً كافياً وصالحاً الستعادة الوحدة الوطنية التعددية، ويمكن البناء عليها لتطويِر مؤسساِتنا عبر انتخابات ديمقراطية 

بما فيها، بل وأولها مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية لتتعزز وتترسخ كمؤسسة وطنية جامعة ترفض سياسات الهبوط 

االستبداد  أنظمة  في  وعملِئه  الصهيوني  االمبريالي  التحالف  وشروط  القرن  صفقة  ترفض  ما  بمثل  العبثي،  والتفاوض 

والتخلف العربية، لكي تكون المنظمة فعًل ممثًل حقيقياً ووحيداً لَشعِبَنا في الوطن والشتات .

الخضوع والتبعية واالستبداد والتفكك  ُدَولُه وأنظمته حالًة غير مسبوقة من  الذي تعيش  العربي  المشهد  ففي ظل هذا 

َي بـ"الربيع" العربي إلى ربيٍع أمريكٍي إسرائيلي، حيث يرُقص  َل ما ُسمِّ والتخلف والصراع الطائفي والمذهبي الدموي ، َتَحوَّ

اليوم عدونا االمبريالي الصهيوني َطرَباً بهذا المصير الذي لم يستطع تحقيقه في كل حروبه السابقة ضدنا. 

ما أحَوَجَنا في ظل هذا المشهد أن نستعيد وحدة شعبنا الذي َيِئن ويكتوي بنار االنقسام الكارثي الراهن، وكأنِّي بالحكيِم 

يدعونا اليوم إلى ممارسِة كل أشكال الضغط الشعبي إلدانة ورفض ومغادرة هذا االنقسام نحو وحدٍة وطنيٍة تعددية راسخة 

تتمسك بحقوق َشعِبَنا التاريخية وأهدافه من أجل الحرية والعودة، عبر إطار أو "نظام" سياسي تحرري وديمقراطي يحشد 

كل قوى الشعب في معركة النضال من أجل تحقيق تلك األهداف.. معركة الخلص من االحتلل ومواصلة النضال الوطني 

والقومي إللحاق الهزيمة بهذه الغزوة الصهيونية وكيانها في بلِدنا وإقامة دولة فلسطين الديمقراطية لكل سكانها وحل 

المسألة اليهودية وفق هذا المنظور، وذلك انطلقاً من الرؤية القومية الثورية للقائد الراحل جورج حبش التي أكدت على 

الوطني  التحرر  وحركات  فصائل  في طليعته  تقف  األولى،  بالدرجة  عربٌي صهيوني  اإلسرائيلي صراٌع  العدو  مع  الصراع  أن 

الفلسطيني دون أن يعني ذلك وقف جذوة النضال الفلسطيني.

إنَّ النضال إلنهاء االنقسام َيدُعونا – الوحدة الوطنية َتدعونا - المقاومة بكل أشكالها الشعبية والكفاحية تدعونا - انتهاك 

واالستيطان  المعازل   - ...القدس  الخالدة  لعاصمتنا  والمستقبلي  الراهن  الوضع   – والشخصية  الوطنية  وكرامِتنا  حقوِقنا 

السرطاني في الضفة الغربية –  مخطط التصفية فيما يسمى بصفقة القرن  - الحصار المفروض على شعبنا وبخاصة الحصار 

المفروض على قطاعنا الحبيب – ُأسر وأبناء آالف الشهداء والجرحى – آالف البيوت التي دمرها العدوان الصهيوني على غزة – 

عشرات آالف ُأسر المشردين الذين ال يجدوا مكاناً يأويهم بعد أن دمر العدو بيوتهم وأصبحوا بل مأوى – آالف العاطلين عن 

العمل وتزايد مظاهر القلق واإلحباط والفقر والبطالة والتشرد - آالف اإلخوة والرفاق من المناضلين األبطال المعتقلين الذين 



 99

كتاب الهدف) 3(: ملفات

يواجهون العدو في زنازين الفاشية والعنصرية الصهيونية وفي مقدمتهم رفيقنا المناضل أحمد سعدات واألخ المناضل مروان 

البرغوثي واألخ المناضل عبد اهلل البرغوثي  – عذاباُت أهلنا في مخيم اليرموك وكل مخيماتنا في سوريا – معاناُة أهلنا في 

لبنان - مئات الشباب الذين بدأت تبتلعهم بحار العالم في سعيهم للهروب من واقع غزة المرير الراهن... كل هذه القضايا 

تدعونا لمزيد من النضال إلنهاء االنقسام وتعزيز صمود أبناء شعبنا في مواصلة نضاله من اجل تحقيق أهدافه الوطنية .

في الذكرى الثانية عشر لرحيل رفيقنا القائد الحكيم، أقول... في حكايا الثورة تستمُر ملحمٌة وطنية اسمها الجبهة الشعبية 

المرحلة.. وُتصرُّ عبر أبنائها من  الفلسطيني والعربي في هذه  الرسمي  لتحرير فلسطين ترفض عصر الخضوع واالنحطاط 

الرفاق والرفيقات واألصدقاء والمناصرين على االسهام بدورها الطليعي الثوري في مسيرة النضال التحرري الوطني والقومي 

الديمقراطي الثوري في إطاره األممي واإلنساني.... اقرأوها في وجوه وعيون الفقراء في جنين وطولكرم ورفح وبيت حانون 

والشجاعية وجباليا وخزاعة والدهيشة واريحا وخانيونس وبيت لحم، وعلى جبين الُمسَتضَعفين وثياب اللجئين في مخيمات 

علمياً  ومنهجاً  ماركسياً  فكراً  بهويتها...  بوعي  المتمسكين  الجبهة  وقواعد  كوادر  وقلوب  عقول  وفي  والمنافي..  الوطن 

وعلمانياً تقدمياً واشتراكياً ال يعرف لون الحياد... منحازة دوماً لمن هم "تحت" كانحياز الحكيم وغسان وأبو علي مصطفى 

وجيفارا غزة وربحي حداد وابراهيم الراعي ومحمود الغرباوي لفقراء األرض وِملِْحَها.. تتقن كل لهجات الجماهير المسحوقة 

وتناضل من أجل تحررها وانعتاقها وثورتها المشتعلة حتى االنتصار رغم كل رياح اليمين بكل ألوانه وأشكاله.. إن الجبهة 

ت الجد والجدة  ت بين صفوفها منذ تأسيسها إلى يومنا هذا، أجياالً من المناضلين، َضمَّ الشعبية لتحرير فلسطين التي َضمَّ

الوطن، راية  التحرر، راية  الراية، راية  الفقراء والكادحين، أجيال تعاقبت على حمل  واألب واألم واألبناء واألحفاد من جماهير 

العمال والكادحين والفلحين الفقراء والمثقفين الثوريين، هي اليوَم ُتجدُد العهَد.. وُتجدُد روَحها الثورية من أجل نهوِضها 

واستعادة دورها الطليعي ومواصلِة النضال لتحقيِق األهداِف التي استشهد من أجلها حكيمنا واآلالف من الرفاق المناضلين 

عبر مسيرته.

فإلى األمام... عشتم وعاش وعيكم ونضالكم الوطني والقومي واألممي... عاش نضال القوى واألحزاب اليسارية العربية على 

طريق تحقيق أهداف الثورة الوطنية الديمقراطية العربية... ال لصفقة القرن... نعم للحرية وتقرير المصير لشعبنا... عاشت 

فلسطين حرة عربية... وعاشت ذكرى الرفيق الحكيم... والمجد والخلود لشهداء فلسطين واألمة العربية... والنصر للثورة.
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اليسار وأزمته
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إنَّ تناول عنوان اليسار راهًنا ليس كافًيا بالخوض بمسببات وعوامل األزمة )المأزق(، بل 

بتحديد فرضية أنَّ هناك ومنذ زمن أزمة ذاتية بامتياز، بعد أْن استطاعت إنتاج ذهنية 

وعقل وثقافة تسيطر وتسود داخل الُبنى التنظيمية الملموسة المباشرة والفكرية األيديولوجية، 

تكرّس واقَع العجز والترهل وتدور في إطاره، وتنتج حالة انفصال عن الجماهير. واالبتعاد عن 

همومها، وتعزز وجود الشعار في مواجهة متطلبات وتحديات الواقع، وُتحبط َمْن يحاول إحداث 

تغيير واختراق لهذه الحلقة.

وتأثيره،  فله حضوره  الموضوعي،  تغييب  يعني  »المأزق« ال  باألزمة  الذاتي  العامل  تقديم  إنَّ 

لكنه ليس الحاسم كعامل على قاعدة أنَّ العامل الموضوعي محدد، لكن الذاتي محدد وحاسم، 

ويمتلك صفة الحسم مسلًحا بإرادة ووعي وقدرة على التوظيف.

إنَّ هذه الفرضية الرئيسية ُيمكن أْن ُيَؤَسس عليها أفكار تتعلق بإحداث اختراق، من أجل مغادرة 

دائرة األزمة من خالل وعي العامل الذاتي، ويتجلى ذلك بتحديد الدور والمهام والمطلوب، وربط 

الفكر بموطن الممارسة. 

البحث  مناهج  استخدام  تتطلب  تحديًدا،  وأزمته  الفلسطيني  اليسار  واقع  دراسة  محاولة  إنَّ 

الوصفي التحليلي، واالستناد إلى أدوات استخدام المنهاج التاريخي وأدوات تحليله، ُأنِتجت في 

المفكر مهدي عامل، وتحديًدا مع عالم  باألخص  اليساري عربًيا، كما قّدمها  الفكر  سياق تطور 

رؤية ومهام على قاعدة الخالصات.

إنَّ النطاق المعني به الدراسة هو النطاق الفلسطيني الراهن، وتحديًدا قوى اليسار دورًا وفعاًل.

وائل الجاغوب
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 اليسار وأزمته الذاتية
واقع اليسار الفلسطيني وُسبل النهوض

دراسة األسير وائل الجاغوب
مسؤول فرع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في سجون العدو الصهيوني/ فلسطين

مقدمة:

مّثلت القوى اليسارية خيارًا على مدار سنوات االشتباك مع المشروع االستعماري االستيطاني الصهيوني، وخّطت نهًجا 

ثورًيا َتمّثل في الموقف، وحسم الخيار باالنتماء والتعبير عن جماهير شعبنا الكادحة، كما نّصت برامجها، وَحَملت البرنامج الوطني 

العربي والفلسطيني، وفي  التحرر  التي عصفت بحركة  المرحلة، حّتى ظهرت بوادر األزمة  التحرري، وتصّدت لمهام ومتطلبات 

القلب منها الُقوى اليسارية التي كشفت بنفسها عن األزمة ومسبباتها ومفاعيلها التي تمتد سنوات سابقة ما قبل ظهورها 

بقوة، حيث ساهم العامل الموضوعي بتكشفها من انهيار للمنظومة االشتراكية، وبداية إعادة ترتيب العالم وفق أجندة قوة 

السوق الليبرالية الجديدة، وتجلّى ذلك عربًيا وفلسطينًيا في مسارات التسوية السياسية.

إنَّ األزمة التي عصفت بُقوى اليسار بشكل عام، وبجزء منها اليسار الفلسطيني، ما زالت تفعل فعلها، بل يمكن القول إنَّ األزمة 

تطورت إلى مأزق جاد ووجودي، حيث تحّول حديُث تشخيص األزمة وعواملها ومسبباتها إلى فعل ونشاط فكري روتيني يردده 

الجميع بَمن فيهم َمْن يمتلك القدرة على التأثير والتغيير أو الدفع بهذا االتجاه على األقل، فاألزمة ُتنِتج َمن يمثلها وتخلق 

مصالحها وتجاوزها أو محاولة ذلك، وتصبح مهمة تستدعي النضال والصدام ليس مع اآلليات واألدوات واألساليب، بل مع عقل 

وثقافة ومصالح أصبحت راسخة.

إنَّ تشخيص أزمة قوى اليسار بات واضًحا، لكن ما سقط هو الحيز الذي يشغله العامل الموضوعي المؤثر في إنتاج هذه 

األزمة، ومكانة العامل الذاتي ومسؤوليته عنها، فاستمرار األزمة يعيش تجلياتها كل منتٍم إلى قوى اليسار، وكل َمْن يريد 

برنامًجا ورؤية وفكرًا ُمَعِبرًا عنه، وكل َمْن يرى بها خيارًا يشُق طريًقا مختلًفا، ويقدم رؤية أخرى تناضل تحت إطارها قوى 

يسارية منقسمة ما بين برنامجين على الساحة الفلسطينية، وال تتمكن من تقديم خياٍر آخر بالممارسة، وال يساٍر نخبوٍي 

بعيٍد عن جماهيره وهمومه، وال يسارًا غيَر مشتبٍك.

إنَّ السؤاَل بات ليس األزمة وعواملها فقط، بل ما هو اليسار الذي نريد ونطمح له ونحتاجه؛ اليسار الذي ُيمثل وجه الناس، 

الحزب وجه  النواب، بقوله في إحدى قصائده )حينما لم يبَق وجه  الفذ مظفر  العراقي  الشاعر  الذي وصفه  اليسار  ما زال 

الناس.. قد تمَّ الطلق(؛ أي ذلك اليسار الذي لم يبَق منه شيء، وَفَقَد بممارسته كل ما يصل به نفسه، وما يحتاج له اليسار 

الجذري المنتمي المرتبط ِفكره بممارسته، الحريص على مصالح الجماهير والصادق واألمين صاحب النهج الكفاحي، يسار 
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حامل للمشروع ويعيش بين الناس، يسار ال نخبوي منعزل، وهو ما يجعل السؤال الهادئ التقديم: صاحب اإلجابة، كيف يبقى 

مطروًحا، كيف نستطيع أْن نؤثر وننتج هذا اليسار، ونعود لتقديمه من جديد إلى حيث موطن أفكاره بين الجماهير، إلى 

حيث خياره ونهجه، وما يمثله ويشكله؟ إنَّ تناول عنوان اليسار الفلسطيني باألخص مهم لناحية أنَّ هذه القوى الُمشكلِّة 

أنَّها تقود حالة اشتباك مباشر مع  ُتمَثل خيارًا جاًدا ورافعة لمشروع نهوض يساري عربي، بحكم  أْن  الجذري يمكن  لليسار 

االحتلل، ويمكن أْن ُتقدم أنموذًجا، وأْن ُتمثل رافعة لرؤية، وهذا ما يجعل هذا العنوان مهم التناول والدراسة.

إنَّ تناول عنوان اليسار راهًنا ليس كافًيا بالخوض بمسببات وعوامل األزمة )المأزق(، بل بتحديد فرضية أنَّ هناك ومنذ زمن 

أزمة ذاتية بامتياز، بعد أْن استطاعت إنتاج ذهنية وعقل وثقافة تسيطر وتسود داخل الُبنى التنظيمية الملموسة المباشرة 

عن  واالبتعاد  الجماهير.  عن  انفصال  حالة  وتنتج  إطاره،  في  وتدور  والترهل  العجز  واقَع  تكرّس  األيديولوجية،  والفكرية 

همومها، وتعزز وجود الشعار في مواجهة متطلبات وتحديات الواقع، وُتحبط َمْن يحاول إحداث تغيير واختراق لهذه الحلقة.

إنَّ تقديم العامل الذاتي باألزمة "المأزق" ال يعني تغييب الموضوعي، فله حضوره وتأثيره، لكنه ليس الحاسم كعامل على 

قاعدة أنَّ العامل الموضوعي محدد، لكن الذاتي محدد وحاسم، ويمتلك صفة الحسم مسلًحا بإرادة ووعي وقدرة على التوظيف.

إنَّ هذه الفرضية الرئيسية ُيمكن أْن ُيَؤَسس عليها أفكار تتعلق بإحداث اختراق، من أجل مغادرة دائرة األزمة من خلل وعي 

العامل الذاتي، ويتجلى ذلك بتحديد الدور والمهام والمطلوب، وربط الفكر بموطن الممارسة. 

إنَّ محاولة دراسة واقع اليسار الفلسطيني وأزمته تحديًدا، تتطلب استخدام مناهج البحث الوصفي التحليلي، واالستناد إلى 

أدوات استخدام المنهاج التاريخي وأدوات تحليله، أُنِتجت في سياق تطور الفكر اليساري عربًيا، كما قّدمها باألخص المفكر 

مهدي عامل، وتحديًدا مع عالم رؤية ومهام على قاعدة الخلصات.

إنَّ النطاق المعني به الدراسة هو النطاق الفلسطيني الراهن، وتحديًدا قوى اليسار دورًا وفعًل.

إطار مفاهيمي نظري 

السياسية  للممارسة  األساسية  واأليديولوجية  السياسية  األداة  "الحزب هو  الحزب هو  بأنَّ  عامل  اللبناني مهدي  المفكر  اعتبر 

للطبقة الثورية، أو لتحالف الطبقات الكادحة"]1[. وبهذا حدد الُبعد الطبقي للحزب وهويته، والجماعة االجتماعية التي ُيعبر 

عن مصالحها بوصفه أداتها السياسية، وراهًنا يتم تغييب هذا الُبعد عند التحليل، أو قراءة مواقف وسلوك األحزاب السياسية 

باستخدام هذه المقولة " الطبقة".

الماركسية  المدرسة  التحديد يأتي في إطاره رؤية  الثورية"]2[، وهذا  للقوى  الموجه  الفعل  "الحزب هو   وأّكد عامٌل على أنَّ 

للحزب، ورؤيتها للُبعد الجمعي والتمثيلي، وتعريفه للُبعد الطبقي، والذي ربطه عامل باإلطار الوطني الذي أخذ هذا البعد، 

في إشارته "إلى أنَّ الصراع الطبقي هو الصراع الوطني في بنيتنا االجتماعية الكولنيالية، وأنَّ آلية التحرر من اإلمبريالية هي 

آلية التحرر من الرأسمالية والتبعية، وال سبيل للفصل بين االثنين"]3[.

وطنًيا  معها  االشتباك  بين  ما  ورََبط  العربية،  الرجعية  األنظمة  من  الموقف  إلعطاء  أّسس  قد  االستنتاجي  التحليل  وهذا 

النضال  أنَّ  قاعدتها  نضالية،  لرؤية  عربًيا  أساًسا  وَوَضع  الوطني،  بالنضال  الطبقي  الُبعد  ورّسخ  اإلمبريالي،  النظام  ومواجهة 
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الوطني يحمي المحتوى الطبقي، وأنَّ كل اصطفاف شعبي واسع وعريض، يجب أْن يتشكل من القوى االجتماعية صاحبة 

االستعماري  المشروع  ضد  الفلسطيني  الشعب  يخوضها  التي  المواجهة  يشمل  ما  هذا  المطروحة،  المهام  بإنجاز  المصلحة 

االستيطاني الصهيوني، وهذا ما أنتج مفهوم "الكتلة الشعبية" كمفهوم يمثل خصوصية عربية، يرتكز على مفهوم "الكتلة 

التاريخية للمفكر اإليطالي أنطونيو غرامشي، والذي ُيمثل حالة االصطفاف للقوى االجتماعية صاحبة المصلحة إلنجاز مهام 

المشروع التحرري، وَحَمَل الحزب تعريف ودور كما قّدمه سلمة كيلة عبر ربطه بين الحزب والفعل الواعي، بوصف أنَّ "الحزب هو 

الفعل الواعي في إطار الحركة المجتمعية"]4[، وبناًء على ذلك؛ فإنَّ مهمة الحزب تتلخص في فكرة التغيير سياسًيا، واالنتماء 

لها يتم على هذه القاعدة، آخذين بعين االعتبار منطلقات الحزب األيديولوجية.

 وهذا ما أشار إليه فيصل دراج بقوله: "إْن كانت علقة األفراد األحرار باألحزاب السياسية تجسيًدا للسياسة، من حيث هي فعل 

تحويل وتغيير، فإنَّ األحزاب ال تكون سياسية إال إذا كان التحويل والتغيير جزًءا حقيقًيا في علقاتها الداخلية. فل يمكن لحزب 

يمارس السياسة فعًل أْن يكون جامًدا ومستقرًا ومتكلًسا"]5[. 

إنَّ فكرة التغيير ترتبط بالمهام أيًضا، وقدرة الحزب على التقاطها والتصدي الستحقاقها، مدرًكا لطبيعة العلقة ما بين 

المهام وَتّشُكل الحزب، كما أشار المفكر اإليطالي أنطونيو غرامشي بتحديده )أنَّ الحزب ال ينتهي أبًدا من الَتّشُكل(، بمعنى 

أنَّ كل تطور يخلق مهمات وواجبات جديدة، األحزاب تنتهي من الَتّشُكل عندما ال تعود موجودة، أي عندما يكون وجودها 

تاريخًيا قد أصبح عديَم الفائدة" ]6[.

 والَتّشُكل يعني التصدي، ووعي الواقع لحركات ومتطلبات التعامل مع مهامه، والتراجع عن ذلك يعني انتهاء الدور الذي برَر 

وجود الحزب، وبقاءه مرتبط بممارسته وقدرته، بمعنى أنَّ العامل الذاتي يبرز هنا بجلء أهميته وفعله وتقريره، وقدرة الحزب 

على التعامل والتطور تجعله بمنطق غرامشي مختلف، حيث )إنَّ الحزب في لحظة الفعل ليس هو الحزب الذي كان موجوًدا 

قبلها(]7[. وهذا ما يعطي للممارسة مكانها، ولدورها النضالي، ولإلرادة فيها، فذات الرؤية التي يقدمها غرامشي تحدد بأنَّ 

"َمْن يريد بقوة يستطيع التعرف إلى العناصر الضرورية لتحقيق إرادته"]8[.

ويؤكد مهدي عامل على الطابع الثوري لإلرادة والوعي والممارسة، وكيف يكتسب الحزب طابعه الثوري )الحزب يكتسب في 

النضال طابعه الثوري(]9[.

إنَّ التغيير والممارسة الثورية والّصراع الطبقي واإلرادة عناصر مهمة على الحزب امتلكها، واأليديولوجيا حلقة مهمة، وكعنصر 

مهم، ومفاهيَم بتناولها ليس في اإلطار النظري في الحزب بل بمدى تجليها بالممارسة، والحزب الماركسي باألخص، يجب 

أْن ينتج الخيار الثوري، ويعمل من أجل إنضاج عناصر الثورة بوصف األخيرة )حركة تغيير بشرعية سياسية قائمة ال تعترف 

بها، وتستبدلها بشرعية جديدة(]10[، وما يتطلبه ذلك من إعداد يقوم به الحزب بعيًدا عن العفوية، والتي اعتبرها مهدي 

عامل )ولعّل أخطر داء يصيب الحركة الثورية هو داء العفوية أو التلقائية في ممارساتها. إنَّه داء المغامرة بالثورة، في زمن 

التخطيط اإلمبريالي على الصعيد العالمي(]11[. هذا الداء المتفشي راهًنا الذي حذر منه غرامشي أيًضا، حين اعتبر )أنَّ ما هو 

عفوي هو الدليل الساحق على عدم كفاءة الحزب(، ألنَّه كان يبرر التباعد الشاسع بين البرامج الضخمة والوقائع البائسة"]12[. 
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فالتلقائية والعفوية ال تظهر فقط بغياب الخطة بل في الممارسة أيًضا، وهذا الداء تسعى القوى المضادة للثورة إلى نشره 

ر عنه سياسًيا كما حدده جون ببلمي فوستر، وروبرت  بقوة، وفي ظل سيطرة نظام إمبريالي احتكاري دولي، أنتج َمْن ُيعبِّ

وماكشيسني، وتشخيصها بأنَّ "النظام النيوليبرالي الحالي من الناحية السياسية النظير السياسي لرأس المال االحتكاري"]13[، 

والذي يسعى إلفقاد كل حركة ثورية تماسكها ووحدتها الداخلية ونشاطها الجمعي، ويعمل بتعبير المفكر سمير أمين على 

السيطرة من خلل ضرب اللغة، فهذه القوى تحقق "سيطرة القوى السائدة؛ ألنَّها نجحت في فرض لغتها على ضحاياها"]14[، 

بالفعل  الجمعي  والنشاط  البرنامج،  عن  بالُمعِبر  والحزب  الديمقراطية،  بالقوى  واليسار  بالتغيير،  الثورة  مفردة  فاستبدلت 

الفردي كمعيار، وربطها بما يخدم ذاتًيا، والفعل الثوري على األرض باالحتجاج عبر العالم االفتراضي.

إنَّ انتشار التكنولوجيا وحضور العالم االفتراضي، والدور الذي لعبه خلل االنتفاضات العربية، قد أّثر بدرجة ما على دور الحزب 

الساحة كانت خالية من أي زعامة سياسية،  "إنَّ  الثورات واألحزاب بقوله:  المولدي األحمر حول  ومكانته ومفهومه، كما أشار 

والحركات سريعة لم يؤطرها أي حزب"، معنى ذلك أنَّ األمر يتعلق بنوع جديد من الثورات اإلنسانية، ولَدّتها آليات التشبيك 

أو  أحزاب  أو  زعماء  إلى  أهدافها  تحقق  الثورية كي  االجتماعية  الحركات  تحتاج  ال  الحديثة، حيث  والتكنولوجية  الثقافية 

السياسي يشير  الحزب  نظريات؛ ألنَّها تتحرك في إطار جماعات وهويات، وربما أوطان افتراضية]15[، والتأثير في مفهوم 

إليه نبيل عبد الفتاح بالقول: "الواقع أنَّ الَتّحول العاصف الذي يجتاح العالم كله في ظل التزاوج شبه الكاثوليكي بين ثورة 

المعلومات وثورة االتصاالت؛ أّثرت كثيرًا عميًقا في مفهوم الحزب السياسي ومستقبله"]16[.

إنَّ العوامل المؤثرة في مفهوم الحزب السياسي متعددة، لكن الدور ما زال قائًما، لكن يحتاج إلى تجديد جاد، وباألخص الحزب 

اليساري الذي عليه أْن يستعيد دوره، كما أّكد على ذلك الباحث جميل هلل، بقوله: "استعادة اليسار لدوره باتت قضية وجودية 

يؤشر إليها ما َتحِملُه العولمة الرأسمالية بأبعادها المختلفة من تداعيات )مقصودة وغير مقصودة(، ومن تناقضات )توحيد 

واإلثنية  المذهبية  الموروثة  الهويات  استنفار  عبر  )تفتيته(؛  وتذريره  ومكانًيا  زمنًيا  الحديثة  االتصال  وسائل  عبر  العالم 

والقومية والدينية والمناطقية"، ومن توسيع للفوارق بين الفقر المدقع والغنى الفاحش. وعلى اليسار أْن يستنبط األساليب  

الناجعة إلفشال السيطرة الخارجية )واألمريكية خاصة( على المنطقة، كمصدر مهم جًدا للنفط والغاز، وكمستقبل لعائداتهما 

الرأسمالية،  العربي االقتصادية والتجارية للمراكز  العالم  لَِما لتداعيات تبعية  التوعية؛  المالية، وفي  في مصارفها وأسواقها 

ولمواصلة التزام اإلمبريالية )الواليات المتحدة بشكل خاص( بحماية إسرائيل، وضمان تفوقها العسكري على الدول العربية 

إلبقائها أداة ضاربة بيدها في المنطقة(]17[، حيث يمثل اليسار خيارًا للمواجهة وتقديم البديل، لكن األمر ال يتوقف على 

األساليب وتجديدها، بل باإلضافة إليها يحتاج إلى تطوير النظرة والعقل الذي ينتج األساليب، وإلى أْن يعتمد على خبرته 

المتراكمة بذلك، كما أشار الراحل حكيم الثورة جورج حبش بقوله: "االنطلقة دائًما باالستناد إلى الخبرة المتراكمة، وعدم البدء 

في كل مرة، وكأننا نبدأ من الصفر"]18[.

إنَّ استعادة دور حزب أو كيان سياسي يستعيد جزًءا منه أيًضا خطاًبا سياسًيا نقدًيا ُيَمِثل خيارًا، وهذا الخطاب الذي ينطبق 

عليه الُبعد النقدي يجب أْن يكون كما أشار إليه هومي ك. بابا، مؤكًدا على الخطاب النقدي، وما عليه أْن ينتج "أنَّ خطاًبا نقدًيا 
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ال يسفر عن موضوع سياسي جديد أو هدف سياسي جديد أو معرفة سياسية جديدة، ليس انعكاًسا محاكًيا لمبدأ سياسي أو 

التزام نظري قبلي"]19[.

فالُبعد النقدي ُينتج ال ُيشخص فقط، وهذا ما يجب أْن ينطبق على تناول واقع قوى اليسار راهًنا، فالنقد عليه أْن ُيَؤِسس 

لصياغة رؤية أخرى لتفعيل هذه األدوات.

م على يد المفكر مهدي عامل حول نضال الحزب بأاّل  إنَّ نضال أحزاب اليسار بعنوانه داخلًيا، عليه أْن يرتكز إلى مفهوم ُقدِّ

يتحول إلى جهاز بقوله: "الحزب ليس جهازًا؛ ألنَّ التنظيم الثوري استبق العامل الثوري هو في حد ذاته النقيض المباشر 

لجهاز الدولة"]20[.

َتّكُوَنه كجهاز هو بالذات تكون له  َتّكُوَنه كجهاز بشكل مستمر، وعدم  ويؤكد أنَّ "قوة الحزب تكمن في قدرته على منع 

كنقيض ثوري لجهاز الدولة"]21[، ومنع دمقرطته وفعله الثوري، والحفاظ على قدرته والتعامل والمهام المطروحة، وهذا ما 

يفعله كريم مروة بقراءته لتطور األحزاب "لتحليل األحزاب ال ُبدَّ من التمييز بين جماعته االجتماعية وبين جماهير أعضائها، 

وبين بيرقراطيتها وهيئة أركانها، وتسبق البيروقراطية أكثر القوى المحافظة، وغباء إذا ما تحّولت إلى كيان يعتمد على 

نفسه، ويشعر باستقلله عن األغلبية الساحقة التي تنتمي إليه، إذ إنَّ الحزب يصبح عندئذ شيًئا بالًيا"]22[، حينها يكون 

الحزب قد تحّول إلى جهاز، وَفَقَد ُبعده الثوري، وأنتج البيروقراطية التي تدافع عن مصالحها. 

إنَّ قراءة أحزاب اليسار وسلوكها يستدعي استخدام هذه المفاهيم لتحديد آفاق للتغيير باالستناد إلى العامل الذاتي.

الفصل األول

الليبرالية الجديدة – اليسار وأزمته الذاتية

الفكرية  اليسار  أحزاب  ُبنى  إلى  وتسللت  السياسي،  االجتماع  صعيد  على  الجديدة  الليبرالية  مفاهيم  وسادت  سيطرت  لقد 

بمفرداتها، وما تواجهه من ممارسة باألخص، وهذا على قاعدة هدم التأثير، حيث إنَّ بعض األحزاب بوصفها ظاهرة اجتماعية 

سياسية ينقلها من دائرة التفاعل وتطورات الواقع إلى دائرة الفعل الثائر المتلقي، وهذا ما يجعل مهمة التأثير بالممارسة 

مغيبة؛ مما يرسخ األزمة الذاتية.

الليبرالية الجديدة )مقدسات(

تقوم الليبرالية الجديدة على ثلث مقدسات رئيسية، كما تشير نعومي كلي:

األولى: إلغاء الفضاء الجماهيري.

الثانية: حرية الحركة.

الثالثة: التقليص الوحشي للخدمات االجتماعية]23[. 

وإلغاء الفضاء الجماهيري يعني اصطفاف وسائله وأدواته وأشكاله، من أطر نقابية، وأحزاب وحركات سياسية، وهذا ال يأتي 

دون ضرب األسس التي ارتكزت عليها هذه التشكيلت من تغييرات اقتصادية وسياسية، واستهداف للهوية واالنتماءات. وهذا 

ما يتم في عصر العولمة بنسختها الليبرالية الجديدة، والتي كما أشار محمد عابد الجابري إليها أنَّ العولمة "نظام يقفز على 
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الجنسية، وبالتالي؛  المتعددة  الشبكات والمؤسسات والشركات  الحواجز، والحدود أمام  الدولة واألمة والوطن: نظام يريد رفع 

إذابة الدول الوطنية، وجعل دورها يقتصر على القيام بدور الدركي لشبكات الهيمنة العالمية"]24[، "وهذا ما يؤدي حتًما إلى 

استيقاظ وإيقاظ أُطر للنتماء سابقة على األمة والدولة، أعني القبيلة والطائفة والجهة والتعصب المذهبي ..إلخ، والدفع 

بها جميًعا إلى التقابل والتناحر واإلفناء المتبادل واالنشطار"]25[، وهنا ُيستهدف الحزب كمفهوم حديث، ويهدد وجوده من 

ناحية االندثار والتأقلم واالنتماءات القبلية األولية ثقافتها، وما ينتمي إليها من مصالح وتصالح، كذلك مع هذه المفاهيم 

والثقافة والتنازل في الحقل األيديولوجي، وما يعنيه ذلك من تراجع على الصعيد االجتماعي تجسيًدا للقوى االجتماعية التي 

الحزب، وتقويض لهويته األيديولوجية والسياسية واالجتماعية من جهة، والتنازل عن أداء دوره عبر  أطره لصالح  ُيمثلها 

مؤسسات ممولة بجزء منها على يد مانحين أصحاب أجندة واضحة ليبرالية من جهة أخرى.

إنَّ استهداف الحزب اليساري بما ُيَمثلّه من خيار سياسي، وانحياز طبقي، وحسم أيديولوجي، وتجاوز للنتماءات األولية الضيقة، 

وما َيحِملّه من ثقافة تنويرية ُيَمثل حلقة مركزية، وهذا ما يتم عبر إفقاده لدوره مجتمعًيا، وإفقاده تقديم بدائل للنتماءات 

العائلية المناطقية.. إلخ، والتشكيك بأهميته عبر استهداف فكرة العمل الجمعي المنظم، وتقديم البديل الفردي، وافتقاده 

للتكامل، ومحاولة إفراغه من محتواه، وحسم نضاله الداخلي ضد فكرة َتّحُولِه إلى جهاز. كما أشار بهذا المفهوم مهدي عامل 

بقوله حول الحزب الثوري: "قوة الحزب الثوري تكمن في قدرته على منع َتّكُونه كجهاز بشكل مستمر"]26[، ممثًل لجهاز 

الدولة، وفاقًدا للبعد الثوري، وُمَشكلًّ لفئة بيروقراطية تقوده، حيث إنَّ هذا التماثل بمنطق مهدي عامل يكون "فإذا انعدم 

االختلف، في التناقض الطبقي نفسه، بين النقيضين، بتماثل األداتين، أداة الطبقة المسيطرة وأداة الطبقة الثورية، أي إذا 

صار الحزب الثوري جهازًا مماثًل، في طبيعته كجهاز، ألجهزة البناء الفوقي في البنية االجتماعية الطبقية، َفَقد قوته الثورية 

في مواجهة جهاز الدولة، أي في الصراع السياسي ضد الطبقة المسيطرة"]27[.

ول الحزب الثوري إلى جهاز وإحلل مفهوم التماثل مكان التناقض والسيطرة على ممارسة الحزب وإضعافه حالة قائمة  إنَّ َتحُّ

راهًنا، فالَتّحُول إلى جهاز والنضال ضد ذلك يمكن أْن ينطبق على الحالة الفلسطينية حيث تغييب البعد الطبقي، واالبتعاد عن 

تمثيل الجماهير المسحوقة حًقا، والفجوة ما بين البرامج والشعارات والممارسة، ومحاباة القوى الطبقية المسيطرة ومشاريعها 

قائمة بشكل أو بآخر فلسطينًيا، كما يُشخص واقع اليسار وأزمته غازي الصوراني بالقول: "األزمة َتَتّمثل في التراجع الفكري 

والضعف النظري لدى أحزاب وفصائل اليسار إلى ما بين حالة االغتراب عن الواقع، ومن ثم فشل هذه األحزاب في وعي الواقع، 

وفي هشاشة نظام الوعي في معظم الهيئات القيادية التي عاشت نوًعا من غياب الوعي الماركسي واللمباالة، إلى جانب 

االغتراب والعزلة عن قواعدها التنظيمية وجماهيرها، فضًل عن حالة الجمود الفكري والتنظيمي البيروقراطي وتراكم المصالح 

بل  الفراغ  والغياب ال يعني  الفكري  والتراجع  أو ذاك"]28[،  النظام  أو هذا  السلطة  العلقة مع  وتأثير  واالنتهازية،  الطبقية 

استدخال أفكار ومفاهيم ليبرالية أو ظلمية، حيث تعتبر حسب جميل هلل أنَّ "من عوامل تعزيز النزعة الفردية تراجع هيمنة 

التنظيمات السياسية ومصداقية قيادتها"]29[، والتي اخترقت المفاهيم الفردية ُبناها، إضافة إلى غياب الهوية الشاملة على 

الحزب، وسيطرة فئة بيروقراطية عليها.
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إنَّ دخول األفكار الليبرالية وغيرها يهدف إلى ضرب أساس وجود الحزب، وإعادة تعريف دوره من جديد حّتى ال تقوم قوى 

الليبرالية الجديدة راهًنا ومقدساتها، وال تتمكن أحزاب من تقديم مشروع  تتناقض ومشروع اإلمبريالية والدول التي تقود 

بديل نقيض، فاليسار كخيار هو المؤهل لتقديم بديل، وهذا ما ينطبق على الحالة العربية وحالة التبعية، حيث إن رؤية وفكر 

اليسار ُيمثل الحالة األخطر على المشروع اإلمبريالي، والتي يمكن أْن تتعايش معه قوى من منطلقا0ت أيديولوجية أخرى.

العامل الذاتي لألزمة

تشير الوثيقة النظرية الُمقدمة للمؤتمر السابع للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إلى "أنه في حال انتشار تراكمات ومفاعيل 

األزمة في صفوف قوى وأحزاب اليسار في بلدنا، ستؤدي بالضرورة إلى مزيد من إضعافها وانهيارها أو إسدال الستار عليها 

إْن لم تبادر هذه القوى إلى إعادة االعتبار لمفهوم اليسار ومضمونه األساسي الفكري االشتراكي العلمي الصريح، ومنهجها 

المادي الجدلي تمهيًدا إلعادة إحياء وتجدد دور اليسار العربي"]30[، وتشير ذات الوثيقة إلى أنَّ أساس تراجع اليسار، نحددها 

في ثلثة أسباب:

استمرار حالة الضعف والهزال السائدة في البنية التنظيمية ألحزاب وقوى اليسار.  .1

ضعف الوعي بالهوية الفكرية لهذه األحزاب.  .2

ضعف قدرة أحزاب اليسار على وعي مكونات الواقع]31[.  .3

إنَّ هذا التشخيص يعطي بعًدا للعامل الذاتي على صعيد الوعي بمكونات الواقع، والذي يتطلب قراءة وتحديد مهام ضعف 

الوعي بالهوية الفكرية، وتراجعها بشكٍل حادٍ، تماشًيا وحالة التراجع العامة للفكر اليساري، وحالة الهزال والترهل في البنى 

التنظيمية.

إنَّ هذا الوعي لمكونات األزمة، والتي كلها تشير إلى البعد الذاتي المرتبط بأحزاب اليسار، تجعل السؤال حول َمْن هو المعوق 

الذي يقف أمام تجاوز حضور العامل الذاتي فكرًا وممارسة؟، ويجعل سؤااًل آخر مشروًعا بعد هذه السنوات الطويلة من التحليل 

والتدقيق والتشخيص، ورصد البرامج واألهداف، وتحديد اآلليات لتجاوز  األزمة، لماذا لم يستطع اليسار مغادرتها؟ 

هنا يمكن اإلشارة في البداية إلى تحديد أنطونيو غرامشي حول دور الحزب، واستعداده عند تصاعد الصراعات بقوله: "هذا 

يستدعي توفر في الحزب الحد األقصى من الطاقة عند قادتنا، والحد األقصى من التنظيم، والمركزة عند جماهير الحزب وروح 

عالية من المبادرة ويداها مطلقة باتخاذ القرارات"]32[.

حدد هنا غرامشي ماذا يعني االستعداد بالملموس لدور قيادي وطاقة حيوية وعمل، وحدد التنظيمي كحلقة مركزية، والعمل 

بين الجماهير، وفتح المجال أمام المبادرة، وتجاوز البيروقراطية واتخاذ القرار، وإشارته في االستعداد كانت ذاتية لمواجهة 

تحديات في ظل ظرف موضوعي مجاٍف. وبإشارة أخرى قّدمها أحمد قطامش حول الجبهة الشعبية باألخص، والمطلوب منها 

ِحَد ذلك في مبادرة  الستنهاض دورها بالقول: "إنَّ المطلوب من الجبهة بماضيها وإرث األمس أمام امتحان الوجود، إما أْن َيتَّ

قيادية كفؤة تنهض بها من جديد، كبنية وأزمة لها دور حقيقي تنأى عن التطرفين السرية المنغلقة والعلنية المنفلتة، 

فالصوابية بين التطرفين، بحيث تكون قادرة على االقتلع بوظيفتها التاريخية التحررية والطبقية والتنويرية، أو أْن يطويها 
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النسيان لزمن غير قصير، فالبشر في نهاية األمر يصيغون مستقبلهم"]33[. 

وهنا يشير قطامش إلى أنَّ القيادة ودورها وأهميتها، فالشرط القيادي يحتل حلقة مركزية لتجاوز األزمة التي يعاني منها 

اليسار، وهذا ما يعيد األمر إلى العامل الذاتي أيًضا لمواجهة األزمة، وهذا ما نجد خلفه بالضرورة واقًعا ملموًسا تكرّس، ويمكن 

أْن يمنع أي تغيير ال أفكار فقط، فكل عضو وكادر في حزب يساري يدرك بأنَّ الحضور والتوسع واالنتشار والتأثير مرتبط 

بشكل رئيسي بالحزب، ووحدة إرادة وعمل، وعقل جمعي يمتلك العناصر اللزمة للعقل، لكن إذا ما عصفت األزمة بهذه األداة 

تعّطلت، فالحزب على حد تعبير غرامشي )وجود يستند إلى قوته(]34[ التي تتوفر بوعيه وممارسته. 

إنَّ فرضية أنَّ األزمة ذاتية قائمة على قاعدة أنَّ عناصر ومفاعيل األزمة كانت قائمة، فهي لم تتكون دفعة واحدة، بل تكشف 

عنها دفعة واحدة بمساندة الظرف الموضوعي من انهيار للمنظومة االشتراكية، وهيمنة النظام اإلمبريالي العالمي، وتجليات 

ذلك دولًيا وتأثيراته في قوى اليسار، حيث أظهر الموضوعي األزمة وعززها، وتجلّى ذلك فلسطينًيا بتراجع حاٍد لدور وحضور 

اليسار، فالشرط الموضوعي ووعيه ُيحدد شكل التعامل معه لناحية رفضه أو توظيفه والتعايش معه، لكن االستحقاق والنتائج 

تقول أنَّ اليسار تعايش نسبًيا، حيث إنَّ الشرط الموضوعي لم يحسم استنهاض الذاتي والتوظيف، من خلل وعي مركباته 

وعلقات الشرط الموضوعي الداخلية، فأنتجت حالة تنظيمية ونخبة قيادية تتلءم والظرف الموضوعي السائد خلل سنوات 

أوسلو، وما أنتجته هذه السنوات من َتّحُوالت، حيث سياسًيا ساهم "اتفاق أوسلو في إحداث َتّحُوالت مهمة في الحياة السياسية 

السلطة وأجهزتها"]35[. وحسب  السياسي من أطر م.ت.ف إلى مؤسسات  القرار  انتقال عملية صناعة  الفلسطينية، أبرزها؛ 

إبراهيم أبراش "فإنَّه بعد انتقال صنع القرار من أُطر م.ت.ف إلى السلطة بشكل ممنهج ومخطط، تمَّ إغلق جسور العودة 

إلى ما قبل تأسيس السلطة"]36[.

هذا الواقع السياسي واالجتماعي واالقتصادي أنتج حالة قيادية نخبوية يسارية، جزًءا منها محكومة بسقف تلك المرحلة من 

مهام، ولم تستطع أْن تستعد لمهام المرحلة، خاصة خلل االنتفاضة الثانية ولما بعدها.

إنَّ تمحور األزمة وجذورها في العامل الذاتي، فيما تعني ضعف المبادرة القيادية، وانحسار مشروع االشتباك لمشروع االحتلل، 

وتوسع الحيز الخاص على العام، والذي لم يعد أولوية، واالنشداد للمؤسسات والمشاريع الدولية التي اجتاحت المنطقة وفلسطين 

باألخص، ومحاولة التصدي خللها لمهاٍم تخلّى عنها اليسار، وانضمام جزء من كادره إلى هذه المؤسسات وامتيازاتها، وتراجع 

حضور ودور األُطر الجماهيرية النضالية التابعة لهذه القوى، وترهل الُبنى التنظيمية، والتردد، ومحدودية المبادرة، وضعف 

الشرط القيادي؛ عناصر تكرس األزمة، وتجعل مغادرتها مهمة شاقة، حيث إنَّ المتوافر النقيض لَِما حدده غرامشي من شروط 

ومحددات لوجود حزب قادر على التعامل والتطورات الكبيرة وانسجام، وما حدده مهدي عامل من تناقض ما بين الحزب الثوري 

والجهاز وخطورة التماثل، وَتّحُول الحزب إلى جهاز، وهو ما يجب االلتفات له، والوقوف أمام جذور تأثر األحزاب اليسارية بالنزعة 

الليبرالية، وبروز النزعة الفردية، والتي حسب جميل هلل تعود جذورها إلى "إضافة إلى هيمنة األيديولوجيا النيوليبرالية إلى 

التهميش المتسارع للمؤسسات الوطنية الفلسطينية"]37[.

إنَّ غياب المبادرة القيادية في الحزب ولدى قيادته أواًل، كما وصف ذلك الراحل جورج حبش، وتعايشها بشكل أو بآخر مع األزمة 
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التي باتت جزًءا من المشهد اليساري الفلسطيني، وترسيخ آليات وأشكال عمل وتحديد مهام تكرِّس األمر الواقع، وتدور في 

فلك األزمة، وغياب المشروع الواحد، وما يحتاج من فعل، وإحباط كل محاولة للتغيير كمظاهر واضحة لذاتية األزمة التي أنتجت 

مصالحها داخل البنى التنظيمية.

الفصل الثاني

ذاتية األزمة والدور الجماعي والفردي المغّيب

إليه،  واالنتماء  نضالي  وأيديولوجي  سياسي  لخيار  بحسمهم  والفردي،  الجماعي  الدور  سياق  في  أفراد  مجموعة  الحزب  إنَّ 

وطموحاتهم للدور الذي سيقومون به كجزء من دورهم الجماعي والفردي.

التأثير والتغيير واإلنجاز، والذي يعكس ذاته فردًيا  الجماعة، ومركب هذه العلقة هو  الفردي في إطار  الدور  إنَّ خصوصية 

متفاعًل  دورًا  للفرد  الحالتين  أيًضا، وفي كل  والخاص  العام  تتجلّى في حيزها  واألزمة  واالنحسار،  التراجع  أنَّ  كما  وجماعًيا، 

ومنفصًل والتطورات كذلك.

التنظيم .. الوظيفة.. تجليات األزمة

إنَّ التنظيم ينشأ عادًة "للقيام بوظيفة معينة، وحين ال تعود هناك حاجة لتلك الوظيفة يواجه التنظيم أزمة، فإما أْن يجد 

وظيفة جديدة، وإما أْن ُيرَّوض نفسه على َتّقُبل الموت البطيء"]38[، وعندما ال يستطيع التنظيم أيًضا التعامل والتصدي 

للمهام ومتطلبات الوظيفة التي نشأ وَتّشَكل للتعامل معها، يخرج من دائرة الفعل، وباألخص إذا كانت الوظيفة، وما تكون 

عليه من دور ومهمة ما زالت قائمة، وما نشأ للتصدي لها. بمعنى أنَّ أحزاب وقوى اليسار َتشّكلت على أساس النضال إلنجاح 

مشروع التحرير، وعندما ال ُتنجز المهمة تضاعف استحقاق التصدي لها نضالًيا، وتتطلب التعامل بمتغير لم تستطع قوى 

المكان، فلم تستطع إنجاز تجديد نظري وتوسيع ديمقراطي، والذي حسب ما  أْن تتجدد بل بقيت تراوح في ذات  اليسار 

أشار إليه فيصل دراج بمتطلباتها "التجديد النظري َيكمن في مدى االقتراب أو االبتعاد عن ممارسة السيطرة، واإلخضاع في 

المراتبية الحزبية، وغياب الديمقراطية؛ لَيَتّحَول الحزب إلى مرجٍع مكثف في ذاته، فيرجع النظرية إلى سلسلة مقوالت معيارية 

بعيدة عن الحقيقية الموضوعية التي ترضي جهازًا مغلًقا"]39[، وبرز القصور لدى اليسار بتعبير عبد الرحمن منيف بتحديده 

التنظيمية  المفاهيم والبنية  الطليعية على مستوى  الجوهرية تكمن في قصور، لكي ال نقول عجز األحزاب  "المشكلة  بأنَّ 

وأساليب العمل، إضافًة إلى تحديد الدور المرشحة له، والذي يجب أْن تضطلع به"]40[.

وأشار أحمد قطامش إلى التناقض بين مستوى أداء الحزب والمستوى القيادي بتشخيصه بأنَّه "على الدوام ينشأ التناقض 

بين مستوى الحزب والدور القيادي المطلوب منه، بين القواعد التنظيمية المحددة تنظيمًيا وبين الواقع الملموس للحزب"]41[. 

ويشير غرامشي إلى معيار لتحديد طبيعة الحزب فيما بين تقدميته من عدمها، ارتباًطا بالمبدأ الذي ترتبط به ممارساته 

بقوله: "عندما يكون الحزب تقدمًيا يعمل بطريقة ديمقراطية، بمعنى المركزية الديمقراطية، وعندما يكون الحزب رجعًيا، فهو 

يعمل بطريقة بيروقراطية بمعنى المركزية البيروقراطية، ويكون الحزُب في الحالة الثانية مُنفًذا وليس ُمقررًا" ]42[.
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الوسائل واألدوات واألشكال باتت نابعة من  الُبنى، وأزمة  اليسار قد تمَّ توطينها بداخل هذه  التي تعصف بقوى  إنَّ األزمة 

سيطرة وهيمنة فئة نخبوية على قيادة هذه األحزاب مصلحًيا، جزًءا منها لم يعد معني بإحداث تغييرات جدية؛ ألنَّها قد 

تمس حالة السيطرة والهيمنة، وتمس بعض المصالح الذاتية التي َتَكوّنت وَتَشّكلت، والتي بشكل ملموس بهتت من الهوية 

الشاملة لألحزاب الفكرية والسياسية واالجتماعية المشتبكة، وأدت إلى أْن يبهت دور الحزب كنقطة جذب، وُيحّول إلى نقطة 

نبذ، وهنا ظهر التناقض الذي يشير إليه قطامش بين مستوى الحزب والدور المطلوب بين القواعد التنظيمية في الواقع 

الملموس والجوهر، ما بين األطراف المعنية بتحديد وتطوير قوى اليسار، وأخرى باتت ألسباب متعددة الذكر؛ فالخلف يتعدى 

االجتهاد أو بجزء منه على األقل، فاألزمة أنتجت مصالحها، وأصبح لها موروث ثقافي مهيمن، وذهنية مسيطرة، مواجهتها 

ممكنة، لكنها ليست باألمر اليسير.

التعامل  أفرزته من مفاهيم، يجعل  وما  أنتجه من مصالح،  وما  تجلياتها،  بعيًدا عن  النظري فقط  باإلطار  األزمة  تناول  إنَّ 

معها يتم في إطار تعايش فقط ال بإطار المعالجة، وهذا ما جعل قوى اليسار ُتراوح بذات المكان، وتحاول التعامل واألزمة 

بذات األشكال والوسائل لتصل للنتائج نفسها، بعد أْن تمَّ تغييب كل ُبعد للتعامل معها، وتغييب ما يظهر بالتشخيص من 

ذاتيتها راهًنا، ومن تجاوز لدور الفرد في إطار الجماعة، ومن التعامل معها وتحويل مفهوم العمل الجماعي إلى قيد على 

دور الفرد وفعاليته؛ مما دفع بتعزيز خيار العمل الفردي خارج األُطر الحزبية، بما ينسجم والتوجه الليبرالي، في ظل غياب 

أطروحة نظرية تتناول دور الفرد في إطار الجماعة والفعل الجماعي.

وقد أشارت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مثًل إلى ذاتية األزمة بإصداراتها، حيث أّكدت "أنَّ األزمة رغم طابعها البنيوي 

الذي كان وما زال سببه األول المباشر؛ ذلك التقاعس والركود الذي أصاب العامل الذاتي"]43[، لكن الفعل بقي بعيًدا عن هذه 

الخلصات.

جماعية وفردية

ُيرجع جميل هلل عوامل تعزيز النزعة الفردية فلسطينًيا إلى عوامل عدة، أبرزها؛ تراجع هيمنة التنظيمات السياسية وصدقية 

قيادتها، وإلى هيمنة األيديولوجية الليبرالية، وكذلك إلى التهميش المتسارع للمؤسسات الوطنية الفلسطينية]44[، وُيضاف 

إليها عدم قدرة هذه القوى السياسية اليسارية باألخص، على تطوير بنيتها وأطروحاتها، بما ُيوفر دورًا واضًحا للفرد، والذي 

مارس دورًا مشوًشا داخل اإلطار.

إنَّ العلقة بين الفرد والجماعة ودور األول يشهد لبًسا واضًحا، بعيًدا عن عبارات التكامل وجدلية العلقة ما بين الفرد والجماعة، 

حيث بات هناك تهميٌش للدور الذي يمكن أْن يقوم به الفرد، وبات الشعور أنَّ هذا الدور غير فاعل وغير مؤثر. وقد نجد تكامًل 

بين ما تقدمه األيديولوجيا النيوليبرالية بخطابها، وبين ما ُتمارسه بعض أو جزء من قوى اليسار تجاه أعضائها بوعي أو دون 

وعي، حيث يغادر صفوفها أعضاء وكوادر ويحلون بديًل في إطار ومؤسسات نيوليبرالية، وآخرون يستسلمون لهذه الحالة، 

دون تقديم رؤية وخطاب وممارسة لمواجهة الخطاب النيوليبرالي، إذا ما حددنا بأنَّ األزمة باتت ذاتية مستوطنة، وَتحّولت إلى 

بنيوية، كما تشير الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في إحدى إصداراتها حول األزمة "رغم طابعها البنيوي الذي كان وما زال 
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سببه األول والمباشر ذات التقاعس أو الركود الذي أصاب العامل الذاتي"]45[، وما أصاب العامل الذاتي بات يعني أنَّ التجاوز 

المرتبط به أيًضا، والحفاظ والمراوحة في ذات الدائرة، مرتبط بهذا العامل، بما يعنيه ذلك مصلحًيا لدى كل َمْن هو مستفيد 

من بقاء األزمة. 

إنَّ الدفاع عن العامل الذاتي )الحزب( لتجاوز أزمته، يتطلب تجاوز حالة اإلحباط السائدة، وخلق حالة معنوية األساس فيها، أنَّ 

كل فرد من مكانه أو موقعه، يمكن أْن ُيمثل بارقة أمل بدوره، والتركيم الجماعي باتجاه التجاوز.

وعليه؛ فإنَّ المفهوم اليساري لدور الفرد يعطي المساحة لهذه العلقة القائمة موضوعًيا؛ أي بنيوية الجماعة، بمعنى أنَّ الفعل 

والنشاط الفردي يصب في بوتقة الفعل الجماعي في النهاية، لكن عدم إدراك الدور الذي يمكن أْن يضطلع به الفرد في 

إطار الجماعة، وقدرته على التأثير، وخوضه للنضال الداخلي، تعميٌق لألزمة، وال يخدم فعل تجاوزها، حيث إنَّ الفرد في أحيان 

ُيسلم بعدم قدرته على إحداث فرق وتركيم باتجاه التغيير، ويتعايش أو يبحث عن خيارات أخرى، ويتخلى عن دوره، فيَتحّمل 

المسؤولية جزئًيا عن ذلك، واإلطار العام لألحزاب، وإْن أوجد نصوًصا تعطي مجااًل ومساحًة ديمقراطية لمبادرته، فإنَّها فعلًيا 

محددة وأمامها معيقات.

من واقع الحال

أثناء لقاء ثقافي في بداية عام 2000، أشار الشهيد ربحي حداد بملحظة حول أزمة اليسار، حيث اكتفى بالقول: "إنَّ األزمة - 

وأشار إلى صدره - وقال هنا لدى كل واحد فينا"، كّثف حينها المشكلة، وأشار إلى الحل "ذلك الدور الذي يجب أْن يقوم به كل 

فرد"، وكّثف بأنَّ "األزمة ليست إطارًا نظرًيا، بل تجلًيا ملموًسا طالما أنَّها في العامل الذاتي، فإنَّ تجاوزها مرتبط به وبإدراكه 

لدوره، ومعتقد هذا الدور أنَّ كل فرد يحتاج إلى أْن يؤثر عبر فعله، ويرى نتائج ذلك التأثير، وهذا يتطلب وعي وإرادة وحسم 

خيار واستعداد وإدراك الدور وتعريفه".

الفصل الثالث

اآلفاق واالشتباك

واشتباكه،  اللحظة  التقاط  على  وقدرته  نضاله  بفعل  إمكاناته  وتتطور  وينمو  َيَتّشكل  األرض،  على  ثوري  فعل  الحزب  إنَّ 

وتعبيره عن مصالح القوى االجتماعية التي ُيَمثلِها وقدرتها على النضال، وأاّل َيّتحول لجهاز، وأْن يبقى حزًبا ثورًيا، فحل األزمة 

دوًما بالنضال والقدرة على الفعل والتأثير وأخذ الدور؛ فالجملة األساس لنمو الحزب هي االشتباك نضالًيا.

اليسار والجماهير )االشتباك األول(

إنَّ المفهوم الجماهيري يحتل مساحة واسعة من أدبيات اليسار المختلفة من ناحية التعاون والتأثير واالتصال والمكانة، لكن 

سنوات األزمة والمتغيرات الحاصلة على الصعيد الدولي من تطور في وسائل االتصال والتواصل وغيرها، قد أثرت في هذه 

العلقة، فعلى سبيل المثال، يشير المولدي قسومي إلى أوضاع اليسار التونسي لناحية العلقة بالجماهير بقوله: "إنَّ اليسار 

الجماهير  مع  للتصال  نابعة  علمية ومقاربات  مناهج  على  اعتماده  الفاعلة، وعدم  االتصالية  االستراتيجية  غياب  يعاني من 
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الشعبية"]46[، وهذا ما أدى بدوره إلى "نتيجة مفارقة يمكن أْن نصفها بالخاصية الخصامية لليسار التونسي، باعتبار أنَّ هذا 

اليسار لم يعد ُيمثل فعلًيا الفئات والطبقات والشرائح التي تمثل العنصر األساسي في برنامجه النضالي"]47[.

وباإلشارة إلى اليسار الفلسطيني، يحدد حسن زواودة أنَّ اليساَر فلسطينٌي "لم يخض حّتى اآلن معركة فعلية دفاًعا عن مصالح 

الفئات الشعبية، وفي مواجهة لسياسات السلطة في الضفة والقطاع االقتصادية واالجتماعية، ولم يقم بدور فاعل على صعيد 

معالجة االنقسام السياسي والتجزئة السياسية واالجتماعية"]48[.

إنَّ غياب اليسار عن تمثيل مصالح القوى االجتماعية التي حدد أنَّه ُيمثلها، وحالة الضعف بالتواصل معها، وَتّبني قضاياها، 

والنضال ألجلها، قد أفقدت اليسار قاعدتها الرئيسية وموطئ حضوره وفعله، بعد أْن رسخت أزمة التمثيل فعلًيا خلل السنوات 

الماضية لليسار، أي عدم تمثيل قوى اجتماعية محددة، حيث اقتصر على  تمثيل نخبة تدور حول تلك النخبة وترتبط معها 

وبها. بمعنى تراجع حالة التمثيل لمصالح الجماهير الشعبية الكادحة، حلّت مكانها تمثيل مصالح نخبة، والتعبير عن رؤيتها 

بالممارسة، فاالبتعاد عن حالة االشتباك فيما يتعلق بهموم الجماهير ال ُيعبر عن ضعف إمكانية أي تطور ووعي فقط، بل 

ُيعبر عن ارتباط مصلحي منظم، فالتعبير عن مصالح طبقة محددة لألحزاب يبقى قائًما وفاعًل وال يغيب إرادًيا، فيمكن لحزب 

أْن يدّعي تمثيل َمْن يشاء خطابًيا، لكن الحكم ممارسته ومواقفه التي تحكم تلك الممارسة، وتشكيله القيادي المؤثر بالطبع.

إنَّ الجملة الجماهيرية تستدعي حسم خيار من ناحية ممارسة قوى اليسار، وهذا يتطلب إحداث تغيير في بنية القوى اليسارية 

االرتباط  إلى  والعودة  أواًل،  القيادية  النخب  مسؤولية  ُيّحمل  مصالحها  وتبني  الجماهير،  عن  تبتعد  التي  باألخص  قيادًيا، 

جماهيرًيا يتطلب أيًضا النضال على األرض، بحيث َتّتحول قوى اليسار إلى خيار جماهيري حقيقي؛ كما يؤكد سلمة كيلة 

بأنَّ "الحزب هو الفعل الواعي في إطار الحركة المجتمعية، حيث إنَّ مهمته تتمثل في تفعيلها وتنظيم نشاطها، من أجل 

تحقيق أهداف هي قادرة على تحقيقها"]49[.

اليسار والجملة السياسية )االشتباك الثاني(

أشار المفكر اللبناني مهدي عامل إلى خطورة االستسلم السياسي للبرجوازية، وتأكيده أنَّ "االستسلم السياسي للبرجوازية أو 

االنزالق إلى موقعها بحقل الصراع السياسي غالًبا ما يقود الفكر إلى مواقع الفكر الُمسيطر، حّتى لو كانت مختلفة عنه أو 

أراد لنفسه أْن يكون كذلك، أو أْن يؤكد هذا االختلف"]50[، بمعنى أنَّ التسليم في واقعنا الراهن ببرنامجين مطروحين بقوة 

سياسية، وعدم تقديم اليسار خيارًا برنامجًيا وممارسة سياسية مختلفة، يعني البقاء في إطار خطاب سياسي يطلق مبادرات 

ويتأقلم والوضع السياسي الراهن، ويبتعد عن حالة االشتباك سياسًيا والنضال ضد االحتلل، وعدم طرح مقاربة سياسية تنطلق 

من مشروع التحرير، فكما قال أيًضا مهدي عامل فإنَّ "الموت في التماثل واالختلف حياة الزمان"]51[، والتماثل سياسًيا يعادل 

الموت واالختلف، يبرز بالممارسة ويعطي إشارات حياة.

إنَّ اليسار يحتاج إلى البرنامج واالشتباك سياسًيا عبر طرح مهمة النضال ضد االنقسام، وفي الوقت ذاته النضال ضد االحتلل، 

وإعادة تقييم مدى فعالية خيار الدولتين الذي مّهد تاريخًيا لظهور التسوية السياسية، وإعادة تقييم خيار الدولة الديمقراطية، 

االستعماري يسعى  االستيطاني  المشروع  لها، فهذا  الصهيوني، وهزيمته كمتطلب  المشروع  على  االنتصار  وتحديد هدف 
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لتطوير عملية التطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني، ومواجهة تستدعي توسيع حالة االشتباك يقوده البعد السياسي.

اليسار والجملة الكفاحية )االشتباك الثالث(

إنَّ الممارسة الكفاحية على األرض بأشكالها تمثل حاجة، حيث إنَّنا نواجه مشروًعا خطيرًا، هزيمته ال تتأتى دون مواجهة على 

بل، ورفض خيار مقايضة أسلوب نضالي بآخر؛ فاألساليب تحددها اللحظة وما يخدم الهدف. األرض بجميع الوسائل والسُّ

بناًء على ذلك؛ فإنَّ ضعف اليسار كفاحًيا على صعيد الفعل المسلح المباشر، والنضال عبر األشكال االنتفاضية المتعددة أو 

الجماهيرية، قد أضعف حضوره وتأثيره، وهذا اإلضعاف قد حّد قدرته على التأثير سياسًيا وجماهيرًيا، وهذا الضعف ليس بريًئا، 

بل مرتبط بما ذكر سابًقا، من سيطرة نخبوية، واالنفصال عن الحركة الجماهيرية، وغياب الحضور النظري والسياسي؛ فبدون 

هذه الرافعة الكفاحية، ال يمكن للمشروع اليساري أْن ُيمثل حالة جذب واستقطاب وتأثير، وأْن ُيمثل خيارًا.

إنَّ هذه الجملة ُتمثل ُبعَد الممارسة الثورية العملية، والعمل من أجل تحقيق األهداف، وتؤثر معنوًيا وسياسًيا وجماهيرًيا، 

فالفعل الثوري سبيل للتطور وخيار لتجاوز األزمة، متكامل مع الفعل باالتجاهات المختلفة.

اليسار والجملة التنظيمية )االشتباك الرابع(

إنَّ األداة التنظيمية تلعب دورًا حاسًما بالنضال واستهداف هذه األداة بما تعنيه من فعل جماعي وعقل جمعي، هو استهداف 

للفعل النضالي التحرري، وهذا ما يتم بناًء على إدراك العدو أواًل لمدى خطورة األداة التنظيمية الصلبة والفاعلة، وهذا ما يجب 

على قوى اليسار وعيه، والعمل على تطوير بنيتها التنظيمية، بما يعنيه ذلك من توسيع الحالة الديمقراطية الداخلية، وفتح 

المجال أمام قيادة شبابية مستعدة وواعية وفاعلة للعمل القيادي، ووعي حجم المتغير الحاصل، والتقاط مهمة تجديد وسائل 

التواصل الجماهيري، وتأثير وإعداد الكادر.

إنَّ هذه المهام تستدعي بناء إطار يساري ثوري فاعل، يضم قوى اليسار الثوري، ويتأسس على رؤية وبرنامج، وتوفر حالة 

قيادية مرتبطة بمصالح الجماهير، وُمعّبرة عنها وحاسمة للخيار سياسًيا وكفاحًيا، وتمتلك القدرة على تقديم رؤية وخيار على 

األرض، وهذا ال ينتج كخيار في إطار المساومات لتشكيل ائتلفات الهدف فيها الحد من السقف السياسي باألساس، وكذلك 

ال ُيبنى بناًء على ميراث من التخوف والتشكك ما بين أطراف هذا اليسار، وال ُيبنى فقط من خلل الخيارات الحزبية، بل يجب 

أْن يمثل نقطة جذب واستنفار آلالف تبحث عن خيار.

النجاح؛  إنَّ وحدة القوى اليسارية، إْن لم تقم بناًء على قناعة ورؤية وبرنامج وقيادة واستعداد، ال ُيمكن أْن تمتلك عناصر 

فالجمل السياسية والجماهيرية والكفاحية والتنظيمية، ملفات عمل تحتاج إلى جهد من أجل تحقيقها، ويحتاج كل حزب 

وكل إنسان يساري للعمل عليها.

توصيات

إنَّ أوضاع قوى اليسار الراهن تتطلب العمل على قاعدة محاور من أجل مواجهتها، وتحتاج إلى عقد جماعي لذلك، وإطلق 

حرية التفكير، على طريق توحيد الممارسة، وهذا يستدعي خطوات عملية أرى أنَّها:

أواًل: عقد مؤتمر يساري فلسطيني يضم قوى اليسار الثوري في فلسطين، بمشاركة شخصيات يسارية مستقلة، يتناول عنوان 
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اليسار الفلسطيني الثوري الموحد، رؤية وبرنامًجا.

ثانًيا: تشكيل إطار شبابي يساري تحت ُمسمى "الشبيبة اليسارية"، يضم قطاع الشباب وتأسيسه وقيادته، وتوفير ممكنات 

إلنجاح هذا اإلطار بشكل ديمقراطي، بعيًدا عن المحاصصة التي على اليسار أْن يلفظها، عبر إنتاج حالة قيادية لهذا اإلطار 

بشكل ديمقراطي.

ثالًثا: العمل على إصدار ثقافي جاد ومعمق، يتعلق بتقديم تجربة قوى اليسار وعوامل نجاحها وإخفاقها، وتناول التجارب 

ال  ثورية،  يسارية  ذهنية  إلنتاج  الثقافي؛  الصعيد  على  بالعمل  البدء  إلى  يهدف  وهذا  بالنقد،  وفشلها  اليسارية  الوحدوية 

تتمسك بقوالب جاهزة للحكم على بعضها البعض، وما أنتجته التجربة السابقة.

رابًعا: فتح المجال أمام المرأة في إطار قوى اليسار، والعمل على تشكيل إطار نسوي يساري فاعل.

خامًسا: االنشداد للحلقة الكفاحية على األرض، وإنتاج أدوات وابتكار وسائل وتشكيل ما يلزم لممارسة هذا الدور بشكل مميز، 

بما يعكس نفسه على سياق التجربة.

سادًسا: إعادة التصدي للمهام الوطنية واالجتماعية، واالبتعاد عن تصديرها لمؤسسات غير حكومية، والعمل على إنتاج األُطر 

الجماهيرية الفاعلة بين صفوف الجماهير والمدعومة منها، بما يتعلق باألسرى والشهداء والمرأة وغيرها، بحيث تصبح هذه 

المهام نضالية تتصدى لها أُطر نضالية فاعلة على األرض.

سابًعا: فتح المجال أمام حالة التجديد الشبابي بالهيئات القيادية لقوى اليسار. 

إنَّ هذه مهام عامة، فما يتطلبه الواقع اآلن ليس مبادرات، بل األهم َمْن يطبقها، وَمْن يعمل من أجلها، كما ُذكر في سياق 

هذا المادة، أنَّ أزمة اليسار ذاتية وتجاوزها كذلك، كما أنَّ المسؤولية تقع على عاتق قوى اليسار وقيادتها، وكل فرد أيًضا 

يمكن أْن يؤثر في هذا اإلطار.

بقي اإلشارة إلى أنَّ إحدى الروافع الرئيسية لتجاوز اليسار العربي العام ألزمته، ترتبط بقدرة اليسار الفلسطيني على تقديم 

أنموذج وتمثيل رأس حربة لمواجهة االحتلل بجميع األشكال، وفي مقدمتها العنف الثوري. 
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1. مقدمات نظرية لدراسة أثر الفكر االشتراكي في حركة التحرر الوطني، مهدي عامل، دار الفارابي، 1978، ط1، ص 67.

2. مصدر سابق، ص 67.

3. نقد الفكر اليومي، مهدي عامل، دار الفارابي، 2011، ط4، ص 87.

4. اليسار السوري في واقعه الراهن، سلمة كيلة، منشورات المتوسط، ص 202.

5.  اليسار العربي وقضايا المستقبل، فيصل دراج ومؤلفين، مركز البحوث العربية، القاهرة، 1996، ص 35.

6.  فكر غرامشي: مختارات، جمعها كارلو سالنياري، ماريو سبينيل، تعريب تحسين الشيخ علي، دار الفارابي، بيروت، 1976، 

ص20.

7.  نفس المصدر، ص 157.



 116

كتاب الهدف) 3(: ملفات

8.  نفس المصدر، ص 130.

9. أثر الفكر االشتراكي في حركة التحرر الوطني، مصدر سبق ذكره، ص 41.

10. في الثورة والقابلية للثورة، عزمي بشارة، المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، ص 92.

11. أثر الفكر االشتراكي في حركة التحرر الوطني، مصدر سبق ذكره، ص 41.

12. فكر غرامشي، مصدر سبق ذكره، ص 72.

13. أزمة ال نهاية لها: كيف ينتج رأس المال المالي االحتكاري ركوداً وانتفاضات، جون ببلمي فوستر، روبرت وماكشيسني، 

ترجمة مازن الحسيني، ص 95.

14. الفيروس الليبرالي: الحرب الدائمة وأمركة العالم، سمير أمين، دار الفارابي، ص 71.

15. الثورة التونسية: القادح المحلي تحت مجهور العلوم اإلنسانية، تقديم المولدي األحمر ومساهمة مجموعة من الباحثين، 

المركزي العربي لألبحاث ودراسة السياسات، ص 52.

16.اليسار العربي ، مصدر سبق ذكره، ص 16.

17.  إطللة أولية على اليسار في المشرق العربي، تحرير جميل هلل،  مؤسسة روزا لوكسمبورغ، رام اهلل، آذار 2014.

18. التجربة النضالية الفلسطينية - حوار شامل مع جورج حبش، أجرى الحوار محمود زويد، مركز الدارسات الفلسطينية، ص61.

19. موقع الثقافة، هومي ك. بابا، ترجمة ثائر ديب، ص 67.

20. أثر الفكر االشتراكي، مصدر سبق ذكره، ص 77.

21. نفس المصدر، ص 58.

22. نحو نهضة جديدة لليسار في العالم العربي، كريم مروة، دار الساقي، ص 207.

23. عقيدة الصدمة، صعود رأسمالية الكوارث، نعومي كلين، بالعبرية، 2011، ص 62.

24. الهوية الثقافية والعولمة: عشر أطروحات، األطروحة السابقة، محمد عابد الجابري، ورقة مقدمة في إطار العرب والعولمة، 

نظمها مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت بين 15-20 كانون األول 1997.

25.  ذات المصدر السابق، الجابري.

26. أثر الفكر االشتراكي، مصدر سبق ذكره، مهدي عامل، ص 58.

27. نفس المصدر السابق، ص 58.

28. إطللة أولية على اليسار في المشرق العربي،  مصدر سبق ذكره، ص 20.

29. مراجعة السياسات اإلسرائيلية تجاه القضية الفلسطينية، تحرر جميل هلل، منير فخر الدين، خالد فراج، مداخلة جميل 

هلل، بعنوان: "المسألة الفلسطينية في خضم محدداته الراهنة"، ص 15.

 30. الوثيقة النظرية المقدمة من المؤتمر السابع للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ص 831.

31. ذات المصدر السابق، ص 139.



 117

كتاب الهدف) 3(: ملفات

32 فكر غرامشي، مصدر سبق ذكره، ص 10.

33. في التنظيم الثوري السري، أحمد قطامش، ص 245.

34. كراسات السجن، غرامشي، ترجمة عادل غنيم، ص 170.

35. المجتمع المدني بين الوصفي والمعياري: تفكيك إشكالية المفهوم وفوضى المعاني، نادية أبو زاهر، ص 227.

36. المشروع الوطني الفلسطيني من استراتيجية التحرير إلى متاهات االنقسام، إبراهيم أبراش، ص 10.

37. مراجعة السياسات، تحرير جميل هلل وآخرون، مصدر سبق ذكره، ص 15.

38. الهوية الوطنية الفلسطينية في ظل العولمة، بحث في تغير األحوال والعلقات، ابتسام اسكافي، ط1، 2013، ص 320.

39. النظرية والحزب في فكر مهدي عامل، مداخلة نقدية في النظرية والممارسة في فكر مهدي عامل، ندوة فكرية، مركز 

البحوث العربية، دار الفارابي، 1989، ص 35- 98.

40.  الكاتب والروائي المنفي عبد الرحمن منيف، ص 260.

41. في التنظيم السري، مصدر سبق ذكره، ص 257.

42. فكر غرامشي، مصدر سبق ذكره، ص 270.

43. جبهتنا من األزمة إلى النهوض، الحزب والقضية التنظيمية كحلقة مركزية أولى في المرحلة الراهنة، الدائرة الثقافية 

المركزية للجبهة الشعبية، ص 27.

44. مراجعة لسياسات، تحرير جميل هلل وآخرون، مصدر سبق ذكره، ص 15.

45.  جبهتنا من األزمة إلى النهوض، مصدر سبق ذكره، ص 27.

46. خارطة اليسار العربي : تونس  - مصر - اليمن - السودان - المغرب - الجزائر، تحرير خليل كلفت، إعداد المولدي قسومي، 

ص 40.

47. نفس المصدر السابق.

48. إطللة أولية على اليسار في المشرق العربي، اليسار الفلسطيني، الواقع والتحديات، حسن رداودة، مصدر سبق ذكره، ص 

.84

49.  اليسار السوري في واقعه الراهن، سلمة كيلة، الطبقة الثالثة، منشورات المتوسط، ص 202.

50. نقد الفكر اليومي، مهدي عامل، دار الفارابي، ص 23.

51. مقدمات نظرية في التناقض، مصدر سبق ذكره، ص 542.



 118

كتاب الهدف) 3(: ملفات

قراءة في موضوعة الرفيق األسير وائل الجاغوب 
)اليسار وأزمته الذاتية(

 زكي أبو العيش
كاتب وأسير سابق/ فلسطين

مع التثمين لهذا الجهد الرائع الذي بذله الرفيق األسير ومحاولته بموضوعية تشخيص أزمة اليسار الفلسطيني والعربي 

الذاتية بوصف "الذاتي محدد وحاسم ويمتلك صفة الحسم مسلًحا بإرادة ووعي وقدرة على التوظيف" واسهاًما منا في 

مناقشة ما ورد في الدراسة سنسجل بعض المالحظات التي نرى أنها جزء من األزمة وتشكل من وجهة نظرنا إثراء للنقاش للخروج 

من هذه األزمة.

المالحظة األولى: ما هو اليسار وما معناه وما هو الدور المناط به

يختلف  ال  بعضها  أن  من  بالرغم  العربية  الفلسطينية  الساحة  في  القوى  من  واسعة  أطياف  على  اليسار  اسم  أطلق  لقد 

اسم  عليها  ليطلق  "اليسار"  التسمية  من  الهروب  ويتم  األيديولوجي،  حتى  أو  السياسي  الطرح  في  أكان  اليمين  عن  شيًئا 

على  محددة  معايير  وفق  التصنيف  يتم  أن  الضروري  من  أنه  المناسبة  وبهذه  أوسع،  طيف  لتشمل  الديمقراطية  القوى 

أساس أيديولوجي وسياسي من ناحية وعلى أساس طبقي من ناحية أخرى، فليس من الجائز وضع كل هذا الطيف المتنوع 

والمتشرذم في سلة واحدة، وعلى هذا التصنيف تصبح التحالفات مفهومة.

وفي اعتقادي ان توسيع مصطلح اليسار هو ما يعمق أزمته ويزيد من تعقيداتها حيث تشكل تلك الشرذمات متاهة ال تبرر 

وجودها فتصبح مجرد أسماء ال تقنع الجماهير بل وتصبح عبء على ما عداها من قوى، ألنها تخلق تناقضات وصراعات فيما 

بينها على حساب القضية األساسية، فيصبح التنافس على الصدارة همها وأولوياتها بينما يحقق ذاته وأهدافه تارًكا اليسار 

يصارع ويؤزم ذاته في ظل انشغاالته بذاته.

وكنت أفضل أن تتناول الدراسة الجبهة الشعبية بمفردها بدون الذهاب بعيًدا لمعالجة اليسار برمته، ورغم أن ذلك مفيد 

وضروري ولكن في تصوري أن نهضة الجبهة الشعبية كمحور لليسار الفلسطيني سيعكس نفسه على باقي اليسار وينهض 

به أكان على المستوى الُقطري الفلسطيني أو على المستوى العربي القومي.

المالحظة الثانية: إن كنا في مقاربة أزمة اليسار ومحاولة الخروج منها فإننا أمام عدة مسائل أهمها المسألة النظرية التي 

ينطلق منها اليسار ولعلي هنا أركز على مسألة المنهج المادي الجدلي والتاريخي الذي يتبناه اليسار العربي والفلسطيني 

بالذات، بالمعنى الذي يؤكد تبني أو استرشاد ولكن يظل هذا مجرد نظرية ال تجد ترجماتها على أرض الواقع، أقول ذلك 

ألن فهم ووعي المنهج ال يعني أن ال نستطيع قراءة واقعنا الخاص الذي يتميز عن غيره، واستنباط مفاعيل التغيير التي 

تتناسب مع هذا الواقع، فواقعنا العربي وواقعنا الفلسطيني يختلف عن األوروبي وعن روسيا وعن الصين... إلخ وبالتالي فإن 
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تاريخنا وواقعنا له خصوصياته ومن هنا يجب أن نقرأها من زاويتنا القائمة على المنهج وليس من خلل التماثل مع األوروبي 

الرأسمالي وبروز طبقتي  إلى  االقطاعي  أوروبا من  الذي جرى في  االجتماعي واالقتصادي  التطور  أن  أو غيره، وهنا أقصد 

والتحول  الدولة  الدين عن  البرجوازية ثورية في حينه وفصل  الذي جعل  الصناعي  للتطور  والبروليتاريا كنتيجة  البرجوازية 

إلى العلمانية مما أسس إلى االستعمار الذي ربط باقي شعوب األرض به بحيث أوقف نمو وتطور هذه الشعوب لتظل تابعة 

وخاضعة ويظل النموذج األوروبي هو المسيطر اقتصادًيا وثقافًيا واجتماعًيا، وتظل الشعوب األخرى ترزح تحت وطأة الجهل 

والفقر ال تتقدم، بحيث بات من الممنوع عليها احراز أي تنمية تحقق استقللها وتطورها.

تم  اليسارية  األحزاب  أن  بالرغم من  النظري  المستوى  الدينية في  المسألة  معالجة  على  اليسار  ذلك عدم قدرة  إلى  نضيف 

األحزاب مساءلة  التغيير وعلى هذه  لعملية  المطلوب  الجماهيري  البعد  احراز  تأسيسها منذ أمد بعيد ولكنها لم تستطيع 

نفسها لماذا لم تستطع إحراز اختراق في أي ُقطر عربي بينما القوى الدينية استطاعت أن تحقق لذاتها البعد الجماهيري، 

وقد يقول قائل أن الدين تاريخه أبعد ومتجذر أكثر في الوجدان الشعبي، ولكن إذا قلنا أن أحزاب اليسار هي األقرب للجماهير 

المسحوقة والفقيرة وتعبر عن أهدافها وطموحاتها فمن البديهي أن تصطف هذه الجماهير خلف اليسار، بمعنى أن هذه 

المعادلة ال يمكن مقاربتها مع الواقع الذي يعيشه اليسار من تشرذم وأزمات ذاتية وابتعاد الجماهير عنه.

إًذا نحن أمام معضلة ذاتية من الناحية النظرية من ناحية ومن المسألة األخلقية من ناحية أخرى، وبالرغم من كل ما كتب في 

المسألة النظرية من مفكرين عرب حاولوا قراءة المجتمع العربي والفلسطيني، إال أنهم ظلوا يتعاملون مع اإلسلم السياسي 

على أنه قاصر، بل وذهب الكثيرون إلى تخوينه ألنه يصب في النهاية إلى نظام رأسمالي أو كمبرادوري وتابع وال يحقق 

بين  القوى  لهذه  األرض هو تمدد  ما يجري على  بينما  الجماهيرية،  الحركة  الذي يفصلهم عن  بالمعنى  للجماهير  مصلحة 

الجماهير مستثمرة الحالة النفسية المتدنية لعموم الشعوب العربية والفلسطينية بالذات، وباختصار فإن اليسار معني بإيجاد 

صيغة نظرية تستطيع التغلب على المسألة الدينية وال تجعلها أساس في مقاربة الصراع االجتماعي بين القديم والجديد، 

بحيث تصبح المسألة الطبقية هي أساس الصراع في المجتمع العربي والمجتمع الفلسطيني ولكن كيف؟ هذه مسألة تحتاج 

إلى دراسة مستفيضة تستطيع الوصول للجماهير وتأطيرها خلف اليسار؟؟

المالحظة الثالثة: وهي مسألة الحزب من طراز جديد

لعل هذه المسألة هي من أدق األزمات التي تعيشها أحزاب اليسار، فاألزمة هنا طالت البنى والهياكل التنظيمية التي ترهلت 

مع التغيرات التي جرت في المحيط، وال شك أن ما جرى عام 2011 وما يجري في عام 2019 م من ثورات أو حركات وانتفاضات 

الثورات بل وغيبت عنها وعن  اليسار قيادة هذه  الجمهوريات لم تستطع قوى  العربية وبالذات  البلدان  شعبية في معظم 

مشاركتها الفاعلة بها، ومن هنا تظهر األزمة وعمقها في عدم تلبية بنى وهياكل هذه األحزاب للمستجدات التي تحدث 

للجماهير أو بمعنى آخر عدم قدرتها على قراءة الواقع رغم التنظير من ناحية وعدم االستجابة السريعة لهذه البنى والهياكل 

لما يحدث في الشارع من ناحية أخرى، ومن الواضح أن هذا يطرح المهمة األساسية التي قد تتغلب على األزمة الذاتية وهي 

بناء حزب ثوري من طراز جديد على األرضية ال لينين ية، مع احتواء المسألة الديمقراطية وتوسيعها قدر اإلمكان بمعنى أن 
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المعادلة في الوقت الحالي تحتاج إلى استنهاض حقيقي وجدي وفق بنى وهياكل تنظيمية صارمة تلتزم بالقانون الناظم 

من ناحية، وباأليديولوجيا من ناحية أخرى وااللتزام بالمسألة الديمقراطية من ناحية ثالثة حيث أتفق تماًما مع ما ورد في 

الدراسة عن "اليسار الذي نريده وهو اليسار الجذري حامل للمشروع ويعيش بين الناس، يسار ال نخبوي منعزل".

المالحظة الرابعة: الطبيعة البنيوية ألحزاب اليسار 

حيث ال نجد مفر من االعتراف بأنها باتت أحزاب غارقة في البيروقراطية نظرًا النسجامها إلى حٍد بعيد مع اللغة التي فرضت 

عليها من قبل السلطات الحاكمة فاستبدلت بالفعل مفرداتها بمفردات ال نستطيع القول عنها إال أنها تدوير زوايا لتصبح 

مقبولة من قبل القوى السائدة، األمر الذي يفيد بابتعادها عن منطلقاتها وأسباب تكونها وتأسيسها، وما يفترضه هذا من 

مصالح وتكوين جماعات مصالح على حساب النضال الفعلي كنوع من االنجرار إلى تقاسم الكعكة أو على األقل االستفادة من 

الفتات الذي تستغني عنه السلطات الحاكمة، مما يعمق األزمة البنيوية ويزيد من التناقضات الداخلية التي تؤدي إلى مزيد 

من االنقسامات والتشرذمات بحًثا عن الذات الفردية أو الزعامة الفارغة التي ال هدف لها سوى الزعامة.

وإذا قلنا أن التفتت هو حال اليسار بالرغم من الطرح السياسي المتقارب واأليديولوجي المتقارب، فلماذا ال يتم التوحد واالندماج 

على األقل ولو في ساحة واحدة ولكن ما يجري هو مزيد من التفتت واالنقسام، أال يشير ذلك إلى عدم جدية هذا اليسار في 

حمل هموم الجماهير وطموحاتها والسير بها حتى النهاية، وهل وجود خلفات هامشية سبب للنقسام مع إقرار الجميع بأن 

هذا يعمق األزمة ويكثير من ذيولها، أال يعزز ذلك خيار العمل الفردي خارج األطر الحزبية، ألم ينطلق معظم كوادر األحزاب 

اليسارية إلى مؤسسات N.G.O.S أو المشاريع الشخصية بعيًدا عن االنغماس المباشر في هموم األحزاب والجماهير.

الملحظة الخامسة: التوصيات، لقد عمم الرفيق وائل هذه التوصيات على القوى التي تسمي نفسها باليسار، وهنا أتقف مع 

ما جاءت عليه التوصيات ولكن طالما أن المسألة ذاتية بالمعنى الذي جعل كل فصيل أو حزب مأزوًما ذاتًيا فإن النهوض أيًضا 

يكون ذاتًيا ينبع من كل فصيل، متجاوزًا لحالة المحاصصة والصراع البيني على الصدارة وإحالة المسئولية عن الفشل أو األزمة 

على غيره من القوى،ـ نقول أيًضا أن األحزاب والقوى اليسارية التي تدعي الجذرية مطالبة بالتوحد وحتى االندماج وترك حالة 

التشرذم في أعداد أكثر من القوى أو األحزاب التي ال داعي لها أمام حالة النضال الضروس والجدي المتوقع منها في ظل 

المخاطر التي تهدد أكانت الساحة الفلسطينية أو الساحة العربية التي يستفحل بها حالة الصراع الطائفي والمذهبي واالثني 

بما يهدد النسيج االجتماعي لهذه الدول ويدفعها نحو البعثرة واالنهيار والتشظي.

لقد بات أمر استنهاض القوى اليسارية لذاتها ضروري بل وأكثر من ضروري وُملِح وهي في مفترق طرق إما الذهاب إلى 

إعادة تصدرها للمشهد الكفاحي الجماهيري أو الذهاب نحو التلشي واالندثار، أما البقاء في الوسط تتماهى مع هذا أو ذاك 

من سلطة أو قوى دينية بات ال يجدي وال يشكل البديل الذي تحتاجه الجماهير.
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قراءة في دراسة وائل الجاغوب بعنوان
 »الكارثة املبهمة لليسار«

حسين البدري

كاتب وروائي/ مصر

سعدت في األيام األخيرة، بقراءة دراسة مسؤول فرع األسرى في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ، الرفيق األسير 

وائل الجاغوب المعنونة بـ"أزمة اليسار وسبل النهوض"، ومبعث سعادتي أن الدراسة تشير بوضوح إلى مواطن الخلل، 

وبقدر سعادتي أثارت فيَّ الدراسة شجون قديمة عن أزمة مستحكمة تتصاعد تأثيراتها يوًما تلو اآلخر، والمحصلة أنه ال حل 

طالما بقيت األطر القديمة نفسها والهيئات القيادية ذاتها، ربما نحتاج إلى "ثورة ثقافية" مثل التي نفذها ماوتسي تونج 

في الصين لكي نتخلص من تبعات "الكارثة المبهمة" بتوصيف آالن باديو عن سقوط الشيوعية المروع في القرن العشرين.

يمكن تلخيص واقع اليسار العربي الراهن في كادر ماركسي بدأ حياته السياسية في العقدين األخيرين من القرن الماضي 

في خنادق المقاومة، داعًيا للعنف الثوري ضد األنظمة والقوى الرجعية وبالطبع إسرائيل، وأنهاها اآلن مناضًل في مخابئ 

مراكز بحثية وحقوقية ضد التحرش الجنسي واضطهاد المثليين وأحكام اإلعدام مع حديث منمق وزائف عن األقليات الجنسية 

والهويات العرقية واالختلفات الثقافية، للهروب من نقاشات حقيقية وملحة عن حال الجماهير وفقرها وعذاباتها اليومية في 

ظل نظام اقتصادي يسحق إنسانية اإلنسان ويحوله إلى شخص مقهور ومعذب. إن خطاب اليسار المتماهي مع اإلمبريالية 

يعادي جماهيره في األساس بداًل من العمل على تحريرها، ويحولها إلى عدو مفترض ويقدمها لقمة سائغة إلى أعدائها 

الطبقيين بوصفها خطر على التطور والحضارة.

المأزق الوجودي 

يبدأ الكاتب دراسته بوصف "المأزق الوجودي" الذي يعيشه اليسار العربي، قائًل إن "األزمة ُتنِتج َمن يمثلها وتخلق مصالحها"، 

ومهمة تجاوزها "تستدعي النضال والصدام ليس مع اآلليات واألدوات واألساليب، بل مع عقل وثقافة ومصالح أصبحت راسخة"، 

إن اليسار العربي لم يعد مشغواًل بالقضايا الكبرى وبات همه اليومي الطنطنة عن قضايا صغيرة وقد تكون هامشية أحياًنا، 

ربما الفشل المفجع في تحقيق اآلمال العريضة دفع البعض إلى هزيمة ذاتية منكرة، تتجلى في خطاب سياسي واجتماعي 

يشبه الخطاب اليساري، لكنه في العمق ليس يسارًيا، بل يعطل القوى الحقيقية الممثلة للطبقات الكادحة عن القيام بدورها، 

فكل هذا الضجيج اليساري من حولك وال شيء يحدث على اإلطلق.

سنوات  مدار  على  "خيارًا  مّثل  إنه  بقوله  الجاغوب  يوضحه  ما  الفلسطيني،  اليسار  واقع  من  العربي  اليسار  عثرات  تتكشف 

االشتباك مع المشروع االستعماري االستيطاني الصهيوني"، حتى "ساهم العامل الموضوعي بتكشف األزمة من انهيار للمنظومة 
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االشتراكية، وبداية إعادة ترتيب العالم، وتجلّى ذلك عربًيا وفلسطينًيا في مسارات التسوية السياسية"، يشير الكاتب بوضوح 

إلى فداحة سقوط اليسار على مسار القضية برمته، حيث ُنحى الكفاح جانًبا وجلس المقاتل السابق )وإن لم يكن يسارًيا( مع 

الُمستعمر الصهيوني لعقد وثيقة استسلم.

لم يكن انهيار اليسار العربي مفاجًئا، فقد سبقته إشارات دالة، لقد حدث منذ بدايات الثمانينيات من القرن العشرين ما يمكن 

وصفه باالختراق اإلمبريالي المنظم للقوى اليسارية في الوطن العربي عن طريق منظمات التمويل األجنبية، وتحّول المناضل 

على  المحمولة  والثقافية  السياسية  للهيمنة  التام  االستسلم  إعلن  سياق  في  غربية  أجندات  عن  يدافع  أجير  إلى  السابق 

ذراع العولمة فيما بعد، والتي يقتبس الجاغوب من محمد عابد الجابري في وصفها "نظام يقفز على الدولة واألمة والوطن: 

وبالتالي؛ إذابة الدول الوطنية، وجعل دورها يقتصر على القيام بدور الدركي لشبكات الهيمنة العالمية".

يخلص القارئ بعد مطالعة الدراسة المهمة إلى أن أزمة اليسار نتجت عن ثلثة أسباب: 1- غياب الحركة االجتماعية 2- االختراق 

اإلمبريالي 3- االستسلم للهيمنة الثقافية. وهي أسباب تشير إلى حد بعيد إلى مواطن الخلل، وتكشف دون مواربة عمق 

اإلشكالية وتجذر أسبابها في واقع اليسار الراهن، ليس الفلسطيني فحسب، بل العربي أيًضا.

اليسار الذي نريد

الكاتب لم يتركنا ضحايا شعور اليأس من إصلح حال اليسار، بل يختتم دراسته بتوصيات سبعة تبدأ باالعتماد على الشباب 

"تجاوز  اإلسرائيلي ألن  الُمستعمر  الثوري ضد  العنف  ممارسة  إلى ضرورة  الدراسة  وُينهي  القيادية،  الهيئات  وإدخالهم في 

اليسار العربي العام ألزمته، يرتبط بقدرة اليسار الفلسطيني على تقديم أنموذج وتمثيل رأس حربة لمواجهة االحتلل بجميع 

األشكال".

اليسار الذي ننشده كعرب باختصار ليس هو اليسار الراهن، فلسطينًيا على األقل بسبب المعركة الوجودية المستمرة على أرضنا 

مع المستعمر الصهيوني، لقد خبرنا يسار جورج حبش ووديع حداد وغسان كنفاني، وليس علينا في زمننا هذا رغم ما نعانيه 

من تردي وانهيار على كل األصعدة بأن نتعاطى مع يسار يعجز عن اإلقدام على حمل لواء شعب في مرحلة تحرر وطني، إن 

الشعب الفلسطيني في كل أرجاء العالم يبحث عن من يمثله بعيًدا عن ثنائية االستقطاب الحاد بين "حماس" و"فتح"، وليس 

سوى اليسار المخول بتحقيق نقلة نوعية على مستويات العمل الكفاحي والقيادة الجماهيرية والخطاب السياسي المتبوع 

بالفعل على األرض.

إن القضايا العادلة تستحق رجال على قدرها قبلتهم الوحيدة هي الوطن، وليس سوى فلسطين قضية عادلة وواضحة في زمن 
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قراءة في الورقة املقدمة من األسير وائل الجاغوب 
حول أزمة اليسار وسبل النهوض

رامي مراد
باحث في قضايا التنمية/ فلسطين

بداية يمكن القول أن ما تضمنته الدراسة المقدمة من األسير وائل الجاغوب، فيما يتعلق بأزمة اليسار البنيوية، 

البناء عليها وعلى مجموعة  بمثابة مساهمة نوعية وعميقة وأساسية يمكن  والموضوعي، هي  الذاتي  ببعديها 

التوصيات التي خلصت إليها الدراسة، إذا ما توافرت اإلرادة لدى القوى اليسارية لتجاوز أزمتها على األقل في شقها الذاتي.

يلغي وجود بعض  أن هذا ال  إال  أزمته،  لتجاوز  لليسار  لرسم خارطة طريق  إطار محاولتها  الدراسة رؤية هامة في  طرحت 

الملحظات، سواء للتأكيد على ما تقدمت به الدراسة، أو للتوضيح، أو في إطار التباين المعرفي لوجهات النظر حول القضية 

المثارة، وفي كل األحوال فإن مجمل هذه الملحظات تأتي في إطار إغناء الورقة وإثرائها معرفًيا، وذلك بهدف إثارة نقاش 

موضوعي حول مضمون الورقة وما تضمنته من أزمة اليسار وسبل النهوض به.

تناولت مقدمة الورقة إسهامات اليسار على مدار سنوات االشتباك مع المشروع االستيطاني الصهيوني، وهذا موضوعًيا صحيح، 

إال أن ذلك وفًقا لما أورده الباحث لم يبَن على برامج مطلبية واجتماعية ملتصقة بالجماهير الكادحة، وإنما ُبني على مواقف 

القوى اليسارية الجذرية من الصراع، والذي لألسف لم يستمر بجذريته، وتجاوز األيديولوجيا عندما قدمت بعض القوى اليسارية 

رؤيتها للبرنامج المرحلي والذي أسس فيما بعد لمشروع التسوية السياسية.

نجحت الورقة في تحليل واقع اليسار وأزمته، والتأكيد على ضرورة إعادة  تعريف اليسار لذاته، إذ عززت فرضية الورقة األساسية 

هذا االتجاه عندما ذهبت إلي لقراءة أثر أزمة اليسار كمحدد أساسي وحاسم في تعميق أزمته أو تجاوزها، دون إغفال الظروف 

الموضوعية باعتبارها عامًل محدًدا وأساسًيا ولكنها ليست حاسمة.

وفق الباحث في  تركيزه داخل اإلطار المفاهيمي على تعريف الحزب باعتباره أداة سياسية وأيديولوجية تعبر عن الطبقات 

الكادحة، باعتباره أي التعريف هاًما وأساسًيا في السياق العام، لكنه يغض الطرف عن الميوعة والسيولة الطبقية في الواقع 

تشترط  والتي  الماركسية،  حددتها  كما  الطبقات  فيه  تتبلور  ولم  الُمنتج،  غير  الريعي  االقتصاد  على  يقوم  الذي  العربي 

نضوج المجتمع  الرأسمالي، وذلك كونه لم يحمل خواص التشكيلة االجتماعية واالقتصادية الحديثة )الرأسمالية(، ولم يتخَل 

عن سمات التشكيل االقتصادي واالجتماعي اإلقطاعي، وهو ما أدى إلى بقاء القوى اليسارية العربية تحمل شعاراتًيا، وليس 

بالممارسة "صعود البروليتاريا ككوادر أساسية في الحزب، مما أدى إلى هيمنة قيادة من )البرجوازية الوطنية( على هيئات 

األحزاب اليسارية العربية، والسيطرة عليها. وحل  شعار االنحياز الطبقي لمصالح الطبقات المهمشة مكان الشعار الذي يدعم 
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صعود الكادحين إلي دفة القيادة، مما انعكس الحًقا على فهم اليسار للكتلة التاريخية التي لم تتبلور كما حددها جرامشي، 

ولم يساهم اليسار في تبيئة مفهومها.

أدى طول أمد الصراع مع العدو الصهيوني، وتجذر المواقف بمضامينها الوطنية والنضالية التحررية، إلي تغييب قصري للدور 

المطلبي والمجتمعي لقوى اليسار، وهو ما أثر تدريجًيا على قوة حضور األيديولوجيا كمحدد في بناء التحالفات وتشكيل 

أو إعادة تشكل الحزب اليساري، والذي ساهم بدوره في تكلس البيئة التنظيمية لدرجة أفقدته دينامية التمثيل الطبقي 

الذي تمسك به اليسار كمبرر لوجوده وحوامله الجماهيرية منذ تأسيسه، وأدى أيًضا إلي تغييب تدريجي لمركزية األيديولوجيا 

كمتطلب للنتماء واالستقطاب الحزبي.

أتاحت أزمة اليسار الذاتية والضعف التدريجي له، والتغييب األيديولوجي، الفرصة المضادة للثورة أن تغّيب مفاهيم الحزب 

المصالح، وهو ما تناولته  التمثيلية والتعبير عن  ليبرالية، كالديمقراطية والبرامج  والثورة والتمثيل واستبدالها بمفاهيم 

الورقة ووجب التأكيد عليه ألهميته.

الفقراء  الهوة بين  الرأسمالي وتغوله، واتساع  النظام  الباحث في تقديم تحليل نوعي في ورقته عندما تناول تطور  نجح 

واألغنياء، باإلضافة إلي تعزيز الطائفية والصراعات المذهبية واالثنية في المنطقة العربية، مما أسس لضرورة أن ينظر اليسار 

الحزبية دون إعادة  اليسار أن يتجاوز أزمته  إلى أزمته من منظور عربي قومي وليس حزبي وطني، حيث لم يعد بإمكان 

تعريفه لذاته على المستوى القومي العربي، وبناء البرامج والتحالفات استناًدا على األيديولوجيا المعبرة عن مصالح الفئات 

االجتماعية المهمشة، وهذا يستدعي بالضرورة إعادة تعريف الكتلة التاريخية التي يفترض أن تشكل حامًل لمشروع اليسار 

العربي. يضاف إلى ذلك تغلغل مفاهيم الليبرالية، والليبرالية الجديدة إلي بنى األحزاب اليسارية وهيمنتها على الخطاب كما 

أوضح الباحث، وهذا صحيح بالمعنى النسبي والشكلي.

من الناحية الموضوعية هناك أزمة بنيوية تتعلق بتعاطي وتفاعل النخب العربية مع مفاهيم الحداثة دون إعادة تعريفها أو 

قراءتها وفًقا للسياق والظروف البيئية العربية، وهذا بحكم التبعية، ومن األهمية اإلشارة إلي الواقع العربي الذي لم ينجح 

بتعزيز مشروعه الذي انطلق مع بدايات مراحل التحرر من االستعمار المباشر ورفع شعار "التحول نحو اإلشتراكية"، إال أنه ومع 

صعود موجة الليبرالية الجديدة تحول الشعار نحو "التحول إلي الديمقراطية"، وهو الشعار الذي تبنته القوى اليسارية لألسف. 

وفي الحالتين بقي اليسار أسير رؤية القوى المهيمنة واالستعمارية وبعيًدا عن خصوصية الواقع العربية ومتطلبات نهوضه، 

وتعزيز  بتنميته  وتساهم  العربي  الواقع  لخصوصية  تستجيب  التي  الديمقراطية  نحو  التحول  فشل  نستشرف  يجعلنا  ما 

سيطرته على موارده.

بالعودة إلى العامل الذاتي مهم إعادة التأكيد على أهمية أن يعيد اليسار العربي تعريف ذاته ويعيد االعتبار لأليديولوجيا 

كمحدد أساسي للستقطاب وبناء التحالفات وصياغة البرامج على المستويين السياسي والكفاحي وأيًضا االجتماعي والمطلبي 

باعتبار أن العلقة بينهما جدلية. وبما أن الواقع العربي االقتصادي إشكالي ومشوه، لم يرتِق لتشكله وفًقا للنظام الرأسمالي، 

ولم يعد واقًعا إقطاعًيا، فعلى قوى اليسار أن تعيد فهم السياق وتحدد الكتلة التاريخية التي ستبني عليها مشروعها، وهذا 
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يتطلب إعادة االعتبار لألطر الجماهيرية المحيطة بالحزب، وفي القلب منها اتحاد العمال والمهن واالتحادات الطلبية، على 

أن تعيد تعزيز العلقة وتصحيحها مع هذه األطر باعتبارها أداة استقطاب ونضال تبني برامجها على مستوى عربي قومي، 

وليس حزبي وطني، ومنحازة باألساس إلى الفئات األكثر تهميًشا وفقرًا. كما أن على قيادة األحزاب اليسارية تجاوز وعيها 

المتكيف مع الواقع ويفترض ديمومة األزمة، ما يجعلها تتعايش معها وتخلق مبررات تتعلق بصعوبة الظرف الموضوعي 

وتحول دون وحدة قوى اليسار.

تطرق الباحث إلى أهمية الموازنة داخل الحزب بين الفرد والجماعة، وهذا مهم لكن مع الحذر بأن ذلك قد يساهم بمزيد من 

االختراق للحزب، وإدخال مصطلحات ليبرالية تعزز الفرد داخل اإلطار التنظيمي؛ فالمطلوب إعادة تعريف اليسار لمفهوم المركزية 

الديمقراطية باتجاه مزيد من المساحة لتأثير الفرد، لكن دون التحول نحو الليبرالية، وأيًضا تجاوز المركزية البيروقراطية، وهذا 

لن يتأتى دون إعادة االعتبار والتوازن لألطر الجماهيرية المعبرة عن مصالح القطاعات االجتماعية المختلفة، وتدفع بقياداتها 

داخل األطر الحزبية لتعبر عن مصالح هذه الفئات والقطاعات.

 أكد الباحث في ختام الورقة على النتيجة األهم، وهي نًصا كما أوردته الورقة نقًل عن حسن زوادته )...اليسار الفلسطيني 

الفئات الشعبية وفي مواجهة سياسات السلطة في الضفة وقطاع غزة  لم يخض حتى اآلن معركة فعلية دفاًعا عن مصالح 

االقتصادية واالجتماعية، ولم يقم بدور فاعل على صعيد معالجة االنقسام السياسي والتجزئة السياسية واالجتماعية(. وهذا 

ما أفقد وال يزال اليسار قاعدته وموطئ حضوره وفعله، وذلك ناتج عن تغييب األيديولوجيا كمحدد أساسي ورئيسي في بناء 

التحالفات وصياغة البرامج لقوى اليسار العربي والفلسطيني.
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أفكار إلعادة البناء
قراءة في دراسة وائل الجاغوب بعنوان أزمة اليسار العربي

)اليسار املصري نموذجًا( 
خالد المصري

كادر سياسي ماركسي/ مصر

تحية واجبة:

ُأحيي، بدايًة، الرفيق المناضل وائل الجاغوب )مسؤول فرع السجون في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (، ومن خالله 

أتوجه بتحية الصمود والثورة إلي كل مناضلي شعبنا الفلسطيني الصامد في األسرين: الوطن السليب، وسجون االحتالل.

وأوافق علي محاور تحليله ألزمات اليسار الفلسطيني، الذي نكن لفصائله المناضلة احتراماً خاصاً، لعلقتنا التاريخية بالقضية 

إاّل  الفلسطيني،  اليسار  شأن  يخص  فيما  بدلوى  اإلدالء  في  الصلحية  أو  القدرة  أملك  ال  كنت  وإن  الفلسطيني،  وبالنضال 

اليسار المصرى، والتي تعكس ذات األزمة  الخاصة بأزمة  الحوار الضرورى، أطرح بعض األفكار  أني، ومساهمًة في إثراء هذا 

الفلسطينية، ونفس األزمة التي ُيعاني منها رفاقنا في مختلف البلدان العربية، عسانا -من خلل الحوار المشترك- أن نتلّمس 

مكامن النقص ومظاهر الخطأ، وأن نتوصل، من خلل الجهد الُمنظم، الُمخلص، الُمشترك، إلي خطة عمل إلعادة البناء، تساهم 

في دفع المخاطر، وصد التهديدات المحيطة بأهلنا وأوطاننا.

ت الورقة التى طرحها الرفيق بعنوان: "أزمة اليسار وسبل النهوض"، الَعَصب الحّساس في ربوع الوطن العربي كله،  لقد مسَّ

وفي جميع بلدانه من أقصاه إلي أقصاه، فهناك شعور جارف بوطأة تراجع دور اليسار علي النحو الُمخل، بل الخطير، الراهن، 

ومفاتيح صنع  والثروة  بالسلطة  ـ  والعسكرى  والديني  المدني  المختلفة:  الطبقية  بشرائحها  ـ  اليمينية  االتجاهات  وانفراد 

مستنقع  إلي  المنطقة  دول  ـ  المظاهر  ُمتعددة  استبدادية  سلطوية،  بممارسات  ـ  وقيادتها  واالقتصادي،  السياسي  القرار 

الفقر والتخلّف والخراب والتطبيع مع العدو الصهيوني، واألوضاع الكارثية الناجمة عن التبعية واالرتهان للمراكز اإلمبريالية 

المتوحشة، وخضوعها الُمذل والُمدمر إلملءات "صندوق النقد الدولي" و"البنك الدولي" وغيرها من المؤسسات المالية الُمهيمنة.

العربية فور  اليسار إلي حرٍب طاحنة، سعت الجتثاث جذورها من األرض  عداء ُمستحكم: لقد تعرّضت تجمعات وتنظيمات 

قها نسمة الهواء األولي، أوائل القرن الماضي، إلدراك الطبقات البرجوازية الحاكمة، بمستويات تبلورها المختلفة، أن العدو  َتَنشُّ

الرئيسي لها، لم يكن االستعمار أو التخلّف، وإنما اليسار، الذي وضعته في مرمي أسلحتها الُمشرعة دوماً، ِحرصاً علي قطع 

أواصر العلقات الطبيعية بينه وبين جماهير شعبه من الكادحين والفقراء، بل وحتي "الُمتنورين" من القطاعات الُمتعلمة 

والُمتطلعة لبناء المستقبل، وتعاونت في تصفية تنظيمات اليسار مع المستعمر والجماعات الدينية المتطرفة، اللذان حّثاها 

على االستمرار في الضغط علي تكوينات اليسار، وبالذات التيار الماركسي، في مهدها، وحصار دورها قبل أن يتصلّب عودها، 
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وُيصبح عصياً على التحطيم. 

واألدهى أن العداء للماركسية الذي اشتدت ضراوته في ظل الحكومات البرجوازية الوطنية، كحكومة "سعد زغلول" الوفدية، 

ـ "الحزب االشتراكي المصرى" األول، الذي تأسس عام 1921)1(، لم تتراجع وتيرته في ظل  التى وّجهت ضربات أمنية عنيفة ل

الُنظام الوطني للرئيس "جمال عبد الناصر"، الذي رفع شعارات "االشتراكية"، وانتصر لحركات التحرُّر، فلم يعاِن اليسار في عهود 

بوا واستشهدوا في تلك  االحتلل ما عاناه في منافي ومعتقلت النظام الوطني، ولم ُيَعـذَّب قادته وُيسَتشهدوا، مثلما ُعذِّ

السنوات الصعبة!

وعلى امتداد نحو قرن كامل، منذ تأسيس هذا الحزب، وحتى اللحظة الراهنة، قّدم اآلالف من المناضلين الماركسيين المصريين 

تضحيات جسيمة، ودفعوا تكاليف غالية: شهداء وُمغتالين ومنفيين، وصرفوا سنيَن طويلة فى السجون والمعتقلت، وسّطروا 

ملحم من المقاومة والصمود، وخاضوا نضاالت بل حصر، طرحوا خللها أفكارهم وتركوا بصمتهم الواضحة على ثقافة وفكر 

وتاريخ الوطن كله، حيث شاركوا فى األحداث الكبرى التى مرّت بها مصر، وأدوا أدواراً بارزة فى هّبات شعبها وثوراته، ومعاركه 

التاريخية، ضد االحتلل والفساد واالستبداد والقهر، وفى بعض األحيان كانوا القوة الُُمَحرِّكة والجماعة الرئيسية المؤثرة فيها.

من   ً عاليا  مستوًى  العشرين  للقرن  األخير  النصف  خلل  بلغت   المصرية،  الماركسية  الحركة  أن  زكريا"  "فؤاد  الدكتور  ويرى 

التأثير فى األحداث، خلل فترات كان اليسار المصرى خللها فاعلً، وكان التحامه بالقواعد الجماهيرية حقيقة واقعة، "وكانت 

الصورة الشعبية لليسار حتى فى نظر الجموع التى تفتقر إلى الوعى السياسى وال تمتلك فهماً واضحاً لمعنى االشتراكية أو 

الماركسية والشيوعية، إيجابية إلى حد بعيد")2(.

ضد  الصراع  وتأجيج  بيفن"،  ـ  "صدقى  اتفاقية  إحباط  فى  فعاالً  دوراً  لعبت  حين   ،1946 ـ  ـ  1945 فترة  منها  األولى  كانت  ـ  ـ

االستعمار البريطانى والحكم الرجعى فى الداخل.

ـ 1925، حيث قامت الحكومة بتوزيع السلح على الشعب، )وهى  ـ وكانت الثانية أيام الكفاح المسلح فى القنال عامى 1951 ـ ـ

سابقة لم تحدث من قبل وال من بعد!(، وأتاحت بذلك لقوى اليسار أن تلتحم التحاماً حقيقياً فى نضال وطنى ضد االستعمار 

كان يمكن أن يؤدي، لوال حريق القاهرة، والثورة الُمنضبطة الُمرتبة عليه ) ثورة يوليو 1952(، إلى تغيير حاسم فى خريطة 

المنطقة العربية بأسرها. 

ـ وكانت القمة الثالثة من تأثير الحركة الماركسية هى أحداث مارس 1954، التى لعبت عناصر هذه الحركة دوراً فيها، خارج  ـ

الجيش وداخله، دوراً يستحيل تجاهله، وكان من الممكن أن ُتشكل بدورها ُمنعطفاً حاسماً فى مسيرة الشعب العربى نحو 

االستقلل والعدالة االجتماعية، فى إطار ديمقراطى، لوال تحرُّك القوى المناوئة لها فى انقلب كان يحمل، فى ذلك الحين، 

الكثير من ملمح انقلب الجنرال "زاهدى" ضد ُحكم "محمد ُمَصدَّق" فى إيران".

وبعد هذه الُذروة – كما ُيحلِّل "د. زكريا" ـ أََخَذ تأثير الحركة الماركسية المصرية ـ فى الهبوط، وتحول من وضعية الفعل إلى 

رد الفعل إزاء األحداث الُمتلحقة التى خرجت عن سيطرته وأفلت زمامها منه")3(.

واآلن بعد ما يقرب القرن من بداية النشاط الماركسى فى مصر، ومع كل ما تقدم، فإن الواقع المؤسف يشير إلى ملمح الوهن 
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التى انتشرت في جسد هذه الحركة، فبرغم كل تضحيات مناضليها وكفاح أجيال من المنتمين لصفوفها، وسعيهم الدءوب 

لمحاولة تجاوز هذه الوضعية، إاّل أنها أخفقت علي وجه العموم، عدا الفترة الواقعة بين هزيمة 1967 وحرب أكتوبر 1973، 

التى يمكن اعتبارها بمثابة "الصحوة الوحيدة التى استطاع اليسار خللها أن يفعل شيئاً يتسم بقدر من اإليجابية، )من خلل( 

مظاهرات الطلبة وبعض التجمعات العمالية، ولكن قد يكون من األدق القول أن هذه الفترة شهدت محاولة لظهور يسار 

جديد، خارج عن سيطرة القيادات التقليدية")4(. 

قراءة في ملف األزمة

ولجت الحركة الماركسية المصرية القرن الحادى والعشرين وهى فى ملحوظة من الضعف ومحدودية التأثير، فى الواقع، إاّل من 

جهد مشكور لبعض القيادات والرموز الماركسية، ظلَّ موجوداً، بصورة فردية، ُمشيراً إلي إمكانات مطلوبة، ولكن غائبة، بعد أن 

تم تحجيم وضع اليسار في إطار حزب رسمى، "حزب التجمع"، استمر يلعب دوره المرسوم، ال يغادره إال لماماً، علي يسار النظام، 

َر لها الدكتور "رفعت  ياً بانتهاجه سياسة "األسقف الُمنخفضة"، التي َنظَّ ويمين الفكر النضالي، بله الثورى، وازداد الوضع َترَدِّ

السعيد"، رئيس الحزب الراحل، الذي تولّي موقعه خلفاً للزعيم "خالد محيي الدين" بدوره التاريخي المعروف. 

ورغم إرهاصات للصحوة، هنا أو هناك، في تحركات مساندة للنتفاضات الفلسطينية، أو ضد العدوان األمريكي على العراق، 

أو دعماً لبعض الهّبات الشعبية والُعمالية من حيٍن آلخر، ظلت أحوال اليسار تراوح مكانها، حتي استطاعت حركات جماهيرية 

واسعة، كحركة "كفايه"، و""6 أبريل" وغيرها، أن تمأل جانباً من الفراغ الشاغر، بمساهمة من عناصر ماركسية في مواقع القيادة 

َض النقص الكبير لغياب الدور القيادي للماركسية في ساحة النضال. وداخلها، دون أن ُتَعوِّ

وتبدو الصورة عن قرب، اآلن، داعيًة للتأمل والتحرُّك، فهناك فى مصر يساريون كثر، هم فى األغلب األعم من األجيال األقدم، 

فهم الموت والمرض بفعل عوامل السن وعوادي الزمن، وهناك نثار واسع ومنفرط، وتجمعات  ولكنهم شراذم مبعثرة، يتخطَّ

وجزر ماركسية متفرقة، تفتقد الوحدة واالنسجام، ويعوزها ـ حتى اآلن ـ إرادة االلتقاء حول رؤية مشتركة، وتحليل ُمتفق عليه 

للواقع، وبرنامج موحد للنضال من أجل التغيير االجتماعى، فى وطن يعج بالمشكلت وتطحنه األزمات على كافة األصعدة! 

"، و"الحالة" مجرد احتمال، أو أمٌل ُمتاح فى أحسن  ومن وجهة نظرى، فإن الماركسية المصرية اآلن، مجرد "حالة" وليست "واقعاً

الظروف، والمطلوب تحويلها إلي "واقِع"، فهو وحده اليقين الذى ُيعّول عليه، ويؤثر فى موازين القوى، ويوضع له اعتبار فى 

مواقع صنع القرار.

وإذا طّبقنا القاعدة المعروفة التى تقول أن "بضدها تتمايز األشياء"، فمجرد مقارنة واقع الحركة الماركسية المصرية مع واقع 

حركة "األخوان المسلمين" والجماعات الدينية العديدة، النقيضة، كاٍف لتأكيد ما ذهبنا إليه آنفا ً من تقرير! 

من  تعانيه  ما  تعانى   ،1928 عام  المسلمين"  "األخوان  جماعة  إنشاء  سبقت  التى  المصرية  الماركسية  الحركة  أن  عجٍب  فمن 

مشكلت، وتواجه ما تواجهه من أزمات، فيما تجاوزت األخيرة الكثير من العقبات التى واجهتها، وفرضت نفسها على الساحة 

العربية والعالمّية، وليست المصرية وحسب، كرقٍم ُمهم ينبغى وضعه فى االعتبار، وال زالت ُتمّثل رقماً ليس بالهيِّن فى عموم 

المنطقة، بالرغم من هزيمتها في الثلثين من يونيو 2013، وإسقاط حكم "اإلخوان" وتوابعها في مصر ! 
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صحيح أن هناك أسباب موضوعية لنمو ظاهرة اإلسلم السياسى، سواء كان منها العائد إلى طبيعته األيديولوجية الدينية 

السائدة، التى صادفت أرضّية مؤهلة الستقبال الدعايات اإلسلمية دون جهد يذكر، أو تلك التى تعود إلى إخفاق النظم الوطنية 

السابقة، وانكشافها،  بعد هزيمة 5 يونيو 1967 وما ترّتب عليها من نتائج وتداعيات، أو لجهة الدعم المادى والسياسى واألدبى 

الهائل، الذى لقيته هذه الحركات من الُنظم العربية المحافظة، والواليات المتحدة، والغرب، لدورها الوظيفي في خدمة مصالح 

الشيوعية والماركسية واليسارية  الحركة  المشترك:  العدو  هذه األطراف، فى إطار تعاون استمر لعقود طويلة، فى مواجهة 

والتحرُّرية فى العالم، وفي مصر والعالمين العربى واإلسلمى، وهو ما اعترف به ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان" مؤخراً، 

الُمتغيرات وتطورات  مع  التعامل  نتها من  مكَّ فائقة،  وبرجماتية  ذاتية  بديناميكية  تميَّزت  الحركات  أن هذه  الملحظ  ومن 

األحداث، ومن استثمار الظروف أحسن استثمار، واستغلل الرياح المواتية بأفضل الُسبل، على عكس الحركات الماركسية.

ورغم أن أزمة الحركة الماركسية المصرية ليست بالجديدة، كما أشرنا، بل ترجع فى جانب أساسى منها إلى عقوٍد خلت، فإن 

استفحال هذه األزمة قد تضاعف خلل العقدين اآلخرين، بصورة خطرة للغاية، وخاصًة في أعقاب ثورة 25 يناير 2011، ومع 

قفز"اإلخوان" على السلطة، بضغوط أمريكية وتوافق مع المجلس العسكرى السابق، ثم في الحقبة التى أعقبت 30 مايو 2013، 

مع إسقاط حكم اإلخوان، واعتلء "عبد الفتاح السيسى" السلطة، مدعوماً بنفوذ المؤسسة العسكرية ودعمها.

ُمَسبِّبات ومالمح األزمة

وقد أشار المفكر الماركسى الراحل األستاذ "محمود أمين العالِم"، فى دراسة منشورة تحت عنوان "اليسار يواجه أزمة حركية")5( 

اليسار  "معضلة  أن  راً  ُمَقدِّ الحركية")6(،  الفاعلية  من  ُتضعف  تنظيمية  "أزمة  باعتبارها  األزمة،  هذه  مظاهر  من  جانب  إلى 

الماركسى أن نفوذه الفكرى ما زال أكبر من قدراته التنظيمية والعملية")7(.

الكلمية  المعارضة  "إلى  األحوال،  من  كثير  فى  أقرب،  بأنها  أساساً(،  )والماركسية  اليسارية  المعارضة  وضع  "العالِم"  ووصف 

النقدية الشعارية، ذات الطابع العام الُمَجرَّد المرتبط بقضايا ومشاكل عامة، لم تبلغ بعد مستوى التعرُّف الدقيق على مشاكل 

الجماهير العينية ومطالبها واحتياجاتها الموضوعية")8(.

وقد رصد العديد من المفكرين والباحثين، من مواقع ماركسية ويسارية، أبرز ُمسببات أزمة الحركة الماركسية المصرية، على 

دوا أهمها فى التالى: افتقاد االنسجام "بين النظرى والعملى"، و"انحصار عملها فى نطاق شرائح  مدى السنوات الماضية، وحدَّ

اجتماعية هامشية إلى حد كبير، يغلب عليها الطابع الثقافى الفوقى")9(، وشيوع ما أطلق عليه وصف "الهشاشة النظرية")10(، 

أو بحسب توصيف الدكتور "محمود عبد الفضيل": "الميل الحتقار الوقائع" والتفكير "بعقٍل ُمستعار"، وهو ما يقود إلى"إعطاء 

ـلَّبة" على "األسئلة الطازجة" التى يفرزها الواقع اليومى، فهناك ـ فى أحوال كثيرة ـ "عدم إصغاء" إليقاع ونبض الحياة  أجوبة ُمَع

االجتماعية واالقتصادية، وبالتالى ميل ُمغالى فيه إلملء األفكار الُمسبقة"، وهذا يقود بدوره إلى "الفقر النظرى" و"التيئيس 

الفكرى"، وهو "مما ُيحد من "عمليه" النهج اليسارى )الماركسى( كنهج تحليلي لفهم الواقع وكدليٍل للعمل السياسى")11(.

د فى أن "فشل النظرية فى "التفسير" يعنى أنها سوف تفشل قطعاً  إن خطورة هذه الحالة، كما يرى د. "عبد الفضيل"، تتحدَّ

العينى  الواقع  الحقيقية فى  التناقضات  الذريع فى تعيين  الفشل  بالنصوص" هو  "التفكير  آفة منهج  أن  إذ  التغيير"،  فى 
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الُمعاش"، وعدم القدرة على تحديد منهج حل تلك التناقضات، فاألزمة إذن، من وجهة نظر الباحث، ترجع إلى عدم ملئمة 

"النموذج التحليلى"، الُمستند إلى واقع التطّور الرأسمالى فى أوروبا بالقرن التاسع عشر، كأساس لفهم واقع التطور االقتصادى 

واالجتماعى الراهن، وقد أدى هذا الوضع إلى نشأة ما أسماه "القصور النظري"، )ycneicfieD lacitiroeTh(، فى فهم مقومات الواقع 

الفقهية"  "الصياغات  اليومية، حيث ظلّت صياغة أفكاره أقرب فى مجموعها إلى  التحتية والفوقية، وآليات عمله   وبنيته 

الفكرى"، و"يقتل اإلبداع  "الكسل  الملموس" وهو ما يؤدى إلى نوع من  للواقع  الملموس  "التحليل  بـ  القيام  العجز عن  بسبب 

د، ويعوق التواصل مع الجماهير، بل يقود إلى شعور زائف بالتفوق واالستعلء بزعم امتلك  اللزم لفهم حركة الواقع الُمَتَجدِّ

"المنهج العلمى" فى الرؤية والتحليل"! )12(.

د الماركسيين بين  ويرصد األستاذ "حلمى شعراوى" سبباً آخرَا من ُمسببات أزمة الحركة الماركسية المصرية فيما وصفه بـ "تردُّ

االجتماعى والوطنى"، إذ كان الماركسيون المصريون، كما يري: "اجتماعيين يتحدثون عن صراع الطبقات يوم كانت القضية 

المركزية الهجمة الصهيونية اإلمبريالية، بعد الحرب العالمية الثانية، وكانوا وطنيين ُمعادين لإلمبريالية فى الستينياتـ  وهذا 

ضرورى طبعاً ـ  بينما المطلوب كان تعميق القضية الطبقية، ثم عادوا اجتماعيين أو اقتصاديين منذ السبعينيات، وحتى اآلن 

تقريباً فى حين أن الهجمة اإلمبريالية والصهيونية تدبر ابتلع مصر والوطن العربى")13(.

الماركسية المصرية )والعربية( إلى عوامل موضوعية، أبرزها  وقد أرجع الدكتور "ُمراد وهبه" الجذر الموضوعى ألزمة الحركة 

عنصر "ذاتى"، كامٌن فى التراث المصرى "من حيث هو تراث ُمَتَخلِّف، محكوم بالفكر األسطورى منذ الحضارة الفرعونية، لم 

ُنعمل فيه العقل الناقد، الذى من وظيفته الكشف عن جذور الوهم فيما نعتقد")14(، وهو ما أدَّى إلى عرقلة مرحلة "التنوير" 

الضرورية إلفراز كل من "الليبرالية" و"الماركسية" حيث يتم خللها إخضاع كل شئ للنقد، "وكل شئ عليه أن ُيَبرَِّر وجوده أمام 

محكمة العقل أو يتنازل عنه، ومن ثم ُيصبح العقل هو المعيار الوحيد لجميع األشياء" و"الحاكم األوحد لكل ما هو موجود")15(. 

ن  هذه الوضعية، كما يرى د. "وهبه"، أفقدت المنطقة الشرط الضرورى لخلق طبقة برجوازية حقيقية، إذ أن "البرجوازية ال تتكوَّ

إاّل فى مناخ علمانى"، والعلمانية "من الُمحرَّمات الثقافية فى بلدي، وفى بلد مثيلة لبلدي"، وغياب الطبقة البرجوازية يعنى 

غياب نقيضها"، ألنه "إذا انتفت البرجوازية انتفت الطبقة العاملة!" )16(.

وإضافة إلي ذلك، كما يقول د."ُمراد وهبه"، فإن غياب "ثقافة التنوير ووعيه"، جعل تفكير الماركسيين المصريين "تفكيراً 

دوجماطيقيا، ُيمطلق العوامل الموضوعية وال يرى سواها من عوامل ذاتية لها من الفاعلية ما لدى العوامل الموضوعية")17(. 

الذى سبق وأشار إليه  الفرعونية وحتى اآلن،  الحضارة  المصرية منذ  العقلية  ب فى  الُمَترَسِّ "الفكر األسطورى"،  إن غياب نقد 

الدكتور "مراد وهبه"، أدى إلى مفارقة "صورة" الجماهير، فى ذهن الماركسيين المصريين، عن واقعها الحقيقى الذى كانت 

تفتقد فيه لمفهوم التطّور وحتمية التغيير االجتماعى")18(، ومن هنا كانت ُعزلته عنها وعجزه عن تثويرها، ُيضاف إلى ذلك 

ـ "الدوجماطية الماركسية اقتصادياً  التأثير الملحوظ لعنصر خارجي، متمثًل في الواقع الُمترتب على حصار الغرب الليبرالى  ل

وعسكرياً وسياسياً، حتى انهارت هذه الدوجماطية وانهار معها االتحاد السوفييتى وتفّكك" )19( األمر الذى كان له سلبيات 

كبيرة ضاعفت من أزمة اليسار الماركسى الراهنة وعّمقت من عزلته.
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الحركة  واقع  عن  حركته،  ُمجمل  في  المصري،  اليسار  عزلت  التي  والمظاهر  األسباب  من  جانب  إلي  اإلشارات  بعض  هذه 

ـ "نقد الواقع الُمعاش" اآلن،  الجماهيرية، ُكتبت منذ فترة نقداً ألوضاع اليسار الماركسي المصرى، آنذاك، وهي ال زالت صالحة ل

يناير2011(، كانت ترفع   25 1977، و)ثورة(  يناير  و19   18 الثورية )كانتفاضة  واالنتفاضات  الهّبات  الجماهير في كل  أن  رغم 

شعارات يسارية، كشعار: "عيش ـ حرية ـ عدالة اجتماعية ـ كرامة إنسانية"، وهو شعار ُيلخص مجمل ما طرحه اليسار من أفكار 

وبرامج، علي مدى العقود المنصرمة، تعكس حاجات الطبقات المسحوقة األساسية، وُتَعبر عن أشواقها لللتحام بقوى سياسية 

تعكس مطالبها الرئيسية، وتناضل بجسارة من أجل تحقيقها.

وال يعني ما تقّدم من نقد، وهو صحيح في ُمجمله، إغماط الجهود الهائلة التي ُبذلت وُتبذل، والتضحيات الضخمة التي 

ُقدمت وُتقّدم، والمعاناة الكبيرة في المعتقلت والسجون، وخارجها،  التي يلقاها مناضلون ماركسيون ويساريون، بعضهم 

اً* وآخرون من الشباب، لكن المهم هو وضع اليد على "التشخيص" الصحيح لمسببات األزمة، كمدخل لتصحيح  بلغ من السن عتيِّ

األخطاء، وتجاوز العثرات.

َم من رؤى وتفسيرات نقدية صحيحة، أضيف أن التحوالت العاصفة التي شهدتها بلدنا ودول المنطقة، بعد رحيل  وإلى ما ُقدِّ

ة الحكم، وإعلنه التسليم بأن "99% من  الرئيس "جمال عبد الناصر"، وانهيار تجربته بوصول نائبه )!( "أنور السادات" إلى ُسدَّ

أوراق اللعبة في يد الواليات المتحدة األمريكية"، وسعيه للصلح مع العدو اإلسرائيلي، وتنّكره لقضايا التحرر ومعاداة االستعمار، 

اقتضى منه الحركة على محورين رئيسيين، لعبا دورهما في إضعاف اليسار، وحصار دوره:

أوالً: بانتهاج سياسة "االنفتاح االقتصادى" العشوائي، الذي ُوصف بـ "انفتاح السداح مداح"، والذي كان من ضمن استهدافاته 

خلق قاعدة اجتماعية وثقافية وطبقية، ُمعادية لليسار والفكر االشتراكي، ومؤمنه بالحياة الرأسمالية، ونموذجها الُملِهم هو 

الية األساسية، التى كانت تضم مئات  الواليات المتحدة والغرب وإسرائيل ودول النفط الغنّية، مع البدء في تسريح القاعدة الُعمَّ

اآلالف من العمال والكادحين، في المراكز اإلنتاجية الُكبري: حلوان، والمحلة الكبرى، وكفر الدوار، وشبرا، وغيرها، بتصفية القطاع 

ال، مع فتح األبواب أمام المليين من المواطنين، ودفعهم للسفر إلي دول النفط، حيث جرى لهم  العام اإلنتاجي، وتسريح الُعمَّ

غسيل مخ جماعي، عادوا على أثره ٌمشبعين بالفكر الوهابي، والسلوك الريعي، والعداء لكل أشكال التحرُّر والتقدم، وبهذا 

خسر اليسار بمختلف مدارسه، والحركة الماركسية بشكل رئيسى، القطاع األساسي من "الحامل االجتماعي" المؤهل للتفاعل مع 

لت، إاّل فيما ندر، لكي تصب في طاحونة التيارات  الفكرة االشتراكية، والتغيير الثوري، واألسوأ: أن هذه القاعدة المفقودة، تحوَّ

الُمتشّددة، والُمتطرّفة واإلرهابية!

َهت إلى القاعدة اليسارية في الجامعات المصرية، وكانت قد حّققت نجاحات  وثانياً: الضربة المتواكبة مع ما تقّدم، والتي وجِّ

كبيرة في "العقد اليسارى"، 1967 ـ 1977، وجاء التصدِّي لها عن طريق إبرام صفقة إجرامية مع "جماعة اإلخوان"، تم بمقتضاه 

اإلفراج عن كوادرها المحبوسين فى السجون، وإعادة ممتلكاتهم ووسائل إعلمهم وشركاتهم وأموالهم الُمَصادرة لهم، ُمقابل 

استخدامهم كقوة ضاربة: مادية وأيديولوجية، لتحطيم خصوم النظام في الجامعات واألوساط الثقافية والفكرية، وهو ما 

تم بالفعل، واعترفت أجهزة الدولة بفداحة النتائج التي ترتبت على هذا اإلجراء الخطير، الذي فتح الباب أمام تغّول الخطر 
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اإلرهابي، وبما أدي إلى قتل "أنور السادات" نفسه، والتحول اللتهام الدولة وأجهزتها، وفق سياسة "التمكين" المعروفة، والتي 

تصّدي لها، وأجهضها نزول المليين إلي الشوارع إلسقاط حكم "المرشد" في 30 يونيو 2013.

وما له داللة مهمة، في هذا السياق، أنه رغم الصراع بين السلطة واإلرهاب، وما ُتسببه الجماعات اإلرهابية، التي ترفع شعارات 

َل في  دينية، من خسائر فادحة في األرواح والممتلكات، فل زالت السلطة تتحالف مع جانب آخر من الكتلة الُمتطرفة، ُممثَّ

ـ 11 حزب ديني، بالعمل ودخول االنتخابات والتواجد في "البرلمان" بشكل "رسمى"! الجماعات السلفية الوهابية، ورّخصت ل

أفكار أولية من أجل إعادة البناء 

بلغت الحركة الماركسية المصرية، في الفترة المنصرمة، أوج ضعفها، على النحو الذى أشرنا إلى أبرز مظاهره آنفا، فى ذروة 

احتياج مصر لها وألفكارها ولجهودها، مع استفحال األزمة المجتمعية الشاملة، والتدهور الهائل فى أوضاع الطبقات الشعبية 

الرأسمالية  الطبقة  سياسات  وبمصالحهم  بهم  غدرت  الذين  الجماهير  من  المليين  عشرات  لدى  األمل  وانهيار  المعيشية، 

المتخلفة التابعة الحاكمة، وسياساتها الملتزمة بإجراءات "الهيكلة النيوليبرالية" لألوضاع االجتماعية واالقتصادية والثقافية 

في البلد، والتي ال زالت ُتمارس بحذافيرها حتى اآلن: حيث تصاعدت نسب البطالة )الفعلية( إلى مستويات قياسية، وارتفعت 

أسعار السلع والخدمات الضرورية بشكل جنونى غير مسبوق، وتدنت مستويات المعيشة لعشرات المليين من أبناء الشعب 

د دوليا، خاصًة بعد "تعويم الجنيه المصرى، أواخر عام 2016، وتردت الخدمات األساسية في الصحة  إلى ما تحت خط الفقر الُمَحدَّ

والتعليم والبيئة وغيرها، وبيعت المصانع والمؤسسات المملوكة للدولة بأبخس األثمان، وتراجع النفوذ المادي والمعنوي للبلد 

دة لألمن الوطنى والقومى، وفى اللحظة التى تبددت فيها أوهام الخلص البرجوازى، تلفتت الجماهير  إلى درجة مهينة وُمَهدِّ

حولها تبحث عن قيادة يسارية حقيقية ألحلمها وآمالها فى التغيير، فلم تجدها، وكان أن أُجهضت هّباتها الثورية.. ولكن 

إلي حين!

فالحاجة الموضوعية ماّسة لحركة سياسية ماركسية مصرية فاعلة، قادرة على التواصل الواعي مع "الناس"، والتلقي الحميم مع 

الجماهير الكادحة، والتفاعل النشط مع أفكارها واحتياجاتها. حركة اشتراكية راديكالية نقدية، تتمتع مع وضوح الفكر، بدرجة 

ر التى  عالية من المرونة واالنفتاح، تؤهلها لقيادة حركة االحتجاج الشعبى العفوية المتشرذمة، والتعاطى مع عناصر التفجُّ

تشى بها درجة االحتقان الكبيرة فى األوضاع السياسية واالجتماعية واالقتصادية الراهنة، وحالة الغضب المكبوت، التى تتجمع 

ُنُذرَها فى أجواء مصر "المحروسة"، ويشعر بها الكثيرون، حتى من المقربين لنظام الحكم ذاته، من أجل تطوير هذه الحركة 

باتجاهات عقلنية رشيدة، تصب في صالح تغيير إيجابي موّجه نحو األفضل، ال تفجير عشوائي تخريبي، لن يفيد منه سوى 

جماعات اإلرهاب وأنصارها، والقوي الُمعادية، في الداخل والخارج.

الفكرية  البنية  فى  البارزة  الضعف  نقاط  معالجة  أجل  من  ودؤوباً،  جاداً  عمًل  الغاية،  هذه  تحقيق  فى  النجاح  ويقتضى   

والتنظيمية للحركة الماركسية المصرية، ُتحرِّرها من بيروقراطيتها،   و"نصوصيتها"، وجمودها األيديولوجى، الذى حجزها عن 

تجديد خلياها الذهنية والبشرية، وفصلها عن "الشعب" الذي طالما تغّنت به وغّنت له، وحّوَل أفرادها إلى كائنات قادرة على 

"الرطانة" اليسارية، لكنها عاجزة عن "الفعل اليسارى"، وعرّضها للتآكل الموضوعى، األمر الذى يهدد وجودها ذاته، ويدفعها 
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تجمع  جدلية  وحدة  بناء  عن  والعجز  والتشرذم،  االنقسامية  وأبرزها  المتوارثة،  أمراضها  من  وُيضاعف  المستمر،  للتهميش 

شظاياها الُمتناثرة، وُتعيد إحياء دورها التاريخى الُمفتقد، وتمأل الفراغ الشاغر الذى لن يملؤه أحد سواها!

واجبات ُملّحة

إن النجاح في هذه المهمة، الشاقة )لكنها ُممكنة(، يقتضى إنجاز مجموعة من المهام المتوازنة والمتوازية، أهمها:

الضعف  أسباب  على  اليد  وضع  أجل  من  والمحلية،  العالمية  الماركسية،  التجربة  لجماع  صارم  نقدى  فحص  عملية  إجراء  1ـ 

واإلخفاق ومعالجتها، والتعرُّف على مكامن القوة والنجاح وتعظيمها، وبهدف بناء منظومة معرفية ماركسية جديدة، تتجاوز 

عناصر الخلل فى المنظومة المعرفية البيروقراطية التى سادت على امتداد العقود الماضية، وقادت العمل الماركسي فى مصر، 

والعالم أجمع، إلى إخفاقات ال مفر من االعتراف بها، مع االستمرار فى كشف وتعرية ودحض ونقد الوعود الموهومة لليبرالية 

نة، من نوع  نظرية "الطريق الثالث" وغيرها، التى ال تعدو تجميًل  والنيوليبرالية، ولكل األفكار الرأسمالية والرأسمالية الُمَحسَّ

للوجه الرأسمالى القبيح، وإعادة تغليف  لنظم االستغلل القديمة فى عبوات جديدة!

وإضافًة لما تقّدم فإن هذا الجهد يستهدف إعادة تحديد الطبقات االجتماعية، التى سيخدمها برنامجنا النضالي، في ظل 

المتغيرات العميقة التي طالت األوضاع الداخلية والخارجية، ومع الحراك والتحوالت المنظورة في أوضاع الطبقات والعلقات 

دة. االجتماعية بينها، الناجمة عن الثورات التكنولوجية والمعرفية الُمتسارعة الُمَتَجدِّ

2ـ صياغة برنامج عملي للنضال، يتأسس على إدراك واقعى لكل أولويات العمل الممكن، ويفتح الباب أمام انطلقة فعلية، 

وفق برنامج زمنى دقيق، ُيحدد مفهوم "االشتراكية الجديدة"، التى نناضل من أجل تحقيقها، وملمحها ذات الطابع اإلنسانى 

المنفتح، والتى ترفض القسر واإلكراه والعسف، مع وضع ُمجمل الظروف الدولية والداخلية المحيطة فى االعتبار. وهذا البرنامج 

استغللها  وفضح  التابعة،  الصغيرة  والبرجوازية  الرأسمالية  النظم  مع  وحركية  معرفية  قطيعة  إحداث  يستهدف  أن  يجب 

لشعوبها وشعوبنا، ومتاجرتها بشعارات ثوروية زائفة، والتوّجه بإصرار نحو إعادة بناء الجسور مع الحركة الجماهيرية، بالعمل 

ُق االرتباط بالفئات المسحوقة والكادحة  على مستوى "األرض" من أجل تأسيس علقة عضوية جديدة مع الطبقات الشعبية، ُتَعمِّ

المواطنين، وتأخذ فى االعتبار اتساع مدى وحجم الطبقات والفئات  والعاملة فى المجتمع، التي تشكل أكثر من 90% من 

االجتماعية الُمضارة من سياسات النظام الُمعادية لها، والمنحازة لطبقة محدودة من األثرياء والفاسدين والمستبدين، والمطالب 

التي ندعو للنضال من أجل تحقيقها، والمصالح االجتماعية البديلة التي ندافع عنها.

3ـ ابتداع آلية تنظيمية جديدة، تتأسس على مبدأ االنضباط الواعى، وترتكز على قواعد الديموقراطية والشفافية والفاعلية 

الحركية، وتتجنب العيوب البيروقراطية التى قادت الشكل التقليدى لألحزاب الشيوعية الكلسيكية إلى االنتكاس، وتسّببت 

ـ ضمن عوامل عديدة أخرى ـ فى انكسار التجارب السابقة، وعجزها عن حماية الدول والنظم التى أسستها، ودفعها للنهيار.

4 ـ العمل الفوري علي تنفيذ خطة لتجديد الحركة الماركسية، تتحرك على ثلث محاور ُمتضافرة:

    ) أ ( تجديد الدماء، بوضع خطة عملية للتواصل مع األجيال الجديدة من الشباب، وإدارة حوار مفتوح معهم يستهدف 

لتحّمل  إعدادهم  والثقة معهم، واإلسراع في  الفهم  القائمة، وبناء مسارات من  الفجوة  المشترك، وتجسير  الفهم  تحقيق 
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مسئولية تولي قيادة الحركة فور تأهيلهم لهذه المهمة.

    )ب( تجديد الخطاب الماركسي، بالٌبعد عن "الخطب المنبرية"، و"الكلشيهات" المحفوظة، واالقتباسات المتعالمة، والعودة 

إلي الحديث بلغة الناس البسيطة، بل تعاٍل أو اّدعاء، والتواصل المستمر معهم وخدمتهم والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم، 

باعتبار ذلك هو الخطاب اليساري األبلغ، واألكثر فاعلية وتأثيراً.

النسبية  تراجعت قدرتها  التي  التقليدية  األشكال  عن  بعيداً  الجماهير،  مع  التواصل  العمل ووسائل  أدوات      )ت( تجديد 

على التأثير والحشد، كالمظاهرات واالعتصامات والمنشورات وخلفه، )وإن كانت ستظل هذه األدوات مطلوبة والزمة(، وإيلء 

االهتمام ألدوات التفاعل الجديدة كاإلنترنت ووسائل التواصل االجتماعي، باعتبارها وسائط عابرة للحواجز والحدود والقيود، 

وأسرع وأقل كلفة في الوصول والتواصل. وهي، في كل األحوال، وسيلة رئيسية للتفاعل الُمباشر مع األجيال الجديدة.

5 ـ التركيز على نشر الوعى الماركسى وسط األجيال الجديدة من شباب العمال والطلب والمثقفين، والكادحين عموماً، من 

أجل تجديد الدماء فى الشرايين الُمتجمدة، ومد الحركة االشتراكية فى مصر بصفوف متجّددة من المؤمنين بقيَّمها وأفكارها، 

ولتعويض الفقد الكبير فى كوادرها، بفعل عوامل التآكل البيولوجى، أو اإلحباط واليأس، نتيجة لسلبيات المراحل السابقة 

ومشكلتها. 

6 ـ إعادة االعتبار لمفهوم الثقافة والوعي النقدي واالنفتاح الفكرى، واالهتمام بدراسة التاريخ الوطنى وتطور المجتمعات 

المحلية واالغتناء بالثقافة القومية والعالمية، والتوّجه إلى ترقية الحس النقدى، وتفعيل مبدأ النقد والنقد الذاتى اللصيق 

الطريق  ولقطع  والجمود،  التكلُّس  محاربة  أجل  ومن  بأول"،  "أوال  والممارسة  الفكر  أخطاء  لتصحيح  والضروري  بالماركسية، 

على االنتهازية والوصولية، ولتجديد الخبرة البشرية والنضالية، وتطوير التجربة ودفعها لألمام، مع االهتمام البالغ بعملية 

التثقيف والتراكم المعرفي والتحصين الفكري للعناصر الجديدة من الشباب، لتعويض النزيف المستمر في الكوادر القديمة.

7 ـ االنتباه لتأثيرات "الثورة الصناعية الرابعة"، التي ولجت البشرية بواباتها بالفعل، وبدأت نتائجها تواجهنا في تطبيقات 

الذكاء الصناعي والهندسة الوراثية والنانو تكنولوجي وأبحاث الجينوم والصعود إلى الفضاء، وغيرها، والماركسيون، كنتمين 

لنظرية تؤمن بالعلم والمنهج العلمي، ال بد من أن يكونوا ُمهيئين للتفاعل اإليجابي مع هذه الُمنجزات، واالستفادة منها 

لصالح نضالهم وقضيتهم.

ر أزمته الهيكلية،  8ـ  إحياء المفهوم الجدلى لقضية "الجبهة"، التى تنطلق من الوعى بأن اتساع حجم مشكلت المجتمع، وتجذُّ

والراغبة فى  واإلفقار،  النهب  االجتماعية وسياسات  والمظالم  للعسف  الُمَعرَّضة  االجتماعية  والفئات  الطبقات  ُيزيد من حجم 

"التغيير" االجتماعي والسياسي، وييسر من أمر تكوين ائتلف وطنى واسع، يلتقى حول برنامج مرن للتعاون والعمل المشترك.

بالعقيدة،  السياسة  خلط  من  واضح  موقف  اتخاذ  في  تتهاون  أال  الجديد،  البناء  مرحلة  في  الماركسية  للحركة  بد  ال  ـ   9

ومن "اإلرهاب" الُمقنع بالدين، والجماعات اإلرهابية التي تقف خلفه وتدعمه وتروج له، ألن التهاون في هذا الموقف يدمغ 

ُل مهمة األنظمة القمعية في تشويه صورتهم، وهم في نفس الوقت، وبذات  الماركسيين بوصمة التعاطف مع اإلرهاب، وُيَسهِّ

االصطفاف  اإلرهاب،  إذ ال يعني معادة  الحاكمة،  القمعية  والنظم  الدينية  التيارات  بين  ثالث  الحسم، مدعوون لشق طريق 
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األعمي في صف أنظمة ُمتسلِّطة، ُمعادية لشعوبها ولمصالح البلد، وتصادر كل الحقوق السياسية والفردية، العامة والخاصة، 

وتتخذ من هذا اإلرهاب "شّماعة" لتعليق كافة الحريات والحقوق االجتماعية والسياسية للطبقات الكادحة، بدعوى أن "ال صوت 

يعلو فوق صوت المعركة"!

الكادحة  للطبقات  الجمعي  الوعي  في  وانتشارها  النيوليبرالية،  األفكار  تسلل  فكري شرس ضد  نضال  من خوض  بد  ال  ـ   10

والكوادر الماركسية، وفي مواجهة النزعات االستهلكية الرائجة ونزعات التملُّك البرجوازية، وتلك التي تنشر القنوط وتدعو 

لإلحباط والتيئيس، والتي تزعم بأال فائدة من النضال والمقاومة، وتدعو للحلول الفردية والذاتية.

11 ـ مد جسور التساند الرفاقي، واالرتباط الحيوى بالحركة النضالية الجديدة الحاملة لذات الهموم والمشاغل، والتى تتبلور في 

العربية" الشعبية، انطلقا من  العربية، والتى تسعى لتأسيس مفهوم حديث وديموقراطى لـمسألة "الوحدة  البلد  مختلف 

اإلدراك الواعى بالترابط العضوى بين النضالين: المحلى والعربى، وبوحدة النضال والمصير فى مواجهة الصهيونية واإلمبريالية 

التى تستوجب أقصى درجات التكامل والتكاتف بين المناضلين من أجل مستقبل مزدهر ألمتنا وشعوبنا. مع التأكيد على 

أن معركة اليسار ضد الفساد واالستبداد، والقهر والتخلف، هي أحد وجهي العملة، ووجهها الثاني هو مقاومة اإلمبريالية، 

والصهيونية، والطبقات والنظم المتحالفة معهما، والتي تهرول لتقديم فروض الوالء والطاعة لهما.

لمخططات  والمقاِومة  المتوحشة،  للعولمة  المناهضة  العالمية  والحركة  التقدمية،  النظم  مع  والفعال  النشط  التواصل  ـ   12

الهيمنة اإلمبريالية، وللنزوع "اإلمبراطورى" وسياسات "غطرسة القوة" األمريكية العدوانية، وللحلف األمريكى الصهيونى، باعتبار 

أن هذه الحركة حليفاً أساسياً، ال يمكن هزيمة مشاريع العدوان الموجهة ضد أوطاننا بمعزل عن دعمها ومساندتها. 

هذه بعض األفكار التى قد تساعد فى إعادة بناء الحركة الماركسية المصرية والعربية ُمجدداً. 

التحدى صعب لكن األمل قائم، المهم أن نشحذ عزيمتنا إلنجاز هذه المهمة الشاقة والنبيلة، وأن نبدأ قبل فوات األوان.

الهوامش 

المصدر: مجلة   ،1921 آب  ـ  أغسطس   29 "األهرام"، فى  نقل  عن جريدة  القديم،  المصرى"  االشتراكى  "الحزب  برنامج  انظر  ـ   1

ـ: "تحرير مصر  "الطليعة"، القاهرة، العدد )2(، ينايـر كانون ثانى  1996، ص: 159. وفي البرنامج، ُيحدد الحزب هدفه الرئيسى ب

من نير االستعمار األجنبى، وتأييد حرية الشعوب، ومحاربة االستعمار ومقاومته أينما ُوجد"، وكذلك: "السعى إلى إنشاء مجتمع 

اشتراكى"، ينتفى فيه "التفريق بين طبقات المجتمع الطبيعية"،وُيلغى فيه "استغلل جماعة ألخرى".

2 ـ د. فؤاد زكريا، األزمة الراهنة لليسار المصرى، مجلة الهلل، القاهرة، عدد أغسطس - آب 1989، ص: 19.

3 ـ المصدر نفسه.

4 ـ المصدر نفسه.

5 ـ محمود أمين العالم، اليسار يواجه أزمة حركية، مجلة "الطلوع"، العدد )3( يناير ـ  كانون ثانى 1986، القاهرة، مركز إعلم 

الوطن العربى "صاعد"، ص : 81.

6 ـ المصدر نفسه.
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7 ـ المصدر نفسه.

8 ـ المصدر نفسه، ص: 12 ـ 22.

9 ـ د. سيد البحراوى: غياب الفعالية، إسهام فى حوار عنوانه :"المثقف الماركسى فى مصر والُمتغيرات المعاصرة"، جريدة " 

الحياة "، لندن، 9 يناير ـ  كانون ثانى 1994.

10 ـ المصدر نفسه.

 11 ـ د. محمود عبد الفضيل، اليسار وأزمة فهم الواقع: بعض الملحظات األولية، مجلة "الهدف"، دمشق، العدد )1237، 21 مايو 

ـ  آيار 1996، ص: 28.

12 ـ المصدر نفسه.

13 ـ حلمى شعراوى: أزمة الماركسى المراوغ، جريدة " الحياة "، مصدر سبق ذكره.

14 ـ د. مراد وهبه، أزمة اليسار المصرى، مجلة "إبداع "، القاهرة، سبتمبر 1996، ص : 22.

15 ـ المصدر نفسه.

16 ـ المصدر نفسه، ص : 32.

17 ـ المصدر نفسه.

18 ـ المصدر نفسه.

19 ـ المصدر نفسه.

*ومنهم المهندس "كمال خليل" البالغ من العمر سبعين عاماً، وكان من مؤسسى "جماعة أنصار الثورة الفلسطينية"، بكلية 

في  دائم  وضيف  المصرية،  الشيوعية  الحركة  "أيقونات"  أحد  وهو  الماضى،  القرن  سبعينيات  في  القاهرة  جامعة  الهندسة 

معتقلت كل النظم )الوطنية(، والمعتقل اآلن في سجون النظام.
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..في الذكرى 52 النطالقة الشعبية
 ندوة الشهيد غسان كنفاني ُتناقش »واقَع اليسار

»الفلسطيني وسبل النهوض
غزة_ بوابة الهدف

ناقشت ندوة الشهيد غسان كنفاني التي ُتنّظمها بوابة الهدف بصورة دورية "واقَع اليسار الفلسطيني وسبل النهوض"، 

بالتزامن مع حلول الذكرى الثانية والخمسين النطالقة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

وأدار الندوة الصحفي والكاتب السياسي هاني حبيب، واستضافت من رام اهلل عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير 

العلوم  وأستاذ  العطا،  أبو  د.ناصر  االجتماع  وعلم  الفلسفة  أستاذ  من:  كاًل  األستوديو  وفي  االنترنت"،  "عبر  رباح  رمزي  فلسطين 

السياسية د.وسام الفقعاوي.

وفي مطلع الندوة، اقتبس ُمدير اللقاء الصحفي حبيب من "في حال انتشار تراكمات ومفاعيل األزمة في صفوف وقوى وأحزاب 

اليسار في بلدنا، سُتؤّدي بالضرورة إلى مزيد من إضعافها وانهيارها أو إسدال الستار عليها، إن لم ُتبادر هذه القوى إلى 

إعادة االعتبار لمفهوم اليسار ومضمونه األساسي الفكري االشتراكي العلمي الصريح ومنهجها المادي الجدلي تمهًيدا إلعادة 

إحياء وتجدد دور اليسار العربي".

وقال إّن قضّية "أزمة اليسار العربي عامًة والفلسطيني خاصة" تم تناولها بشكل متكرر من قبل قوى اليسار ومراكز الدراسات، 

وتم تشخيصها وُوضعت نظريات لتجاوزها إال أن األزمة ال تزال قائمة، وربما تحولت كما يرى البعض إلى مأزق". ُمضيًفا أّن 

ندوة غسان ستناقش هذا األمر، في ضوء دراسة لألسير المعتقل في سجون االحتلل وائل الجاغوب "أزمة اليسار الفلسطيني 

وسبل النهوض". والتي سُيلّخصها د. الفقعاوي.

من جهته، قّدم د.الفقعاوي نبذة عن حياة األسير وائل الجاغوب وعن سيرته النضالية وأبرز أعماله وكتاباته، ولفت إلى أّن 

دراسته حول اليسار الفلسطيني، تنطلق أساًسا من فرضية وجود أزمة ذاتية بامتياز- منذ زمن- تعصف بقوى اليسار بعد أن 

استطاعت هذه األزمة إنتاج ذهنية وعقل وثقافة ُتسيطر وتسود داخل البنى التنظيمية الملموسة والفكرية، وُتكرس واقع 

العجز والترهل وتدور في إطاره وُتعيد إنتاجها باستمرار، وهو واقٌع يوجب النقد العلمي والموضوعي، وتركيزه على العامل 

الذاتي )الحزب(.

ولفت د. الفقعاوي، في عرٍض لّخص أبرز ما تضّمنته الدراسة، إلى أن الكاتب أورد 3 أسباب رئيسية تقف وراء أزمة اليسار، 

وهي: استمرار حالة الضعف والهزال السائدة في البنية التنظيمية ألحزاب وقوى اليسار، وضعف الوعي بالهوية الفكرية لهذه 

األحزاب، وضعف قدرة أحزاب اليسار على وعي مكّونات الواقع.

واعتبر الجاغوب أن هذه األسباب وغيرها ُتشير بالفعل إلى البعد الذاتي لألزمة، بما يطرح سؤااًل: ما هو المعوق الذي يقف 
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أمام تجاوز العامل الذاتي فكرًا وممارسًة، إلى جانب سؤاٍل آخر: بعد هذه السنوات من التحليل والتدقيق والتشخيص ورصد 

البرامج واألهداف وتحديد اآلليات لتجاوز األزمة، لماذا لم يستِطع اليسار مغادرتها؟ مشيرًا إلى "الشرط القيادي" الذي يحتّل 

حلقة مركزية في األزمة وتجاوزها في آٍن، والذي استعرض عدًدا من ملمحه، التي كرّست األزمة وتجعل مغادرتها مهمة شاقة.

ووفق ما لّخصه د. الفقعاوي، فإن الكاتب تطرق إلى دور الحزب ووظيفته، ورأى أن "الذي ينشأ عادة للقيام بوظيفة معينة، 

وحين ال تعود هناك حاجة لتلك الوظيفة يواجه التنظيم أزمة، فإما أن يجد وظيفة جديدة أو عليه أن يروض نفسه لتقبل 

وتشكل  نشأ  التي  الوظيفة  ومتطلبات  للمهام  والتصدي  التعامل  التنظيم  أو  الحزب  يستطيع  ال  وعندما  البطيء،  الموت 

للتعامل معها، يخرج من دائرة الفعل، فما األزمة إن لم تكن أزمة الوظيفة والدور؟!

وتطرق الكاتب إلى دور الفرد في الحزب اليساري الذي رأى أن فيه لبًسا واضًحا، إذ بات ضعيًفا وغير مؤثر.

وتحت عنوان اآلفاق واالشتباك، تناول األسير الكاتب وائل الجاغوب 4 عناوين للشتباك يجب أن تتصدى لها قوى اليسار إن 

أرادت أن تغادر أزمتها الذاتية، وهي: اليسار والجماهير، اليسار والجملة السياسية، اليسار والُجملة الكفاحية، اليسار والجملة 

التنظيمية، ُمقّدًما تفصيًل وتوضيًحا لكل كل عنوان.

وفي مداخلته، تحّدث رمزي رباح عن أسباب استمرار سيطرة األزمة على المشهد اليساري الفلسطيني، وتطرّق إلى ما تسبب به 

اتفاق أوسلو الذي كان خيارًا سياسًيا وطبقًيا، فّتت الحركة الوطنية القائمة على االئتلف الوطني في إطار منظمة التحرير، 

وكان التحدي الكبير هو الجواب على هذه المرحلة والتكيف مع متطلباتها فكرًيا وسياسًيا وتنظيمًيا، أي البديل.

ورأى رباح أن القصور وقع في أمرين، أولهما عدم اإلحاطة الكاملة بالواقع الجديد ومساره وما سيترتب عليه من مهام ورؤية 

اليسار في الحركة الجماهيري، إلى جانب افتقاد القدرة على إحداث التغيير بالشروط التي  جديدة، وثانيهما ضعف تأثير 

كانت مطلوبة ولم تتوفر في حينه. وهذا كله أدخل الوضع في أزمة، ُمستدرًكا أن هذا ال ينفي ما كان لليسار الفلسطيني 

بكل مكوناته من دور هائل في محطات نضالية كبرى. ُمفّصًل بشيء من التأريخ بعض هذه المحّطات.

التناقض  رصد  عدم  على  قائمة  بنوية  مشكلت  نتاج  هي  والتي  الموجودة  الضعف  بعوامل  نعترف  أن  علينا  "لكن  وقال 

الرئيسي، االجتماعي والسياسي، في اللحظة التاريخية التي تلت اتفاق أوسلو وعدم تحديد البدائل له، وهذا مرتبط بعدم 

تمّكن اليسار من التوّحد في معركة مواجهة هذا االتفاق".

وبّين أن مشكلت اليسار ال ُيمكن أن ُتحّل بوصفات جاهزة على شاكلة "أن توّحد اليسار- أن دمج اليسار"، ُمعتبرًا أن ما ورد في 

دراسة الكاتب األسير الجاغوب ال ُتقّدم إجابات؛ وقال إّن التعددية الحزبية في فصائل اليسار ظاهرة صحّية، وقال "كلما المسنا 

كقوى يسار في نضال مشترك وبرامج مشتركة قضايا الجماهير وهمومها كلما كانت قوى اليسار أكثر اقتراًبا بين مكوناتها 

وأكثر تلحًما في مسار وحدوي واتحادي قادم".

وبدوره، عّقب ُمدير اللقاء الصحفي حبيب على فكرة تفرد اليمين الفلسطيني المتمثل بحركة فتح بمنظمة التحرير بعد 

اتفاق أوسلو، إذ رأى خلَفه، ُمبّيًنا أن فتح هيمنت على المنظمة حتى قبل أوسلو بدليل تمّكنها من التوقيع على االتفاق، 

في وقٍت كان فيه اليسار في وضٍع أكثر قوة لكنه لم يتمكن من منع االنحدار في إطار اتفاق أوسلو.
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الفلسطيني في اإلعداد باالنتقال من معارضة  اليسار  الندوة في األستوديو د.ناصر أبو العطا، عن دور  ووّجه سؤااًل لضيف 

سياسّية إلى معارضة جماهيرية تمكنه من أن يكون له دور مؤثر في نتائج االنتخابات المقبلة، التشريعية والرئاسية، في 

حال تم عقدها.

القوى  على  أكبر  وبانفتاح  الفلسطيني  اليسار  بين قوى  الحوار  مزيد من  يكون هناك  أن  الممكن  "من  العطا  أبو  د.  وقال 

الديمقراطية المؤمنة بإمكانية إقامة تحالف واسع، ليس فقط ارتباًطا بمسألة االنتخابات، وإّنما باالقتراب أكثر من المطالب 

الشعبية، االجتماعية السياسية واالقتصادية واألخلقية، وهذا االمر بحاجة إلى مزيٍد من الجهد".

وأضاف "على ضوء العديد من المعطيات التي حكمت آلية التنسيق بين قوى اليسار في انتخابات البلديات ومجالس الطلبة، 

هناك مؤشرات إيجابية بالمعنى النسبي، لكنها بالتأكيد ال ترتقي إلى مشروع طموح لقوى اليسار في االقتراب من إرادة 

الجماهير ورغبتها بأن يكون لها مشروع بديل لليمن الفلسطيني بشقيه: قيادة فتح لمشروع السلطة برام اهلل وقيادة اإلسلم 

اليسار، ليس بوصفه منطقة وسطى بين حماس  إلى أن يتبلور مشروع  لمشروع آخر في قطاع غزة، هناك حاجة  السياسي 

وفتح وإنما من إدراك عميق بوجود أزمة في قيادة المشروع الوطني، الذي يجب على اليسار أن يكون أحد تطلعاته قيادة هذا 

المشروع.

وتطرّقت ندوة غسان كنفاني إلى العديد من المحاور األخرى، مع ضيوفها، منها ما ارتبط باستعداد الجبهة الشعبية لمؤتمرها 

العام المقبل، والحديث حول دور الشعبية في أن ال يظّل اليسار وسًطا بين كتلتْي اليمين. وغيره من التساؤالت ومحاوالت 

لها،  الحلول  ووضع  اليسار  أزمة  تشخيص  على  الوقوف  في  بالقليل  ولو  لإلسهام  سعًيا  النقاش،  طاولة  على  عليها  اإلجابة 

بالتزامن مع الذكرى الثانية والخمسين النطلقة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. 
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شارك في امللفات حسب الترتيب 
بوابة الهدف
انتصار الدنان
نصار إبراهيم

مروان عبد العال
حسين البدري
حسن العاصي

وسام الفقعاوي
حاتم استانبولي
تغريد عبد العال

سهام أبو العمرين
معن بشور

جبريل محمد
سامي محمد األخرس

أبو علي حسن
تيسير محيسن
وسام الرفيدي

وليد عبد الرحيم
موفق محادين

أحمد بهاء الدين شعبان
علي بو طوالة
نضال عبد العال
غازي الصوراني
وائل الجاغوب

زكي أبو العيش
رامي مراد

خالد المصري
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