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كانت نبوءُة غّسان كنفاني قبَل خمسين عاًما التي لّخصها بقوله: إّنه زمُن 
الصراِع  طبيعِة  إلى  موضوعّيٍة  قراءٍة  إلى  جوهِرها  في  تستنُد  االشتباك؛ 
وجوهِرِه مع العدّو الصهيونّي، هذا الصراُع الذي يستمدُّ محّفزاته من بِنيِة 
العدّو ومشروِعِه االستعمارّي - اإلحاللّي، الذي يعادله المقاومة الشعبّية الفلسطينّية 
والعربّية، التي لم تتوّقف يوًما، منذ أن وطئ االستعماُر الصهيونّي أرَض فلسطين. 
أيًضا؛  الزمن  الفلسطينّيِة والعربّية، منذ ذاك  القيادِة  كما كانت نبوءُتُه عن طبيعِة 
تنبُع من قراءٍة تاريخّية - موضوعّية، لطبيعِة هذِه القيادِة وبِنيتها التي كّثفها في 
روايِتِه »رجال في الشمس«؛ بشخصّيِة أبي الخيزران... ذلك المخصّي الذي كان تعبيًرا 
ا عن تلك أو هذه القيادة التي وضع/ت العّمال الثالثة/ الشعب في خّزان سيارته،  رمزًيّ
لم  »لماذا  اآلفاق:  بلغت  التي  مقولّتُه  مشهًرا  والهالك؛  الموَت  مصيُرهم  كان  حيث 
تدّقوا جداَر الخّزان؟!«، حيث ال مجال أماَم الشعِب إال شّق طريِق الثورِة الذي ال يجب 

أن يبقى رهًنا بعجِز أنظمتها/قيادتها أو استسالِمها أو خيانتها.
لم يتوّقف االشتباُك يوًما، ولم يعجز الشعُب عن اجتراح وسائِل مقاومِتِه وممانعته، 
فمن الحجِر إلى االشتباِك المسلِّح الفردّي والجماعّي، إلى السكين، إلى الدهس، إلى 
المسيرة الشعبّية واإلضراب واالعتصام، إلى رفض االنصياع لقراراِت العدِوّ وإجراءاته 
النهج  استمراِر  االجتماعّي... في مقابل  والتعاضد  والتساند  التكافل  إلى  وإرهابه، 
القيادّي الرسمّي ذاته في إهداِر الجهد الشعبّي المقاوم، كما إهدار الزمن الفلسطينّي 
الذي يجري تقطيُعُه لصالح المشروع الصهيونّي وأهداِفِه العدوانّية، وهذا ما يجري 
فإّن  إهداُرها،  يجري  ذلك  عكس  وعلى  شعبك،  قّوِة  في  تستثمرُّ  ال  فعندما  فعاًل؛ 
وطغيانِِه  قّوِتِه  من  ويزيُد  يستثمرُّ  الذي  ك،  عدوُّ هو  األحوال  كلِّ  في  المستفيَد 

وجبروِته.
الُمحزُن أو المؤّسُف أو الُمستهجن، أّن الجميَع يتحّدث عن خطورِة المرحلة »ويبدع« 
في وصفها، باعتبارها مرحلَة »تصفّيِة القضّيِة الفلسطينّية«، لكن لم يصل أحٌد حتى 
هذه اللحظة، إلى مستوى المسؤولّية التاريخّية التي تستوجبها لحظُة الصراِع، وفي 
مقّدمتها توحيُد الصّف الفلسطينّي، من بّوابة إعادة االعتبار إلى مشروِعِه الوطنّي 
ذهنّيِة  أسرى  بقوا  أّنهم  إال  والقدرة«،  »المبادرة  بأيديهم  من  وخاّصًة  التحّرري، 
االنقساِم والتشرذِم واستمراِر إهداِر منجزاِت االشتباِك الشعبّي، وكما يقال، فليست 
الحالِة  في  والُكلفة  إليها،  الوصوِل  زمِن  ُكلفِة  في  بل  الحقيقة،  إدراك  في  العبرُة 
وعرًضا،  طواًل  الصراع  مساحة  على  ا؛  يومًيّ يراُق  دٍم  فاتورِة  من  تدفُع  الفلسطينّية، 
ا، ومن الحقوِق  على أرض فلسطين، وخارجها، ومن األرض التي تنهب وتسرق يومًيّ
ا، ومن انقساٍم  ا، ومن الرواية التاريخّية التي ُتزّور وتهّود توراتًيّ التي تتآكُل تدريجيًّ
أدمى وأطاح بمقّدساٍت وحرماٍت بديهّية، ومن ظلٍم واستبداٍد وقهٍر استشرى نهًجا 
ا، ومن حقوِق الناس التي تالحُقها اإلجراءاُت والقراراُت العقابّية، وقائمة »المن«  سلطوًيّ

تطول...! 
الُمّرُة والقاسية، وَتكراُر الفشل، للوصوِل إلى الحقيقة،  جِربُة  أخيًرا، من ال تكفيِه التَّ
حجُم  يطّوعه  لم  شعٍب  بإرادِة  دوًما  يصطدُم  وسيبقى  عنه،  رغًما  بها  سيصطدُم 
حّرّيِة  غيُر  لها  اّتجاَه  ال  التي  بوصلته  يفقد  لم  كما  واإلرهاب،  والقتل  االستهداف 
فلسطين، وعليه، لم ُيترك ميداُن االشتباِك فارًغا، بل كان على الدوام ميداًنا ممهوًرا 
حالِتنا  في  الناظُم  فالقانوُن  ينضب...  ال  الذي  الوطنّي  والكفاِح  التضحياِت  بدِم 
إلى  األقصِر  طريِقِه  في  الشعِب  استمراُر  وهو  يريد،  لمن  تماًما  واضٌح  الفلسطينّية 
المقاومِة بأشكالِها كاّفًة، وهذا ما يجّسُدُه  زمُن االشتباِك المستمّر.حّرّيِتِه واستقاللِِه وعودِة الجئيه؛ طريُق 
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نهاية شارع الثورة
الهاتف

082836472
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 5

20
22

و   
ماي

ر/ 
أيا

 : )
15

11
(3

7 
دد

لع
ن  ا

طي
لس

- ف
ف 

هد
ال

س
هر

الف
ى 

ة إل
ود

لع
ا

كلــــــــمة

الهدف - فلسطين  العدد 37)1511(  أيار / مايو  2022

موفق  محادين:   إسرائيل الكبرى في أوكرانيا................................46
خاص »الهدف«:  فلسطين واإلدانة األوربية .............................47
تيسير  محيسن:  حرب أوكرانيا دوافع وحيثيات ونتائج.....................48
حمدي عبد  العزيز:   مقاربة مبدئية لمسارات الحرب األوكرانية..............50
خاص »الهدف«:  صناعة التدمير...........................................51
إسحق أبو الوليد:  هل روسيا قادرة على مواجهة التحديات؟............52
عليان عليان: الواليات المتحدة تعيد باكستان إلى خانة التبعية.......54
أسرة تحرير »الهدف« خارج النص: عن المتصوف صاحب الزاوية.....56

الهدف الثقافي..
االفتتاحية: المثقف العضوي والمثقف التقليدي......................  57
عبد الرحمن بسيسو: المثقف العضوي الجمعي اإلنسان............ ... 58
خاص الهدف: كيف نفهم العلمانية؟ ......................................61
عالء حمد :  ثقافة الصورة  الشعرية..............................................62
رامي مراد: المبدأ  السلطوي في مفهوم الفرد  الليبرالي....................64

 المقاالت المنشورة ال تتطابق مع وجهة
 نظر الهدف بالضرورة

الغالف األول: 
جيفارا عبد القادر

الغالفين الثاني والثالث:
نضال أبو مايلة

يصدُر هذا العدُد بالتزامِن مع يوِم 
العّماِل العالمّي، ومع اقتراِب ذكرى 
نكبِة فلسطين، قبَل 74 عاًما، عندما 
تمّكنت حركُة عصاباٍت مدعومًة بالمستعمِر 
أرِضِه  من  فلسطيَن  شعِب  اقتالِع  من 
ما  إلقامِة مستعمرٍة صهيونّيٍة  واحتاللِها، 
زالت تتغّوُل في دِمنا وأرِضنا حّتى اليوم.

رائحَتها  تستعيُد  الدِم  ذاكرُة  زالْت  ما 
األولى، وصرخاُت الضحّيِة تضجُّ في مسامِع 
العالم، وكأّننا بحاجٍة لمؤّرٍخ جديد؛ ليذّكَرنا 
بأهلِنا القتلى في قبية، والطنطورة، ودير 
الصمِت  والقائمة تطول؛ ضحّيَة  ياسين... 

والخديعة.
األشهِر  كلِّ  في  كما  أّيار...  في  واآلن، 
محموليَن  الفلسطينّيون  يتقّدُم  واألّيام؛ 
ابتكاَر  يعيدون  شهداِئهم  أرواِح  على 
االنبعاثِة األولى للفينيِق المتمّرد، يعيدون 
باعتبارهم  جديٍد  من  ُهوّيِتهم  ابتكاَر 
مواطنْي هذِه األرِض األصالء، وباعتبارهم 
إلى  التاريِخ  عجلِة  إعادِة  على  قادريَن 
سياِقها الطبيعّي؛ سياقهم هم، على هذه 

األرض، التي ورثوها فاستحّقوا الحياة.
الفلسطينّيون قادرون على تحقيق النصر؛ 
نصرهم الخاّص، لكْن لذلك شروٌط ال حياَد 
البقاِء  شرُط  الوطنّيُة  وحدُتهم  عنها؛ 
في  هم  حقِّ على  التفاُفهم  ُثمَّ  والصمود، 
األرِض والسيادِة عليها، وحّقهم في العودِة 

والقدِس والدولِة المستقلّة.
عّمالِنا  إلى  تحّيًة  أيًضا  العدِد  هذا  في 
وعامالِتنا البواسِل وإلى عموِم أبناِء شعِبنا، 
صانعي  األبطال  أسرانا  بالذكر،  ونخصُّ 
أحِد  مع  لقاٍء  عبَر  وكرامِتنا  حّرّيِتنا  مجِد 
الرفيق  وأبطالِها  األسيرِة  الحركِة  قادِة 
أخرى،  ومقاالٍت  غلمي،  أبو  عاهد  القائد 
بعِض  على  نظرٌة  العدِد  هذا  في  أيًضا 
والدولّي،  العربّي  والعالم  فلسطين  قضايا 
غّنّي. إضافًة - كما عودناكم - إلى ملفٍّ ثقافيٍّ 
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األسيُر القائُد عاهد أبو غلمي »للهدف«:
وحدُة الحاِل والموقِف هما قّوُة الحركِة األسيرة، ويجُب أن تكوَن درًسا 

للقوى الفلسطينّيِة العاملِة في الساحاِت المختلفة

خاص الهدف

ر..
وا

ح
- ُولد عاهد يوسف أبو غلمة في بلدِة بيت فوريك في محافظِة نابلس عام 1968، ودرَس في مدارِسها، ونال درجَة 

البكالوريوس في علِم االجتماِع من كلّّية اآلداب في جامعة بيرزيت، وهو متزوٌج وله ولٌد وبنت.
- بدأ نشاَطُه الوطنّي منذ كاَن طالًبا في المدرسة، فأّسس في مدرسته مع مجموعٍة من الطالب فرًعا الّتحاد لجان 
 ،1984 عام  الشعبّية  الجبهة  لصفوف  وانضّم  التطوعّي،  العمل  لجان  نشاطات  في  وشارك   ،1982 عام  الثانوّيين  الطلبة 
وانخرط في نشاطاتها الوطنّية، وأصبح من كوادرها في منطقة نابلس أثناَء االنتفاضِة الكبرى عام 1987، حيث أسهَم 

في تشكيل اللجان الشعبّية والمجموعات الضاربة. 
- تولّى عدًدا من المهام والمسؤولّيات التنظيمّية في فرع الجبهة في الضّفة الغربّية وفي فرع السجون، وكان قد انُتخب 

ا في اللجنة المركزّية منذ عام 2000.  عضوًّ
- قاد الجناح العسكرّي للجبهة، وكان مسؤواًل عن قيادة وتدريب المجموعة العسكرّية التي أعدمت رحبعام زئيفي - وزير 
ا على اغتيال االحتالل لألمين العام  السياحة الصهيونّي - في القدس المحتلّة في السابع عشر من تشرين أّول عام 2001؛ ردًّ

للجبهة الشعبّية أبو علي مصطفى.
- كانت أّول اعتقاالته لدى االحتالل نهايَة عام 1984، حيث قضى في سجن الفارعة خمسة أشهر، ثمَّ توالت اعتقاالته، 
وخاض َتجِربَة المطاردة عاًما ونصًفا إّبان االنتفاضة الكبرى، ثمَّ خاضها مجّدًدا بين عامي )1994-2002(، وفرض االحتالُل 

اإلقامَة الجبرّيَة على زوجته.
- اعتقلته أجهزُة أمن السلطة الفلسطينّية للمّرة األولى عام 1996، ثمَّ اعتقلته مّرات أخرى، وكان اعتقالها األخير له من 
بيته اآلمن في مدينة نابلس في الحادي والعشرين من شباط عام 2002، وقد ُكسرت رجُلُه أثناَء االعتقال، وقضى فترَة 
اعتقاله في مقر المقاطعة في مدينة البيرة، ثمَّ في سجن أريحا، وبقي فيه إلى أن اقتحمته قّواُت االحتالل في الرابع عشر 
ا بين عامي  من آذار عام 2006 واعتقلته، واقتادته للتحقيق، ثم حكمت عليه بالسجن المؤّبد وخمس سنوات، وعزلته انفرادًيّ

)2010-2012(، ومنعت ذويه من زيارته فترًة طويلة.
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وإدارة  األسيرة  الحركة  بين  األخيرة  المعركة  إلى  نظرتم  كيف   *
الجديد  ما  المنصرم؟  آذار  شهر  في  حصلت  التي  السجون  مصلحة 
فيها؟ وما الزوايا التي يمكن البناء عليها؟ وهل هناك استنتاجاٌت 

ما تستطيُع استخالصها من المعركة التي لم تخض؟
وال  مستمرٌّ  صراٌع  الصهيونّية  السجوِن  إدارِة  مع  الصراُع   **
يواجهون  المتقّدم  الخندق  في  األسرى  أّن  خاّصًة  يتوّقف، 
على  اإلدارُة  عّودتنا  وقد  يومي،  اإلدارة بشكٍل  سياسات هذه 
التضييق المستمّر على األسرى وحقوقهم ومنجزاتهم، وفي 
المقابل، الحركة األسيرة تسعى دائًما لوقف الهجمة المسعورة 
التي ال تتوّقف، وما تمَّ إعداُدُه للمعركة األخيرة التي استمّرت 
مّدَة شهٍر تقريًبا في خطواٍت تكتيكّيٍة كان لها وقٌع إيجابيٌّ 
مّرٍة  الخطوات كانت ألّول  أّن هذه  األسرى، خاصًة  كبيٌر على 
داخل  مجتمعًة  الفصائل  من  موّحدٌة  خطواٌت  سنواٍت  منذ 
هو  خطواٍت  برنامج  في  المُتجّسدة  الوحدة  وهذه  السجون، 
السجون إلى االستجابة لمطالب األسرى قبل  ما دفع مديرّية 
ًرا في  الوصول إلى اإلضراب المفتوح عن الطعام، الذي كان ُمقرَّ
نهاية آذار، وهذا اإلنجاُز يمكن أن ُيبنى عليه. إّن وحدة الحال 
والموقف هما القّوة التي يجب أن نتمّسك بها ونسعى دائًما 
ألْن تكون حاضرًة وبقّوٍة في كّل عمٍل يقوم به األسرى داخل 
السجون، بل يجب أن تكون درًسا للقوى الفلسطينّية العاملة 
في الساحات الفلسطينّية المختلفة، بأّن قّوتنا الحقيقّية هي 
في  االنقسام  هذا  إنهاء  على  نعمل  أن  ويجب  وحدتنا،  في 
بكّل  الفلسطينّي  للشارع  الوحدة  وإعادة  الفلسطيني،  الجسم 

تشكيالته السياسّية واالجتماعّية.
* هل يمكُن لك أن تضعنا بصورة األوضاع السياسّية والتنظيمّية 
وطنّيٍة  مبادراٍت  إصدار  تتوّقع  وهل  السجون؟  داخل  عام  بشكٍل 

جديدٍة من الحركة األسيرة للحركة الوطنّية الفلسطينّية؟
** المتابعُة من قبل األسرى لمجريات األحداث السياسّية على 
من  وعدٌد  بقّوة،  حاضرٌة  والدولّي  والعربّي  المحلّي  المستوى 
األسرى لهم مساهماُتهم المباشرُة أو غيُر المباشرة في صناعة 
على  نفَسُه  يعكُس  فكلُّ حدٍث  الفلسطيني،  السياسي  الحدث 
دفع  ما  وهذا  واهتماماتهم،  وظروفهم  وأوضاعهم  األسرى 

مبادراٍت  المشاركة من خالل  إلى  أوقاٍت مختلفٍة  األسرى في 
ها »وثيقة األسرى« التي َتحّولت  ُقدّمت من األسرى، وكان أهمُّ

لوثيقة الوفاق الوطني عام 2006. 
ويسعى األسرى دوًما إلى تأديِة دوٍر وطنٍيّ على صعيد إنهاء 
االنقسام وإعادة الوحدة للشعب الفلسطيني، ولمعرفة األسرى 
الشعب  أوساط  في  ومكانتهم  وحضورهم  دورهم  بأهمّية 
أفكاٍر  تقديم  عن  يملّون  أو  يكلّون  ال  وقواه،  الفلسطينّي 
ومبادراٍت ُتسهم في الخالص من االحتالل، وتحقيق أهداف 

الشعب الفلسطينّي في إقامة دولته المستقلّة.
الجسُم  هو  السياسّي  دوَرهم  األسرى  تأديِة  على  ساعد  وما 
حيث  السجون،  داخل  القوى  معظُم  به  تتمّتع  الذي  الُمنّظُم 
هناك أربعُة قوى، وهي الجبهُة الشعبّية، وحماس، والجهاد، 
وقراٌر  السجون،  في  موّحدٌة  مرجعّيٌة  ولديها  والديمقراطّية، 
ا على حركة فتح في معظم  وموقٌف موّحد، وهذا ينطبق نسبيًّ

السجون.
والجديُر بالذكر أّن هناك هيئًة وطنّيًة ُمشّكلًة في السجون من 
القضايا  من  العديد  في  وآراء  مواقف  تصدر  الفصائل،  جميع 

التي تهّم الشعب والقضّية الفلسطينّية.
لنهوض  رافعًة  ُتشّكل  التي  برأيكم  األساسّيُة  المرتكزاُت  ما   *
الحركة األسيرة بشكٍل عام؟ وكيف تنظرون لدور الجبهة في ذلك؟
** ال شكَّ أّن الحركة األسيرة بقواها تمرُّ بمرحلة تراجع، وهذا 
انعكاٌس لواقع القوى والفصائل في الخارج، مع العلم أّن الدور 
المحتّل.  المستمّر مع  الصراع  الذي تؤّديه كبيٌر ومتقّدٌم في 
ومن الروافع التي يمكن أن تسهم في دوٍر أكثَر تمّيًزا، خاّصًة 
بحكم وجود األسرى في موقع المواجهة األّول، هو أن تعود 
وال  وإرادتها،  وعملها  مواقعها  في  موّحدًة  األسيرة  الحركة 
يكون ذلك إال من خالل الخالص من حالة الفصل ما بين أسرى 
فتح وحماس، داخل السجون، ويجب أن يعود األسرى إلى ما 
كانوا عليه قبل عام 2007 في أقساٍم وسجوٍن موّحدة، تديرها 
بما  نسمح  أال  ويجب  الفصائل،  كّل  من  موّحدٌة  وطنّيٌة  لجنٌة 
يستمّر في  أن  وحماس  فتح  بين  انقساٍم  من  غّزة  جرى في 
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التأثير على واقع الحركة األسيرة. كما ويجب أن نرتكز على 
رؤيٍة موّحدٍة وخطٍط وبرامَج موّحدة، نواجه بها إدارة مصلحة 
الصهيونّية، من أجل أال نسمح لهم باالستفراد في  السجون 
كّل فصيٍل على حدة، وهذا ما لمسناه في الخطوة األخيرة في 
آذار الماضي التي ذهبنا بها موّحدين، وحّققنا إنجاًزا قبل أن 

نذهب إلى الخطوة االستراتيجّية الكبرى.
ووحدُة الموقف واإلرادة والعمل والخطط والبرامج ال شّك أّنها 
برامَج  خالل  من  األسرى،  أوساط  في  ينشُر  وعيٍّ  إلى  تحتاج 
والحركة  األسرى  دور  تتناول  تحريضّية،  تعبوّيٍة  توعوّيٍة 
األسيرة في النضال الوطني الفلسطيني، وأهمّيته وانعكاساته 
األسيرة،  الحركة  بنية  تصليب  في  الداخلّي  المستوى  على 
المقاومة  استمرار  على  وانعكاساته  الممّيز  دورهم  وإظهار 
تؤّديه  الذي  والدور  وأساليبها،  أشكالها  بكّل  الفلسطينّية 
وجهات  تقريب  في  العمل  تكثيُف  هو  السجون  في  الجبهة 
وتقديم  الضغط  خالل  من  المتناقضة،  القوى  بين  ما  النظر 
على  المرتكزات  تلك  أهمّية  وإظهار  النضالّية،  المشاريع 
القريبة والبعيدة. وما يعّزز  القضّية، وعلى الوصول ألهدافنا 
وجوُد  هو  السجون  داخل  وزنها  ثقل  ومدى  الجبهة  دور  من 
الرفيق األمين العام أحمد سعدات، وما يحظى به من إجماع، 
وقدرة على توحيد المواقف في مختلف القضايا االعتقالّية أو 

الوطنّية. 
األسيرة  الحركة  تستطيع  التي  المضاّدة  النضالّية  الخطواُت  ما   *
القيام بها ضّد إدارة السجون؟ وما مدى فعاليتها في ظّل االنقسام؟
 ، مستمرٌّ السجون  مصلحة  إدارة  ضّد  والمقاومُة  النضاُل   **
وهناك ملفاٌت عديدٌة يجري العمل عليها مثل )الملف الطبي، 
الزيارات،  البوسطات،  العزل،  ملف  اإلداريين،  األسرى  ملف 
بالظروف  تتعلّق  التي  القضايا(  من  المحاكم...وغيرها 

المعيشّية والحياتّية لألسرى.
من  حّققوه  وما  األسرى  لنضال  الطويلة  التجربة  وبحكم 
إنجازاٍت طواَل أكثَر من 5 عقوٍد؛ تراكمت لديهم خبرٌة كبيرٌة 
القدرة  السجون، وأصبح لديهم  الصراع مع مصلحة  إدارة  في 
أو  الحدث  مستوى  مع  تتواءُم  جديدة،  أساليَب  ابتداع  على 
المطلب أو الظرف والواقع الذي يعيشه األسرى، والسعي الدائم 
لتحسين شروط حياتهم من خالل خطواٍت استباقّيٍة تكتيكّيٍة 
تمنع الهجمة وتحّقق اإلنجاز، ولكن فاعلية ذلك تكون أكبر 
عندما نكون جسًما واحًدا موّحًدا في خندق المواجهة، وال شّك 
أّن األسرى حّققوا إنجازاٍت وحافظوا على الحقوق في المرحلة 
السابقة في ظّل االنقسام، ولكن كان يمكن أن نصل إلى حّل 

كّل الملفات لو كّنا جسًما موّحًدا ضّد إدارة السجون.
ا إضراًبا شاماًل عن الطعام يضّم الفصائل  * هل يمكُن أن نشهد حقًّ

كافًة في المستقبل المنظور؟
ومقاومٌة  وسيلٌة  إّنما  هدًفا،  ليس  الطعام  عن  اإلضراُب   **
الصهيونّية،  القمع  سلبّية، نستخدم فيه أجسادنا ضّد أدوات 
وهو الخياُر األخير الذي يمكن أن يذهب إليه األسرى. وصحيٌح 
أن السقف الزمني لإلضراب قد ارتفع ليصل إلى أكثَر من 40 
يوًما، كما حدث عام 2017، في الوقت الذي كان السقف الزمني 
في السابق ال يتجاوز 20 يوًما. ومع ذلك األسرى على استعداٍد 
تام للذهاب إلى هذا الخيار إذا اضطّروا لذلك، وكلّما كان موقف 
األسرى موّحًدا ويذهبون جسًما واحًدا في مثل هكذا خطوات؛ 
كان اإلنجاُز أكبَر وأسرَع في تحقيق أهدافهم، وإمكانّية ذلك 
األخيرة بين  الفترة  التقارب في  واردة، خاّصًة في ظّل حالة 

الفصائل المختلفة، وفي ظّل ارتفاع منسوب الهجمة الشرسة 
من قبل إدارة مصلحة السجون، ووعي الحركة األسيرة وإدراكها 

أّن الجسم الواحد سيحّقق إنجاًزا سريًعا وكبيًرا.
* ما الخطواُت االسنادّية التي تتوقعها من الخارج، التي قد تكون 

فاعلًة في التأثير على نتائج خطوات األسرى النضالّية؟
** نضاُل األسرى جزٌء من نضال الشعب الفلسطينّي، ومكّمٌل 
لدى جماهير  العالي  االستعداَد  مّرٍة  أكثَر من  لمسنا  له، وقد 
شعبنا في الوقوف مع كّل خطوٍة نضالّيٍة يقوم بها األسرى، 
في  والضّفة  غزة  في  المقاومة  قوى  عمل  على  شهدنا  كما 
وهذا  قّوة،  بكّل  ودعمها  وخطواتهم  األسرى  نضال  تبني 
يعني أّن قضّية األسرى مغروسٌة ومتجّذرٌة في وجدان الشعب 

الفلسطيني.
أي  يتحّرر  عندما  الحافل  االستقبال  خالل  من  ذلك  ونالحظ 
أسيٍر من السجون الصهيونّية. ونحن على قناعٍة أّن أي خطوٍة 
األسيرة ال تكون مدعومًة من قبل جماهيرنا  للحركة  نضالّيٍة 
في الخارج ال يمكن أن ُيكتب لها النجاح، وكلّما كان الحراُك 
الجماهيرّي فاعاًل، كانت النتائُج في تحقيق األسرى ألهدافهم 
أسرَع وأعلى من المتوّقع، وال يمكن لألسرى أن ُيقدموا على 
أّي خطوٍة دون األخذ بعين االعتبار مستوى الدعم من خارج 

السجون؛ ألّنه ُيشّكل أساَس أي خطوٍة نضالّية.
* كيف تقرأون تصاعد العمل الفدائّي، وَتحّوله من عملّياٍت منّظمٍة 
أو شبه منّظمة إلى عملّياٍت فردّيٍة ومن الطعن باألدوات الحاّدة إلى 
السالح الناري؟ ما الدالالُت والمؤّشراُت التي نستطيُع استشفافها 

من ذلك؟
** ما زلنا في مرحلِة التحّرر الوطني، وما زال الصراُع مع العدّو 
ا، ومن الطبيعي أن تمرَّ قوى المقاومة في حالٍة  حاضًرا ومستمرًّ
من المّد والجذر، ومع ذلك ستبقى هذه القوى تستعدُّ وتعدُّ 
العّدَة للمواجهة المفتوحة؛ ألّن االحتالل الجاثم على أرضنا ال 
يمكن دحره إال بالمقاومة والتفاف جماهير شعبنا والشعوب 

العربّية حول المقاومة.
العمُل  كان  التاريخ  مّر  على  الفلسطيني  النضال  ظّل  وفي 
ردَّ  ويأتي  المنّظم،  للعمل  مكّمٌل  وهو  بقّوة،  حاضًرا  الفردّي 
ألبناء  المتواصل  وقعمه  العدّو  ممارسات  على  ا  طبيعيًّ فعٍل 
وأحياًنا  شيء،  كّل  طالت  التي  المستمّرة  واعتداءاته  شعبنا 
يكون العمُل الفردّي أكثَر فاعلية، ويؤلم العدّو، خاّصًة عندما 
تأتي الضربُة من أطراٍف ال يتوّقعها العدّو، ويكون غيَر قادٍر 

على منعها.
السطح مقابَل  المنّظم يطفو على  العمَل غيَر   وما جعل هذا 
العمل المنّظم هو الضرباُت المتواصلة التي تتعّرض لها قوى 
الشديدة  والمتابعة  والرقابة  المحتلّة  الضّفة  في  المقاومة 
حجم  زيادة  في  نلمسه  ما  وهذا  المقاومة،  لقوى  تحّرٍك  ألي 
المالحقة  وكذلك  اإلداري،  االعتقال  وخاّصًة  االعتقاالت، 
االشتباك  مناطق  في  وخاّصًة  شعبنا،  أبناء  لكّل  الشديدة 
المفتوحة، حيث وصلت إلى اعتقال أبناء شعبنا بحجة كتابة 
في  االنحسار  وهذا  االجتماعي.  التواصل  مواقع  على  تغريدٍة 
تخلّت  القوى  أّن  يعني  المحدود ال  التراجع  أو  المنّظم  العمل 
عن دورها الطليعي في قيادة المقاومة، إّنما هو حالٌة طبيعّيٌة 
مّرت وتمّر بها كّل حركات المقاومة في العالم. والَتحّول في 
استخدام األدوات تفرضه طبيعُة العمل ومكانة وفاعلية األداة 
واإلمكانّيات المتوّفرة لدى مستخدمها، وكذلك نجاح عملّياٍت 
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سابقٍة ُتشّكل نموذًجا ألصحاب المبادرات الفردّية في استخدام 
أدواٍت أكثَر فاعلية في العمل.

قواسَم  ُتشّكل  قد  التي  اآلن،  الممكنة  السياسّيُة  اآلفاُق  ما   *
مشتركًة للكّل الفلسطينّي، التي رّبما تكون مستقباًل ومدخاًل إلنهاء 

االنقسام؟
نتعايش  وال  نعيشه  عميٌق  جرٌح  االنقسام  حالِة  استمراُر   **
معه، ويجب أن تخرج قوى المقاومة وشعبنا من هذه النقطة 
الُمظلمة في تاريخ وحاضر ومستقبل قضّيتنا، وممكنات ذلك 
إجماٌع  وهناك  األطراف،  كّل  لدى  اإلرادة  توّفرت  إذا  حاضرة 
أرضنا  تحرير  على  والعمل  المشتركة،  القواسم  برنامج  على 
إلى  نصل  ولكي  الوطني،  الوفاق  وثيقة  في  َتمّثل  وشعبنا، 
في  يتمّثل  فيه،  نسير  أن  يجب  إجباريٌّ  ممرٌّ  فهناك  ذلك 
من  والرئاسة،  والتشريعّي  الوطني  للمجلس  انتخاباٍت  إجراء 
المختلفة،  الفلسطينّية  للمؤّسسات  الشرعّيات  تجديد  أجل 
أماكن  جميع  في  شعبنا  وأبناء  الفلسطينّي  الكّل  وانضمام 
يجعل  ما  وهذا  القرار،  في  الفاعلة  ومشاركتهم  وجودهم، 
وممارساته،  العدّو  مواجهة  في  موّحًدا  الفلسطيني  الجسم 
ظّل  في  خاصًة  أشكالها،  بكّل  الفلسطينّية  المقاومة  ويعّزز 

فشل مشروع السالم المزعوم.
* ما هو الممكُن شعبيًّا اآلن في ظّل تصاعد هجمات المستوطنين 
على البلدات الفلسطينّية، وعلى الحرم القدسي؟ وهل هناك خياراٌت 
السياسّي  للعمل  رافعًة  ُتشّكل  قد  شعبّيٌة  تأسيسّيٌة  أو  انتقالّيٌة 
السياسّي  األفق  انسداد  ظّل  في  وتحديًدا  مستقباًل،  العريض 

الرسمّي؟
** المقاومُة الشعبّيُة خطٌّ مهمٌّ وأساسيٌّ في مقاومة الشعب 
 ،1987 الكبرى  االنتفاضة  في  لمسناه  ما  وهذا  الفلسطيني، 
شعبيٍّ  عمٍل  من  اليوم  يجري  وما  األقصى،  انتفاضة  وبداية 
جراح  والشيخ  دجن  وبيت  بيتا  في  االستيطان  لمقاومة 
وتوسيٍع  وتفعيٍل  تطويٍر  إلى  يحتاج  وغيرها،  وسلوان... 
وزيادٍة في االلتفاف الشعبّي حوله، ونقله إلى كّل مكاٍن في 
الضفة والقدس، وصيغة االنتفاضة الكبرى في تشكيل لجاٍن 
ُتشّكل  وممارساته  العدّو  لمواجهة  المواقع  كّل  في  شعبّيٍة 
ا وفاعاًل في االنطالق نحو انتفاضٍة شعبّيٍة شاملة،  خياًرا مهًمّ
وهذا  ومتراكم،  منّظٍم  عمٍل  إلى  المتتالية  الهّبات  وتحويل 
يحتاج إلى حضوٍر فاعٍل وبقّوة لكّل قوى المقاومة الفلسطينّية 
الداعمة والمشاركة، دون حدوٍد بهذه التشكيالت، والعمل على 
تطوير أدائها، وتوفير الحماية لها وتسخير كّل الُممكنات لها.

مسألة  حيث  من  األوكرانّية،   – الروسّية  الحرب  تقّيمون  كيف   *
التوازن  اختالل  على  وتأثيرها  العالمي،  الجيوسياسي  الصراع 

الدولي؟
العالم على  المال في  ** ما يجري من صراٍع بين قوى رأس 
التي  األسباب  أحُد  وهو  والسيطرة،  والموارد  النفوذ  تقاسم 
قادت إلى ما يجري من عملّيٍة عسكرّيٍة روسّيٍة في أوكرانيا، 
عادت  دول  هناك  أن  بعد  تستوعب  لم  أمريكا  أّن  خاصًة 
لتنافسها في قيادة العالم، وأصبح هناك أقطاٌب بدَل قطب أو 
شرطي واحد يحكم العالم، ومن أجل تقليص النفوذ الروسي 
ذهبت أمريكا إلى استخدام الناتو في الضغط على روسيا في 
خالل  من  ا  استراتيجيًّ تهديًدا  َشكّل  الذي  أوروبا،  شرق  دول 
نشر منظومة الصواريخ، أو من خالل السماح بانضمام عدٍد من 

ألمنها  مباشًرا  استهداًفا  روسيا  فيه  رأت  الذي  للحلف  الدول 
ووحدة أراضيها. والصراع ليس منحصًرا في شرق أوروبا، إّنما 
في شرق آسيا أيًضا، وفي إفريقيا والشرق األوسط، وتعاظم 
ما  هو  المناطق  هذه  كّل  في  الكبير  وتأثيره  الروسي  الدور 
دفع أمريكا إلى فتح المعركة على مصراعيها ضّد روسيا، ومن 
حّق األخيرة أن تدافع عن مصالحها وحلفائها في ظّل الهجمة 
األمريكّية األوروبّية، ولو أّنها سكتت عن المخّطط الذي كان 
يجري في أوكرانيا كان يمكن أن نرى هجوًما أكثر من ذلك، 
المجاالت طالت  كّل  وعقوباٍت في  إجراءاٍت  من  نراه  ما  وهذا 
إلى  األقطاب  تعّدد  سيعيد  الصلب  الروسي  والموقف  روسيا. 
الساحة الدولّية، وخلق حالٍة من التوازن الدولي، وُيحّجم الدور 
تؤدي  أن  أخرى  لدول  مساحًة  ويعطي  العالم،  في  األمريكي 

دوًرا أكبر، خاّصًة الصين والهند ودول أمريكا الالتينّية.
)روسيا،  شرق  وقوى  األقطاب  متعّدد  عالٍم  عن  حديٌث  هناك   *
استراليا،  أوروبا،  )أمريكا،  غرب  قوى  مقابل  الهند(  الصين، 
فما  الجديد؟  العالم  بهذا  توحي  كثيرة  ومؤّشرات  نيوزلندا...(، 
توقعاتكم بانعكاس هذه التغّيرات على المنطقة العربّية، تحديًدا 
الصراع  ظّل  في  التموضع  يمكن  وكيف  بالخصوص؟  فلسطين 

الدولي؟
تنطلُق الدوُل في تحديد مواقفها وتحالفاتها من مصالحها، 
المستوى  على  فتحتها  التي  والحرب  األمريكّية  والعنجهّية 
الصين  وخاّصًة  الدول،  على  والعسكري  والسياسي  االقتصادي 
هذه  لمواجهة  تحالفاٍت  بلورة  تجاَه  يدفع  ما  هو  وروسيا 
أن  نرى  العربي  العالم  وفي  المتصاعدة،  األمريكّية  السياسة 

المواقف أصبحت تحّدد حسب المصالح لعدٍد من تلك الدول.
أكبَر  مساحًة  يعطي  العالم  في  األقطاب  تعّدد  أن  شّك  وال 
للدول في تحديد الموقف، فبدل التبعّية التي كانت متجّسدًة 
في دول العالم العربّي للموقف األمريكّي، أصبح هناك مجاٌل 
لتلك  أفضَل  مصالَح  تحّقق  أخرى  تحالفاٍت  إلى  لالنضمام 
الدول، فموقُف عدٍد من الدول العربّية من الحرب في أوكرانيا 
امتناع  أو  األمريكّي  الموقف  للنظر، عندما عارضوا  كان الفًتا 
بعضها عن إدانة االجتياح الروسي ألوكرانيا، وهذا ما سيعكس 
العباءة  والخروج من  الدول،  نفسه تجاَه تحقيق مصالح تلك 

األمريكّية تدريجيًّا.
العالم  في  واحٍد  قطٍب  وجوَد  إّن  الفلسطينّي،  الصعيد  وعلى 
الفلسطينّية، وجعلها قضّيًة  بالقضّية  تمّثل في أمريكا أضرَّ 
مع  أمريكا  وبعالقة  األمريكي،  بالموقف  مرهونًة  هامشّيًة 
تجاَه  ثابتة،  استراتيجّيًة  عالقًة  تعّدها  التي  »إسرائيل« 
المجاالت،  كّل  في  الكيان  لدولة  متناهي  وال  محدود  ال  دعٍم 
أمريكا  بين  المتناقضة  المواقف  بعض  ظهور  من  وبالرغم 
للموقف  المشروط  غير  التبّني  الثابَت هو  أّن  إال  و«إسرائيل« 
»اإلسرائيلي«، ولعلَّ ما يجري في العالم اليوم يساعُد في عودة 
خاّصًة  أكبر،  بقّوٍة  الدولّية  المحافل  إلى  الفلسطينّية  القضّية 
إذا ما اخترنا تحالفاتنا على أساٍس يخدم مصالحنا في تحقيق 

أهداف شعبنا في التحّرر من نير االحتالل الغاصب.
القوى  الفلسطينيين إال أن نكون مع تلك  لنا نحن  وال بديَل 
المستوى  الفلسطيني على  التي عودتنا على دعمها للموقف 
السياسّي واالقتصادي، وحّتى استثمار تبعات وقوف »إسرائيل« 
إلى جانب أوكرانيا، وما أّدى ذلك إلى توّتر العالقات مع روسيا، 
شعبنا، وحقه في الدولة المستقلّة وتقرير المصير.وفي ظّل أّن الصين وروسيا كانتا وما زالتا داعمتين لحقوق 
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عن جيِل االشتباِك والّتحّدي واالستجابِة الثورّية!

مروان عبد العال. روائّيٌ وكاتٌب وقيادّيٌ في الجبهِة الشعبيِّة لتحريِر فلسطين/ لبنان

شارِع  في  يتجّوُل  وهو  خازم  رعد  »جنين«  فتى  يفّكُر  كان  بماذا  أعرُف  ال 
»ديزنغوف«، وسَط تل أبيب، لكْن حكًما تأّمْل مليًّا المشهَد الصاخَب الممتدَّ 
أماَمُه من مدينة »َيعُبد« وتاريخها الثائر حّتى بحر »يافا« وبرتقالها الحزين. 
وكذلك فعل وسيفعل من سبق ومن سيلحُق من جيل »االنقالب الثورّي« الذي يخطُّ 
الحرّية  ملحمِة  كتابِة  األبطال في  األسرى  يفعُل  المتواصل، كما  االشتباِك  زمَن  بدِمِه 

على جدران زنازينهم. 

توينبي  أرنولد  المؤّرخ  حسَب 
»الّتحّدي  الشهيرة  نظرّيته  في 
واالستجابة«، بما معناه أَنّ الفرَد الذي 
توازنه  يفقد  قد  لصدمٍة  يتعّرض 
لفترٍة ما، ثمَّ قد يستجيُب لها بنوعيِن 

من االستجابة:
الماضي  إلى  النكوص  استجابًة سلبّية: 
عن  تعويًضا  به  والتمّسك  الستعادته 
ا، انتظاريًّا  واقِعِه الُمّر، فيصبح انطوائيًّ

ا. واستجدائيًّ
الصدمة  ـل  َتـَقـُبّ إيجابّية:  استجابًة 
التغلُّب  ُمحاولة  ثّم  بها،  واالعتراف 
عليها، فيكون في هذه الحالة مبادرًة 

وتفاعلّيًة وثورّية.
المحتدم  الصراع  عملّية  مع  بالمقارنة 
الّتحدي  فغنى  فلسطين،  في 
واالستجابة يطرح كيفّية إحداث نقلٍة 
ويضعنا  واستراتيجّية،  نوعّيٍة  ايجابّيٍة 
المطروحة،  الخيارات  إشكالّيات  أماَم 

من  المطلوب  االنتقال  كان  إذا  وما 
الجّدي  الفعل  إلى  اللحظّي  االنفعال 
اإلمساك  سيطرح  واالستراتيجي، 
عن  واإلجابة  التاريخّية،  باللحظة 
كيفّية صناعة الفعل اإليجابّي النوعي، 
العاطفّي  باالنفعاِل  االكتفاِء  بدَل 
إّنها  الغضب.  تفريغ  إلى  المرتكز 
غّسان  سّماها  التي  االستئصال  حرُب 
اشتباٍك  في  »وألّنك  االشتباك«،  »زمن 
ا. أنت دائًما  مستمّر، فإّنه ال يوجد ثانيًّ
تتجّدد  حيث  أّوالً«،  من  تنتهي  ال 
التحّديات، تحتاج لعصٍف ذهنيٍّ وعمٍل 
فكرٍيّ جماعيٍّ لفهِم الواقِع واستشراِف 
الصراع في  المستقبل، ولوعي طبيعة 
المنطقة، وإدراك األسئلة االستراتيجّية 
الصراع،  نظرّية  نطاق  في  المطروحة 
هل  االشكالي:  السؤال  من  تنطلق 
من  الخروج  أي  الصراع؟  إنهاُء  يمكُن 
االستجابة السلبّية التي عّدت أّن إنهاء 

الصراع مسألٌة ممكنٌة وواقعّية، وكذلك 
ما هي الممكنات الموضوعّية والذاتّية، 
تتحّكم  التي  التحّديات  من  وانطالًقا 
فلسطين..  إّما  لماذا  الصراع،  بعملّية 

وإّما النار جياًل بعد جيل.
التحّدي األّول: مقاومة فردّية 

بروٍح جماعّية 
أّكدت التجربُة أّن القضّية الفلسطينّية 
ليست بالسهولة التي يجري تصفيتها، 
وأّن عملّية تصفية القضّية قد فشلت، 
أشّد،  نحٍو  على  تعقيًدا  ازدادت  وأّنها 
الفلسطيني،  الشعب  أّن  والسبب 
يخوض صراَع وجوٍد، ولديه قّوٌة كامنٌة 
ما زاَل العدّو يبحث عن سّر عناصِر القّوة 
اّتفاُق  استنَد  لقد  فيها.  الفلسطينّية 
مرّكبٍة  عملّيٍة  إلى   1993 عام  أوسلو 
مستلزمات  توفيُر  سبقها  ومسبقة، 
وفهم  للتسوية،  النظرّي  األفق  بناء 
المنطق الداخلّي للتجربة، عبَر قوانين 
االجتماع المتحّكمة والمحّددات الداخلّية 
أسهمت  التي  الخارجّية  والمؤّثرات 
واعتمدت  أمامها،  األرِض  تمهيِد  في 
الوسائل والفرضّيات الممكنة، بما يلزم 
والقّوة  الصلبة،  القّوة  استخدام  من 
دائًما على جدول األعمال، لكّنها جعلت 
تستولد  جديدٍة  عدوانّيٍة  ممارسٍة  كّل 
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حالًة من التمّرد، فلكّل فعٍل ردُة فعل، 
بأساليَب  جديدًة  حالًة  تستولد  فكانت 
استناًدا  المقاومة،  في  جديدٍة  وفئاٍت 
وعمِقِه  وديمومِتِه  الصراع  إلى طبيعِة 
أيام  في  ذلك  وتجلّى  وتاريخّيته، 
العدوُّ  كان  القدس«.  »سيف  معركة 
الهيجان، حينما وجد  إلى درجة  خائًفا 
نظاميٍّ  جيٍش  مواجهة  في  ليس  ذاته 
أو مجّموعات أو فصائل على أهمّيتها، 
إّنما في مواجهة شعب: نشيط، حيوي، 
يبادر، يقاوم، يدافع، يبني، ويطارد... 
ويدرك مكانَة كّل تجمٍع فلسطينيٍّ في 
ومع  الشتات  كّل  وفي  فلسطين،  كّل 
الجامعة،  إلى  الحقل،  من  فئة،  كّل 
التواصل،  وسائل  إلى  اإلعالم،  إلى 
إلى قيمة القدس وخطورة االستيطان 
والزجاجة والطلقة والصاروخ، والعملّية 
التي بدت غيَر مقطوعٍة عن  الفردّية، 
يتصّرف  لشعٍب  الجماعّية«،  »المقاومة 

كندٍّ ونقيٍض لالحتالل. 
التحّدي الثاني: من اإلغراء إلى 

االختراق: 
القّوة  عناصِر  مصادرِة  كيفّيِة  عن 
من  استنهاضها،  ومنع  الفلسطينّية 
وترتكز  »الحيلة«،  قّوة  استخدام  خالِل 
السياسّي  الوهّم  إلى  التسوية/الخديعة 
قاب  الصراِع  إنهاَء  إّن  اإليحاء.  وقّوة 
قوسين أو أدنى، والترجمة الصهيونّية 
ا  عربيًّ عقدت  التي  االتفاقات  في  لها 
اتفاقاٍت  مجّرد  إّنها  ا،  وفلسطينيًّ
أو  معاهداٍت  إلى  لتنتقَل  انتقالّية، 

بذلت  النهائّية.  المرحلة  في  تدخل 
جهوٌد ضخمٌة لترويج وإشاعة التفاؤل 
ال  وقسريٍّ  وحيٍد  كخياٍر  بالتسوية 
الصلبة  بالقّوة  مستعينًة  عنه،  بديل 
لم  لكن  واألسر،  والقتل  الحروب  وشّن 
من  الصهيونّي  التطّرف  فائض  يفل 
العنف  وتيرة  فارتفاع  المقاومة،  عضد 
الكفاح،  شعلة  تأجيج  يعني  الهمجّي 
كمثل من يداوي النار بالنار، قد أصاب 
قتل  عن  عاجًزا  ظلَّ  ولكّنه  جسدها، 
مسيراِت  ولعلَّ  وثقافتها.  روحها 
القدس  سيف  وهّبة  غّزة  في  العودِة 
والقدس  الخليل  في  الشعبّية  والهّبات 
المقاطعة  حمالت  وتنامي  وحيفا 
بعد  العالم  الكيان في  بعزل  والمناداة 
ربع قرٍن على أوسلو، هي خيُر نموذٍج 

على ذلك.  
الفلسطينيُّ  اإلنساُن  هو  الهدُف  كان 
الوعي«،  »كي  من  المستهدف  فهو 
التي  بالوعي«  »التالعب  وكذلك 
الناعمة،  القّوة  وسائل  فيها  ُتستخدم 
والسيطرة  االختراق  إلى  اإلغراء  من 
واحتالل العقل، وصواًل إلى قتل ثقافة 
المقاومة: أين نجح وأين فشل؟ ومهما 
والدراساُت  والمقاالُت  الخطُب  بلغت 
تفسيِر  محاوالت  من  السياسّية، 
وصلت  التي  والمآالت  أوسلو،  سياقات 
تبرئِة  فلِك  في  تدوُر  ظلّت  إليها، 
الّذات عند معارضيه أو الشعور بالندم 
الذهنّية  باستمرار  أو  أصحابه  عند 
أحياًنا،  وهمّيٍة  بطريقٍة  االنتصارّية 
لتسقط بعد االّدعاءات التي رّوجت أّن 

على  خطوة  االنتقالّية  أوسلو  اتفاقات 
كّل  لكن  الفلسطينّية!  الدولة  طريق 
لم يسبر  األوهام،  تبّخرت  بعدما  ذلك 
التي  الذكّية«  »الحرب  ديناميات  غور 
خيضت للوصول إلى النتائج الكارثّية! 
النهائّية،  التصفية  أّن  إلى  ولتصل 
باالّتكاء على االحتياط الرجعّي العربّي 
الذي يتّم جّره بالحلف اإلقليمّي الشامل 

أو ما يسّمى »السالم اإلبراهيمّي«! 
التحّدي الثالث: 

التنويُم املغناطيسّي وتخدير 
الوعي! 

من واجباِت الفكِر السياسّي في القراءِة 
محاولًة  دقيق،  ُمرّكٍب  لوضٍع  المتأنّيِة 
الكتشاِف كمّية التشويه التي أحدثها 
البنية  في  التاريخّي  االنكسار  هذا 
والقيمّية،  والمجتمعّية  السياسّية 
الناعمة  القّوة  أدوات  استخدم  وكيف 
الذي  بالمنهج  السيطرة،  لتحقيق 
 - قره  سيرجي  الروسي  الباحث  حلّله 
بالوعي«؛  »التالعب  كتاب  في  مورزا 
إذ استطاع المرء بما يملكه من قدراٍت 
الوعي  يعرف  أن  ولُغوّية،  فكرّيٍة 
وأساليب التالعب به، ويبّين ديناميات 
حديثٍة  كوسائَل  الذاتّية  التدمير 
للناس  الروحي  والتأثير  للهيمنة 
وبرمجة سلوكهم، بل تغيير دوافعهم 
التاريخّي  بالميل  والتحّكم  وأهدافهم 
أهداٍف  نحو  وتحويرها  لألحداث، 
الروحي  الحافز  على  والسيطرة  أخرى، 
باالّتجاه الذي تريده السلطات النافذة.
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والنجاح،  الفشل  معايير  محاكمة  في 
للوعي  والمعاكس  المّشوه  الوعي 
ا  وحشيًّ مزيًجا  أنتج  الذي  االعتيادي 
كأسلحة  والمفاهيم  المعايير  من 
تخدير  عبَر  المغناطيس،  التنويم 
الوعي لتمرير ذهنّية التسوية المبنّية 
سلطة  بناء  أي  »أوسلو«،  خرافة  على 
ظّل  في  واقتصاد  مدنّية  ومؤّسسات 
»معاهدات  تكون  أن  وخرافة  احتالل! 
الدولة  نحو  للعبور  جسر  هي  أوسلو« 
تغدقها  التي  األموال  وأّن  المستقلّة، 
ا لخفض  الدول الراعية للتسوية هي حقًّ
تشويه  هي  الغاية  بينما  االحتالل، 
التمسك  من  الهدف  وتحويل  الصراع 
بالحق إلى البحث عن حّل! هكذا تّمت 
الوعي  احتواء  لغرض  أوسلو  هندسة 
التحّرر  إرادة  وتطويع  االجتماعي 
ومبادئ  مصالح  يخدم  بما  الوطني، 
تعّممها  التي  الهزيمة،  وإيديولوجّية 
القوى المهيمنة والُمستعِمرة والراعية 

للمسيرة التسووية. 
التحّدي الرابع: ملصلحة من 

يجري الزمن؟  
المشروع  أهداف  بالملموس  اّتضح 
استعماريٍّ  كمشروٍع  الصهيونّي 
نموذَج  اعتمد  عنصري،  كولونيالّي 
بدايته،  منذ  النقّي  االستيطاِن 
األرض  على  السيطرة  على  والُمعتمد 
عنها،  األصالنّيين  السّكان  واقتالع 
تاريخهم  وطمس  مجتمعهم  وتدمير 
الوطنية؛  وذاكرتهم  وهويتهم 
شرعنة  إلى  الدؤوب  سعيه  وبجانب 
ناحية  وإجراءاته، من  الراهنة  خطواته 
مبني  مزّيف  ووعي  شعب  باختراع 
ناحيٍة  ومن  توراتّية،  أساطير  على 
للمشروع  امتداًدا  بوصفه  أخرى، 
على  وممارسته  الغربي  االستعماري 
المستوى اإلقليمّي، وتخلق لها أدوات 
داخل  الحكم  حّق  تمنحها  محلّية، 
غيتوات منفصلة، حيث يعيد المشروع 
بمزيٍد  أيًضا،  ذاته  تجديد  اإلمبريالّي 
من االحتالل مستنفًرا احتياطه الرجعي 
السياسّية  التطبيعّية  وباندفاعاته 
والسياحّية  واالقتصادّية  والثقافّية 
الخديعة،  تسويق  سبيل  في  والفنّية 
وأنسنة القاتل وتبرير القتل المتسلسل 
لإلنسان واألرض والروح وتشويه صورة 
وحدتها  وتمزيق  وشيطنتها  الضحّية 
وتماسكها وغايتها الجامعة، باعتبارها 

»اإلبادة  يستحّق  الذي  »العدّو«  الخصم 
السياسّية«، في محاولٍة لتحويل المسار 
عن  يكشف  كونه  للصراع،  التاريخّي 
مع  تناحريٍّ  الحقيقّي، كصراٍع  الجوهر 
عدوٍّ إحاللي، ال يقبل بالحّد األدنى بل 
متالزمة  من  وينطلق  األقصى،  بالحّد 
أزمة الوجود والشك المتزايد بالشرعية 
الكيان  جعل  لوجوده؛  األخالقية 
يجري  ال  الّزمن  أّن  يدرك  بمكوناته، 

لمصلحته.
التحّدي الخامس: محور 

فلسطين ومحور إسرائيل 
ولكن األسوأ من ذلك أّنها ليست وحَدها 
وتشويه  الدعاية  مهّمة  يمارس  من 
المنهجي  التالعب  عبَر  المقاومة، 
بالوعي باعتبارها »إرهاًبا«، بل يؤّسس 
محور  وجه  في  »إسرائيل«  لمحور 
الصورة،  عكس  خالل  من  فلسطين، 
وبالعكس،  صديًقا  »العدّو«  باعتبار 
من  مشروعّيتها  المقاومة  تستمدُّ 
في  أّننا  اعتبار  على  الصراع،  طبيعة 
يفرض  حيث  الوطني،  التحّرر  مرحلة 
إضافّيًة  مهّمات  االحتالل  واقع  علينا 
االحتالل  بمواجهة  تتعلّق  أساسّيًة 
تتطلب  المهام  هذه  مثل  ودحره.. 
ِقبل  من  شعبّية،  مشاركٍة  أوسع 
والطبقّية  االجتماعّية  القوى  جميع 
في  تنتظَم  أن  عليها  التي  الفاعلة 
جبهة  نواتها  عريضة،  جبهوّيٍة  أطٍر 
مجّرد  ليس  هذا  فلسطينّية،  مقاومة 
عابر،  لغٍو  أو  العواطف  لدغدغة  عنوان 
الصراع  بل جبهة مقاومة تمأل مساحة 
المقاومة  أشكال  فإّن  السبب،  ولهذا 
الفلسطينية  الحالة  معطيات  ظّل  في 
دون  األساليب  كّل  على  مفتوحة 
استثناء التي تكفل الدفاع عن الحقوق 
العربّية والفلسطينّية واستعادتها. إّن 
الشاملة على مختلف  المقاومة  اشتداد 
أشكالها ومستوياتها سواًء على صعيد 
الفعل الشعبي، أو على صعيد أساليب 
األخرى،  العنفّية  المواجهة  وأشكال 
واضحًة  استدارًة  بالمقابل  يشهد 
تجاَه  االجتماعّية  القوى  مواقف  في 
وبالمبادرات  ممارستها  أو  احتضانها 
الذاتّية، بما يمنحها مشروعّية شعبّية، 
االجتماعّية  دائرتها  إلى  استناًدا 
المقاومة  ذهنّية  تنتصر  الشاملة، 
ارتكزت  كلما  ويصلب،  عودها  ويقوى 

إلى  استناًدا  فلسطين«:  »محور  إلى 
الصهيونّي؛  العدّو  مع  الصراع  طبيعة 
الفعل المباشر هزم الفكرة الغبّية: أّن 
الفدائي  واستعاد  تقهر(  ال  )اسرائيل 
واألمل،  التفاؤل  وإرادة  النصر  ثقافة 
»وما حك جلدك إال ظفرك«، بدل ثقافة 
االستكانة والخنوع واالستسالم. الجيل 
تلبية  خالل  من  البديل،  يخلق  الذي 
إدارته  وحسن  الصراع،  هذا  شروط 
صلبٍة  وبإرادٍة  عالية،  وشجاعٍة  بكفاءٍة 
تستنُد إلى قّوِة الحّق؛ تؤّسس للمراكمة 
االستراتيجّية  القنطرة  لبناء  عليها 
كاملٍة  سلسلٍة  من  كجزٍء  للمقاومة، 
ازدادت  ازدادت تماسًكا  وموّحدة، كلّما 
قّوة، وأي تراٍخ فيها يضعفها، إن لم 
يسقطها، وستظّل قاصرة، إن لم تكن 
للمقاومة  شاملٍة  استراتيجّيٍة  من  جزًءا 
دائرة  توسيع  بمعنى  المنطقة،  في 
لمركزّية  نظًرا  فلسطين«،  »محور 
نطاِق  في  تعنيه  ما  وبكّل  فلسطين، 

منظومِة إدارِة صراٍع شامٍل ومفتوح. 
مخّيم  ابُن  يفّكُر  كان  بما  أعرُف  ال 
نفسه؛  قرارة  في  حتًما  ولكن  جنين، 
ليل  في  النيران  »زهرة  يشعل  كان 
التي  اإليجابّيُة  الجليل« هي االستجابُة 
بل  جديد،  أفٍق  إلى  نافذًة  لنا  تفتح 
أن  السياسّية،  للنخب  بالدم  هي دعوٌة 
ترتقي إلى مستوى الحدث؛ صحيح أّن 
كّل جيٍل من األجيال، يدفع قسطه في 
ولكن  مرفوعة،  الّراية  لتبقى  الصراع 
هذا يجري بحسب الشروط الموضوعّية 
والمعطيات التاريخّية، وفي كّل مرحلٍة 
وتتصاعد  أقوى،  االندفاعة  تكون 
فيها  ويحتّد  يشتّد  التي  بالدرجة 
الصراع، طالما أّن فلسطين لم تتحّرر، 
على  ونظّل  مشتعلًة،  النيراُن  ستظّل 
وعد غسان كنفاني، وما قاله عن »جيل 
اليأس  يقاوم  الذي  الثورّي«،  االنقالب 
له  بالعزيمة، والوفاء  باألمل، واإلحباط 
والتحّرر  النهوض،  باستكمال  يكون 
الذي يتطلّب من النخبِة السياسّية، أن 
الفلسطيني«  »الشعب  بعقلّية  تفّكر 
بعقلّية  بل  »السلطة«،  بعقلّية  وليس 
»الوطنّية الفلسطينّية«، وليس بعقلّية 
بل  و«الغنيمة«،  و«القبيلة«  »الفصيل« 
بعقلّية  الوطن واألّمة؛ حّتى ال تذهب 
الدماُء هدًرا، ولكن من أجل أن تتّوج 
بتحقيق  العظيمة،  التضحيات  األهداف العظيمة.هذه 
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تدويُل قضّيِة األسرى الفلسطينّيين: لماذا وكيف؟
حمدان الضميري. ناشٌط وكاتٌب فلسطينّي/ بلجيكا

منُذ أن تّم اعتماُد يوِم السابِع عشَر من شهر نيسان من كّل عام، يوًما وطنيًّا 
أهمَّ  بصفِتِه  الفلسطينّي  الوطنّي  المجلُس  أصاب  وقد  لألسير،  فلسطينيًّا 
مؤّسسٍة تمثيلّيٍة فلسطينّيٍة، المنعقد عام 1974، باعتبار هذا اليوم يوًما وطنيًّا 
يتمُّ إحياؤه اعتراًفا ألسرى فلسطين بتضحياتهم الجسام في إطار معركة التحّرر الوطنّي 

التي يعيشها شعبنا. 

شعبنا  وبنات  أبناء  من  اآلالف  مئاُت 
اآلالف  زال  وما  االعتقال،  َتجِربَة  عاشوا 
المعتقالت  زنازين  في  يقبعون 
والعودة  الحرّية  ينتظرون  الصهيونّية 
ومدنهم؛  وقراهم  وبيوتهم  لعائالتهم 
بامتياز؛  وطنّيٌة  قضّيٌة  األسرى  فقضّيُة 
ألّنها تهّم أبناء شعبنا كافًة، في الداخل 
كما في الشتات الفلسطيني، وعلى الكّل 
الفلسطيني أن يقّدم بقدر ما يستطيع 
عنوان قضّيتهم  األسرى، ويضع  لقضّية 
اهتماماته  مقّدمة  في  كافة،  بأبعادها 

الوطنّية. 
ال  أسرانا  جانب  إلى  الوقوف  إطار  في 
متعّددِة  معركٍة  أماَم  أّننا  ذكر  من  بّد 
نقل  هناك،  أو  هنا  الفعاليات  الجوانب، 
السجون،  لخارج  المعلومة  وإيصال 
والوقوف مع عائالتهم ورعاية حاجاتهم، 
والتعريف  رسالتهم  نقل  وأخيًرا 
الضغط  بهدف  الخارج؛  في  بمعاركهم 
باحترام  وإلزامها  االحتالل  سلطة  على 
المواثيق واالتفاقيات والقوانين الدولية، 
فهي معركٌة وطنّيٌة وإنسانّية، علينا أن 

نخوضها لصالح آالف المعتقلين. 
بّد من ذكر سالٍح مهمٍّ بأيدينا  وهنا ال 
وهو سالُح تدويل قضّية األسرى ونقلها 
تجاَه  وكذلك  العام،  الرأي  تجاَه  للخارج 
أرى  وعليه  الدولّية،  المؤّسسات  مختلف 
أن هناك ثالثَة مستوياٍت ال بَد من طرق 
أبوابها في إطار عملّية التدويل، وهذه 

المستويات الثالثة هي:

مع  والتفاعل  التوّجه  األّول:  المستوى 
مثل: مجلس حقوق  الدولّية،  المنّظمات 
اإلنسان بجنيف ومنّظمة الجنايات الدولية 
الصليب  ومنّظمة  األوروبي  والبرلمان 
دولّية  منّظمات  وكذلك  الدولي،  األحمر 
مجتمٍع  مؤّسسات  عضويتها  في  تضّم 
مدنيٍّ من دوٍل مختلفة، مثل: الفدرالّية 
المنّظمة  أو  اإلنسانّية  للحقوق  الدولّية 
الديمقراطيين  للحقوقيين  الدولّية 

وغيرها من المنظمات. 
للمؤّسسات  التوّجه  الثاني:  المستوى 
أو  الوطنّية  البرلمانات  مثل:  المنتخبة، 
الفدرالّية  الدول  في  األقاليم  برلمانات 
المنتخبة وال ننسى  البلدّية  المجالس  أو 
البرلمان األوروبّي الذي يضّم أعضاء تّم 
دولًة   27 في  مواطنين  من  انتخابهم 

أوروبّية، التي تشّكل أعضاء االّتحاد. 
مكّونات  مع  التفاعل  الثالث:  المستوى 
مئات  خاٍصّ  وبشكٍل  المدنّي،  المجتمع 
في  شعبنا  لحقوق  المناصرة  الجمعّيات 
حّظنا  ولحسن  األوروبّية،  الدول  مختلف 
أّننا نملك حركة تضامٍن أوروبّيٍة واسعِة 
وأثبتت  أدائها  في  ومتنّوعة  االنتشار 
المقاطعة  مجال  في  خاّصًة  فاعليتها، 
المستويات  هذه  مع  والتفاعل   BDS
استراتيجّيٍة  وجود  أّواًل  يتطلّب 
بين  تكامٌل  فيها  وطنّيٍة  فلسطينّيٍة 
يتطلب  كذلك  والشعبي،  الرسمي 
فلسطينيين  لنشطاء  واسًعا  انخراًطا 
المجتمع  مؤّسسات  داخل  ومتضامنين 

لتكون  األسرى  رسالة  لنقل  المدنّي 
يخدم هدف  وهذا  أعمالها،  جدول  على 
فلسطينّيٍة  مؤّسساٍت  بين  التكامل 
أوروبّيٍة  أوروبا مع مؤّسساٍت  فاعلٍة في 
الشعب  حقوق  مع  بتضامنها  معروفٍة 

الفلسطيني. 
إّن  القول:  الضروري  من  يبقى 
الساحة  تعرفها  التي  االنقسام  حالة 
تّم  ولألسف  التي  الفلسطينّية، 
وفقدان  األوروبّية،  للساحة  استحضارها 
أصحاب  عند  جامعة،  وطنّيٍة  رؤيٍة 
هكذا  والدة  رأيي  حسب  يعيق  القرار 
استراتيجّية، والخاسر األّول هي قضّيتنا 
فرص  فهناك  أسرانا،  وكذلك  الوطنّية 
في  نطرقها  أن  ممكن  وأبواب  أمامنا 
تخدم  جّيدٍة  لنتائَج  توصلنا  أوروبا؛ 
بنضاالتهم  وتعرف  األسرى  قضّية 
جامعّية،  أو  فردّيًة  كانت  المستمّرة 
فلسطينّيٍة  استراتيجّيٍة  بناء  أجل  من 
ال  األسرى،  قضّية  بخدمة  تكون  وطنّيٍة 
بّد من توّفر مجموعٍة من الشروط، التي 

ألخصها باآلتي: 
أّواًل: وجود قيادٍة وطنّيٍة تقود نضاالت 
عن  المهّم  العنوان  هذا  وإبعاد  األسرى 

التجاذبات الفصائلّية. 
فلسطينّيٍة  مؤّسساٍت  توّفُر  ثانًيا: 
األسرى  قضّية  متابعة  ترعى  متعّددة، 
ونقل المعلومات الدقيقة عما يجري في 
داخل السجون، وعلى هذه المؤّسسات أن 
تتعامل مع هذا العنوان بروٍح تنسيقية. 
الداخل  بين  تكامٍل  وجوِد  ثالًثا: ضرورُة 
داخل  الفاعلة  والمؤّسسات  الفلسطينّي 
هذه  ألّن  الفلسطينّي؛  الشتات  أوساط 
جسًرا  تكون  أن  يمكنها  المؤّسسات 
ولمنّظمات  الدولّية  للمؤّسسات  للوصول 
المجتمع المدني، وكذلك مكّونات حركة 
التضامن العالمّية مع قضّيتنا الوطنّية. 

أخيًرا توفير االمكانّيات المادّية والبشرّية 
الضرورّية لوضع هذه االستراتيجّية قيد 

التنفيذ.
أقّدَم  أن  األفكاِر  هذه  عبَر  أردُت  لقد 
فيها  مهّمة،  معركٍة  بعنواِن  رأيي 
الكثيُر من أوراق القّوة، وخاّصًة األرضّية 
قضّية  عليها  ترتكز  التي  األسرى.القانونّية 
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الطريُق نحَو النصر... انتفاضٌة شعبّيٌة شاملة

محمد صوان. كاتٌب سياسّيٌ فلسطينّي/ تركيا 

من مدينِة بئِر السبِع إلى شارع »ديزنغوف« في عمِق دولِة االحتالل، مروًرا 
ببلدة الخضيرة وحي »بني براك«.. تتوالى ضرباُت الفدائّيين األشاوس، معلنًة 
بّوابات  في  ثغرٍة  بفتح  مبّشرًة  وأدواته،  الصراع  وسائل  النوعّي في  التحّوَل 

الحواجز والمعابر وجدران المنظومة األمنّية الصهيونّية الهّشة. 
تبدو  معالُم  وهي  بالتشّكل،  جديدة  مقاومٍة  معالُم  بدأت  إذ  ملتهبة،  اليوم  فلسطين 

كأّنها خارج السيطرة الفصائلّية وانقسامها الذي تسّبب بإرباك البوصلة الوطنّية.

سؤاٌل  هو  اليوم،  الفلسطينيُّ  السؤاُل 
ومصيره  الوطنّي  المشروع  أفِق  عن 
منطق  أصحاب  يد  على  تداعى  الذي 
»دولة  إقامة  الفتراض  المستند  أوسلو 
المفاوضات،  عبر  مستقلّة«  فلسطينّية 
عندما  بالتداعي  بدأ  المنطق  فهذا 
االبراهيمي  الحرم  مجزرة  سّفاح  تحّول 
غولدشتاين  باروخ   1994 شباط  في 
ووصل  صهيوني«!  قوميٍّ  »بطٍل  إلى 
التداعي إلى ذروته مع اغتيال الرئيس 
عرفات في تشرين الثاني 2004، واليوم 
تدّق حكومة الثنائي »بينيت – البيد« 
التسوية عبر  المسمار األخير في نعش 
سلطٍة  مع  لقاء  »ال  الواضح:  إعالنها 
أقصى  وأن  لها«،  سلطة  ال  فلسطينّيٍة 
الفصل  قْوننة  هو  تقديمه  يمكن  ما 
وتحويل  »األبارتهايد«،  العنصري 
مفرداته  أحد  إلى  الموعودة«  »الدولة 

المستعارة. 
البطولّيُة  الفدائّيُة  العملياُت  تأتي 

أفٍق  عن  البحث  سياق  في  األخيرُة 
نضاليٍّ – سياسيٍّ جديٍد، وهو بحٌث لم 
يبدأ في األمس القريب، إذ نجد جذوره 
في تحّركاٍت جماهيرّيٍة ونضالّية بدأت 
األعرج  باسل  الشهيدين:  وبعد  قبل 
انتفاضة  في  وتواصلت  جرار،  وأحمد 
األبرز  والداللة  المستمّرة،  السكاكين 
الشعب  وقوُف  هي  العملّيات  لهذه 
بمواجهة  وحيًدا  اليوم  الفلسطيني 
المنطقة،  في  وحشّيٍة  قّوٍة  أعتى 
تالوين  بجميع  العنصرية  »فإسرائيل« 
طيفها الصهيوني، تتوهم أن االنهيار 
الرسمي العربي ولهاث األنظمة العربية 
»لفرض  فرصتها  هو  معها  للتطبيع 
الفلسطينية،  للقضية  النهائي«  الحل 
ا  سياسيًّ الفلسطينيين  إبادة  بمعنى 
وإخضاعهم للتمييز العنصري وإذاللهم 
كي يرتضوا بالعبودّية، فالحلُّ النهائّي 
للضفة  الفعلي  الضّم  يعني  الصهيونّي 
الحصار  في  غزة  وإبقاء  والقدس 

والجوع، وشطب حّق عودة الالجئين إلى 
ديارهم وممتلكاتهم التي هّجروا منها 

عام 1948.
الجمُع بين النضال الجماهيرّي 

والعمل املسّلح 
قّدمت لنا العملّياُت االستشهادّيُة األخيرُة 
المقاومة  بين  »المواءمة«  اسُمُه  توّجًها 
وهو  المسلّحة،  والمقاومة  الشعبّية 
وطنيين  وتوافٍق  إلجماٍع  يحتاج  توّجٌه 
ا  ا وطنيًّ واسعين، ليصبح برنامًجا سياسيًّ
وغزة  الضفة  في  تبنيه  يتم  شاماًل 
إطاٍر  إلى  لتحويله  تمهيًدا  والقدس، 
وهو  إليه،  الشتات  انضماِم  عبَر  جامٍع 
بشأن  السابقة  النقاشات  كل  أّن  يعني 
الفصائلية قد سقطت، وأن  المحاصصة 
كل اللقاءات والحوارات التي جرت كانت 
مجّرد صراٍع على السلطة في مؤّسسات 
أهل أوسلو، فهذا الصراع لم يعد له ما 
يسّوغه بعد أن فقدت السلطة سلطتها، 
عريٌض  جبهويٌّ  بناٌء  اليوم  والمطلوب 
الجماهيري  النضال  أرض  من  ينطلق 
مفتوحٍة  لمعركٍة  ويؤّسس  والمسلّح، 
في  البقاء  عنوانها:  النفس  طويلِة 
شعارين  وتحمل  عنها،  والدفاع  األرض 

سياسيين: 
وال  قيٍد  بال  اإلسرائيلي  االنسحاب   -
وتفكيك  المحتلّة  األراضي  من  شرٍط 



 15

20
22

و   
ماي

ر/ 
أيا

 : )
15

11
(3

7 
دد

لع
ن  ا

طي
لس

- ف
ف 

هد
ال

س
هر

الف
ى 

ة إل
ود

لع
ا

جميع المستعمرات.
وعودة  المصير  تقرير  حق  إنجاز   -

الالجئين. 
بل  متعارضين  ليسا  الشعاران 
فالعودة  البعض،  بعضهما  يكمالن 
الشعب  كّل  شعار  هو  المصير  وتقرير 
في  يبقى  أن  ويجب  الفلسطيني، 
صدارة المشهد السياسي، أما االنسحاب 
حقٌّ  فهو  المستعمرات  وتفكيك 
تبني  حال  في  حتى  مشروٌع  تأسيسيٌّ 
العلمانية  الديمقراطية  »الدولة  شعار 
الواحدة«، وهذا الهدف األخير ال معنى 
الشعب  بحقوق  اإلقرار  تم  إذا  إال  له 
الفلسطيني كاملًة، وفي المقّدمة منها 
تقريُر المصير فوق ترابه الوطني، كما 
أن النضال الجماهيري ال يعني التخلّي 
عن السالح، بل يقتضي اختيار األسلوب 
األكثر نجاعة ودينامّية كفاحّية، وسط 
التي  العربّية  السياسّية  الصحراء  هذه 

تطّوق فلسطين وشعبها! 
الصهيونّي  العنصرّي  رثى  عندما 
بني  »حي  في  قتاله  بينت«  »نفتالي 
براك وشارع ديزنغوف« فهو كان يرثي 
الذي لم ولن يكون  الصهيوني«  »الحلم 
سوى كابوس، فهذا المتطرف المأفون 
اإلنساني  األخالقي  المأزق  عن  كشف 
وغزة  القدس  بوابات  أمام  »إلسرائيل« 
كل  وفي  ونابلس،  وطولكرم  وجنين 

فلسطين.
الشعب  يتوقف  لم  يكن،  مهما 
قرع  عن  عاًما   74 منذ  الفلسطيني 
الفلسطينية  والمدن  القدس  بوابات 
والكراهية،  بالعنصرّية  المقفلة  األخرى 
تنكسر  أن  إلى  القرع  هذا  وسيواصل 
ذراعيها  فلسطين  وتفتح  األقفال 
المجبولين  إليها  العائدين  ألبنائها 
صنعوا  حيث  وطينها،  األرض  بماء 
للحياة  جديدًة  أبواًبا  تضحياتهم  من 

والتنمية والتطّور. 
تحت مظّلة االنقسام واالحتالل 

كال  أن  االنقسام  نتائج  أخطر  لعّل 
مفاوضات،  الحياة  برنامج  البرنامجين، 
المختزلة  بالطريقة  المقاومة  وبرنامج 
إلى  ووصال  بجداٍر  اصطدما  الموسمّية، 
أن  يعني  الذي  األمُر  مسدود؛  طريٍق 
فال  أعزاًل،  بات  الفلسطيني  الشعب 
مفاوضات وال مقاومة، إّنما زّج به تحت 
فقد  فارٍغ  فضاٍء  في  االنقسام  مظلّة 
أولوياته،  فيه بوصلته، واضطرب سلّم 
والضياع،  التيه  من  حالٍة  في  وأدخل 

وينبغي عدم إغفال تداعيات االنقسام 
األخرى من حيث تصّدع منظومة القيم 
الفصائل  لعالقات  ناظًما  شّكلت  التي 
الشعب  وأبناء  الوطنّية  والمؤّسسات 

بعضهم ببعض. 
وقد وّفر هذا الوضع المرير فرصًة لدولة 
العنصرّية  التّيارات  تحديًدا  االحتالل 
فصواًل  تنفذ  كي  الحاكمة،  المتطّرفة 
االستيطانَي  مشروعها  من  إضافّيًة 
قراءة  ويمكن  اإلحاللي،  الكولونيالي 
التشريعات  ذلك بكل وضوٍح من خالل 
حكومات  خصصتها  التي  والميزانيات 
السيطرة  إلطباق  المتعاقبة  االحتالل 
وتهويدهما،  والقدس  الضفة  على 
فلسطين  كّل  في  االستيطان  وتعزيز 
حرب  على  عالوًة  جديٍد  واقٍع  لخلق 
شعبنا  على  تشنها  التي  االستنزاف 
والقهر  المداهمة  بعملّيات  متمّثلًة 
الستنزاف  الهادفة  واالعتقال،  والقتل 
واليأس  اإلحباط  مشاعر  وضّخ  طاقته 
وحّقه  حرّيته  انتزاع  على  بقدرته 
الناجز فوق  واستقالله  بتقرير مصيره 

ترابه الوطني.
إّن حركة التحّرر الوطني التي استمّدت 
للشعب  وعدها  من  الشعبّية  شرعّيتها 
حقوقه  إلنجاز  وصواًل  نضاله  بقيادة 
مبّرر  هذا  وكان   - كافًة  الوطنّية 
لعملية  اليوم  مدعّوٌة   – وجودها 
تقويٍم شاملٍة لتجربتها، والوصول إلى 
خالصاٍت وتوّجهاٍت حاسمٍة تستند إلى 
التي  للحالة  واقعيين  وتشخيٍص  رؤيا 
مشروٍع  بناء  أجل  ومن  إليها،  وصلنا 
وبرنامٍج وطني سياسي كفاحي تلتئم 
والوازنة  الفاعلة  القوى  إطاره  في 
كافة، وأن ينطلق التوافق الوطني من 
جميع  لوجود  الرئيسي  المبرر  حقيقة 
الذي  األمُر  واألحزاب؛  والقوى  الفصائل 
يستدعي اإلجماع على الوسائل واألدوات 
ومشاريعه  لالحتالل  للتصدي  األمثل 
التصفوية، وهي وسائُل وأدواٌت تمّكُن 
وبين  بيننا  القوى  ميزان  تعديل  من 
المبادرة  زمام  النتزاع  وصواًل  االحتالل 
واالستقالل  التحرر  برنامج  وفرض 
الناجز على واقع الصراع مع هذا االحتالل 

األطول في التاريخ المعاصر. 
إّن تحقيق ما تقّدم يعتمُد على: 

التحرير  منّظمة  بناء  إعادة   -
مشاركة  يضمُن  بشكٍل  الفلسطينّية 
على  والمؤّثرة،  الفاعلة  القوى  جميع 
أسٍس ديمقراطّيٍة تعّزز حالة التنّوع في 

المجتمع الفلسطيني وتكريس مفهوم 
والنضال  العمل  في  الوطنّية  الشراكة 
وكذلك  والكفاحي،  السياسي  والقرار 
واالّتحادات  المنّظمات  بناء  إعادة 
والمؤّسسات المنضوية في إطار »م. ت. 
ف« وتحديًدا اّتحادات »العّمال، الطاّلب، 
المرأة، المعلّمين، األطباء، المهندسين، 

الصيادلة، والكّتاب«.
- التوافق على مشروٍع وطنيٍّ وبرنامٍج 
واضٍح  وبشكٍل  يحّدد  واحٍد  سياسيٍّ 
الفلسطيني  الشعب  نضال  أهداف 
والدخول في معركة الحسم مع االحتالل 
انتفاضٍة  عبر  مستوطنيه  وقطعان 
إال  تتوّقف  وال  تبدأ  شاملة،  شعبّيٍة 
كاملة،  الوطنّية  األهداف  بتحقيق 
مشاركٍة  إلى  االنتفاضة  هذه  وتستند 
شعبّيٍة واسعٍة تستقطب جميع مكّونات 
الشعب الفلسطيني في مختلف أماكن 
تجربته  من  تراكم  ما  وإلى  وجوده، 
أغلقت  ا  فسياسيًّ والسياسّية؛  الكفاحّية 
وقّوضت  كلّها  األبواب  االحتالل  دولة 
عبر  واالستقالل  الحرّية  بإنجاز  األمل 
ضروريًّا  فبات  ا  كفاحيًّ أما  التفاوض، 
النضالّية  واألساليب  الوسائط  اعتماد 
التي تمّكن من تحويل كّل فلسطيني 
التحّرر  معركة  في  فدائي  إلى  قادر 
الفضاء  وتوفير  الوطني،  والخالص 
الذين  الشباب  إلبداعات  المالئم 
وجديدٍة  واسعٍة  أفاٍق  بفتح  يساهمون 
االّتصاالت  للعمل مستفيدين من ثورة 

وتقنيات التواصل. 
لبناء  والمتكامل  الجيد  التحضير   -
وتوظيف  الميدانّية،  واألطر  الهياكل 
وتعميم  لشرح  تنّوعها  على  المنابر 
وأهدافها  وآلياتها  االنتفاضة  برنامج 
َثمَّ  ومن  ومرجعياتها،  وضوابطها 
تنفيذ البرنامج الكفاحي الميداني ضمن 
وأسبوعّية  شهرّيٍة  وتكتيكاٍت  خطٍط 
ويومّية، بحيث يصبح للهيئات واللجان 
الميدانية صالحيات شبه مطلقة ضمن 
روح البرنامج والخطة ومضمونهما، مع 
الموحد  القيادي  اإلطار  مرجعة  تأكيد 

المكلف من »م. ت. ف«. 
مخزوًنا  الفلسطيني  الشعب  يمتلك 
واإلرادة  الكفاحّية  التجربة  من  هائاًل 
ما  فإّن  للتضحّية،  واالستعداد  والوعي 
طوباويًّا«،  وتوّجًها  »تفاؤاًل  اليوم  يبدو 
يمكن أن يتحّول غًدا إلى رافعٍة أساسّيٍة 
تنقلنا إلى واقٍع جديٍد يضعنا على سّكة 
الدولة الديمقراطّية العلمانّية الواحدة.التحّرر والعودة وتقرير المصير وإقامة 
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إشكالّيُة المسافِة
 بين مقاومِة الشعـِب الفلسطينـّي وفصائِلـِه الوطنّيـة

أبو علي حسن. عضُو المكتِب السياسّي للجبهِة الشعبيِّة لتحريِر فلسطين/ سوريا

المانعَة والكابحَة  االستراتيجّيَة  الحواجَز  يخترُق  الفلسطينّي  الشعُب  يزل  لم    
لنضالِِه الوطنّي في مواجهِة الكياِن الصهيونّي، وال يكاُد يمرُّ يوٌم إال ويفاجُئنا 
أماَم   - – كفاحيًّا  جديٍد  والتموضِع من  النهوِض  على  بقدرِتِه  الشعُب  هذا 
القّوِة اإلسرائيلّيِة الغاشمِة من جهة، والعجِز القيادّي الفلسطينّي من جهٍة ثانية، فقد 
حّطَم وتجاوَز كلَّ خطوِط الدفاع التي أقامها الكياُن الصهيونّي أماَم إمكانّيِة نهوِضِه 
وثورِتِه وانتفاضاِته، وحّطم كلَّ نظّرياِت األمِن وتطبيقاِتها على األرِض التي اعتمدها 
تلو  واحدًة  السياسّية  المصّدات  كّل  على  والمحلّيون، وقفز  الدولّيون  وحلفاؤه  الكياُن 
األخرى، التي وضعت أماَم يقينّياِتِه الوطنّيِة والثورّيِة وحتمّية انتصاِرِه االستراتيجّي 

على الكيان. 

»أزاهيرها«  بكّل  أوسلو  كانت  فقد 
بعقول  لعبت  قد  والسياسّية  اإلعالمّية 
الجمهور  من  والبعض  القيادّي  البعض 
على  العمُل  تمَّ  الذي  الفلسطينّي، 
واقع  مع  التكّيف  إلى  ودفعه  ترويضه 
أوسلو... لقد تخّطى الشعُب الفلسطينيُّ 
بانتفاضة  األوسلوّية  المحّطة  هذه 
األقصى، وبانتفاضة السكاكين والدهس، 
الشعبّية، وتخّطى  الهّبات  وبالعديد من 
تصنع  أن  أرادت  التي  الطريق  خارطَة 
»دايتون«  مقاس  على  ا  فلسطينيًّ إنساًنا 
والُهوّية  الوطنّية  في  مختلًفا  إنساًنا 
قّوِة  تحت  الخارطُة  وسقطت  واالنتماء، 
اإليمان وصالبة االنتماء، وتدحرجت أماَم 
العربّيُة  صموِدِه صفقُة العصر وأدواُتها 
الفلسطينّي  الشعُب  ووقف  والدولّية، 

طوفان  أماَم  األّمة  أحرار  مع  وحَده 
التطبيع والتتبيع من األنظمة العربّية.

سرياليٍّ  مشهٍد  أماَم  نحُن  واليوم      
مقاوٍم يعجُز أعظُم الرواِة وكّتاِب التاريِخ 
من  الميدان  في  يحدث  ما  يسردوا  أن 
مقاومٍة وإقداٍم واستشهاٍد وإدماٍء للكيان 
بجنوده ومستوطنيه، فمن معركة سيف 
القدس وتعبيراتها السياسّية والعسكرّية 
من  الوطن  مستوى  على  والشعبّية 
الحرّية،  نفق  إلى  أقصاه،  إلى  أقصاه 
بالملعقة  بنائه  في  العالم  أذهل  الذي 
خرق  إلى  األيوبّي...  والصبر  والشوكة 
الجغرافيا الفلسطينّية اآلمنة في النقب، 
وضرب الكيان من حيث ال يحتسب، وإلى 
المتفّجر  الشباب  من  المنفردة  األسود 
غضًبا وإقداًما على اإلطاحة بجنود الكيان 

التأكيد  يعوزنا  ال  هنا  ومستوطنينه، 
يرسُم مستقبلَُه  الشعب  إّن هذا  والقول 
بأكبر قدٍر ممكٍن من مداد الدم، وأكبر 
قدٍر من اإلرادة االستثنائّية أماَم موجات 
التسونامي العاتية؛ السياسّية واإلعالمّية 
منذ  لها  يتعّرض  التي  والعسكرّية 

سنوات.
املشهُد االستراتيجّي البانورامّي: 

كيف نفهمه؟
للشعب  المقاوَم  المشهَد  هذا  إّن  أّواًل: 
بينه  فاصاًل  ا  خطًّ يرسُم  الفلسطينّي 
على  يؤّشر  مما  وفصائله،  قيادته  وبين 
الفصائِل  لدى  وسياسيٍّ  كفاحيٍّ  هبوٍط 
أزماتها  لّجة  في  وغرقها  الفلسطينّية، 
وخالفاتها وصراعاتها الداخلّية، في حين 
الصفوَف  تتقّدم  الجماهيرّيَة  الحالَة  أّن 
التي تملُك  الفصائل  المواجهة على  في 
ومن  والخطاب،  واإلعالِم  الماِل  قّوَة 
الجماهيرّية  الحالة  بين  المسافة  غرائب 
الدم،  تقّدم  األولى  أّن  الفصائل،  وبين 
أو  للعدوان  اإلدانة  تقّدم  والثانية 
المباركة للعملّيات الفدائّية. إّن الفصائل 
العدوان  إدانة  وظيفتها  ليس  المقاومة 
من  جزٌء  فهي  العدوان،  مقاومة  إّنما 
حّتى  محايًدا،  طرًفا  وليست  المعركة 
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في  وفصوله  المشهد  هذا  إّن  ثانًيا: 
المقاومة هو الذي يرسم الخّط السياسّي 
السياسّي  البرنامج  ويضُع  االستراتيجّي 
في  الفلسطينّي  للشعب  والكفاحّي 
فذلكة  وليس  الوجودّية  معركته 
الرؤى  في  الفصائل  وأدبّيات  التنظير، 
والبرامج، وهنا يتجّدد الحّد الفاصل بين 

التنظير وممارسة المقاومة.
ثالًثا: االنتفاضُة قائمٌة والحديُث المتواتُر 
عن االنتفاضة الثالثة، هو رغبٌة نمطّيٌة 
مع  المواجهة  عليها  تكون  أن  يجب  لما 
باالنتفاضة  المطالبة  أّن  أي  الكيان، 
مع  متماثلًة  تكون  أن  يجب  الثالثة، 
مع  ونتائجها  ومساراتها  أسبابها 
ممكن،  غيُر  وهذا  السابقة،  االنتفاضات 
االنتفاضة  أنتجت  التي  فالظروُف 
التي  ذاتها  الظروف  ليست  الكبرى 
ومساراتها  األقصى،  انتفاضة  أنتجت 
الكبرى ونتائجها، ال تتماثُل مع مسارات 
حين  في  ونتائجها،  األقصى  انتفاضة 
الواسعُة  الشعبّيُة  المشاركُة  تجمعهما 

وعنفواُن المواجهة. 
ومشهُد اليوم من المقاومة هو شكٌل آخُر 
من االنتفاضة، قد ال يتماثُل مع سمات 
ما سبقها، ولكّنها في الجوهر انتفاضٌة 
أوجدها  التي  فالتحّوالُت  سماُتها،  لها 
ستطبع  والقطاع  الضّفة  في  االحتالل 
آثارها على طرائق أشكال المواجهة مع 
االحتالل وكيفّيتها، فـغّزُة اليوم ليست 
تحت  ولكّنها  المباشر  االحتالل  تحت 
الحصار، واالحتالل أقام الجدار العنصري 
العازل، وحّول المدن والقرى إلى معازَل 
لوقف التواصل بين التجّمعات السكانّية، 
مدن  كّل  في  االلتفافّية  الطرَق  وفرض 
واألمن  بالمستوطنات،  وأغرقها  الضّفة، 
الفلسطيني أصبح متعاوًنا مع االحتالل 
الفلسطينّية  والسلطة  المقاومة،  لوقف 
و  االحتالل  مع  التنسيق  شرعنت 
إلى  وتحّولت  تهّمشت  )م.ت.ف( 
)شاهد  األحوال  أحسن  وفي  متفّرٍج، 
الماُل  واستشرى  حاجة...!!!(  شفش  ما 
السياسّي في األوصال لنشر الفساد وكسر 
دافعّية المواجهة. كّل هذِه المتغّيرات ما 
بعد انتفاضة األقصى، رسمت وسترسم 
مع  والمقاومة  للمواجهة  الجديَد  الشكَل 
هو  يكون  أن  بالضرورة  وليس  الكيان، 
لالنتفاضتين  ذاتهما  والمحتوى  الشكل 
الموضوعّي  فالواقُع  واألقصى،  الكبرى 
المواجهة  طبيعة  يفرض  األرض،  وعلى 
وسماتها، وعليه يمكن القوُل: إّن تصاعد 
من  وتنّقلها  اليوم  الفدائّية  العملّيات 

الجماهير،  والتفاف  مكان،  إلى  مكاٍن 
والرأي العالم الفلسطينّي من حولها، قد 
يكون الشكل الجنينّي الشعبّي والعنفّي 
في المواجهة مع الكيان. في ضوء ذلك، 
فإّن المطالبَة بانتفاضٍة ثالثة، هو مطلٌب 
وتجسيٌد لتفكيٍر نمطيٍّ ال يعي طبيعَة 
المتغّيرات الراهنة والقادمة، فما يحدُث 
يرسمها  حقيقّيٌة  انتفاضٌة  هو  اليوَم 
بمطالباتها  الفصائل  الواقع وال ترسمها 
ورغباتها االنتظارّية. فاالنتظاُر والرغبُة 
الثالثة،  االنتفاضة  لحظُة  تأتي  أن 
الرؤية  في  العجز  أشكال  من  شكٌل  هو 
الكفاحّية  الواقعّية  وغياب  والممارسة، 
النظر  بصرف  المقاومة  إدامة  لتأسيس 

عن أشكالها.
الذي  الجديد  االستراتيجّي  البعُد  رابًعا: 
حدثت  التي  التحّوالت  أهّم  أحُد  هو 
تلك  في  متمّثاًل  األخيرة،  السنة  في 
 ،48 أراضي  في  الجماهيرّية  الهّبة 
في  الكبير  التحّول  منسوب  وارتفاع 
النوعّي  التحّول  الشعبّية، هذا  الفعالّيات 
على  واستراتيجّي  آخر؛  بعًدا  أضاف  قد 
ا،  مبنى المقاومة وتناغمها زمنًيا ومكانيًّ
في  مفقوًدا  يعد  لم  اإلسرائيليُّ  فاألمُن 
قلب  في  مفقوٌد  إّنما  فقط،  الضّفة 
آخَر  عبًئا  يضيُف  مّما  العنصرّي،  الكيان 
ا وقلًقا واستنفاًرا  على الكيان، عبًئا أمنيًّ
هذا  فإّن  أخرى،  جهٍة  ومن  ا،  مستمرًّ
مدى  أظهر   ،48 أراضي  في  التحّول 
بهوّيِتِه  الفلسطينّي  الشعب  تمّسك 
وطِنه،  في  التاريخّي  ِه  وبحقِّ الوطنّية، 
أربعٍة  من  النكبِة  ناُر  تتمّكن  لم  حيُث 
وسبعيَن عاًما أن تأكَل أو تذيب ُهوّية هذا 
الجزء من شعبنا ووطنّيته، ولم تستطع 
المقاومة  في  وعناده  إيمانه  تصهر  أن 
وهنا  بالكيان،  القبول  أو  األسرلة  لجهة 
يتبّدى الدرس االستراتيجي، الذي يجب 
أن تلتقطه القيادُة الفلسطينّيُة التي لم 
تِع حركة الوعي الفلسطيني الشاملة في 
واقع  ورفض  والمقاومة  الُهوّية  تجسيد 
سياسات  أو  الكيان  محاولة  وأّن  الكيان، 
الفلسطيني  اإلنسان  دايتون في صناعة 
الجديد ليست إال عبًثا، ونسج خياٍل في 
بيَد  الوطنّي،  والسقوط  التسويات  بيئة 
هو  الحقيقي  الفلسطيني  اإلنسان  أّن 
وثورة  البراق،  ثورة  عاصر  الذي  ذاته 
36، وحرب 48 والنكبة، هو ذاته صاحب 
وذاته  المعاصرة،  الفلسطينّية  الثورة 
واليوم  السابقة،  االنتفاضات  صانع 
مع  المواجهة  أشكال  أكبر  صانُع  هو 

االحتالل.
على  مفتوٌح  الصراع  أفَق  إّن  خامًسا: 

والشعبّية  الكفاحّية  العنفّية  مصاريعه 
والسياسّية، تحت منطق القاعدة الثورّية 
احتالٌل  هناك  دام  )ما  القائلة  الذهبّية 
األرض  على  فالواقُع  مقاومة(،  هناك 
والمسار الوطنّي، ونضاالت شعبنا تقول 
الكفاح  من  يتعب  لم  الشعب  هذا  إّن 
في  ا  مهمًّ عاماًل  يمّثل  وهذا  والنضال، 
استمرار المقاومة المالئمة لكّل مرحلة... 
االحتالل وكيانه  إّن  أيًضا يقول  والواقُع 
حّتى  يخلق  أن  يستطع  لم  العنصري، 
اليوم بيئًة آمنًة في كّل مدن فلسطين 
بعديد  المستنفرُّ  الكياُن  وهو  وقراها، 
مدار  على  ومستوطنيه،  وجنوده  قّواته 
الساعة واليوم والشهر والسنة، ما يجعل 
ا  وسياسيًّ معنويًّا  متآكاًل  الكيان  هذا 
وهذا  حّق،  صاحَب  ليس  ألّنه  ووعًيا؛ 
عامٌل آخُر يجعل من فعل المقاومة أمًرا 
الداخلّي  الكيان  تآكل  الستمرار  ضروريًّا 

والخارجّي.
الفلسطينّية،  السلطة  بشأن  أّما 
والتنسيق  التعايش  اليوم  ووظيفتها 
مع االحتالل، فكّل المؤّشرات الموضوعّية 
والذاتّية، تفضي إلى أّن وجودها بهذه 
لن  الكيان  مع  التشابك  وهذا  الوظيفة، 
الرأي  بين  فالعالقُة  طوياًل،  يستمّر 
العام الفلسطيني والسلطة الفلسطينّية، 
تحّولت إلى عالقِة شكٍّ واّتهام، ما يخلُق 
ا جديًدا ومختلًفا قد  ا وشعبيًّ واقًعا سياسيًّ
الجماهيرّية  الحالة  نهوض  في  يسهم 

والمقاومة.
سوف  األخيرة  الفدائّية  العملّيات  إّن   
تفكير  على  وآثارها  بصماتها  تترك 
االنتظارّية  الفصائل  عمل  وآلّيات 
الدافعّية  يحّرك  قد  مما  لالنتفاضة، 
مع  لتتوافق  الفصائل،  لهذه  الكفاحّية 
الشعبّية  الحركة  أو  الفدائّية  العملّيات 

في المقاومة.
سادسـًـا: إّن منطَق األمور، وضرورة جسر 
والكفاحّية  الشعبّية  الحركة  بين  الهّوة 
الوطنّية،  الفصائل  وبين  الفلسطينّية، 
االنتظارّية  اللحظة  تجاوز  يقتضي 
إقامة  على  والتوافق  الفصائل،  لهذه 
الفصائل  أذرع  من  مقاومٍة  جبهٍة 
الحركة  وكفاح  نضاالت  مع  لتتالقى 
مقاومة  جبهة  الفلسطينّية،  الشعبّية 
نضاالت  مع  لتتالقى  الفصائل  أذرع  من 
الفلسطينّية،  الشعبّية  الحركة  وكفاح 
عن  ا  سياسيًّ بدياًل  ليست  مقاومة  جبهة 
إّنما  ا،  سياسيًّ كياًنا  وليست  )م.ت.ف( 
الكفاحي  الميدان  تنحصر وظيفتها في 
الفصائل  هذه  عجزت  أن  بعد  عن إقامة قيادٍة وطنّيٍة موّحدة.المقاوم، 
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سؤاُل فلسطيَن العربيُّ وسؤاُل العرِب الفلسطينّي
مالحظاٌت على تحّوالِت الحالِة العربّية

أحمد مصطفى جابر. كاتب فلسطيني. مسؤول شؤون العدو في »الهدف«

تمّثُل السنواُت األخيرُة في تاريِخ الشعِب الفلسطينّي التي يقُف فيها وحَدُه 
للفهم،  ومحاولًة  للتأّمل  مناسبًة  الصهيونّية،  االستعماِر  آلِة  جبروِت  أماَم 
واإلجابُة على السؤال الذي ما يزال يشغل الكثيرين حوَل تحّوالت الحالة الرسمّية 
الفلسطيني، وإن  الشعب  الفلسطينّي، ولكفاح  للحّق  العربّية من مساندٍة شبِه مطلقٍة 
شكلّيًة وصوتّية، إلى تواطٍؤ مطلق، سمُتُه الصمُت أحياًنا، والتآمُر العلنّي أحياًنا أخرى 
في تحالٍف مكشوٍف مع العدّو، هذا السؤاُل رّبما يكوُن »شعبيًّا« أكثر منه »نخبويًّا«، 
موضعها  تحديد  إلى  يقود  العربّية  األنظمة  تشّكل  تاريخ  في  المنهجّي  التفكير  ألّن 
ما هي  بقدر  بالمطلق  تحّوالٍت  تكن  لم  تحّوالتها هذه، وهي وإن  السياسّي وسياق 
انكشاٌف لهذه األنظمة وبيان وجهها الحقيقّي الذي تشّكل في فترة ما بعد االستعمار 
المباشر عبَر أنظمٍة قطرّيٍة اّتخذت من فلسطين أسباًبا للبقاء ومن قضّية شعبها سبياًل 
« إاّل أّنه ما يزال يعمل مبضعه في جرحنا  لقمع »شعوبها«، ورغم أّنه سؤاٌل »شعبيٌّ
للجغرافيا  تتسع  أجوبتها  متعّددة،  آفاٍق  على  السؤال  ينفتح  اّتساع.  على  المفتوح 

والسياسة واأليدلوجّية، والثقافة، وال يعدم العسكر مكاًنا فيها.

مكان  احتلّت  فلسطين  أّن  الثابت  من 
العربّية، بل يذهب  الفكرة  الصدارة في 
للفكرة  سبًبا،  كانت  أّنها  إلى  البعض 
إلى  رّبما  العربّية وجوهرها، يعود ذلك 
أن فلسطين نفسها كانت مبّرًرا بشكٍل 
وتوّحدهم  العرب  لتآلف  األشكال  من 
ا  حقيقيًّ مأزًقا  احتاللها،  كان  ما  بقدر 
وجد العرب أنفسهم فيه وفرض نفسه 
ولعلّهم  أعمالهم  جداول  أولويات  على 
اسم  استخدموا  محّددٍة  حاالٍت  في 
بديل،  أعماٍل  جدول  لفرض  فلسطين 
عن متطلّبات التحّضر والحرّية والتنمية 
معاكسًة  ضربًة  بهذا  فكانت  الوطنّية، 

ومخاتلًة لفكرة فلسطين والتفاًفا عليها، 
إْن  الموضوع  عن  أبتعد  أظّنني  ال  بل 
قلت إّن فلسطين كانت مبّرًرا الستمرار 
أحزاٍب  انهيار  أخرى،  وسقوط  أنظمٍة 
أبًدا،  غريًبا  يكن  لم  أحزاب،  وسقوط 
الخبز  أجل  من  المتظاهرون  يهتف  أن 
وأن  والقدس،  لفلسطين  عربي  بلٍد  في 
يقدم متظاهرون من أجل الديمقراطّية 
حريتهم  على  فلسطين  آخَر  بلٍد  في 
وحقوقهم، كانت فلسطين االسم السري 
في الحقيقة للخبز والديمقراطّية. نالت 
خنادق  في  أمجادها  الفكرّية  التيارات 
سقوطها  عن  أعلن  وعندما  فلسطين، 

األسباب  أبرز  من  كان  زوًرا(  أو  ا  )حقًّ
فشلها في االمتحان الفلسطيني.

رّبما يكوُن السبَب المباشَر، وهو ما أرّجحه 
القومّي  التفكيِر  بدايِة  ترافُق  هنا، 
مع  القومّية،  الفكرة  وصعود  العربي، 
وتحّسس  الصهيوني،  المشروع  بداية 
لذلك  فلسطين.  على  المباشر  الخطر 
القومي  المشروع  إّن  القول  نستطيع 
المعضلة  البداية  منذ  واجه  العربي، 
المشروع  أصحاب  وأدرك  الفلسطينّية، 
أن  يمكن  ال  فكرتهم  أّن  المقّدمة  في 
طالما  النجاح  لها  يكتب  ولن  تتحّقق 
على  وتحّقق  الصهيوني  المشروع  نجح 

األرض الفلسطينّية.
رغم  المحموم  السباق  ذلك  يفّسر  رّبما 
المشروعين  أصحاب  بين  التكافؤ  عدم 
هذا  فلسطين،  نحو  التقّدم  أجل  من 
في  بمأساويٍة  انتهى  الذي  السباق 
الخامس عشر من أيار، بعد هذا التاريخ 
بأشكاٍل  ولكن  الصراع،  استمرار  نسّجل 
فيه  تجّسد  الذي  الوقت  ففي  أخرى، 
إسرائيل.  كدولة  الصهيوني  المشروُع 
يحّقق  أن  العربّي  المشروُع  يستطع  لم 
المتحّررة  بأقطاره  فاكتفى  دولته، 
حديًثا من االستعمار القديم، وهنا ال بّد 
من مالحظة: أّنه بقدر ما كان استقالل 
األقطار العربّية معّبًرا عن انتصار حركات 
القديم،  االستعمار  على  الوطنّي  التحّرر 
بقدر ما كانت نشأة هذه األقطار تعبيًرا 
اختراع  إعادة  في  االستعمار  نجاح  عن 
نفسه في أشكاٍل جديدٍة من جهة، وعن 
أخرى،  القومّي من جهٍة  المشروع  فشل 
وبقدر ما كانت النكبة تتويًجا للحالتين: 
إعادة تكييف االستعمار وفشل المشروع 
القومّي. عّبر السياق عن نفسه بأشكاٍل 
المستقلّة  العربّيُة  فالدوُل  متنّوعة، 
أو  رجعّيٌة  بأّنها  صّنفت  التي   - آنذاك 
استمراٌر لالستعمار، باستثناءاٍت محّددٍة 
ضمَن شروٍط خاّصة، لم تستطع – ولو 
رغبت في ذلك - االنسحاب من القضّية 
ولو  جميًعا،  قاتلوا  لذلك،  الفلسطينّية، 
كسولة،  أوامر  أو  فاسٍد  بسالٍح  ا،  شكليًّ
لم  لكّنهم  الفعلي،  القتال  من  تهّربوا 
اّدعاء  ضرورِة  من  التهّرب  يستطيعوا 
على  كانت  مشروعّيتهم  ألنَّ  القتال؛ 
المحّك، ففلسطين كانت – ومازالت رغَم 
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المشروعّية  تعطي  المشهد-   ضبابّية 
وتلعن  النظام  هذا  تبارك  وتسحبها، 
ففي  المأساوية،  المفارقة  وهنا  ذاك، 
فلسطين  فيه  كانت  الذي  نفسه  الوقت 
فكرة  احتلّت  األعمال،  جدول  رأس  على 
األشكال  من  شكٍل  بأّي  منها  التخلّص 

ا أيًضا على الجدول نفسه. مكاًنا رئيسيًّ
 – أن نصّنف  العجالِة  ويمكننا في هذِه 
األنظمة  اّتجاهات   - التصنيف  صّح  إن 
ضمن  المركزّية  القضّية  نحو  العربّية 
كانت  التي  األنظمة  رئيسين،  نمطين 
االستعمارّية،  الحالة  ألوضاع  استمراًرا 
التقليدّية  باألنظمة  هنا  سأسّميه  ما  أو 
أشكالها  على  محافظًة  استمّرت  التي 
وتقاليدها، فما بعد النكبة هو ما قبلها، 
القضّية  مع  تعاطيها  بقي  َثمَّ  ومن 
ال  عبٌء  أّنها  أساس  على  الفلسطينّية، 
ا  بدَّ منه، شرٌّ ال بدَّ منه، وسبٌب وجيٌه جدًّ
بحّجة  الداخلّية  األوضاع  تردي  الستمرار 

تحرير فلسطين.
التي  األنظمة  تلك  هو  الثاني  النمُط 
أن  له  أريد  ا  ردًّ لتمّثل  بنشأتها  جاءت 
يكون جذريًّا على النكبة وما أّدى إليها، 
ا  ا سياسيًّ وبقدر ما أصدرت خطاًبا خارجيًّ
االستعمارّي،  للمشروع  مناقًضا  ا  تقدميًّ
خطاًبا  ولدت  ما  بقدر  فلسطين،  في 
والديكتاتورّية  بالقمع  اّتسم  ا  داخليًّ

بحّجة أولوّية تحرير فلسطين.
من  بأّن  كبيرين،  واإليهام  الوهم  كان 
الممكن تحرير فلسطين دون أن يحصل 
حرّية  دون  اليومي،  خبزهم  على  الناس 
مؤامرًة  كان  وذلك  ديمقراطّية،  ودون 
كان  ما  بقدر  فلسطين  على  حقيقّيًة 
لها  قّدر  التي  الشعوب  على  مؤامرة 
واألحذية  المدافع  بفّوهات  ُتحكم  أن 

العسكرّية، وكلّه كان باسم فلسطين.
إّن أّول ما يمكن أن يقال عن هذه الحالة 
بالكامل،  ا  سياسيًّ ال  سلوًكا  تعكس  إّنها 
هي  وخطابها  الخارجّيُة  فالسياسُة 
انعكاٌس لعناصر السياسة الداخلّية، التي 
القائمة  العالقات  نمط  بدورها  تعكس 
وإذا  وحاكميهم،  الناس  بين  ا  داخليًّ
التحرير هو فعٌل ديمقراطيٌّ  كان فعُل 
بالنتيجة،  الجماهير  مصالح  يحّقُق 
ومحكوٌم لطموحاتها ويقوُم بدوره في 
ينتج  أن  يمكن  ال  فإّنه  خبزها،  تأمين 
بحاٍل من األحوال عن شكٍل ال ديمقراطي 
ال  الحرّية  وفعل  الداخلّية،  العالقات  من 
وعن  الحرّية  غياب  عن  يصدر  أن  يمكن 
سياسي  خطاب  وترافق  الديكتاتورّية. 
من هذا النوع مع سلوك داخلي من النوع 
يدل  فإنما  شيء  على  دّل  إن  المذكور 
على غياب السياسة أصاًل في التعامل مع 

أشكاله  بأحد  والتحرير  والخارج،  الداخل 
عن  ينتج  أن  يمكن  ال  سياسة  فعل 

ممارسة تغيب عنها السياسة.
سريًعا،  الصعود  كان  ما  وبقدر  لذلك، 
كان السقوط مرّوًعا أيًضا، سقط الجميع 
بنكبة   ،1967 عام  األّول  امتحانهم  في 
على  سمّيت  التي  الثانية،  فلسطين 

سبيل التنويع بـ النكسة.
كثيرة:  ألشياء  النكسة  مّهدت  وقد 
وقرارات  ومواجهة،  صمود  قرارات 
وألّن  وتسويات،  واستسالم  انهزام 
قرار  جاء  ا  استراتيجيًّ يكن  لم  الرّد  قرار 
ا. وبقدر ما كانت الحرُب  الحرب تحريكيًّ
استجابًة رسمّيًة إجبارّيًة لحالة الجيشين 
على  للرّد  التّواق  العارم،  الشعبي 
الهزيمة، كان وسيلًة للبعض للخروج من 
وضع المهزوم إلى وضع الجاهز للتسوية 
مستخدًما الحرب جسًرا نحوها. وكان أن 
جرٍح  بين  ما  العربّيُة  الجبهاُت  تمّزقت 
بين  وما  مجّمدة،  مواجهٍة  على  مفتوٍح 
مصالحٍة مخزية، بقدر ما مّثلت انسحاًبا 
في  مّثلت  الفلسطينّية،  القضّية  من 
المشروع  بانتصار  اعتراًفا  نفسه  الوقِت 
العربي،  المشروع  وهزيمة  الصهيونّي 
تعبيرات هزيمة  أّن  القدر  ومن سخرية 
المشروع القومي العربي، أعني الكيانات 
االعتراف  حقَّ  نفَسها  أعطت  الناشئة، 
بانتصار المشروع الصهيوني، بينما هي 

نفسها كانت جزًءا من هذا االنتصار.
في  العربّي  السياسّي  النظاِم  فشُل 
الفرص  وفي  المتعّددة،  امتحاناِتِه 
الخلَل  ألّن  له؛  أعطيت  التي  جميعها 
تنتج  التي  والتركيبة  الِبنية  أساًسا في 
عن  معزولة  اإلرادة  في  وليس  اإلرادة 
حواملها، وفي هذا اإلطار يصبح مفهوًما 
وعجزه  النظام،  لهذا  الكارثي  السلوك 
الدائم واستعداده لالستسالم والتطبيع.
انهياُر النظاِم السياسّي العربّي يبدو حالًة 
وتأّزمها،  الكيانات  هذه  لهشاشة  الزمًة 
جثة  على  الصعود  حاولت  التي  هذه 
المشروع القومّي العربّي متقّمصًة دوره 
ال  المشروع  هذا  أن  متجاهلًة  وصورته، 
واحدٍة  صورٍة  على  إال  يقوم  أن  يمكن 
والديمقراطّية  والكرامة  الحرّية  قوامها 

وفلسطين.
وبالمفارقِة مع هذا السلوك كان المواطن 
ا،  جدًّ مبّكًرا  خياراته  حسم  قد  العربّي 
فكانت فلسطين عنوانه ورغيفه ومعنى 
تفقد  لم  العربّيُة  فالجماهيُر  كرامته. 
أهمّية  وعيها  عن  يغب  ولم  البوصلة، 
فلسطين ودورها ومكانتها، ولم تنتظر 
حكوماتها  قرارات  العربّيُة  الجماهيُر 
لتلتحق بالقتال ضّد المشروع الصهيونّي، 

ألّن هذه الجماهير أدركت بوعيها ومنذ 
وقٍت مبكٍر أن هذه األنظمة ال تستطيع 
الجًئا،  تعيد  أن  وال  أرًضا  تحّرر  أن 
عن  الدفاع  في  الفعلي  االشتراك  فكان 
وكان  العرب،  خيرة شباب  من  فلسطين 
من  المقتلعين  الفلسطينيين  احتضان 
وحمايتها،  الثورة  احتضان  ثّم  أرضهم 
ا خالًصا، ارتهن  كل ذلك كان فعاًل شعبيًّ
وإحساسهم  ومشاعرهم  الناس  لوعي 
باالرتباط الجدلّي بين أن يكونوا أحراًرا 
تكون  أن  وبين  وقراهم،  مدنهم  في 

فلسطين حّرة.
لقد أثبتت الوقائع أن ما حدث في سياقه 
الخاص وضمن ظروفه الموضوعّية، كان 
يطرح  الذي  والسؤال  يحدث،  أن  بدَّ  ال 
هذا  كل  وبعد  أّنه  هو  اآلن  نفسه 
االنهزام والمهانة بل الخيانة، هل هناك 
شامٍل  استراتيجيٍّ  ردٍّ  إلنتاج  فرصٍة  أّي 
المشروع  مع  النّدّية  لمستوى  يرتقي 

الصهيونّي؟
هذا  وحوامل  بأسٍس  يرتبُط  الجواُب 
الثورّي  بالتفاؤل  نعتصم  لذلك  الرّد، 
والثقة في الشعوب وإرادة األحرار فيها، 
لنجيب بـ)نعم( ولكّنها )نعم( مشروطة 
هذا  من  مشروًعا  ألّن  إرادوّية،  وليست 
من  نابًعا  إال  يكون  أن  يمكن  ال  النوع 
يتطلّب  وهذا  وحرّيتهم،  الناس  إرادات 
استنهاًضا يرتقي بطاقات الناس ويعمل 
على تفجيرها، وهذا يعيدنا إلى نقطٍة 
مهّمٍة هي ارتباُط تحرير فلسطين بحلٍّ 
فلسطين  أّن  ما  وبقدر  شامل،  عربيٍّ 
والضروري  اإلجباري  العرب  عنوان  هي 
العرب  فإّن  مًعا،  آٍن  في  لنهضتهم 
الذي  والموضوعي  الطبيعي  اإلطار  هم 
خارجه،  فلسطين  تتحّقق  أن  يمكن  ال 
فلسطينّيًة  عودًة  يتطلّب  كلّه  وهذا 
وليس  أمًة وشعوًبا  العرب  إلى  محمودًة 
تجاَه  ا  حقيقيًّ عربيًّا  وتحّرًكا  أنظمة، 
بجدلّية  الوعي  إلى  يستنُد  فلسطين، 
العرب  تجاوز  على  قائم  تحّرك  العالقة، 
نحو  واالتجاه  الهّشة  الكيانية  لحالتهم 
ما  أّول  يقتضي  وهذا  الموّحد،  العمل 
يقتضي تحقيق الديمقراطّية بأشكالها 
االجتماعّية والسياسّية واالقتصادّية، بما 
وتفجيرها  الناس  طاقات  تحرير  يضمن 
االستراتيجي  الرّد  تحقيق  إلى  وصواًل 

المنشود.
أمنيًة  وال  ا،  رومانسيًّ حلًما  ليس  هذا  إّن 
في الخيال، إّنما هو أمٌر قابٌل للتحقيق، 
فالمشروُع  وكفاح،  لعمٍل  يحتاج  لكّنه 
والمقاومُة  يرد،  ال  قدًرا  ليس  ممكنة.المعادي 
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يوُم األسيِر الفلسطينّي 17 نيسان
سقوُط القلعِة الصهيونّية واختفاء المعبد

عيسى قراقع. وزيُر شؤوِن األسرى والمحّررين السابق، ورئيُس المكتبة الوطنيّة الفلسطينيّة/ فلسطين

جنين  من  الشهداِء  عرُس  هو  العام  هذا  الفلسطينّي  األسيِر  يوُم  نيسان   17
الشهيد  الهجوم كما قال  لنستمرَّ في  الجليل،  النقب حّتى  الخليل، ومن  حّتى 
أبو جهاد، الهجوم على الجدار والحاجز والمستوطنة والوصول إلى تل أبيب، 
أشباُح  أحالمهم؛  وفي  احتلّوها،  التي  ومنازلنا  شوارعنا  في  المحتلّين  يحاصُر  نيسان 
على  ينتصُر  الفلسطينّي  دُم  والتاريخ،  والمكان  الزمان  في  القاتلين  تطارُد  الضحايا 
السيف اإلسرائيلي؛ الشهداُء يحملون بأرواحهم البالد ويرتفعون، يعلنون إقامَة دولٍة 

فلسطينّيٍة مستقلٍّة فوَق سيادِة النشيد. 

الجرح واللوز والنار  17 نيسان هو نضوُج 
على  تمّردوا  وفتياٍن  أجياٍل  قلوب  في 
أجيال ال  الروح،  والعتمة وحصار  السجن 
تتدّفُق  والحجارُة  ينمو  القهُر  تنسى؛ 
المعسكرات  وأبواب  السياج  ويهدم 

الظالمة.
الذي  المشهُد  هو  العاُم  هذا  نيسان   17  
القلعة  أعمدُة  فيه  تتداعى  بدأت 
استطاع   2021- 9-6 بتاريخ  الصهيونّية، 
6 أسرى من حفر نفٍق تحت سجن جلبوع 
المحّصن واستنشاق فضاء الحرّية؛ اإلرادُة 
تحت  من  تبزُغ  الحرّيُة  الحديد،  تكسُر 
الظالم  على  تنتصر  الحرّية  اإلسمنت، 
من  أقوى  واإليمان  الفكرة  والمستحيل، 

المدفع والقنبلة.
العربّية  القدُس  العاُم هو  17 نيسان هذا 

الفلسطينّية  المسيحّية  اإلسالمّية 
المستوطنين،  غالة  مع  المشتبكة 
القدس المرابطة المدافعة عن مقدساتها 
وتاريخها ومكانتها الروحّية والحضارّية، 
االنتفاضات  نيران  تقذف  التي  القدُس 
العامود  باب  من  المتتالية  الجماهيرّية 
والشيخ جّراح إلى اللد والرملة وعكا وحيفا 
سيذبحونها  التي  القرابين  والناصرة، 
داخل المسجد االقصى لن تجلب المغفرة 
والمتكّررة،  المستمّرة  المحتلّين  لخطايا 
أفشلوا  المقدسّيون  هنا،  هيكل  ال 

المؤامرة واختفى المعبد. 
17 نيسان هذا العام هو اإلجماُع العالمي 
بارتكاب  االحتالل  دولة  اّتهم  الذي 
الشعب  بحّق  العنصري  الفصل  جريمة 
والهدم  والنهب  السلب  الفلسطيني، 

العدالة  صرخة  الميدانّية،  واإلعدامات 
المحتلّة،  فلسطين  أرض  على  المذبوحة 
في  القنابل  قصف  على  الضحايا  صوت 
يعودون  المقتولين  صوت  غزة،  قطاع 

من الموت أحياء في األرض إلى األبد. 
هذا  الفلسطيني،  األسير  يوُم  نيسان   17
المجلس  وتبّناه  اعتمده  الذي  التاريُخ 
ا  وطنيًّ يوًما  ليكون   1974 عام  الوطنّي 
ونصرتهم  األسرى  لمساندة  ا  وعالميًّ
والحرّية  الكرامة  في  العادلة  وحقوقهم 

واالنعتاق من قيود االحتالل.
ا بانطالق وتفّجر  17 نيسان ارتبط تاريخيًّ
عام  نيسان   17 في  الفلسطينّية  الثورة 
الذي  الشامل  والعصيان  واإلضراب   1936
6 شهور  مّدة  الفلسطيني  الشعب  نّفذه 
الداعمة  البريطاني  ضّد سياسة االنتداب 
على  واعتداءاتها  الصهيونّية  للعصابات 
الصهيونّية  للهجرة  الداعمة  فلسطين، 
بلفور  لوعد  تجسيًدا  لفلسطين، 

المشؤوم.
17 نيسان هو يوٌم مشهوٌد ألطول إضراٍب 
التاريخ  في  مدنيٍّ  وعصياٍن  وتمّرٍد 
االستعمارّية  السياسة  ضّد  الحديث 
بعد  الصهيونّية،  والحركة  البريطانّية 
وممارسات  فظائع  من  الكيل  طفح  أن 
الفلسطيني،  الوجود  تهّدد  ومخاطر 
واعتقاالٍت  بيوٍت  وهدِم  مذابَح  من 
وإعداماٍت وسلٍب لألراضي لصالح اليهود 

ومشروعهم االستعماري. 
17 نيسان هو رجُع الصدى لنداء األسرى 
عهد  في  عكا  سجن  في  المشنوقين 
التاريخّي  والصوت  البريطاني،  االنتداب 
إنسانّيته  الدفاع عن  الحرّية في  إلنسان 
وأرضه وفاًء لمن استشهدوا وقاتلوا في 
تحّملوا  ولمن  فلسطين،  وجبال  سهول 
االنتداب  سجون  في  واآلالم  العذابات 

وزنازينه الموحشة.
17 نيسان هذا العاُم يذّكر العالم أن مليون 
فلسطيني وأكثر زّجوا في السجون منذ 
كفاح  وأّن  اإلسرائيلي،  االحتالل  بداية 
زال متواصاًل من  ما  الفلسطيني  الشعب 
أجل االستقالل والحرّية، وأّن األسرى ما 
زالوا يسقطون في المعسكرات والزنازين 
قهًرا وتعذيًبا ومرًضا وقتاًل، وأّن اإلرادات 
ما  الصعاب  اشتّدت  مهما  الفلسطينّية، 
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زالت تقرع على جدران السجون وتهتف 
للحرّية وكسر القيود.

يتوّقف،  لم  الذي  التاريُخ  نيسان هو   17
هو الزمُن الذي لم يتجّمد، هو المناضل 
المشتبك بلحمه وجوعه ولم يأخذ إجازة، 
اإلضرابات  المستمّرة،  المواجهات  هو 
الجماعّية والفردّية التي شهدتها ساحات 
السجون وما زالت جذوتها مشتعلة، هو 
الشعُب الفلسطيني الذي يسعى للخالص 
وطفٍل  أمٍّ  كلُّ  هو  االحتالل،  براثن  من 
وفتاٍة وشاب وعجوز، هو كلُّ بيٍت وحارٍة 
وصرخٍة ووجع، هو األغنيُة ونافورُة الدم، 
البشع  الوجه  تكشف  التي  الحقيقُة  هو 
ضّد  المنّظمة  وجرائمها  االحتالل  لدولة 

شعبنا الفلسطيني.
إلنسانّية  األعلى  التجلّي  هو  نيسان   17
يتصّدى  الذي  الفلسطيني  اإلنسان 
لسياسة تجريده من إنسانيته ولسياسة 
التعامل معه كأنه ليس من بني البشر، 
وهو القيمة المقّدسة لإلنسان ولإلنسانّية 
وللقيم األخالقّية والعدالة الكونّية، لهذا 
فهو صوُت كّل حرٍّ في كّل مكان، صوُت 
مصيره  تقرير  لحّق  يسعى  شعٍب  كّل 

ورفع الظلم واالضطهاد عن كاهله.
ظّل  في  يأتي  العام  هذا  نيسان   17
على  اإلسرائيلّي  العدوان  استمرار 
حقوق األسرى ومحاوالت تجريدهم من 
معهم  والتعامل  النضالّية  شرعّيتهم 
باحتجاز  والقيام  ومجرمين  كأرهابيين 
أموال المقاصة الفلسطينّية، بحّجة إعانة 
األسرى  لعوائل  الفلسطينّية  السلطة 
والشهداء والجرحى، فكان صوُت الشعب 
هذا  على  ا  ردًّ وقيادته  الفلسطينّي 
الهجوم أن ال تفاوض على نسبة الكرامة؛ 
ألّن الكرامة ال تعطى على جرعات، فإما 
الحرّية  إما  المواجهة،  وإما  كاملة  كرامة 
أو الموت، ال مساومة على كرامة اإلنسان 
وحقوقه المشروعة، ال شيء يعّوض عن 
خسارة الكرامة، ال األكل وال وفرة العيش 
الشكلية،  التحسينات  وال  الطعام  وال 
فالسجُن هو السجن، والجالد هو الجالد، 
الجوع بكرامة أفضل من  فألف يوم من 
السياط  تحت  السجن  في  واحد  يوم 

واإلهانة.
التي تبحث  17 نيسان هو عودة األرواح 
تقف  أرواحنا  الحقيقي،  السالم  عن 
أو ذاك مقتولة ذبيحة  الحاجز  عند هذا 
معدومة، أرواحنا مشبوحة ومصلوبة في 
التحقيق،  غرف  وفي  المسكوبية  ساحة 
األرقام،  مقابر  في  محجوزة  أرواحنا 
أن  بصبر  تنتظر  متمردة  قلقة  أرواحنا 

يحاكم القتلة والجالدين.

ضّد  الدائمُة  المعركُة  هي  نيسان   17
عنصرّيٍة  فاشّيٍة  دولٍة  إلى  تحّولت  دولٍة 
ممارسات  برّية،  وحوًشا  صاروا  جنوُدها 
بهيمّية وبربرّية، دول بال أخالٍق ونوازَع 
وجرائم  الحرب  جرائم  تمارس  إنسانية، 
ضّد اإلنسانية، دولة طاغية متوحشة في 
الكراهية  خطابات  تحّركها  المنطقة، 
وإلغاء  القتل  إلى  والدعوات  العنيفة 
المعسكرات  دولة  الوجود،  من  اآلخرين 
واإلعدامات  والسجون  والمستوطنات 
السالم  على  اآلن  األخطر  الميدانّية، 

واألمن في العالم.
17 نيسان هي قّوتنا العنيدة في مواجهة 
دولة القراصنة والدفاع عن مكانة أسرانا 
الوطنّية  وشهدائنا وجرحانا، عن رموزنا 
ما  أغلى  والجرحى  والشهداء  فاألسرى 
وقف  مع  شهداء  هم  وأسرانا  نملك، 
وهي  عمار،  أبو  الرئيس  قالها  التنفيذ 
المجتمع  مقّومات  لكّل  الجدارة  امتحان 
للتشريعات  حدٍّ  بوضع  للتحّرك  الدولي 
والقوانين العنصرّية المتصاعدة المعادية 
ولكّل  اإلنسان  وحقوق  شعبنا  لحقوق 

القيم النبيلة.
17 نيسان هذا العاُم هو المعركُة الفاصلُة 
ومكانتهم  األسرى  نضال  شرعّية  على 
أصبح  األسرى  عن  فالدفاُع  القانونّية، 
دفاًعا عن مسيرة وتاريخ ونضال الشعب 
وتصّدًيا  وشهداء،  أحياء  الفلسطيني 
اإلسرائيلي  واالستهداف  للقرصنة 
االحتالل،  ضّد  الوطني  كفاحنا  بتجريم 
فالحرّية تنتزع انتزاًعا من براثن األعداء، 
التمّرد  يوم  هو  األسير  يوم  فليكن 
والفاشية  اإلسرائيلي  االبرتهايد  على 

اإلسرائيلّية، ولنخلع ثوب العبيد.
مسجوٍن  تاريِخ  أطوُل  هو  نيسان   17
وماهر  يونس  كريم  هو  العالم،  في 
يونس ونائل البرغوثي والعشرات الذين 
يقضون أكثر من ربع قرن في السجون، 
يطلق  ومن  التاريخ؟  هذا  يحّرر  فمن 
واألرض  والزعتر  اللوز  ربيع  في  سراحه 
العطشى للحب والفأس والمطر وللسماء 

الواسعة بال سياج؟
17 نيسان هو التابوُت المفتوح على األبد، 
المرضى والمشلولين  للمئات من األسرى 
في  الموت  يصارعون  الذين  والمعاقين 
السجون بسبب اإلهمال الطبي والجرائم 
فمن  بحّقهم،  تمارس  التي  الطبّية 
 17 ويحّرر  السجون،  في  الموت  يوقف 
نيسان من حبل المشنقة وسياسة القتل 
البطيء التي تجري على أرواح وأجساد 
المعتقلين؟ من يعطي 17 نيسان الهواء 

والدواء والشمس التي ال تغيب؟

لألوالد  الماسورُة  الطفولُة  هو  نيسان   17
المهانين  المعذبين  المكبلين  والصغار 
الطفل  صوت  المصدومين،  المرعوبين 
هدرت  التي  مناصرة  أحمد  األسير 
والقمع،  والعزل  بالتعذيب  طفولته 
منتصف  في  االحتالل  جنود  صوت  هو 
االعتداءات،  الهمجّية،  االعتقاالت  الليل، 
األطفال  أجساد  على  الدعس  الترويع، 
واإلذالل  الضرب  المدّببة،  بالبساطير 
طفولة  مقّيدة،  طفولة  واالهانات، 
إلى  تذهب  وال  تبتسم  وال  تحلم  ال 

المدرسة.
محاكم  في  العدالة  غياُب  هو  نيسان   17
االحتالل، هذه المحاكم التي صارت قناًعا 
القانون، ال  الجرائم تحت شعار  لتغطية 
وجالدون  قضاٌة  هم  عادلة،  محاكمات 
حربّية  محاكم  واحد،  آن  في  وسجانون 
والمعاناة  االحتالل  وتكريس  لتعميق 
تحت غطاء وهمي زائف يسمى القضاء.

17 نيسان هو هذا االعتقال الذي ال نهاية 
مصير  تعسفّية،  إدارّية  اعتقاالت  له، 
في  أعمار  األسرى،  من  للمئات  مجهول 
السجون محجوزة إلى آخر اآلخرة، عقاب 
فوق  دولة  انتقامّية،  نزعات  جماعي، 
القانون مستهترة بالعالم وباالتفاقّيات 
الدولّية، فلنستمّر في مقاطعة المحاكم 
القضاة  وجهاز  اإلسرائيلّية  العسكرّية 
هذه  عن  الشرعّية  لننزع  اإلسرائيلي، 
تعمق  والتي  العادلة  غير  المحاكم 

وترسخ االحتالل تحت غطاء القانون.
إنساني  ألٍم  صرخٌة  أنه  رغم  نيسان   17
ثورُة  إرادة،  ثورُة  حياة،  ثورُة  فإنه 
إنسانية واسعة وممتدة لشعٍب يستحق 
والشفاه  الملح  وحبات  فالجوع  الحياة، 
المسلحة  الدولة  على  انتصرت  الناشفة 
المتعددة،  قمعها  وأساليب  وترسانتها 
ها هي نطف منوية تخرج من السجون، 
أوالد وبنات يخلقون ويولدون ويكبرون، 
ثورة حب لم يستطع السجن وال الحديد 
وال الحرمان والغياب من إطفاء شعلتها 
الوالدة  عملية  مثل  فالتحرر  المتقدة، 
الذي  ولكن  مؤلمة،  والدة  كانت  وإن 
يطل  جديد  إنسان  هو  عنها  يتمخض 

على أيامه القادمة.
المتصاعد  األول  نشيدنا  هو  نيسان   17

في األرض والسماء:
نعم لن نموت، نعم سوف نحيا

ولو أكل القيُد من عظمنا
ولو مزقتنا سياط الطغاة

ولو أشعلوا النار في جسمنا
نعم لن نموت لكننا

سنقتلع الموت من أرضنا
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االعتقاُل اإلدارّي وُسُبُل المواجهة

رين/ فلسطين ر، ورئيُس وحدِة الدراساِت والتوثيِق في هيئِة شؤوِن األسرى والمحّرَ عبد الناصر عوني فروانة. أسيٌر محّرَ

الجدل  لجهِة  سواًء  ذاته،  بحدِّ  قائًما  بحثيًّا  موضوًعا  اإلداريُّ  االعتقاُل  ُيعدُّ 
السياسي،  االعتقال  بنهِج  بآخَر  أو  بشكٍل  ارتباِطِه  لجهِة  أو  حوله،  القانونّي 
وبحكِم كونِِه إجراًء يتراوُح اللجوء إليه ما بين الضرورة الشرعّية )قانوًنا( أحياًنا، 

والتعّسف أو العقاب أحياًنا أخرى.

عملّيُة  بأّنه:  اإلدارّي  االعتقاُل  ُف  ُيعرَّ
قياِم السلطة التنفيذّية باعتقاِل شخٍص 
ما، وحرمانِِه من حّرّيته، دون توجيِه أّي 
رسمّية،  بصورٍة  ضّده،  محّددٍة  تهمٍة 
ودون تقديِمِه إلى المحاكمة، وذلك عن 

طريق استخدام إجراءاٍت إدارّية.
ال  بما  الرابعة،  جنيف  اتفاقّيُة  وتوّضُح 
اإلدارّي  االعتقاَل  أّن  للشّك،  مجااًل  يدُع 
ُيعدُّ تدبيًرا شديَد القسوة، للسيطرِة على 
التي  تطّرًفا،  األكثر  والوسيلة  األمور، 
المحتلّة  للقّوة  الدولّي  القانون  يسمح 
المحتلّة  المناطق  سّكان  تجاَه  باّتباعها، 
في الحاالت الضرورة القصوى أو ألسباٍب 
الرابعة،  جنيف  )اّتفاقّية  قهرّيٍة  أمنّيٍة 

المادة 78-42(.
اإلدارّي،  لالعتقاِل  االستثنائّيُة  فاإلجازُة 
باحتجاز  القائمة  للسلطات  تسمح 
من  وحرمانهم  المحمّيين،  األشخاص 
دعاوى  توجيه  عدم  رغم  حّريتهم، 

يعّدون  أّنهم  اعتبار  على  ضّدهم، 
الوقت  في  ألمنها،  ا  حقيقيًّ تهديًدا 
الحاضر، أو في المستقبل. وعلى عكس 
اإلجراء الجنائّي، فإّن االعتقال اإلداري ال 
يهدف إلى معاقبة شخص على مخالفٍة 
وقوع  منع  إلى  بل يهدف  اقترفها،  قد 

المخالفة مستقباًل.
اإلداريُّ إجراًء  وعلى هذا، يعدُّ االعتقاُل 
العام  المبدأ  ألّن  ا؛  واستثنائيًّ ا  شاذًّ
هي  األشخاص  حرّية  إّن  يقول  للقانون 
نظام  أّن  افتراض  على  وذلك  القاعدة، 
معالجة  على  قادٌر  الجنائّية،  العدالة 
أّنهم  في  المشتبه  األشخاص  مسألة 

يمّثلون خطًرا على أمن الدولة.
القانوُن  فيه  أجاز  الذي  الوقت  وفي 

الدولي اللجوَء إلى اإلجراء األشدّ 
اإلدارّي  االعتقال  أو  االحتجاز   - قسوة   
وضع  فإّنه   ، واستثنائيٍّ شاذٍّ  كإجراٍء   -
تنفيذه،  على  صارمًة  وشروًطا  قيوًدا 

واإلجراءات  المبادئ  من  مجموعًة  وحّدد 
تتعلّق  اإلجرائّية  والضمانات  القضائّية، 
ألقصر  تكون  أن  على  االعتقال،  بفترة 
االحتجاز  وظروف  ممكنة،  فترٍة 
حظر  كما  اإلداري.  المعتقل  وحقوق 
يصل  ال  حّتى  جماعي،  بشكٍل  تطبيقه 
الذي  الجماعي،  العقاب  مستوى  إلى 
االحتالل  سلطات  أّن  إال  جريمًة،  ُيعدُّ 
القانونّية  اإلجازة  استغلّت  اإلسرائيلّي 
بالمبادئ  االلتزام  دون  االستثنائّية 
عليها،  المنصوص  القضائّية  واإلجراءات 
حّددها  التي  اإلجرائّية  بالضمانات  وال 
بروح  تلتزم  ولم  كما  الدولّي،  القانون 
القانوُن  هذا  نفسه،  االنتداب  قانون 

الموروُث عن االنتداب البريطاني.
نّظم  قد  االنتداب  قانون  كان  وإذا 
االعتقال اإلداري، وحّدد في نطاٍق ضّيٍق 
اإلسرائيلّي  االحتالل  دولة  فإّن  حاالته، 
إلى  لجأت  حين  استغالله،  في  توّسعت 
إصدار أوامَر عسكرّية عّدة، تشرعه أكثر 
ظروف  يخدم  وبما  تنظمه،  كونها  من 
االحتالل ويكرسه، حّتى وصل عدد األوامر 
اإلسرائيلّية بهذا الخصوص إلى )12( أمًرا 
 )1228( القرار  بينها  من  كان  عسكريًّا. 
الصادر بتاريخ 17 آذار 1988، الذي أعطى 
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صالحّية إصدار القرار باالعتقال اإلداري 
لضباط أقّل رتبٍة من قائد المنطقة، مّما 
أّدى إلى تصعيٍد خطيٍر في استخدامه، 
المعتقلين  أعداد  على  ملحوظ  وارتفاع 

اإلداريين الفلسطينيين.
من هنا يمكُن القول: إّن دولة االحتالل 
اإلداري،  االعتقال  استخدام  أساءت  قد 
وبات سلوكها يشّكل جريمًة من منظور 
في  توّسعت  حين  الدولي،  القانون 
ُيسّمى  لما  استناًدا  وتطبيقه،  استغالله 
أساس  يشّكل  الذي  السري«  »الملف  بـ 
على  المفروضة  السرّية  حيث  االعتقال، 
األدلّة والمواد، التي ال يسمح للمّتهم أو 
مّما   - محتواها  على  باالطالع  لمحاميه 
يجعل من المستحيل رّد التهم المنسوبة 
أو مناقشتها- وأصبح االعتقال اإلداري 
استثناء، وإجراًء  على يديها، قاعدة، ال 
بما  الفلسطينّيين  ضدَّ  ا،  جماعيًّ ا  عقابيًّ
اإلنسانّي  الدولّي  القانون  قواعد  يخالف 

والقانون الدولّي لحقوق اإلنسان. 
لقد اّتسَم السلوُك اإلسرائيلّي بالتصعيد 
االعتقال  من  اإلجراء  هذا  استخدام  في 
ولقد  الفلسطينّيين،  بحّق  التعّسفي 
أصدرت سلطات االحتالل منذ عام 1967، 
باالعتقال  قراٍر  ألف   )54( من  أكثر 
اإلداري، سواًء منها ما كان قراًرا جديًدا 
تلك  بين  من  وأّن  تجديُده،  تمَّ  ما  أو 
العام  خالل  قراًرا   )1595( نحو  القرارات 
قدرها  زيادة  شّكلت  التي  الماضي2021، 
)43.2%( عن العام الذي سبقه. وما زالت 
سلطاُت االحتالل اإلسرائيلّي تحتجز في 
سجونها نحو )650( معتقاًل إداريًّا، وفًقا 
أبريل،   18 بتاريخ  األسرى  لهيئة  لبيان 
وأكاديمّيون  منتخبون  نّواٌب  بينهم 
ومثّقفون  ومحامون  وإعالمّيون  وُكّتاب 

وقياداٌت سياسّيٌة ومجتمعّية.
اعتقلوا  الفلسطينّيين،  من  كثيًرا  إّن 
إداريًّا ألكثَر من مّرة، وأّن العديد منهم 
ُجّدد لهم االعتقاُل اإلداريُّ مّراٍت عديدة، 
سنواٍت  المعتقلين  بعُض  أمضى  وقد 
إلى  تصُل  االحتالل  سجون  في  طويلًة 
على  أو  متتالية  وأكثر،  سنواٍت  خمِس 
مسلًّطا  سيًفا  التجديُد  وأصبح  فترات، 
أصبح  حتى  المعتقلين،  رقاب  على 
اإلدارّيين  المعتقلين  من  الكثيرون 
سجناء إلى أمٍد غيِر معلوم، جّراء تجديد 
بـ  ُيعرف  لما  استناًدا  االعتقال  أوامر 

»الملّف السّري«.
واعتقلت  بالتجربة،  ا  شخصيًّ مررُت  لقد 
إداريًّا، وأمضيت سنًة كاملًة في  مرتين 
ومررُت  محاكمة،  أو  تهمٍة  بال  السجن، 
االستئناف  بمحاكم  ُتسمى  ما  على 

االعتقال،  أسباب  معرفِة  دون  الصورّية، 
وكنت  اإلداريين،  المعتقلين  وعايشت 
وظروف  االعتقال  أساليب  على  شاهًدا 
المناخّية،  الظروف  وقسوة  االحتجاز 
وتدّني  المعاملة  وسوء  وشتاًء،  صيًفا 
ا  كمًّ الطعام  وترّدي  المقّدمة  الخدمات 
أو  العائلّية  الزيارات  وانعدام  ونوًعا، 
ُيسمح  كان  فيما  الهاتفّية،  االّتصاالت 
لنا أحياًنا بالمراسلة عبَر الصليب األحمر، 

وهذا ُمخالٌف للقانون الدولّي. 
ممارسًة  اإلدارّي«  »االعتقاُل  بات  لقد 
السياسة  من  ثابًتا  وجزًءا  ممنهجًة 
مع  التعامل  في  اإلسرائيلّية 
الفلسطينّيين، وطال كّل الفئات العمرّية 
رجااًل  وإناًثا،  ذكوًرا  واالجتماعّية: 
كما  وأصّحاء.  مرضى  وأطفااًل،  وشيوًخا 
ولم يقتصر استخدامه بحّق المعتقلين 
الجدد، إّنما لجأت إليه سلطاُت االحتالل 
إدانته في غرف  ُتثبت  لم  ضّد كّل من 
المعتقل  قضاء  بعد  وأحياًنا  التحقيق، 
خروجه  بعد  أو  محكومّيته،  لفترة 
أحيان  وفي  قصير.  بوقٍت  السجن  من 
بإحالة  التهديد  سيف  استخدمت  أخرى 
بهدِف  اإلدارّي،  لالعتقال  المعتقل 

الضغط واالبتزاز أو لغرض المساومة.
المعتقلين  المرير  الواقُع  هذا  دفع  لقد 
اإلدارّيين إلى اللجوء لخطواٍت احتجاجّيٍة 
عن  للتعبير  وفردّية،  جماعّيٍة  عديدة، 
االعتقال  من  الشكل  لهذا  رفضهم 
المؤّسسات  صمت  ظّل  في  التعّسفي، 
الدولّية وعجز المؤّسسات الحقوقّية، ومن 
عن  »اإلضراب  كان  الخطوات  تلك  بين 
خاض  المنصرم  العام  وخالل  الطعام«، 
نحو )60( معتقاًل إضراباٍت عن الطعام، 
لالعتقال  رفًضا  إضرابهم  كان  جلّهم 
السطور،  هذه  كتابة  وحّتى  اإلداري، 
المعتقلين  بين  من  هناك  يزال  ما  كان 
عن  فرديًّا  إضراًبا  يخوض  من  اإلدارّيين 
فيما  اإلدارّي،  لالعتقال  رفًضا  الطعام، 
يقاطعون  اإلدارّيون  المعتقلون  يزال  ما 
خطوٍة  في  اإلسرائيلّية  المحاكم 
احتجاجّيٍة جماعّيٍة بدأوها في األّول من 
على  احتجاًجا  الجاري،  العام  من  يناير 

استمرار سياسة االعتقال اإلداري. 
ا  الخطوُة حراًكا تفاعليًّ لقد أحدثت تلك 
مهّمًة  بدايًة  وشّكلت  مسموًعا  وضجيًجا 
في مواجهة االعتقال اإلداري، فيما اليوم 
هي بحاجٍة إلى إعادة تقييم؛ فاالستمراُر 
والشهور  األيام  وتعداد  المقاطعة  في 
في  يغّير  ال  قد  أخرى  خطواٍت  دون 

الواقع شيًئا، وإن بقيت على هذا الحال، 
ا،  وطبيعيًّ مألوًفا  أمًرا  ستصبح  فإّنها 
ليس إلدارة السجون اإلسرائيلّية فحسب، 
والمتضامنين  للمتابعين  كذلك  إّنما 
الوقت، فإّنها  السجون، ومع مرور  خارج 
في  اكتسبتها  التي  األهمّية  ستفقُد 

البداية. 
المؤّسسات  عن  الصادرة  األرقام  ولعّل 
خطوة  استمرار  بأّن  تؤّكد  المعنّية، 
لن  مساندة،  ودون  وحدها  المقاطعة، 
تؤّثر على سلطات االحتالل، ولن تؤّدي 
إلى التغيير المأمول أو على األقّل تقليص 
ُيشير  فالواقُع  اإلداري،  االعتقال  قرارات 
اإلسرائيلي  االحتالل  سلطات  أّن  إلى 
للقانون  المخالف  سلوكها  في  ماضيٌة 
من  وصّعدت  بل  اكتراث،  دون  الدولي 
التجديد،  وقرارات  اإلدارّية  اعتقاالتها 
الجاري  العام  مطلع  منذ  أصدرت  وقد 
ولغاية   - المحاكم  مقاطعة  منذ  أي   -
منتصف نيسان/أبريل 2022 نحو )540( 
يشّكل  وهذا  اإلداري،  باالعتقال  قراًرا 
ُسّجل  عّما   %65 قدرها  كبيرًة  زيادًة 
الماضي،  العام  من  نفسها  الفترة  خالل 
اإلجمالّي  العدد  أّن  إلى  باإلضافِة  هذا 
للمعتقلين اإلدارّيين كان )500( معتقٍل 
في األّول من يناير الماضي، وقد ارتفع 
ووصل اليوم إلى )650( معتقاًل إداريًّا، 

َوْفًقا لهيئة شؤون األسرى!
للبناء  إضافّيٍة  خطواٍت  من  بدَّ  ال  وهنا 
ا على ما تحّقق على أثر مقاطعة  تراكميًّ
جديدٍة  أدواٍت  عن  والبحث  المحاكم، 
إلى  واللجوء  ضغًطا،  أكثَر  ووسائَل 
فعالياٍت متدحرجٍة يشارُك فيها الجميُع 
كاّفًة،  اإلدارّيون  المعتقلون  فيهم  بمن 
الطعام  عن  اإلضراب  خيار  إسقاط  دون 
في  جدواه  أثبت  الذي  مقاوٍم،  كفعٍل 
تفعيل  إلى  باإلضافِة  عديدة،  محّطاٍت 
والقانونّي  والفصائلّي  الرسمّي  الحراك 
وعدم اقتصاره على الموسمّية، وتكثيف 
واإلعالمّي،  والجماهيرّي  الشعبّي  الفعل 
العربّي  المستوى  على  والتحّرك 
الدولّية  اآللّيات  توظيف  عبَر  والدولّي 
والتواصل  العربّية،  المنّصات  واستغالل 
واالختصاص  الصلة  ذات  المؤّسسات  مع 
المؤّسسات  اللقاءات مع ممّثلي  وتوسيع 
واللجان والبرلمانّيين، بهدِف حشِد الّرأي 
ومنظومٍة  واضحة،  لرؤيٍة  وفًقا  العام، 
داخل  التراكمّي  الفعل  من  وخارج السجون اإلسرائيلّية.متكاملٍة 
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انتخاباُت المجالِس المحلّية:
إعادُة النظِر في المسّلمات

وسام رفيدي. أستاُذ علِم االجتماِع في جامعِة بيت لحم/ فلسطين

أعلنت لجنُة االنتخاباِت المركزّية أّن نسبَة القوائِم المستقلّة الفائزة باالنتخابات 
بلغت 64,4% فيما نسبة القوائم الحزبّية 35,6%؛ كانت هذِه األرقام كافية 
)تقوله(  ما  سوى  األرقام  في  تقرأ  لم  التي  التحليالت  )ماراثون(  النطالق 
والدراسات  للتحليالت  منهجّيٌة  إشكالّيٌة  فتلك  وللحّق  فعاًل.  خلَفها  يكمُن  ما  ال  شكاًل 
السوسيولوجّية المستندة لمنهج اإلحصاء الكمّي حصًرا، واإلشكالّيُة تكمُن أساًسا في 
الواقع شيًئا كما سنرى الحًقا فيما  بال حياة، وال تقول في  مّيتة، صماء،  األرقام  أّن 

يتعلّق باألرقام أعاله.

قبل ذلك، ينبغي اإلشارُة إلى أّن أغلبّيَة 
التحليالت توصلّت لنتيجٍة قطعّية، هي 
قبل  يبدو  ما  على  جاهزًة  كانت  أصاًل 
داللٌة  هذِه  ومفاُدها:  األرقام،  إعالن 
يدلّل  بما  الحزبّية،  القوائم  هزيمة  على 
بالقوى  الشارع  لدى  الثقة  فقدان  على 
رفض  عن  وتعبيٌر  الوطنّية،  والفصائل 
قالت  والتنظيمّية.  السياسّية  الُبنى 
شّر  الكاتب  وكفى  كلمتها  التحليالت 
سنواٍت  منذ  تتكّرُر  جمٌل  تلك  التحليل، 
للقراءة   - بتقديري   - تفتقُد  وهي 

المتمعنة للوصول إليها.
مستقّلة عن ماذا؟

االستقاللّيِة  إعالُن  غدا  عديدٍة  ألسباٍب 
سياسّيًة/ ظاهرًة  األخيرِة  السنواِت  في 

من  الموقف  فقط  تحّدد  ال  اجتماعّية 
ويجري  بل  واالنتماء،  التنظيمات 
الحزبي  االنتماء  وكأّن  بها  التباهي 
عديدٌة  أسباٌب  منه.  ؤ  التبرُّ يجب  عاٌر 
هذه  تجاَه  دفعت   – بتقديري   –
الوطنّي  المشروع  فشل  أّولها  الظاهرة؛ 
وحوامله، منّظمة التحرير والفصائل في 
استبداله  بل  ال  الوطنّي،  المشروع  إنجاز 

من القيادة اليمينّية بمشروٍع استسالمّي 
الحكم  سلطة  طبيعة  وثانيها  تماًما، 
أوسلو،  سلطة  الناشئة،  الذاتّي  اإلدارّي 
ظواهر  من  بنيويًّا،  معها،  ترافق  وما 
ولما  والمحسوبّية.  واالرتزاق  الفساد 
السلطة هو تنظيٌم  َمْن يقوُد هذه  كان 
بطريقٍة  الموقف،  فانسحب  فلسطينيٌّ 
فصائل  كّل  على  العدمّية،  من  تخلو  ال 
في  شريًكا  كانت  سواًء  الوطنّي،  العمل 
السلطة أم خارجها. أّما ثالثها، فتأثيُر 
القيم  على  المدّمرة  األوسلوّية  الثقافة 
االنتماء  قيمة  رأسها  وعلى  الجماعّية، 
والعمل الجماعّي والتضحّية، بدياًل للقيم 
أوسلو،  ثقافُة  عّززتها  التي  الفردّية 
)السالمات  شعار  تحت  إجمالُها  ويمكُن 
مالحظة  يمكن  وأخيًرا  راسي(.  يا 
المزدوجة  االستخبارّية  المالحقة  حجم 
للتنظيمات  األوسلوّية  الصهيونّية/ 
الضّفة  في  المقاومة  نهج  تتبّنى  التي 
والجهاد  حماس  وتحديًدا  الغربّية، 
والجبهة الشعبّية ما ترك تأثيراته على 
في  والجماهيرّية  السياسّية  قدراتها 

التواصل مع الجماهير.
ومع ذلك، فاالستقاللّيُة المعلنُة للقوائم 

االنتخابّية ال تعني االستقاللّية السياسّية 
بأّية حال، فتلك مستحيلٌة وال مكان لها 
ا، بل تعني االستقاللّية  في الحياة فعليًّ
مّوهت،  أم  صدقت  العلنّية،  التنظيمّية 
إن  التنظيمّي،  االنتماء  إعالن  عدم  أي 
ُوجد، العتبارات نعتقدها أمنّية بالدرجة 
الصهيونّية.  بالمالحقة  تتعلّق  األولى 
ضمن هذا الفهم ليس هناك من قوائَم 
مستقلًّة  كانت  وإن  ا،  سياسيًّ مستقلٍّة 
تفصياًل  سنتناوله  ما  وهذا  ا،  تنظيميًّ

فيما سيلي من سطور.
الواقع  في  المنافسة  فإّن  وبالتفصيل،   
كانت بين توّجهيِن اثنين، على األخّص 
في المدن األساسّية: األّول مّثلته حركة 
فتح تحت مسمى قوائم البناء والتحرير، 
على  المحسوبين  تحالُف  مّثله  والثاني 
اهلل  ورام  نابلس  في  والشعبّية.  حماس 
بفارق  فتح  قائمة  فازت  وقلقيلية، 
عن  وقلقيلية  نابلس  في  واحٍد  مقعٍد 
مقاعد  و5  تحالف حماس/شعبّية،  قائمة 
في رام اهلل عن قائمة التحالف اليساري، 
مدن  في  التحالف  قائمة  فازت  فيما 
بفارق 4 مقاعد عن قائمة فتح،  البيرة 
مقعٍد  بفارق  وطولكرم  الخليل  وفي 

واحد.
العين  كانت  الشعبّي  الصعيِد  على 
الشعبّية، إن جاز التعبير، أكثَر دّقٍة من 
قوائَم  القوائم  في  رأت  فقد  المحلّلين، 
سياسّيًة بامتياز، وإن لم تعلن انتمائها 
كما فعلت قوائم فتح، ولم يكن التداخل 
القوائم  تشكيل  في  العائلي  العشائري/ 
ليمّوه حقيقَة التركيب السياسي للقوائم 
ذكره  على  سنأتي  ما  وهذا  المستقلّة، 

الحًقا.
باتت  حقيقٍة  إلى  هذا؟  يؤّشر  ماذا  إلى 
في  النظر  إعادَة  وتستوجب  صارخًة 
ومدى  االستقاللّية،  موضوعّية  فهم 
االلتفاف حول القوى والفصائل، ونعني 
هي  زالت  ما  القوى  أّن  حقيقة  بها 
السياسّي  العمل  في  الرئيُس  الفاعُل 
يبدو  ما  وأّن  الضّفة،  في  والجماهيرّي 
انفكاًكا جماهيريًّا عنها فهو انفكاٌك عن 
ال  الرسمّية  الحزبّية  التنظيمّية/  بنيتها 
انفكاًكا عن تّيارها، وتلكم مسألٌة تحتاُج 

لبعض اإليضاح.
مفهوٌم  والتّياِر  الِبنيِة  بين  الفرُق 
العمل  ويمارُس  مارَس  َمْن  كلٍّ  لدى 
يقاُس  ال  بما  أوسُع  فالتّياُر  السياسي، 
هذا  تقوُد  الضّيقة  الحزبّية  الِبنية  فيما 
الفلسطينّية،  الحالة  وفي  الواسع،  التّيار 
يبدو  الذي  الواسَع  الضرَر  أّن  فالمالحُظ 
نتيجَة  محّددة؛  تنظيماٍت  ببنية  أحاَق 
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وأحياًنا  الصهيونّية،  والمالحقة  القمع 
األوسلوّية، لم يعِن انفكاك التيار الملتّف 
يجب  ما  وهذا  التنظيمات،  تلك  حول 
فيها  حّقق  التي  المواقع  في  قراءته 
التّيار المقاوم نتائَج الفتة، بغض النظر 
عن فوزه أم ال، كالمدن الكبيرة، والعديد 
يعكس  ما  والبلدات  القرى  من  العديد 
ا قراءة الفاتحة  قّوة التّيار. من المبّكر جدًّ
على قبور التنظيمات والعمل الفصائلي، 
وأكثر ما يصدق هذا التحليل على التّيار 

المحسوب على حماس والشعبّية.
موقُع العشائرّيِة من العملّية االنتخابّية:

مدخاًل  االستقاللّية  شعاُر  أضحى  كما 
كان  كذلك  األغلبّية،  لدى  للتحليل 
مفهوُم العشائرّية مدخاًل لفهم تركيبة 
بسمة  اإلطالق،  على  ووسمها،  القوائم 
العشائرّية، كمدخٍل للطعن في )عصرّية 
وحداثة( االنتخابات. ال يخفى على أحٍد 
نزعٍة  من  الموقف  هذا  خلَف  ينزوي  ما 
لدى  استشراقّية،  شئَت  واْن  مستغربة، 
تتبّنى  الوسطى/  الفئات  من  قطاعات 
في  يرى  ال  الذي  االستشراقي  الفهم 
عشائرّيته،  سوى  االجتماعّي  التركيب 
ومن َثمَّ تخلّفه وال حداثته وال عصرّيته.
االنتخابّية  العملّية  الناحية  من  أّواًل، 
الصرفة، وإن شئت التكتيك االنتخابي، 
الغباء، بحيث ال  القوائم من  فلن تكون 
بل  فقط،  العشائري  ال  التركيب  تراعي 
الديني والجهوي في تركيب قائمتها. 
اهلل  رام  في  قائمٍة  تشكيُل  يمكن  فال 
أّن  االعتبار  بعين  األخذ  دوَن   - مثاًل   -
للمسيحّيين من حمائل  فيها )ممّثلين( 
رام اهلل، وللمسيحيين من الالجئين ومن 
أصوٍل  من  أم  الجئين  سواًء  مسلمين، 
أّن  ناهيك  مثاًل،  ريفّية  أو  خليلّيٍة 
الالجئين من اللّد في رام اهلل ثقل ينبغي 
مراعاته. أّما في الخليل مثاًل، فالعائالُت 
يتخّيل  فهل  وتأثيًرا،  عدًدا  كبيرٌة  قّوٌة 
مراعاة  دون  تتشّكل  قائمة  أّن  ما  أحٌد 

ذلك التركيب السّكاني العائلّي؟
ومع ذلك، فتلك المراعاُة وذاك التركيُب 
)الحداثّيون  يراه  ال  ما  وهذا  للقوائم، 
التركيب  جوهر  ينتهك  لم  ا(،  جدًّ
بسيطًة  مراجعًة  إّن  بامتياز.  السياسي 
القوائم  منها  تشّكلت  التي  لألسماء 
العائلي  الملمح  المواقع سيلحظ  كّل  في 
والديني والجهوي في تشكيلها بال شّك، 
ولكن يجب أن يلحَظ أيًضا، إن تخلى عن 
الوصفات المنهجية الغربّية الجاهزة، أن 
تنوعاته، هو سياسيٌّ  الملمح، على  ذلك 
بامتياز، وأحياًنا تنظيمّي بامتياٍز كحالة 

قوائم فتح. 

العائلة ما  إّن  لن نأتَي بجديد، إن قلنا: 
التركيب  في  ا  مهمًّ محوًرا  تشّكل  زالت 
الصواب،  سنجانب  ولكن  االجتماعي، 
الحقيقة  تلك  خلف  نلحظ  لم  إن 
في  أخرى:  حقيقة  السوسيولوجّية، 
السياسّي  يتشّكل  االنتخابّية  المعارك 
فيكون  العشائرّية،  خالل  من  والحزبّي 
هذا التشّكل، وإن لم يظهر عالنّية، هو 
المحّدُد الرئيُس لطبيعة القائمة. واللفظ 
الشعبّي الدارج، مّرًة أخرى، أكثر حنكة 
عن  اللفظ  يعّبر هذا  حين  المحللين  من 
ذاك المحّدد الرئيس عندما يصّنف )ابن 
محسوب  مهو  هذا  فيقول:  العائلة( 
على..... وذلك يعني ببساطة أنه ُوجد 
في القائمة الستثمار انتمائه العائلي في 
للتنظيم،  أو  للتيار  االنتخابي  التحشيد 
كتكتيك مفهوم ومشروع وال بديل عنه 
هذه  التاريخّية  اللحظة  في  األقل  على 

من عمر التركيب االجتماعي.
أين هي الحراكاُت أو الحركات؟ 

اهلل  كرام  الكبيرِة  المدِن  بعِض  في 
القوائم  بعض  طرحت  ونابلس  والخليل 
أّن فيها تمثياًل للحراكات التي ظهرت، 
األخيرة.  السنوات  في  ا،  فعليًّ وانتهت 
ومكانة  دور  تحليل  معرض  في  لسنا 
العالقة  وفي  الحراكات،  تلك  وتأثير 
فتلك  السياسّية،  القوى  وبين  بينها 
بالقول  نكتفي  المقالة،  وظيفَة  ليست 
تلك  إّن  الجزئّية:  لهذه  كتمهيٍد 
الحراكات بدت لدى العديد من الدارسين 
رفٌض  وكأّنها  أيًضا  ناشطيها  ولدى 
انتهاء عهدها  السياسّية وإعالن  للقوى 
بها  بالنفخ  ناشطوها  قام  فيما  كقوى! 
لدرجة أّن بعضها شّكل قوائم للمنافسة 
قبل  التشريعي  المجلس  انتخابات  على 

أن تلغيها سلطة أوسلو.
النتيجة وحسب ما ُأعلن من نتائج فهي 
كمكّون  ا  نهائيًّ اسمها  ُيذكر  لم  صفر، 
النتائج،  أشارت  كما  ما،  وجوًدا  حّقق 
قوائم  مزدوًجا:  كان  الوحيد  فالمكّون 
حزبّية وقوائم مستقلّة واألخيرة أوضحنا 

طبيعة استقاللّيتها سابًقا. 
تحليالتهم  الكثيرون  يعيد  أن  ينبغي 
للحراكات  يمكن  الذي  المدى  حول 
الساحة  في  يصلوه  أن  وناشطوها 
أعتقده  كنت  ما  وهذا  الفلسطينّية، 
حبلى  الفلسطينّية  الساحة  ليست  دائًما: 
سريًعا،  الناشئة  الحراكات  لتتحّوَل 
لحركات، ال كمنافس للقوى وال كشريك 
من  ليس  عديدٍة  العتباراٍت  كبديل،  وال 

وظيفة المقال االسترسال بها.
عن الشباِب واألنجزة:

التصويت  نسُب  فهي  للنظِر  الالفُت  أّما 
بعض  في  ا  جدًّ منخفضًة  تبدو  التي 
سنعالجها  التي  مثاًل،  اهلل  كرام  المدن، 
كظاهرة. بلغت نسبُة التصويت في رام 
اهلل 34.27% وفي البيرة توأمها %30.40 
فيما   %37.41 ونابلس   %37 جنين  وفي 
فوق  ما  إلى  أحياًنا  وصلت  األرياف  في 
80%. أن تكون النسب في مدٍن كبيرٍة 
فهذا   )%43.82 )الخليل   %30 الـ  حول 
يستحقُّ الوقوف عنده. وبمراجعة توزيع 
نسب الفائزين على الفئات العمرّية، فإّن 
الفئة الشبابّية من 25-35 كانت حّصتها 
الشباب جرى  المقاعد، أي أّن  28% من 
تمثيلهم في المجالس المنتخبة بنسبٍة 
االعتبار  بعين  آخًذا  للثلث؛  تصل  تكاد 
)األنجزة(  الحكومي  غير  النشاط  ثقل 
فإّن  أصاًل،  الكبيرة  المدن  في  وترّكزه 
كما  تماًما  بائسًة  كانت  التصويت  نسَب 
نرى أعاله، إذ ورغم مئات المشاريع من 
ولقاءاٍت  تدريبّيٍة  وورشاٍت  مؤتمراٍت 
المشاركة  لتطوير  وخطٍط  لمجموعاٍت 
الديموقراطّية  وشعاراِت  الشبابّية 
وقبل  ووووو  التغيير  وفعل  والحوكمة 
على  ُصرفت  التي  الماليين  ذلك  كّل 
بائسًة،  كانت  فالنتيجُة  المشاريع؛  تلك 
لالنتخاباِت  يتوّجهوا  لم  فالشباُب 
التباساِت  رغم  كشباٍب،  يحصدوا،  ولم 
المرّجوة،  النتيجة  على  المفهوم،  هذا 
أّنها  المشاريع  تلك  تدعي  كانت  التي 
تبتغيها، ونعني تطوير مشاركة الشباب 
في الحياة االجتماعّية والسياسّية وتعزيز 
الظرفاء  أحد  عّبر  لقد  الديموقراطّية. 
مجموع  إّن  بالقول:  الظاهرة  هذه  عن 
»األْن  وأنشطة  مؤتمراِت  في  شارك  َمْن 
التصويت في  أكثر من نسبة  أوز«  جي 
رام اهلل! يبدو االستنتاج فيه بعٌض من 
المشاركة  لبؤس  يؤّشر  ولكّنه  المبالغة، 
غير  المنّظمات  فيها  تترّكز  مدينة  في 
الحكومّية وأنشطتها وفعالياتها، وفيها 
ُتضّخ الماليين، ومع ذلك حجم المشاركة 
لم يعكس مطلًقا ال حجم الجهد وال حجم 
لذلك  الرئيس  السبب  أّن  يبدو  الصرف. 
التغيير،  بممكنات  الثقة  فقداُن  هو 
األمُر  محلّية؛  هيئٍة  مستوى  على  حتى 
الذي يعيد لألذهان - بتقديري - طابع 
ثقافة اليأس، واالحباط، والتشكيك التي 
التسعينات  مطلع  منذ  ترويُجها  حّتى اليوم.يجري 
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اقتحاُم مخّيِم جنين، 9 نيسان 2022
شادي الزيد. كاتٌب سياسّي/ األردن

 Oral أو  الشفوّي«  »التناقل  يدعى  ما  الغربّيين  المؤّرخين  بعُض  يبغُض 
دقٍة  أقلَّ  تكوُن  األجياُل  تتناقلها  التي  القصَص  تلك  أّن  بحكِم   ،History
وأبعَد عن الحقيقة من مثيالتها التي تدلّل عليها الحفرّياُت األثرّيُة والقطع 
األكاديمّي  العاج  برج  شبابيك  من  برؤوِسنا  أطللنا  إن  ولكن  ذلك،  إلى  وما  الخزفّية 
به  بأس  ال  مقداًرا  تحوي  ما  عادًة  المتناقلة  القصص  هذه  أّن  سنكتشف  )الغربّي(، 
من معدن الحقيقة، وال يخفى علينا أهّميتها الحضارّية؛ إذ إّنها تحافظ على إرٍث غيِر 
ملموٍس ال يحويه الفخار وال يحميه التراب. نجد دلياًل على هذا في كلِّ مجاٍل وكّل قريٍة 
وكّل جيٍل في حضارتنا العربّية ومنها الفلسطينّية، فترى أّن قّصًة أو حدًثا ما قد زرعت 
الشاب  قّصة  ُحفظت  مثاًل،  نكتة.  حتى  أو  متداولٍة  قّصٍة  أو  شعبّيٍة  أغنيٍة  في  نواته 
مشعل الذي هرب من الضابط العثماني في أغنية »عاألوف مشعل أوف مشعالني، 
ماني تبليته وهو اللي تبالني«، فعلى الرغم من أّن مشعل هذا قد عاش ومات قبل أن 
يولد الجيل الذي سيرى النكبة، إاّل أّن األجيال من بعده تداولت اسمه وقصته الحزينة 
وعشقه لألرض، وازداد معنى هذه الكلمات المعّبرة بعد أن مّر الشعب الفلسطينّي بألم 
التهجير وفراق األرض، بعد أن كانت القّصة ال تتعّدى المعاداة للعثمانّيين وقراراتهم 

الجائرة بالتجنيد اإلجبارّي وما شابه.

مشعلنا اليوم هو والد أحد الشهداء، أبو 
اسمه  )ُحّرف  خازم  زيدان  فتحي  رعد، 
المصادر(،  بعض  في  حازم  إلى  خطًأ 
أحد سكان مخّيم جنين، أو عش الدبابير 
فور  قصتنا  تبدأ  العدو.  سّماه  كما 
الفجر  تأدية صالة  من  المصلين  انتهاء 
الثامن من  المحتلّة يوم  في مدينة يافا 
من  رعد  ابنه  خرج   .2022 لعام  نيسان 
عناصر  من  بعنصرين  ففوجئ  المسجد 
الشاباك يكمنان له أمام المسجد، بحكمه 
منّفذ عملّية شارع »ديزنغوف« البطولّية 
فلم  النار  عليهما  ففتح  ساعات،  قبل 
يلبث إال أن سقط شهيًدا، وتمَّ التعّرُف 
في  الخضراء  هوّيته  صورة  ونشر  عليِه 
اإلعالم العبرّي والعربي. بعد ذلك بنحو 

خمس ساعات، وقف أبو رعد على شرفة 
داره في مخّيم جنين محاًطا بالمهّنئين 
بليًغا،  خطاًبا  عليهم  فألقى  والمعّزين، 
من  بل  فمه  من  ليس  مفرداته  خرجت 
الفخور، ودخلت ليس إلى  المكلوم  قلبه 
آذاننا بل إلى قلوبنا الفخورة المكلومة. 

من كلماته: 
»الراية بين أيديكم فال تسقطوها«

في  القوة  ونرى  منكم،  عزمنا  نأخذ  »إننا 
أعينكم«

»من كان له شباب مثلكم فال ُيخاف عليه«
»نصركم اهلل، آواكم اهلل، حفظكم اهلل«

عن  راض  أنني  أشهدك…  إني  »اللهم 
ابني رعد فارض عنه«

وال  نتهاون  وال  نتهادن  وال  نركع  »ال 

نتخاذل«
أبهر هذا الرجُل العالَم كلَُّه وأربك العدّو 
هذا  وجه  في  جأشه  ورباطة  بثباته 

المصاب الجلل، مصاب فقد الولد. 
نفسه  بتسليم  رعٍد  أبا  االحتالُل  أمَر 
لقّوات الجيش الغاصب في معسكر سالم 
اإلجراءات  من  كجزٍء  لجنين،  المحاذي 
ضدَّ  االحتالُل  ينتهجها  التي  العقابّية 
محاولٍة  في  والشهداء،  األسرى  أسر 
عزائم  وإحباط  المقاومة  لقمع  فاشلٍة 
االنصياع  رعٍد رفض  أبا  أّن  إاّل  أبطالها، 
لذلك، وأعلن أّنه ال يخاف من صهيونيٍّ 
ملعون، أعلن أّنه ابن مخّيم جنين الذي 
القتحام  العدّو  تجّهز  عدّو.  كّل  يهابه 
كتائبه  من  زبانيته  وأعد  المخّيم، 
وقّرر  ودوفدوفان،  المجرمة من جوالني 
نيسان  من  التاسع  يوم  المخّيم  اقتحام 
عام 2022، في الذكرى العشرين لمعركة 
الرابعة  والذكرى  البطولّية  المخّيم 

والسبعين لمجزرة دير ياسين.
نحو  اليوم  ذلك  صبيحة  الجنود  دخل 
أي  المخّيم،  إلى  صباًحا  العاشرة  الساعة 
بعد 24 ساعة تقريًبا من ذلك الخطاب. 
دخلوا تصطّك أسنانهم وأرجلهم وأوتار 
ريحان  يوسف  شبح  من  خوًفا  قلوبهم 
وفي  فيهم  أثخن  الذي  جندل«  »أبو 
أسالفهم وأراهم عجائب تربية المخّيم 

الصلبة في نفوس أبنائه.
للتنّزه  مالئٍم  غيُر  مكاٌن  جنين  مخّيم 
المخّيم  أبناء  رّد  اليهود، فقد كان  عند 
على  الشبان  رصاص  انهال  فوريًّا؛ 
مركبات العدّو المقتحم كالمطر، وتبعه 
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هنا يكمُن الخلُل والمصيبة

طالل عولك
كاتب ومحلل سياسي - فلسطين

التحليل،  إلى  يحتاُج  ما  ثّمَة  يعْد  لم 
والبعيد.  لألعمى  واضحًة  باتت  فاألموُر 
دخلت  األقصى  والمسجِد  القدِس  حوَل  المعركُة 
الزمانّي  التقسيِم  فرِض  نحو  خطيرة،  مرحلًة 
بين  واضٌح  والتنسيُق  التناغُم  والمكانّي؛ 
الوقِت  كلَّ  يتفّرغون  الذين  المستوطنيَن، 
طقوِسهم  وأداِء  األقصى  المسجِد  القتحاِم 
ثّمَة  اإلسرائيلّية.  والشرطِة  والجيِش  الدينّية، 
اإلسالمّية  الصلوات  بين  ومساًء  صباًحا  وقٌت 
والشرطة،  الجيُش  يحرسهم  لليهود،  مخّصصًة 
ويبعدونهم  الفلسطينّيين  يقمعون  وخاللها 

عن المسجد. 
المواجهاُت - إًذا - محدودٌة، والتصعيُد محدوٌد، 
البّوابات  لفتح  العدّو وشرطته  ثمَّ يعوُد جيُش 
األمُر  يصبح  أن  إلى  المسلمين،  المصلّين  أماَم 
يستقطُب  كبيًرا  حدًثا  يشّكُل  ال  ا،  يوميًّ روتيًنا 

وسائَل اإلعالم. 
وهكذا  اإلبراهيمّي،  الحرِم  إزاَء  حصَل  هكذا 
يحصُل إزاَء المسجِد األقصى، أّما الوسطاُء فإّنهم 
الصهيونّي،  المخّطِط  ألصِل  عالًجا  يقّدموَن  ال 
وجّل ما يفعلون، يقُف عند حدوِد منِع االنفجاِر 
والتصريحاِت  البياناِت  كلُّ  تفيُد  ال  الشامل؛ 
االجتماعات؛  تفيُد  وال  والمنّددة،  الشاجبِة 
ذهبت  الرسمّيُة  واإلسالمّيُة  العربّيُة  فاألوضاُع 
يسّمى  ما  تحّول  زمن؛  ومنُذ  زمٍن  منُذ  ريُحها 
للسعيِر  واقعّيٍة  مظلٍّة  إلى  الدولّي  بالمجتمع 
اإلسرائيلّي. وفي إسرائيَل ال يوجُد تناقٌض بين 
متطّرٍف ومعتدل، فالطبقُة السياسّيُة المهيمنة 
استيطانيٍّ  مجتمٍع  قناعاِت  تماًما  تعكُس 
كيف  األرض...  شياطيُن  منه  تتعلُّم  وميوله؛ 
يكوُن التطّرُف والعنصرّيُة والعدوانّيُة اإلرهابّية، 
الدولّي  المجتمُع  وال  المسلموَن  وال  العرُب  ال 
ال  الذين  الفلسطينّيون  يتغّيُر  لم  ما  سيتغّيُر 
المحيطين  هواَن  هواٍن  من  يصيُبهم  ما  يقلُّ 

القريب والبعيد. 
لكن  للمواجهة،  جاهز  كلُُّه  الفلسطينيُّ  الشعُب 
والفصائلّية  السياسّية  واالنقسامات  الخالفات 
الخلَل  يكمُن  وهنا  الشعِب،  كاهَل  ترهُق 

األساسّي، وهنا تكمُن المصيبة.

الحجارة واألكواع والملوتوفات. استشهد 
في هذه المواجهات اثنان: المقاتل أحمد 
فقوعة  من  توجيهي  وطالبة  السعدي، 
تستقّل  كانت  خضور،  حنان  اسمها 
تعليمّي،  مركٍز  لحضور  جنين  إلى  باًصا 
إثر  استشهدت  جباٌن  قناٌص  فأصابها 

عدوانه بعد أيام. 
أحمد ناصر السعدي ذو الـ23 ربيًعا، أحد 
أعضاء »سرايا القدس — كتيبة جنين« 
الشهيد  عرف  الجهاد،  لحركة  التابعة 
في  دربه  رفيق  وكان  العموري،  جميل 
الذي  الحصري  عبداهلل  الشهيد  الكتيبة 
استشهد قبل ذلك اليوم الحاسم بتسعة 
وثالثين يوًما بالتمام. انطلق أحمد غيَر 
آبٍه بالموت ال يخاف العدّو، موّجًها عين 
صوب  الصحيح:  مكانها  إلى  البندقّية 

صدر الصهيونّي الغاصب.  
الشهيد أحمد  المخّيم جثمان  شّيع أهُل 
الجيش  انسحاب  إثَر  ساعات،  أربع  بعد 
القبض على  وفشله في مهّمته األولى: 
أبي رعد. عاد الفضل في هذه الهزيمة 
الرجل  هذا  عن  ذادوا  الذين  للمقاومين 
حتى  وبنادقهم  وأرواحهم  بأجسادهم 
عائدًة  أدبارها،  الطالوتّية  القّوة  ولّت 
عاد  كما  بالخفين  حّتى  وال  بمطلبها  ال 

حنين. 
يزل  لم  المقال  هذا  كتابة  وقت  حّتى 
اإلرهاب  على  ا  عصيًّ صامًدا  رعد  أبو 
الصهيونّي لم يقدروا عليه، مرابًطا في 
بكلمته.  الجبابرة  أكبَر  يتحّدى  بيِتِه 
حاول االحتالل اغتياَل زوجِتِه وابِنِه في 
اليوم التالي، ولكن محاولتهم باءت – 
على  رعد  أبو  نشر  بالفشل.   – أيًضا 

حسابه ما يأتي:
»فقدت فلذة كبدي ويبحثون عن باقي 
أفراد أسرتي وأسأله أن يؤيهم إلى ركنه 
الشديد فال يصلون إلينا.. فعوضني اهلل 
اعتبروني  المسلمين  شباب  من  باآلالف 
وألمي  مصابي  عني  خّففوا  لهم  والًدا 
ومصنع  األبطال  مخّيم  واحتضنني 
الرجال، ثم يسألني أعدائي وبعض أبناء 
أفعل،  ولن  نفسي  أسلم  أن  جلدتي، 
وأحتضنه  ابني  جثمان  أستلم  حتى 

وأقبله وأواري جثمانه الطاهر الثرى«.
هذه قّصٌة من قصص فلسطين الخالدة، 
قّصة  تناقلوا  كما  األجياُل  فليتناقلها 
مشعل وعز الدين وعبد القادر، وليتلوها 
المحّررة،  األطفال في مدارس فلسطين 
تحملهم  التي  األرض  أّن  ينسوا  لئال 
إال  إليها  الشتات  من  آباؤهم  يعد  لم 
بقربان مئة عام أو يزيد من دم الشهداء 
ن  ِمَمّ الماليين  وبنضال  أهليهم  سبقوهم. ودموع 
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ا... رؤّيٌة نقدّية الحقوُق والتنميُة المستدامُة عربّيً

د.غسان أبو حطب. منسق مركز دراسات التنمية التابع لجامعة بير زيت في قطاع غزة/ فلسطين

إّن الحديَث عن التنميِة المستدامِة - كأحِد أكثِر المفاهيِم شيوًعا عالميًّا - أصبح 
ا للدول والمنّظمات في صياغة سياساتها وأهدافها، التي  حاضًرا كتوّجًها عامًّ
هي أحد تعريفاتها: »تنمية ال تكتفي بتوليد النمّو وحسب، بل توزيع عوائده 
بشكٍل عادل، وهي تجّدد البيئة بدل تدميرها، وتمّكن الناس بدل تهميشهم، وتوّسع 
إّنها  حياتهم،  تؤّثر في  التي  القراراِت  للمشاركِة في  خياراتهم وفرصهم وتؤّهلهم 
البيئة،  الذي يحافظ على  النحو  الفقراء والطبيعة والمرأة، وتستند على  تنميٌة لصالح 

وهي تنميٌة تزيد من تمكين الناس وتحقيق العدالة فيما بينهم«.

التنمية  عن  الحديث  يدور  وعندما 
العربّية،  المنطقة  في  المستدامة 
العالمّية  التنمية  ُخّطة  بأهداِف  ارتباًطا 
سنواٍت  سّت  وبعد  زالت  ما  التي   2030
استعصاءاٍت  من  تعاني  إطالقها،  من 
بنية  عند  يتوّقف  ال  المسار،  هذا  على 
نملي  أن  دون  فقط،  الخّطة  وأهداف 
الكولونيالي  االستعمار  دور  في  النظر 
الكثير  الذي أسهمت حروبه في تدمير 
وحّولت  والمجتمعات،  البلدان  من 
ونازحين، وشروط  إلى الجئين  الماليين 
يفرضها،  التي  والتبعية  الهيمنة 
معدالتها؛  أعلى  تسّجل  التي  والبطالة 
والشباب،  النساء  صفوف  في  سّيما  ال 
يؤّثر  مما  والمياه،  الغذاء  ندرة  وكذلك 
العيش  وسبل  الغذائي  األمن  على 
تزداد  التي  الفقر  ومعّدالت  المستدام، 
المستشري  والفساد  مضطرٍد  بشكٍل 
إلى  منها  وتسّرب  الدولة  مؤّسسات  في 
يتطلّب  بات  مما  المجتمع،  مؤّسسات 
ثورّيٍة  مقارباٍت  تبّني  في  جذريًّا  تحّواًل 
والتحّرر  االنعتاق  وتوّجهاٍت ونهٍج نحو 
السياسات  في  التكامل  من  حالٍة  وخلق 
اإلنسان  وحقوق  البيئّية  واالستدامة 
المساواة  على  التركيز  مع  العالمّية، 

والحّريات  االجتماعّي  والشمول  والعدالة 
األساسّية والمشاركة في صنع السياسات.

حقوُق اإلنسان وُخّطة التنمية المستدامة 
لعام 2030: بطاقة تعريف

اإلنسان  حقوق  بأّن  االعتراُف  يتزايُد 
المستدامة،  التنمية  لتحقيق  ضرورّيٌة 
اإلنمائّية  األهداف  اسُتخدمت  وقد 
لأللفية أهداًفا شاملًة لحقوٍق اقتصادّيٍة 
اّتسمت  ولكّنها  معّينة،  واجتماعّيٍة 
بحقوق  أخرى  مهّمة  روابط  بإغفال 
مبادئ  فإّن  المقابل،  وفي  اإلنسان. 
ُمَجَسدة،  ومعاييرها  اإلنسان  حقوق 
إطاٍر  في  مجسدٌة  أنها  البعض  عّدها 
خطة  هو  طموح،  جديد  عالمي  إنمائي 
ففي   ،2030 لعام  المستدامة  التنمية 
اجتمع  حيث   ،2015 أيلول/سبتمبر 
قمة  مؤتمر  في  العالم  زعماء  من   170
في  المستدامة  للتنمية  المتحدة  األمم 
 ،2030 عام  خطة  العتماد  نيويورك 
من  واسعًة  مجموعًة  الخطة  وتغطي 
األهداف والغايات، تشتمل على 17 هدًفا 
و169  المستدامة،  التنمية  أهداف  من 
اإلطار  باعتبارها  واستخدمت،  غاية، 
على  اإلنمائي  العمل  لتوجيه  الشامل 
مدى  على  والوطني  العالمي  الصعيدين 

السنوات الخمس عشرة المقبلة )حسب ما 
تم إقرارها(.

السماُت األساسّية ألهداِف 
التنميِة حسَب خّطة )2030(: 

إطاللة مكّثفة
المستدامة  التنمية  أهداف  عالمّية: 
على  يتعّين  حيث  ا،  عالميًّ إطاًرا  تشّكل 
السير  في  تقّدٍم  إحراز  البلدان،  جميع 
من  المستدامة،  التنمية  تحقيق  نحو 
خالل مواجهة التحديات المشتركة التي 
التنمية  أبعاد  تحقيق  سبيل  تعترض 

المستدامة. 
مفضية إلى التحّول: باعتبارها خّطًة من 
أجل »الناس والكوكب واالزدهار والسالم 
والشراكة«، تتيح نقلًة نوعّيًة من نموذج 
رؤيًة  توّفر  وهي  التقليدي،  التنمية 
تحقيق  أجل  من  التحّول  إلى  مفضيًة 
تنميٍة مستدامٍة محورها الناس وكوكب 
اإلنسان  حقوق  على  وقائمة  األرض 
تتجاوز  الجنساني،  للمنظور  ومراعية 
الخاصة  الضّيقة  الرؤية  بعيٍد  حدٍّ  إلى 

باألهداف اإلنمائية. 
بإرساء   ،2030 عام  خّطة  تعنى  شاملة: 
»مجتمعات أكثر سالًما وعداًل واحتضاًنا 
مع  والعنف«،  الخوف  من  تخلو  للجميع، 
االهتمام بالحوكمة الديمقراطّية وسيادة 
واألمن  العدالة  إلى  والوصول  القانون 
قضايا  تغطي  الخّطة  فإّن  الشخصي، 
بما  اإلنسان،  حقوق  بجميع  متعلّقة 
والمدنّية  االقتصادّية  الحقوق  ذلك  في 
واالجتماعّية  والسياسّية  والثقافّية 

والحّق في التنمية.
يسود  »عالٍم  إلى  الخّطة  ترنو  جامعة: 
وعدم  المساواة  احترام  أرجائه  جميع 
في  بما  وداخلها،  البلدان  بين  التمييز« 
وذلك  الجنسين،  بين  المساواة  ذلك 
الدول  جميع  مسؤولّيات  تأكيد  بإعادة 
وحمايتها  اإلنسان  حقوق  »احترام  عن 
وتعزيزها، دونما تمييٍز من أي نوٍع على 
أساس العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة 
أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره من 
اآلراء أو األصل القومي واالجتماعي، أو 
على أساس الملكية أو الميالد أو اإلعاقة، 

أو على أي أساس آخر«.
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سدود ُمؤسِلبة للحق في التنمية 
عربيًّا:

في ضوء ما حملته خّطة التنمية )2030( 
الواقع  مع  ومواءمتها  أهداف  من 
تؤكد  حصيلة،  أمام  سنكون  العربي، 
بسبب  ُمؤسلّب،  التنمية  في  الحق  أن 
التي  الخارجية،  االستعمارية  التدخالت 
البلدان  إبقاء  في  كبيٍر  بشكٍل  أسهمت 
العربّية رهًنا لسياسات التبعية والهيمنة 
وإخضاعها لشروط صندوق النقد الدولي، 
وقروض البنك الدولي، وتغّول الشركات 
إعادة  واشتراطها  الجنسّيات  متعّددة 
كانت  التي  العربّية  االقتصادات  هيكلة 
وأيًضا  فقًرا،  األكثر  الفئات  حساب  على 
في  العربّية  الشعوب  من  الكثير  إدخال 
الفقر والبطالة والغالء والتضّخم،  دوائر 
كانت  سواء  التنمية  خطط  أّن  بمعنى 
يرتطم  )محلّية(،  وطنّية  أو  عالمّية 
التحّول  َثمَّ  ومن  الُمستعمر،  بسياسات 
الفاعلين  بسياسات  محكوم  سيكون 
الدولّيون  والممّولون  الُمستعمر  وهم 
وممارسات وهؤالء يسعون بشكٍل جدي 
إلى هندسة المجتمعات العربية وضبط 
مشاريعهم،  لتخدم  ممارساتها  إيقاع 
اإلنسان  تسلب  جوهرها  في  التي 
إنسانيته ومواطنيته وُهويته، ومن َثمَّ 

حّقه في الحرّية والتنمية.
االجتماعّية  األزمات  حّدُة  زادت  لقد 
سمي  ما  اندالع  بعد  االقتصادّيـة،   -
إخفـاق  نتاج  العربـي«،  »بالربيـع 
جـرى  التـي  االقتصاديـّة  التغييــرات 
خـالل  المنطقـة  بلـدان  فـي  إدخالهـا 
العقـود السـابقة، باالستناد إلى المذهـب 
النيوليبرالـي، حيث لم يثمر هذا »الربيع« 
االستعمارّية،  السياسات  مع  قطع  عن 
أسـطع  مصر  وتقـّدم  لألسف،  عمًقا  بل 
الحكومـة  مثـال عـن ذلـك، حيـث بـدأت 
لما  فـجٍّ  بتطبيـٍق   2016 خريـف  منـذ 
إشـراف  تحـت  الصدمـة(،  )عـالج  يسمى 
الرغم  على  الدولـي،  النقـد  صنـدوق 
حالًة  يعيش  المصـري  االقتصـاد  أن  من 
قصوى من الضمور، التي تعود ألسـباٍب 
نتيجة  فإّن  وعليه،  معلومة،  بنيوّيٍة 
تكـون  سـوف  هـذا،  الصدمـة(  )عـالج 

صدمـة بـال عـالج. 
السياسّية  العربّية  األنظمة  تبعّية  إّن 
أّدى  الرأسمالي،  للنظام  واالقتصادّية 
وصف  حّد  )على  رّثة  تنمّيٍة  خلق  إلى 
غوندر  أندري  األلماني  االقتصادي 
ظل  في  وقاصرة،  ومشوهة  فرانك( 
وعدم  الكاملة  الوطنّية  السيادة  افتقاد 
الحاكم  النيوليبرالي  اإلطار  مع  القطع 

تتفاعل  حيث  السائد،  التنمية  لنموذج 
الحرية،  غياب  الحرمان:  دوائر  معها 
والتهميش  االجتماعي،  والتهميش 
والحكم،  السياسة  ودائرة  االقتصادي، 
امتالكها  الدولة وعدم  وفساد مؤّسسات 
والشفافّية  المساءلة  من  األدنى  للحّد 
الشديد  والخلل  والمشاركة،  والمحاسبة 
في موارد الغذاء والمياه والتربة والطاقة 
في  والعجز  النمو،  باستدامة  وارتباطها 
بسوق  وعالقتها  الحكومّية  الموازنات 
الفاقد  والمشّوه  المضطرب  العمل 
للشروط العلمّية في استقطاب الكفاءات 
باحتياجات  التعليمّية  العملّية  ربط  أو 

السوق الرئيسّية.
الحقوُق والتنميُة في السياق 

امُلستعَمر:
إّن أسوأ ما يمكن أن يقع به أيُّ قارٍئ 
ا هو تغييُبُه لمفهوم  لواقع التنمية عربيًّ
والسيطرة  القّوة  وعالقات  الهيمنة 
والممارسات  السياسات  تحليل  عن 
البعض  يعّد  أن  واألنكى  االستعمارّية، 
أن الُمستعمر شريٌك في التنمية، وعليه 
العربّية  األنظمة  تبّني  يشّجُع  فهو 
للمفاهيم االقتصادّية لليبرالّية الجديدة، 
»محايدة«،  األسواق  أّن  تصّور  على  بناًء 
والسيطرة،  القّوة  عالقات  على  تسمو 
يقودها  أن  يجب  التنمية  عجلة  وأّن 
القطاع الخاص بشكٍل مستقلٍّ بعيًدا عن 
الدولة ومؤّسساتها، حيث أّن هذا المسار 
الهيمنة  من  مزيٍد  إلى  إال  يفضي  لن 
للدول  الكاملة  شبه  والتبعّية  واإلخضاع 
واالبتعاد  اإلمبريالّية،   – االستعمارّية 
عن شروط تحقيق التنمية الذاتّية التي 
بامتالك  إال  تتحّقق  أن  إال  يمكن  ال 
للرأسمالّية  التصّدي  وأّولها،  شروطها، 
 – االستعماري  ومشروعها  العالمّية 
الدول  لمقّومات  المدّمر  اإلمبريالي، 
أي  تدمير  أبعد  نحٍو  وعلى  وسيادتها، 
تحديثّي،   – عربّي  نهضوّي  مشروٍع 
وشعوبه  العربي  الوطن  يبقي  بما 
والتجهيل،  والفقر  التخلّف  دوائر  في 
االستعماري  الوجود  كسر  فإّن  َثمَّ  ومن 
وشروط المؤّسسات والشركات المرتبطة 
في  األولى  الحلقة  تمّثل  هي  به 
للشعوب  يعيد  بما  المنشود،  النهوض 
رأس  طغم  لصالح  الُمستلبة  حقوقها 
المحلّية  السلطات  مع  المتحالفة  المال 
الكمبرادورّية، ويعيد هيكل االقتصادات 
العربّية على أساٍس تشاركي، مبني على 
من  باالستفادة  واالستدامة،  اإلنتاجّية 
بما  الهائلة،  وتطّوراته  العلم  منجزات 

العربّية،  التعليمّية  المنظومة  يحّسن 
واالبتكار،  والبحث  المعارف  لتنمية 
الجذرّية  التحّوالت  عجلة  يدفع  بما 
فيها  يتحّقق  عربّية،  مجتمعاٍت  لبناء 
العدالة والمساواة دون تمييٍز على أساس 
إّن شروط  اللون...  أو  الدين  أو  الجنس 
تلك وغيرها، ال يمكن  التنمية  تحقيق 
النور  ترى  أن  أو  النجاح  لها  ُيكتب  أن 
العربي  المشروع  إنجاز  خالل  من  إال 
الُمستعِمر  لجم  على  القادر  النهضوي، 
تستهدف  التي  وممارساته  وسياساته 
بعينها،  دواًل  وليس  برمتها،  المنطقة 
المبدع  العربي  الشعب  طاقات  وإطالق 
المقبلة  أجياله  مستقبِل  خارطَة  ليرسم 
المتحّررة من التبعّية والهيمنة وعالقات 
بثرواتها  المتحّكمة  والسيطرة،  القّوة 
ومواردها، التي تعمل على إرساء قواعد 

حكٍم تصون كرامة وحقوق مواطنيها.
خاتمة:

مّما ال شكَّ فيه أّن شروط تحقيق التنمية 
بسياٍق  محكومٌة  العربي،  الواقع  في 
االستعمار،  منها:  عّدة،  بجوائَح  ُمحاٍط 
وغياب الحريات السياسّية والديمقراطّية، 
األهلّية،  والحروب  الداخلّية  واالنقسامات 
يضاف  الوطني...  الرأسمال  وغياب 
التي  واالقتصادّية،  الصحّية  اآلثار  لها 
ُيحّتم  وهذا  كورونا،  جائحة  خلفتها 
للتنمية  كأداٍة  معها  التعاطي  علينا 
ظّل  في  مجزية  تنمية  فال  التحّررية، 
مسار  وال  كافة،  بأشكاله  االستعمار 
إال  الشاملة  التنمية  إلى تحقيق  ُيفضي 
الذي  مشروعه  وفكفكة  منه،  بالتخلّص 
ا، يجب أن تكون  يواجه اآلن مأزًقا تاريخيًّ
واالنعتاق  التحّرر  إلى  التّواقة  الشعوب 
هذا المأزق.والتنمية هي من تقول كلمتها في مآل 

املصادر:
- اتحاد لجان العمل الزراعي، دراسة حول 
»السياسات الوطنية في القطاع الزراعي«، 

أيلول )2019(.
للتنمية  العربي  التقرير  االسكوا:   -

المستدامة، )2020(.
- ماس: دراسة غير منشورة حول »عقد 
المستدامة  التنمية  العمل-أهداف  من 

في دولة فلسطين«، فبراير )2022(.
والتنمية،  السيادة  األشقر:  جلبير   -

سلسلة االقتصاد البديل، )2017(.
االربعة  الدوائر  الدردري:  عبداهلل   -
للحلقة المفرغة: حاالت قطرية، )2011(.

المستدامة،  التنمية  ميلود:  موسعي   -
آفاق البيئة والتنمية )موقع الكتروني(، 

آذار )2020(.
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الواقفوَن خلَف اختراِق الهدنِة المخترقِة في اليمن
د. عابد الزريعي. مديُر مركِز دراساِت أرِض فلسطيَن للتنميِة واالنتماء/ تونس

 )2022 مارس   26( الثامنة  الذكرى  اليمنّيُة  الشعبّيُة  واللجاُن  الجيُش  اختاَر 
 ،2015 مارس   26 بتاريخ  الحزم(  )عاصفة  اليمن  على  العدوانّيِة  الحرِب  لشنِّ 
لإلعالِن عن تعليِق هجماِتهم بالطائراِت المسّيرة وبالصواريخ على السعودّية 
مّدَة ثالثة أّيام. وبعَد ثالثِة أياٍم من هذا اإلعالن 29 مارس 2022، قّررت السعودّيُة 
وقَف عملّياِتها العسكرّيِة في اليمن طيلَة شهِر رمضان، وذلك قبيَل ساعاٍت من انطالِق 
مشاوراِت الرياض التي دعا لها مجلُس التعاون الخليجي؛ بهدِف إنجاِح المشاورات، وخلِق 
بيئٍة إيجابّيٍة لصناعِة السالم، وبذلك أرادت السعودّيُة حفَظ ماِء وجِهها بطرِح موقِفها 
بصيغِة تلبيِة طلِب مجلِس التعاون الخليجي، وليس استجابًة لما أعلنه الجيُش واللجاُن 
المبعوِث  انضوى تصريُح  االّتفاق  الدولّية مع  الجهات  اليمنّية. وفي تفاعل  الشعبّيُة 
األممّي هانز غروندبرغ على عدم الجزم باالّتجاه الذي يمكن أن ينتهي إليه االّتفاق، 
بتنفيذ  المستمّر  المتحاربة  التزام األطراف  المبادرة يعتمُد على  إّن »نجاح هذه  فقال: 
اّتفاق الهدنة بما يتضّمن اإلجراءات اإلنسانّية المصاحبة«. وشّدد على أهمّية »البناء 
عملّيٍة  المتحاربة، والستئناف  األطراِف  بين  الثقِة  بعِض  االّتفاق الستعادِة  على هذا 
سياسّيٍة تهدُف إلى إنهاء النزاع«، ليأتَي الخرُق السعودّي المتكّرر لوقف إطالق النار، 
وعدم االلتزام بالبنود الواردة في اّتفاق الهدنة، ليؤّكَد أّن االلتزاَم لم يتوّفر من قبلها، 
وأّن الثقَة من الصعب استعادُتها، وبالنتيجة من غير الممكن استئناف عملّيٍة سياسّيٍة 

تنهي النزاَع عند النقطة التي وصل إليها.

في  أكثَر  الغوص  إلى  األمُر  يحتاُج 
هذه  من  الّصراع  أطراف  منطلقات 
الجيُش  أعلنه  لما  فبالنسبة  الهدنة، 
 26 بتاريخ  اليمنّية  الشعبّية  واللجاُن 
مارس، الذي جاء في ذكرى العدوان على 
اليمن، وبعد توجيه ضرباٍت موجعٍة إلى 

قوى العدوان )اإلمارات والسعودّية(، أي 
من موقع اإلمساك بالمبادرة العسكرّية، 
الحرب  إنهاء  في  الرغبة  على  ينضوي 
ودعوة صريحة لقوى العدوان، بأن تكفَّ 
أّن  بتذكيرها  اليمن،  عن  يدها  وترفع 
محاوالِت كسِر إرادِة الشعِب اليمني على 

تتحّقق،  ولن  لم  سنواٍت  ثماني  مدى 
أيٍّ  تحقيق  في  فشل  قد  العدوان  وأّن 
من أهدافه، وفي المقّدمة منها تقسيُم 
إخراِج  بهدِف  أقاليم؛  سّتِة  إلى  اليمن 
استراتيجيٍّ  موقٍع  من  يمّثله  بما  اليمن 
وثقٍل سكانيٍّ من أّيِة معادلٍة مستقبلّية، 
وذلك  العربّي،  الخليج  لمنطقِة  ترسُم 
في  التحّكم  شروط  توفير  خالل  من 
تجاَه  بها  والمضي  الستة،  األقاليم  تلك 
التمزيق النهائّي لليمن، وهو األمُر الذي 
تنّبه له بشكٍل مبكٍر اليمنيون ورفضوه 
الرفض،  ثمن  لدفع  استعدادهم  مع 
على  الحرب  شّن  أسباب  أحد  وكانت 

اليمن. 
فمن  السعودّي،  للموقف  بالنسبِة  أّما 
بين  فاصلًة  مسافًة  هناك  أّن  المالحظ 
إدراكها ومن خالل الضربات التي تلقتها 
مسار  في  حدث  قد  تحّواًل  أّن  لحقيقِة 
المبادرة،  زمام  فقدت  وأّنها  الحرب، 
وهم،  مجّرد  )الخاّصة(  أهدافها  وباتت 
وبين التصّرف بمقتضى هذه الحقيقة. 
السعودّي،  الموقف  عقّدة  تفكيك  وفي 
ا، من حيث التوقيت  نالحظ توافقا زمنيًّ
الرئاسي على  المجلس  بين خبر تشكيل 
واقتراح  السياسّية  هادي  مسيرة  جّثة 
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الهدنة  إعالن  كان  فهل  الهدنة،  إعالن 
تحت  ووضعه  هادي  إقالة  يستدعي 

اإلقامة الجبرّية في بيته؟ 
هادي  أن  يعني  كذلك،  األمُر  كان  إذا 
النار،  إطالق  لوقف  رافًضا  صقًرا  كان 
ويريد االستمرار في القتال إلى النهاية، 
أّنه  الذي كان يحتلّه يؤّكد  الموقع  لكن 
مّرًة  استخدم  وظيفّيٍة  أداٍة  مجرد  كان 
تّم  ما  وهو  به،  ُألقي  ثّم  فقط،  واحدًة 
التي كلّف  المهّمة  أداء  بعدما عجز عن 
للهدنة  السعودي  الخرق  أّن  كما  بها. 
مطار  فتح  بمنع  وذلك  أعلنها،  التي 
المتكّررة، ينفي  الهجمات  صنعاء وشّن 
محارًبا،  صقًرا  هادي  يكون  أن  فرضّية 
ذلك ال ينفي عالقة ما، تربط بين اإلقالة 
وإعالن التهدئة، وتتلّخص هذه العالقة 
في أّن القرارين يتقاطعان عند نقطة: 
للدخول  تمهيًدا  األوراق،  ترتيب  إعادة 
ومن  جديد،  عدوانيٍّ  تصعيٍد  دورة  في 
لصالحها.  الّصراع  حسِم  في  أمٍل  غيِر 
إلى  السعودّية  يدفع  الذي  ما  ولكن 
التصعيد واالستمرار  الُمضّي في طريق 
في حرب، باتت تدرُك أكثر من غيرها: 
أّنها تمضي بما يعاكس رغباتها؟ وهل 
العناد  سياق  في  يندرج  موقفها  أن 
قادة  لدى  السياسي  البصيرة  عمى  أو 
أخرى  أطراًفا  هناك  أن  أم  السعودّية؟ 
باتت تتحّكم في توقيت إنهاء العدوان 
الذي أعلن بدء  اليمن، غير الطرف  على 

ذلك العدوان؟ 
االتجاه  بهذا  السعودية  مضي  إّن 
التصعيدي، على الرغم من كّل الضربات 
سير  أّن  من  وبالرغم  تلقتها،  التي 
األحداث العسكرّية بما يعاكس إرادتها، 
يعود باألساس إلى أّن قرار االستمرار في 
الحرب على اليمن لم يعد قراًرا سعوديًّا 
أخرى  أطراٌف  هناك  أصبحت  بل  بحًتا، 
لها دوٌر في صياغة القرار. وقبل تحديد 
ُهوّية هذه األطراف، من المفيد العودة 
اليمن،  على  الحرب  إعالن  بداية  إلى 
حيث سارت األمور منذ ذلك التاريخ في 
العربي باّتجاهين يكمل  الخليج  منطقة 
كلٌّ منهما اآلخر، فمن جهة، شّنت الحرب 
خليجّيٍة  أطراٍف  بمشاركة  اليمن  على 
)اإلمارات  خاّصًة  السعودّية،  جانب  إلى 
والسودان،  باألساس  والبحرين(  وقطر 
الخطوات  تسارعت  الحقٍة  خطوٍة  وفي 
الصهيوني،  الكيان  مع  التطبيع  تجاَه 
في  جليٍّ  بشكٍل  تبّدى  الذي  األمُر  وهو 
فيها  انخرطت  التي  أبراهام  اتفاقّيات 
اإلمارات والبحرين والسودان، إضافًة إلى 
استعداداٍت سعودّيٍة للُمضّي في االّتجاه 

سلمان  بن  محمد  تصريح  آخرها  ذاته، 
ا، والمفارقة أّن  الذي ال يعدُّ إسرائيل عدوًّ
هذا التصريح، جاء بشكٍل يكاُد يتوافُق 
الجبرّية  اإلقامة  رهن  هادي،  وضع  مع 

وإعالن الهدنة.
يلتقيان  التطبيع  وخط  الحرب  خط  إّن 
أساسّيٍة  عقدٍة  عند  المطاف  نهاية  في 
واإلسرائيلّية،  األمريكّيُة  المصلحُة  وهي 
األهداَف  أّن  طالما  العدوان،  الستمرار 
توّقٍف  أّي  ألّن  تتحّقق؛  لم  األساسّيَة 
الطريق  قطع  يعني  ذلك،  دون  للحرب 
على  مدرجٍة  استراتيجّيٍة  أهداٍف  على 
فالواليات  الطرفين.  أعمال  جدول 
قواعَد  اإلمارات  لها  بنت  التي  المّتحدة 
مكافحة  بحّجة  الجنوب  في  عسكرّيًة 
تسعى  القاعدة،  ومواجهة  اإلرهاب 
وباب  هرمز  مضيق  على  السيطرة  إلى 
المندب وقناة السويس، بوصفها من بين 
خطوط المالحة التجارية والعسكرّية في 
العالم، بما ييّسر لها قطَع الطريق على 
الجديد،  الحرير  طريق  وإنشاء  الصين، 
والبحر  األحمر  البحر  إلى سواحل  الممتّد 
المتوسط. وإسرائيل التي حضرت شريًكا 
عام  منذ  اليمن  على  الحرب  في  ا  رئيسيًّ
2015، وهو ما كشفته صحيفة الواشنطن 
 liberty موقع  كشف  وكذلك  بوست، 
أّن:  أّكد  الذي  البريطاني   fighters
من  جويٍّ  بسرٍب  شاركت  »إسرائيل 
فإّن  السعودّية«،  القّوات  لدعم  الطائرات 
اليمن لها مسألتان: يتعلّق  الحرَب على 
أّولهما، بتصنيفها ألنصار اهلل كجزٍء من 
انتصارها  في  وترى  المقاومة،  محور 
على  وسيطرته  المحور  لقوى  انتصاًرا 
باب المندب، بما يعنيه ذلك من تهديٍد 
للمالحة اإلسرائيلّية، إضافًة إلى حرمانها 
حوَل  المائّية  الممّرات  على  الهيمنة  من 
الجزيرة العربّية، التي باتت بالنسبة لها 
قاَب قوسيِن في ظّل اتفاقّيات أبراهام. 
ويتعلّق الثاني، بتصنيفها إليران خطًرا 
أّنه  على  تسّوقه  ا  إقليميًّ ا  استراتيجيًّ

وهنا  الخليج،  ولدول  لها  تهديًدا  يمّثُل 
اليمن  على  الحرِب  في  االستمراُر  يصبُح 
إضافًة  اإلسرائيلّية،  األهداِف  جوهِر  في 

إلى األمريكّية.
مسار  استكمال  فإّن  ذلك،  ضوِء  على 
التطبيع في الخليج بمبّرراته وتوّجهاته 
واإلمساك  إيران،  ضّد  تحالٍف  بناء  نحَو 
مياٍه  وممّرات  بمفاصَل  اإلسرائيلّي 
استراتيجّية، ال تكتمل إال بإزالة العقدة 
األمُر  المندب؛  باب  مدخل  عند  اليمنّية 
هدنٍة  إرساء  قرار  من  يجعل  الذي 
نطاق  وخارج  مستبعًدا،  أمًرا  حقيقّيٍة 
بأخذ  االستفراد  على  السعودّية  القدرة 
وسيبقى  الموضوع،  هذا  في  قراٍر 
عاماًل  واألمريكّي،  اإلسرائيليُّ  الموقُف 
حاسًما في هذا األمر، وهو موقٌف ما زال 
اليمنّية  الحكومة  بقاء  بعيًدا، خاّصًة مع 
على  أصّرت  التي  السياسّية  بخياراتها 
الظروف،  التعبير عنها حّتى في أحلك 
الشعب  بدعم  يتعلّق  ما  كّل  في  خاّصًة 
تزحف  التي  الماليين  عبَر  الفلسطينّي، 
تتعلّق  مناسبٍة  كّل  في  الميادين  على 
الجّيدة  العالقات  إلى  إضافًة  بفلسطين، 
وكّل  وإيران  اهلل  أنصار  بين  القائمة 
ينفي  ال  ذلك  المقاومة،  محور  أطراف 
تدفع  أو  النظر  القوى ستغض  تلك  أن 
معّينٍة  صيٍغ  على  وأخرى  فترٍة  بين 
النار؛ وذلك  التهدئة ووقف إطالق  من 
على  الفعل  ردود  امتصاص  بهدف 
الشعب  بحّق  المرتكبة  الحرب  جرائم 
تجاوب  فإّن  ثانية،  ناحيٍة  ومن  اليمنّي. 
اللجان الشعبّية والجيش اليمني مع ذلك، 
تخفيف  أجل  من  ضروريًّا؛  أمًرا  يشّكُل 
حّتى  اليمنّي  الشعب  على  الحرب  أعباء 
العين  إغماض  ودون  الدنيا،  بالحدود 
قوى  له  وتخّطُط  تهدُف  عّما  للحظة، 
خلف  من  والواقفة  المباشرة  العدوان 
لم  النصر  راية  رفع  وأّن  سّيما  ال  تعد بعيدَة المنال.ستار، 
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أزمُة كوفيد 19:
 حين تنكشُف حقيقُة االنكساِر االجتماعّي في تونس

ماهر حنين. كاتٌب وعضُو في المنتدى التونسّي للحقوِق االقتصادّيِة واالجتماعيّة/ تونس

 2011 قبل  مختلفٍة  بدوافَع  التونسي«  »االستثناء  مقولِة  توظيُف  غالًبا  يتمُّ 
وبعده، سواًء لإلشادِة بمنجزاِت ّدولِة االستقالل، أو بقابلّية المجتمع التونسّي 
هذه  طبعت  التي  التسلطّية  سقوط  بعد  الديمقراطّية،  نحو  السلمّي  للتحّول 
الدّولة منذ نشأتها، وقد تكّثف استخداُم هذِه المقولِة في الفترِة الفاصلة بين 2011 
و2014، ليختزَل لدى المتمسكين بها في مستطاع المنجز الحضارّي المشترك للتونسّيين 
مقارنًة بغيرهم، من مواطني المجتمعات العربّية واإلسالمّية، للخروج من نفق الّدولة 

الدينّية وتجّنب الحرِب األهلّية. 

لقد غلَب على كلِّ المرحلِة السابقِة جدٌل 
»االنتقال  ، طغت عليه مفاهيُم  عموميٌّ
الديمقراطّي- الحداثة - الُهوّية - الدّولة 
مقابل  في  ومصطلحاتها...،  الدينّية‹‹ 
الجنسين  بين  والمساواة  المدنّية  الدولة 
على  صراٍع  خطوُط  وهي  والحّريات، 
طغت  تعبئٍة  محاوَر  مّثلت  أهمّيتها، 
وحّولت  االجتماعّية،  الثورة  مطالب  على 
القضايا  نحو  واإلعالم  الشارع  بوصلة 

المجتمعّية ال القضايا االجتماعّية. 
شعاُر  يتّحوَل  أن  يمكُن  ال  وعليِه 
الجمهورّيَة  ألّن  مغالطة؛  إلى  االستثناِء 
الثورة  دستور  وبموجب  الناشئَة  الثانيَة 
لسنة 2014، أّكدت ُهوّيتها دولًة مدنّيًة، 
وأيًضا دولًة اجتماعّية، راعيًة على األقل، 
بموجب اإلعالنات الدستورّية، فمن جملة 
148 فصاًل يتضّمن هذا الدستور 30 فصاًل 
لدسترة الحقوق االقتصادّية واالجتماعّية 
والبيئّية، وهو ما يعني أّن دستور ما بعد 
االستبداد، مثل أرضّيٍة ممكنٍة لمشترٍك 
جديد،  اجتماعيٍّ  لعقٍد  يحتاُج  وطنّي، 
إلنفاذه ولسياساٍت عمومّية تجّسده على 
الصحّية  األزمَة  أّن  غيَر  الواقع؛  أرض 

كورنا،  جائحة  عن  الناجمة  األخيرة 
التونسّي  الوجه اآلخر لالستثناء  كشفت 
الّصدارة  ُقّدم واجهًة، وأعادت إلى  الذي 
التجربة  تعيشها  التي  العطالة  حالَة 
فالمشهُد  التونسّية،  الديمقراطّية 
للتونسّيين  والبطولّي  االحتفالّي 
قّوات  تحّدوا  الذين  والتونسّيات، 
وتجّمعاتهم  مسيراتهم  أثناء  البوليس 
برحيل  مطالبين  العاّمة،  الساحات  في 
بن علي، قد أفل في مارس 2020 شهر 
تسجيل دخول الموجة األولي للوباء، وحّل 
محلّه مشهٌد تراجيديٌّ تمّثل في طوابيَر 
باآلالف،  والتونسيات  التونسيين  من 
متدافعين متراّصين أماَم مكاتب البريد 
اإلعانات  لتلقي  المعتمدّيات  ومقّرات 
منحتها  التي  االستثنائّية  العمومّية 
من  تضّرًرا،  األكثر  للفئات  الحكومة 
إثَر  المفروض؛  الشامل  الصحّي  الحجر 
فضاًل  المرض،  تفشي  مؤّشرات  ارتفاِع 
حاالت  رافقت  التي  الفزع  مظاهر   عن 
المشاهد  هذه  وأمام  المتوفين.  دفن 
تداول المسؤولون وأصحاب القرار بشكٍل 
مكّرٍر مقولًة مفاُدها أّن »الجائحة كشفت 

والمتابعون  المراقبون  أّما  عورتنا«.  كّل 
فما انفّكوا يطرحون سؤااًل صادًما غالًبا ما 
يتّم التهّرب منه: هل نعيش جميًعا في 
البلد نفسه؟ هل هناك تونس واحدة أم 
والمدمجين  للمتنفذين  واحدة  اثنتان، 
والمستضعفين  للمقصّيين  وأخرى 
مشغاًل  األسئلُة  هذِه  مّثلت  والفقراء؟ 
سطحّية  نحو  النظر  لتوجيه  للباحثين 
إلى  والعودة  التونسّي  االستثناء  مقولة 
الفعلّية  االجتماعّية  االنكسارات  حّدة 
ا وجندريًّا  المجتمع: طبقيًّ التي تخترق 
وقٍت  أي  من  فأكثر  ا.  وجيليًّ ا  ومجاليًّ
مضى، سقط القناع وبرزت بوضوٍح أشكال 
التفاوت في مخاطر  الالمساواة ودرجات 
بآثار  المرتبطة  بالفيروس،  اإلصابة 
وبسياسات  العمومّية  الصّحة  سياسات 
دكتاتورّية  تفرضها  التي  التقّشف 
كّل  على  الجديدة  الليبرالّية  السوق 
التقّدم  أّن  المؤّكد  الشعوب؛ إذ غدا من 
العلمي واألبحاث المرتبطة بالطّب منحت 
اإلنسانّية نظريًّا صّحة أفضل، إال أّن هذه 
غيِر  بشكٍل  اليوم  تتوّزع  المكتسبات 
عادل، مما يجعل من الالمساواة الفادحة 
ومثيرًة  مرفوضًة  والموت  المرض  أمام 
اإلصراُر  هذا  يستمّر  ذلك  ومع  للسخط. 
اإليديولوجيُّ الليبرالّي، منذ أزمة السيدا، 
على سلعنة الصّحة وزيادة الحواجز أماَم 
هي  تلك  الصحّية،  العناية  إلى  الوصول 
الحقيقة التي استفاق عليها كّل العالم 

واستفاق عليها التونسّيون.    
منذ  تونس  في  فعاًل  الثورُة  قامت  لقد 
أساًسا،  اجتماعّيٍة  بدوافَع  سنوات،  عشِر 
بخطواته  الديمقراطّي  االنتقال  أّن  إال 
شروط  عن  ببصره  يشيح  ظلَّ  الوئيدة 
االنكساَر  ناكًرا  المتكافئة،  غير  العيش 
أعادته  انكساٌر  وهو  الحاّد،  االجتماعّي 
الفقير  ليضَع صورَة  األذهان  إلى  األزمُة 
بكّل  التونسّية  بالعامية  »الزوالي« 
دالالتها، محّل مقولة االستثناء التونسي 
المجّردة التي طالما تباهى بها جزٌء من 

التونسيين.  
مدى  الكوفيد-19  أزمُة  أثبتت  لقد 
بعًضا،  بعضها  اإلنسان  حقوق  ارتباط 
والمدنّية  واألساسّية  الحقوق  ففصل 
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مسار  يعّطل  االقتصادّية،  الحقوق  عن 
الثورة  انتصار  دّشنه  الذي  الدمقرطة 
النظام، وبشكٍل أدّق برز  وسقوط رأس 
الحيف  حّدة  على  ا  جليًّ الصّحة  في  الحّق 

االجتماعي. 
للجائحة آثاٌر  أّنه كان  الكلُّ على   ُيجمُع 
والفقر  والتشغيل  النمّو  على  بارزٌة 
انخفض  فقد  المساواة،   عدم  وتعميق 
 %21،3 بنسبة  اإلجمالي   المحلّي  الناتج 
  2020 سنة  من  الثاني  في  الربع  في 
وبلغ  برمته،  للعام   %8،8 إلى  ووصل 
األزمة  بسبب   .%18 البطالة  معدل 
عّدة:  قطاعات  مّست  التي  االقتصادّية 

كالمطاعم والمقاهي والنقل.
ولئن كان لإلعانات الخاّصة التي قّدمتها 
أثٌر  الجائحة  انعكاسات  لتخفيف  الدولة 
إيجابيٌّ مؤّقٌت على الفئات األكثر فقًرا، 
فإّنه كشف صعوبة قبول الفئات األكثر 
ثراًء بتقاسم أعباء األزمة، وبدا االنقسام 
وطنّيٍة  لرؤيٍة  فاقدًة  البالد  وبدت  ا  حاًدّ

شاملٍة ومتضامنة.
  من جهٍة أخرى، كشف الوباء عن الهّنات 
من  العمومّية  الصّحة  نظام  تنخر  التي 
اإلنفاق  سياسات  أفرزت  حيث  سنوات، 
بسقف  المحكومة  الصّحة  في  العمومّي 
تتجاوز  لم  التي  الليبرالّية،  التوّجهات 
 2019 الخام سنة  المحلّي  الناتج  5% من 
بعد أن كان 7% سنة 2014 تفاوًتا صارًخا 
بين الجهات، إذ نحصي معّدل 61،2 سرير 
لكل مائة ألف ساكن في العاصمة، مقابل 
التي  بوزيد  سيدي  محافظة  في   10،7
كانت مهد الثورة ومنطلق االحتجاجات 
في  ونسّجل   ،2010 ديسمبر   17 في 
السياق نفسه، أّن 45% من مراكز الصّحة 
الخّط األّول لقطاع  التي تمّثل  األساسّية 
إال  للمرضى،  خدماتها  تسدي  ال  الصّحة 
مّرة واحدة في األسبوع. كما عّمقت هذه 
الخيارات المطّبقة في تونس منذ سنوات، 
الهّوة بين القطاعين العام والخاص، في 
مستوى جودة الخدمات وتطّور المعّدات، 
حيث يحتكر هذا األخير 85% من أجهزة 
الكشف بالرنين المغناطيسي و 73% من 
ويوفر  )سكانار(  الضوئّية  الماسحات 
القلبّية،  القسطرة  قاعات  من   %79
مقابل ذلك سّجلت دائرة المحاسبات سنة 
2017 أّن 42% من التجهيزات الطبّية في 
القطاع العام معطوبة، مما يطرح بجدّيٍة 
القطاع،  لهذا  الشفافة  الحوكمة  قضّيَة 
في  بالكامل  ينهار  القطاع  هذا  وجعل 
بدوره،  القيام  عن  وعجزه   2021 صائفة 
الخاص  القطاع  خدمات  استمرار  مقابل 

اإلسعافّية والعيادّية بكلفٍة باهظة.

المحينة  األرقاُم  تشيُر  أشمل،  وبرؤيٍة 
لسنة 2015 المتعلّقة بالفوارق الجهوّية، 
أّن نسبة الفقر بالشريط الساحلّي تترواح 
إلى  و12.9% في حين تصل   %6.3 بين 
بالوسط  و%30.3  الغربّي،  بالجنوب   %17
الذين  التونسيين  عدد  ويبلغ  الغربي، 
وهم  ألف،   320 المدقع  الفقر  يعيشون 
األساسّية  عاجزون عن توفير حاجّياتهم 
من  األخرى  حاجّياتهم  قبل  الغذائّية، 
القيروان  واليتا؛  وتوجد  ولباس،  سكن 
والقصرين في أسفل قاعدة الهرم، ففي 
القيروان وحَدها يعيش 85 ألف تونسي 
ألف  و199  المدقع،  الفقر  عتبة  تحت 

تحت عتبة الفقر. 
 لقد عاَش مجتمُع الهامش والهشاشة في 
تونس هذه األزمة وتداعياتها، دون أن 
الالزمة،  الوقاية والحماية  يتملك وسائل 
يزال  ما  وهو  والمعنوية،  منها  المادية 
الثورة،  بعد  سنوات  عشر  منذ  ينتظر 

حقيقة التغيير في حياته اليومية. 
استخالصين،  الوضع  هذا  من  يرّشح  ما 
اختالفهم  بحكم  التونسيين  أّن  األّول: 
ودخلهم  عيشهم  مستوى  وتفاوت 
لم  المجتمع،  في  الوظيفّية  ومواقعهم 
يتقّبلوا الحدث وطرق الوقاية من الوباء 
بالطريقة  التنفيذّية  السلطة  وإمالءات 
نفسها  الّتمّثالت  لهم  وليس  نفسها، 
الممكنة  والكلفة  للخطر  والتصّورات 
يولّد  ما  وهو  العام،  الصّحي  للحظر 
مجتمعين  بين  تفاهم  سوء  ضرورة 
من  المندمج‹‹  ›‹المجتمع  األقل  على 
جهة، والمجتمع أو المجتمعات الموازية 
حدوُد  فهي  الثاني  أّما  مندمجة.  وغير 
التعاطي التقنّي أو القانونّي أو األمنّي 
إذ  بامتياز،  واجتماعّيٍة  أزمٍة صحّيٍة  مع 
بعدها  عن  األزمَة  نفصَل  أن  يمكُن  ال 
االجتماعي المرّكب، وهو ما جعلها تصيُر 
مقوالت  لطرح  مسّرًعا  عاماًل  لذلك  تبًعا 
التوزيعّية  والعدالة  االجتماعي  التضامن 

ودور الّدولة على محّك الواقع. 
تجلّيات  رصد  خالل  من  نمّيز  هنا  من 
في  الالمساواة  بين  األزمة  وتعبيرات 
والالمساواة  للقيس  القابلة  ذاتها،  حّد 
المقصيين  الناس  أذهان  في  المتمّثلة 
فأشكاُل  للعدالة،  وغياٍب  كانعداٍم 
معطيات  فقط  ليست  الالمساواة 
هي  إنما  ومؤّشرات،  وكمّية  موضوعّية 
ومعياريًّا، وهي  معنويًّا   متمّثلٌة  وقائُع 
تنّوعها  في  نأخذها  أن  بّد  ال  وقائُع 
لألفراد  اليومي  المعيش  ألّن  وتعّددها؛ 
غيُر متماثٍل وال يخضُع لنمٍط موّحد، مما 
تجاه  متشابهة  غير  تصّوراتهم  يجعل 

هذا الواقع االجتماعي المرّكب، وتختلف 
باختالف أوضاعهم. 

االجتماعّية  الدراساِت  سياِق  ففي 
المعاصرة، وإلى جانب المقاربة الطبقّية 
معاصرٌة  مقارباٌت  اّتجهت  أساًسا، 
اإلدماج  لفهم  أخرى،  براديغماٍت  نحو 
أفقي،  فضاٍء  لتتناولهما في  واإلقصاء، 
والسكني  الجغرافي  للمجال  يمتدُّ 
والجنس  واإلعاقات  والسن  المهن  وعالم 
هم  من  ليرصَد  الّرمزي،  مال  والرأس 
داخل نظام المجتمع المهيكل، ومن هم 
من  انتقااًل  اليوم  نعيش  نحن  خارجه.  
مجتمٍع عمودّي، ألفنا تسميته مجتمًعا 
أسفل،  وأناٌس  أعلى  أناٌس  به  ا،  طبقيًّ
إلى مجتمٍع أفقيٍّ تشّقُه التفاوتات على 
أكثر من واجهة وتعّددت داخله الفئات 

والمجموعات الهّشة. 
المرء  كون  في  اليوم  المسألُة  تعد  لم   
في األعلى أو األسفل، إّنما هي أن يكون 
في الّداخل أو في الخارج، فالذين ليسوا 
في الّداخل، يريدون أن يكونوا بالّداخل، 
حالة  في  داموا  ما  إّنهم  آخر:  بمعنى 
االجتماعي  الفراغ  في  فهم  استبعاٍد 
اجتماعّيٌة  َتجِربٌة  وهي  األفق،  وغياب 
األفراد  على  قاسيٌة  ووجودّيٌة  ونفسّيٌة 
والجماعات، وقد تجلّى هذا االنكساُر في 
فئاٍت  خالل  من  الصحّية،  األزمة  سياق 
وتعّرضت  بالضيم،  الشعوُر  طالها  عّدٍة 
أكثَر من غيرها للخطر، من ذلك: النساء، 
الفالحي،  القطاع  في  العامالت  وخاّصة 
الذين  الصحراء  جنوب  من  والمهاجرين 
اليومّيون  والعّمال  هشاشتهم،  زادت 

والوقتّيون، وسّكان األحياء الشعبّية. 
ملّخص القول: إّن تونس 14 جانفي التي 
شّدت أنظار العالم، وتونس التوافق بين 
السياسّية والفاعلين االجتماعّيين  النخب 
عبَر الحوار الوطنّي، وحائزة جائزة نوبل 
للسالم، تخفي تونس أخرى، هي تونس 
والتهميش،  والتمييز،  المساواة،  عدم 
أقّرها  التي  الحقيقُة  وهي  والهشاشة، 
الجائحة،  آثاِر  صدمِة  أماَم  الجميُع 
وسّفهت  األقنعُة،  سقطت  ما  فسرعاَن 
الهشاشة وتجلّيات  الفقر، وحاالت  نسبة 
الرسمّية،  الدعاية  خطابات  اإلقصاء؛ 
األزمة  تداعيات  إّن  القول:  لنا  وأمكن 
الصحّية واإلدارة الفاشلة لها، كانت وراَء 
في  الشعبّية،  األحياِء  شباِب  انتفاضِة 
الشعبّية  العزلة  وعّمقت   ،2021 جانفي 
الحكومة في جويلية  إليها  الفارط.التي وصلت 
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الصيُن والخليج... قلٌق أمريكيٌّ من تنيٍن يتمّدد
رضي الموسوي. كاتٌب صحفّي/ البحرين

الكونغرس  في  قياداٍت  خاطب  عندما  بايدن  جو  األمريكيُّ  الرئيُس  يبالغ  لم 
البيت  في  األموِر  زماَم  استالِمِه  بعد  والجمهورّي،  الديمقراطّي  الحزبين؛  من 
األبيض، وبدَأ في تلّقي التهاني من قادة دول العالم، حين قال بعد أن اّتصل 
به الرئيُس الصينّي شي جين بينغ: »إْن لم نتحّرك اآلن فسوف يأكلون غذاءنا«، يقصد 
الصينّيين. ويبدو أّن بايدن محقٌّ في قوله؛ فآخُر المفاجآت الكفُّ »األمنّي- العسكرّي« 
أبرمته  الذي  االّتفاق  المتمّثل في  األمريكّي،  الوجه  على  الصينّي  التنيُن  وّجهه  الذي 
بكين قبل أياٍم قليلٍة ماضية مع جزر سليمان في جنوب المحيط الهادي، وهي أرخبيل؛ 
يتألّف من 990 جزيرة بمساحة 24,500 كيلومتًرا مربًعا، وسّكانها ال يتجاوزون نصف 
مليون نسمه. اّتفق الطرفاِن على إقامة قاعدٍة عسكرّيٍة في األرخبيل، ما أزعج واشنطن 
الذي تحّول  للتنين  المتمّدد  النفوذ  بحر  التي ليست سوى قطرٍة في  الخطوة،  من هذه 
إلى نموذِج نجاٍح ومثاِر إعجاٍب وحديِث العالم على مختلِف المستويات، َبْدًءا من صناعة 
والتطّور  واالبتكارات  االختراع  براءات  حجم  إلى  وصواًل  األسواق،  ُتغرق  التي  السلع 
القرار  أوجعت صّناع  التي   )5G( االّتصاالت  تكنولوجيا  مجال  الصين في  بلغته  الذي 
في البيت األبيض، وقادْتهم إلى معاقبة شركة هواوي الرائدة في االّتصاالت باحتجاز 

مسؤولين فيها بتهٍم شّتى.

الصين  في  االستراتيجّيات  مخّططو 
المؤمن  الشيوعي،  الحزب  بقيادة 
الدولة،  ورأسمالّية  السوق  باقتصاد 
توّصلوا قبل سنواٍت إلى خالصاٍت مهّمة، 
أرادوا منها إحياء طريق الحرير القديم 
الحزام  مشروُع  هي  جدّيٍة  بتسمّيٍة 
والطريق، وبدأوا في تعبيد الطريق له 
من خالل اتفاقّياٍت وعقوٍد وتفاهماٍت مع 
دول العالم المهّمة، في مختلف القاّرات، 
وابتكاراتهم  إبداعاتهم  مستخدمين 
أصبحت  حّتى  يوًما،  تتوّقف  لم  التي 
أغلب السلع واألدوات واألجهزة بمختلِف 
وحّتى  صينّي.  صنٍع  من  هي  أشكالِها 
الواقع  أرض  على  االستراتيجّية  تجّسد 
السنوات  في  الصين  قامت  وحمايتها، 
في  عسكرّيٍة  قواعَد  بتشييد  األخيرة 
العديد من الموانئ البحرّية، فبدأت في 
تعزيز عالقاتها مع أكثر من 150 دولًة، 

وأصبح ملحًقا عسكريًّا في أكثر من 112 
إلى  عسكريًّا  ملحًقا  أرسلت  كما  بلًدا، 
المنتشرة  سفاراتها  من   100 من  أكثَر 
في العالم، وترسل سنويًّا قرابَة 200 وفٍد 
، وتستقبل مثلهم من مختلف  عسكريٍّ
الحزب  قادة  أّن  ويبدو  العالم.  دول 
السوق،  باقتصاد  تطّبعوا  قد  الشيوعي 
وتعّمقوا في هذا الطريق حّتى تقّدموا 
على قائدة الرأسمالّية العالمّية، الواليات 
المّتحدة األمريكّية التي وصفها الزعيم 
الصيني ماوتسي تونغ في نظرّية العوالم 
الثالث التي أطلقها في ستينات القرن 
الذاهبة  الهرمة«  بـ«اإلمبريالّية  الماضي، 

إلى الزوال، حسب الحتمّية التاريخّية. 
لذلك  الصين،  عند  للمزاح  وقَت  ال 
لحماية  وعسكرّيًة  أمنّيًة  ضرورًة  وجدت 
القّوة  قانوُن  عالٍم يحكمه  مصالحها في 

تتحّرك  بكين  كانت  القانون.  قّوُة  ال 
كّل  إلى  وتتسلّل  باقتصادها  بهدوٍء 
الناعمة؛  القّوة  إطاِر  في  العالم  دول 
والنزاعات  الصراعات  عن  بعيدًة  ظلّت 
والتجارّي،  االقتصادّي  لإلنجاز  وتفّرغت 
لكّنها احتاجت، بمروِر الوقت، ألْن ُتكّشر 
عن أنيابها، فكان لها ذلك. فقبل جزر 
عسكرّيًة  قاعدًة  الصين  أقامت  سليمان، 
خارج  لها  األولى  وهي  جيبوتي،  في 
مليون   600 من  تقترُب  بكلفٍة  أراضيها 
دوالر؛ بهدِف حمايِة مصالحها التجارّية 
في الممّرات البحرّية، لما تمّثله جيبوتي 
باب  مضيق  على  استراتيجيٍّ  موقٍع  من 
المندب الذي يفصل خليج عدن عن البحر 
السويس.  لقناة  المؤّدية  البّوابة  األحمر، 
مشروًعا   14 ذلك  مقابل  الصين  وتمّول 
في الُبنى التحتّية في جيبوتي بعشرات 
مليارات الدوالرات، ومنها إنشاء 6 موانئ 
القادمة من  الحاويات  مصّممة الستقبال 
الواليات  أزعجت  القاعدُة  هذه  الصين، 
هي  تمتلك،  التي  األمريكّية  المّتحدة 
جيبوتي،  في  عسكرّيٌة  قاعدٌة  األخرى 

كما فرنسا ودول أخرى. 
الماضي،  القرن  ثمانيناِت  نهايِة  وفي 
بين  الديبلوماسّية  العالقات  إقامة  قبل 
الوالياُت  اكتشفت  والسعودّية،  الصين 
سعودّي،  صينيٍّ  اّتفاٍق  وجوَد  المّتحدة 
 60 بنحو  الرياض  األولى  بموجبه  تزود 
صاروًخا من طراز »دونغ فنغ3« متوّسط 
نووّية،  رؤوٍس  حمل  على  وقادر  المدى، 
وأّدى هذا االكتشاُف إلى نشوِء أزمٍة بين 
أمريكا  ترى  حيث  والرياض،  واشنطن 
نفوذها  مناطق  من  هي  السعودّية  أّن 
مياهها  من  يقترَب  أن  ألحٍد  يحّق  وال 
الخليج.  مياه  مع  الحال  هو  كما  الدافئة 
زيارة  مع  األمريكّي  االنزعاج  تصاعد 
الملك سلمان بن عبد العزيز للصين في 
العام 2017، التي تمَّ التوقيُع خاللَها على 
اّتفاقّياٍت بما يزيد على 65 مليار دوالر، 
منها إقامُة مصنِع طائراٍت من غير طّياٍر 
في السعودّية، حيث سبق لواشنطن وأن 
بهذه  بتزويدها  سعوديًّا  طلًبا  رفضت 
بالمرصاد  الصين  وكانت  التكنولوجيا، 
وجاهزة. يضاف على ذلك، شروع الصين 
في  سلمّيٍة  نووّيٍة  منشأٍة  إقامة  في 
رفضت  أن  بعد   ،2020 عام  السعودّية 
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ما  السعودّية.  من  الطلب  هذا  واشنطن 
كشفت  ما  المّتحدة  الواليات  حنق  زاد 
الماضي  العام  إن  إن  سي  شبكة  عنه 
من معلومات، تفيد بأّن السعودّية بنت 
البالستّية  الصواريخ  لتصنيع  منشآٍت 
لم  المعلومات  هذه  الصين،  بمساعدة 
باسم  المتحّدث  إّن  بل  الصين،  تنفها 
والسعودّية  الصين  إّن  قال  خارجّيتها، 
شامالن  استراتيجّيان  »شريكان 
جميع  في  ودٍيّ  تعاوٍن  على  ويحافظان 

المجاالت بما فيها التجارة العسكرّية«.
بصورٍة  الصينّي  الحضور  يزداد 
دول  وباقي  السعودّية  في  متسارعٍة 
خصوًصا  الخليجي،  التعاون  مجلس 
من  المّتحدة  الواليات  انسحبت  أن  بعد 
وجودها  تخفيف  وإعالنها  أفغانستان 
تتأّزم  حيث  الشرق،  نحو  الخليج  في 
الصين  بحر  في  بكين  مع  العالقات 
الجنوبي؛ إذ تجد واشنطن أّن مصالحها 
هناك أهمُّ من مصالحها مع الخليج، وألّن 
سارعت  فقد  بالفراغ،  تؤمن  ال  الطبيعة 
جدارة،  بكّل  الفراغ  هذا  وعّبت  الصين 
تقّل  ال  هائلٍة  اقتصادّيٍة  بقّوٍة  مدعومًة 
بل  األمريكّية،  االقتصادّية  القّوة  عن 
المجاالت  من  الكثير  في  عليها  تتفّوق 
فقد  االّتصاالت؛  تكنولوجيا  وأهّمها 
الرياض  بين  التجاري  التبادل  تضاعف 
وبكين في سنواٍت قليلة؛ فبعد أن كان 
 ،2000 عام  دوالر  مليارات   3 يتجاوز  ال 
قفز إلى 67 مليار دوالر عام 2020، وتعدُّ 
للسعودّية  تجاريٍّ  شريٍك  أكبَر  الصين 
الواليات  تليها  العالمي،  المستوى  على 
اليومي  التصدير  معّدل  وبلغ  المّتحدة. 
شهر  في  للصين  السعودّي  النفط  من 
 1.80 الماضي  الثاني  نوفمبر/تشرين 
على  متقّدمًة  ا،  يوميًّ برميل  مليون 
الفترة  نفس  في  صدرت  التي  روسيا 
والالفت  ا.  يوميًّ برميل  مليون   1.67
مع  تجاريٍّ  بفائٍض  تتمّتع  الصين  أّن 
معها  تمتلك  التي  العالم  دول  أغلب 
كذلك  ليست  لكّنها  تجارّية،  تبادالٍت 
السعودّية  صدرت  حيث  السعودّية،  مع 
39 مليار دوالر في 2020 مقابَل  للصين 
استيراد سلٍع من الصين بقيمة 28 مليار 
دوالر، أي بفائٍض مقداره 11 مليار دوالر 
التبادل  يبلغ  بينما  السعودّية،  لصالح 
والواليات  السعودّية  بين  التجارّي 
دوالر  مليار   20.19 األمريكّية  المّتحدة 
السعودية  صّدرت  حيث  الفترة،  لنفس 
8.99 مليار دوالر واستوردت من أمريكا 
مجلس  تقرير  َوْفَق  دوالر،  مليار   11.2

األعمال السعودّي األمريكّي. 
مع  الصيِن  حاُل  هو  هذا  كان  وإذا 
مع  كثيًرا  يختلف  ال  فإّنه  السعودّية، 
حجم  بلغ  فقد  العربّية،  االقتصادّيات 
والدول  الصين  بين  التجارّي  التبادل 
منها   ،2020 نهاية  مع   239.8 العربّية 
العربّية  للبالد  صينّية  صادرات   123.1
و116.7 مليار دوالر صادرات عربّية أغلبها 
لصالح  فائًضا  لتسّجل  نفطّية،  صادرات 
ومّثلت  دوالر،  مليار   6.4 بمقدار  الصين 
حربة  رأس  المّتحدة،  العربّية  اإلمارات 
االستثمارات الصينّية لتشّكل 44 بالمئة، 
في  الصينّية  االستثمارات  إجمالي  من 
عالمٍة   5000 فهناك  العربّية،  البلدان 
تجارّيٍة صينّيٍة مسّجلٍة في اإلمارات فضاًل 
عن 4000 شركٍة صينّية، ويمّر 60 بالمئة 
من التجارة الصينّية مع أوروبا وإفريقيا 
الصين  المصالح ترى  عبَر اإلمارات، هذه 
لحمايتها، وقد كشفت صحيفة  ضرورًة 
نوفمبر  شهر  في  تايمز  فاينانشال 
األمريكّية  االستخبارات  أّن  عن  الماضي 
الناشطة قد تأّكدت من أّن الصين تبني 
ا موقًعا عسكريًّا في ميناء خليفة في  سرًّ
أّن  الصحيفة  ورّجحت  ظبي،  أبو  إمارة 
الصين  بنشاط  علٍم  على  ليست  اإلمارات 
أقصى  واشنطن  مارست  بينما  هذا، 
علًما  المشروع،  توّقف  حّتى  الضغوطات 
من  بالمئة   18.6 تستورد  الصين  أّن 
النفط العالمي، بينما تعتمُد دول مجلس 
موازناتها  أغلب  في  الخليجي  التعاون 

العامة على تصدير النفط.
الدقم  منطقة  في  الصيُن  أقامت  كما 
مضيق  من  القريبة  ُعمان،  بسلطنة 
هرمز، منشآٍت صناعّيًة كبرى بكلفة 10 
مصفاِة  إنشاَء  تتضّمن  دوالر،  مليارات 
وعدد  للبتروكيماويات  ومجمع  نفٍط 
تعّد  بينما  الكبرى،  المشروعات  من 
عبَر  السويس،  لقناة  مطّوٍر  أكبَر  الصين 
مصر  لها  خّصصت  التي  »تيد«  شركة 
7.2 كيلومتر. ولضمان تنفيذ مشروعها 
يمتد  والطريق،  الحزام  االستراتيجي 
طارق،  جبل  مضيق  إلى  الصين  نشاط 
وقد تّم التوقيع على مذّكرة تفاهٍم بين 
صناعّية،  مدينٍة  إلقامة  والصين  المغرب 
بكلفة  وإفريقيا  المتوّسط  على  تطّل 
شركة  تكليف  وتم  دوالر،  مليارات   10
سياق  وفي  ببنائها.  الصينّية  »هايت« 
الحزام والطريق، فقد وّقعت الصين مع 
أكثر من 100 دولٍة ومنّظمٍة دولّيٍة على 
وثائق تعاون في إطار توسيع نفوذها 
وأمريكا  إفريقيا  إلى  أوراسيا  من 

وجنوب  الكاريبي  ومنطقة  الالتينّية 
الباسيفيك.

تشّنها  التي  السرّية  الحرب  تفّسر  رّبما 
وخوًفا  هلًعا  بكين،  على  واشنطن 
في  الصين  تمّدد  بسبِب  أميركيان، 
بأبحاثها  مدعومًة  العالم،  دول  مختلف 
بلغت  التي  اختراعها  وببراءات  العلمية 
اختراع،  براءة  مليون   1.5  ،2020 عام 
للملكّية  العالمّية  المنّظمة  لدى  مسّجلًة 
الفكرّية التابعة لألمم المّتحدة، متجاوزًة 
الواليات المّتحدة بمرتين ونصف المرة، 
ولهذا دالالٌت واضحٌة على التفّوق الذي 
تحّققه الصين في الجوانب العلمّية، حيث 
تشيُر بيانات وزارة الصناعة وتكنولوجيا 
أكملت  البالد  أّن  الصينّية،  المعلومات 
في  ضوئّيٍة  ألياٍف  شبكة  أكبر  بناء 
العالم، وشبكات مستقلّة من الجيل الرابع 
والجيل الخامس. وقد ُأفتتحت961 ألف 
الخامس،  الجيل  لشبكات  قاعدّيٍة  محّطٍة 
العالمّي«،  اإلجمالّي  من   ٪70 يمّثل  ما 
حسب كبير المهندسين بالوزارة. وأشار 
الصين  في  اإلنترنت  تطّور  »تقريُر 
عام  نهاية  بحلول  أّنه  إلى   »2021 عاَم 
اإلنترنت  مستخدمي  عدُد  بلغ   ،2020
نسبة  وسّجلت  مليوًنا،   989 الصين  في 
انتشار اإلنترنت 70.4٪، كما تجاوز عدد 
 160 الخامس  الجيل  شبكات  مستخدمي 
إجمالي  من   ٪89 نحو  يشّكلون  مليوًنا، 

األرقام العالمّية.
الماضية  العقود  في  كانت  التي  الصيُن 
ضمَن دول العالم الثالث، لم تعد كذلك، 
في  المّتحدة  الواليات  تخّطت  فقد 
من  تقترُب  وهي  المجاالت،  من  العديد 
انتزاع المركز األّول في حجم االقتصاد، 
المّتحدة  الواليات  مكان  اليوم  وتحّل 
ومنها  الدول،  من  العديد  في  وأوروبا 
التي  الخليجي  التعاون  مجلس  دوُل 
المستوى  على  اقتصاٍد  بأكبَر  تتمّتع 
 1.42 بلغ  إجمالي  محلّي  بناتٍج  العربّي 
بجائحة  تأّثره  رغَم  دوالر،  تريليون 
المّتحدة  الواليات  أّن  يبدو  وال  كورونا، 
انطلق  الذي  بالتنين  اللحاق  قادرٌة على 
على  قادرٍة  وغير   واقتدار،  ثقٍة  بكّل 
التي  الخليج  دول  نحو  اندفاعته،  لجم 
الصين،  مع  عالقاتها  تطوير  في  تجد 
غربّية،  ضغوطاٍت  من  عليها  تخفيًفا 
وحقوق  بالديمقراطّية  بعضها  يتعلّق 
المالّية،  فوائضها  واستنزاف  اإلنسان 
أغلبها  يبقى  أسطورّيٍة  تسلٍّح  في المخازن.بعقود 
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لبنان: فيما يتعّدى أزمة النظام!
د. طنوس شلهوب. أستاٌذ جامعّي/ لبنان

قد يكوُن من غيِر المبالِغ فيه القوُل: إّن الوضَع اللبنانّي، وعلى امتداِد األعواِم 
والتعقيد،  التأّزم  من  المزيِد  تجاَه  أسوأ  إلى  سّيٍئ  من  يسيُر  المنصرمِة  الثالثِة 
وخالَل هذِه الفترِة الزمنّيِة؛ انحدَر القسُم األكبُر من اللبنانّيين في معيشتهم إلى 
ما دون الخطوِط الدنيا للفقر، مع تراجِع الشعوِر باالستقرار واألمان، وتزايدت معّدالُت 
الهجرة، ليس فقط في أوساِط الشباِب وخريجي الجامعات، بل أيًضا في أوساط أصحاب 
مستوياٍت  بلغت  التي  جامعّيين،  وأساتذة  وأطباء  مهندسين  من:  العليا،  االختصاصات 
مثل:  حيوّية،  قطاعاٍت  أوضاُع  إليه  ستؤول  لما  مشّجعٍة  غيِر  توّقعاٍت  إلى  تؤّشر  عاليًة 

الصّحة والتعليم والهندسة واإلدارة واإلعمال.

النظِر األكثِر  وبالنسبِة ألصحاِب وجهاِت 
من  يتمّكن  لن  لبنان  فإّن  تفاؤاًل، 
قبيل  قائًما  كان  الذي  الوضع  استعادة 
في  المنظور،  المدى  في   ،2019 عام 
المستندة  التحليلّية  المقاربة  أّن  حين 
التوّقعات  التاريخّية تعطي  المادّية  إلى 
أّن  رؤية  من  انطالًقا  تشاؤًما؛  األكثر 
السياسي،  النظام  على  تقتصر  ال  األزمة 
في  الكيان  بقاَء  لتطاَل  تتعّداه  إّنما 

وظيفِتِه وأدواره.
الحركاِت  انطالِق  لحظاِت  إلى  في عودٍة 
من  تشرين  شهر  في  االحتجاجّية 
نقطًة  يعّدها  البعض  فإّن   ،2019 عام 
االجتماعّي  الّصراع  دينامّية  في  تتحّول 
التقييُم  وهذا  لبنان،  في  والسياسّي 
طويلٍة  فترٍة  مع  مقارنًة  موضوعيٌّ  هو 
االجتماعي  الواقع  سادت  الهمود،  من 
وتكليف  الطائف  اّتفاق  توقيع  منذ 
اإلقليمّي  للتقاطع  اللبناني  الملف  إدارة 
هذه  أّن  صحيٌح  السعودّي.  السورّي 
الفترة شهدت حدثين بارزين: األّول هو 
شعار  تحت  الواسع  االحتجاجي  الحراك 
الذي تحّفز   ،)2011 النظام )عام  إسقاط 
العربّية  الشعبّية  االنتفاضات  مناخ  في 
التي ُسّميت بالربيع العربّي، والثاني هو 
الحراك المرتبط بأزمة النفايات )2015(. 

لم  لماذا  الذهن،  إلى  يرد  الذي  والسؤال 
تحقيق  في  الحراكين  من  أيٌّ  ينجح 

أهدافه؟ 
السؤاِل ضرورّيٌة ليس  واإلجابُة على هذا 
ظاهرٍة  دراسِة  في  ا  ذهنيًّ نشاًطا  فقط 
إّنما واألكثر أهمّية  تاريخّيٍة اجتماعّية، 
القوى  قبل  من  عمٍل  خّطة  لصياغة 
التجارب  دروس  باالعتبار  تأخذ  الثورّية 
وأسباب  قّوتها  عناصر  في  السابقة 
منهجّية  فإّن   ، َثمَّ ومن  إخفاقاتها. 
البحث في مقاربة احتجاجات تشرين وما 
تالها من تحّركاٍت تحت مظلّة »انتفاضة 
17 تشرين« أو »الثورة«، وصواًل للمشاركة 
باسم  القادمة  النيابّية  االنتخابات  في 
تفترض  تشرين«،   17 انتفاضة  »روحّية 

هذه المراجعة للتجربتين السابقتين.
وحدوث  الحريري،  رفيق  اغتيال  بعد 
و14   8 فريقي  بين  العامودي  االنقسام 
لشرائَح  بالنسبة  ينكشف  بدأ  آذار، 
كان  مدنّية،  تطلّعاٍت  ذات  اجتماعّيٍة 
سبق أن راهنت على »مشروع« الحريري، 
السياسي،  النظام  ألزمة  البنيوّي  الطابع 
بمعظمها  هي  المدينّية  الشرائح  وهذه 
المناخ  إلى  انجذبت  ريفّية،  أصوٍل  من 
العربّية،  الشعبّية  لالنتفاضات  العام 

آلّيات  استنساخ  يمكن  أّنه  وتوّهمت 
في  حدث  )كما  النظام  رأس  إسقاط 
لبنان  في  وتطبيقها  ومصر(  تونس 
وفي  السياسي.  النظام  بِنية  لتغيير 
كانت  الطائفّية،  القوى  فإّن  الواقع، 
تمنع  التي  القّوة  عناصِر  كلَّ  تمتلك 
إحداث أّي خرٍق في بِنية النظام، وكان 
القوى  موازين  ظّل  وفي  الطبيعي،  من 
يفشل  أن  والدولّية،  واإلقليمّية  الداخلّية 

الحراك في تحقيق أهدافه. 
وإذا كان حراُك إسقاِط النظام الطائفّي، 
فإّن  سياسّي،  شعاٍر  تحت  جرى  قد 
أزمِة  من  انطلق  قد  النفايات  حراِك 
ليسّدَد  الشوارع،  في  النفايات  تراكِم 
المسؤولة  السياسّية  القوى  نحو  السهام 
في  وانخراطها  العام  الشأن  إدارة  عن 
حساِب  على  والحصص  الصفقات  تقاسم 
صّحِة الناس ونظافة البيئة، وكما الحراك 
مسألة  في  المواجهة  فإّن  السابق، 
اّتسم  أهدافها.  تحّقق  لم  النفايات 
الطبقّية  الُهوّية  بغياب  الحراكان  هذان 
وبعدم  عنهما،  الواضحة  السياسّية   -
مع  وترافًقا  موّحد،  قياديٍّ  إطاٍر  وجود 
جي  أن  مجموعات  انخراط  عن  اإلعالن 
نفسها  لتقّدم  سعت  فيهما،  أوزّية 
أّنها  على  الفتة(،  إعالمّيٍة  )بمواكبٍة 
الشكل  إّن  السياسّية.  للسلطة  البديل 
الذي انتهى به هذان االحتجاجان )وفيه 
العربّية(  االنتفاضات  مسار  مع  تشابٌه 
دروسه،  من  ُيستفاد  أن  ليستحق  كان 
انخرطت  التي  الثورّية  القوى  قبل  من 
في حراك 17 تشرين لُيبنى على الشيء 

مقتضاه.
واالقتصادي  المالي  االنهياِر  بوادَر  إّن 
حدوِث  قبل  بالظهور،  بدأت  كانت 
االنهياِر بسنواٍت عديدة، وما منع حدوث 
األموال  ضخُّ  هو  حينه  في  االنهيار 
)االستدانة( من قبل مراكز اإلمبريالّية، 
فيها  شاركت  دولّية،  مؤتمراٍت  عبَر 
عملّية  ثمَّ  الدولّية،  المالّيُة  الصناديُق 
السطو من قبل حاكم المصرف المركزّي 
رياض سالمة على أموال المودعين، عبَر 
بالهندسات  تسميته  على  اصطلح  ما 
إنَّ  المصارف.  أصحاب  لصالح  المالّية 
وتعطيل  األموال  ضّخ  عن  التوّقف 
انعقاد مؤتمر سيدر، جاء بقراٍر أميركيٍّ 
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التي  والحصار  العقوبات  لسياسة  نتيجًة 
من  على  األميركّيُة  اإلدارُة  انتهجتها 
أي  »اإلرهابّيين«،  صفة  عليهم  أطلقت 
بالتعامل  يتوّرط  من  وعلى  اهلل،  حزب 

معهم َوْفَق التوصيف األميركي.
مرّكٌب  نتاٌج  هي  األزمة  فإّن   ، َثمَّ ومن 
والعوامل  وداخلّية.  خارجّيٍة  لعوامَل 
عالقٌة  لها  بنيوّية،  هي  الداخلّية 
والمالي،  الخدماتي  االقتصاد  بنمط 
السياسات  في  تكّرس  الذي  وبالنموذج 
ذات  مصالح  عن  تعّبر  وهي  الحريرّية، 
محلّيٍّ  لتحالٍف  كومبرادورّية  طبيعة 
اإلمبريالّية،  الهيمنة  بمراكز  مرتبٍط 
السياسي،  الطبقي  بالتوصيف  هو 
أصحاب  كبار  بين  هجين،  تحالٌف 
الرساميل والتجار والمضاربين مع زعماء 
الطائف  اّتفاق  كّرس  الذين  الميليشيات 
الدولة  إدارة  التطبيق دورهم، في  في 
الرساميل، ومع زعماء  كشركاء ألصحاب 
الغطاء  شّكلت  التي  الدينّية  المؤّسسات 
من  نهب،  عملّية  ألكبر  األيديولوجّي 
مورست  السلطوي،  التحالف  قوى  قبل 
العام  والقطاع  الدولة  خزينة  بحّق 
الناس(  أمالك  هي  بما  الدولة  )أمالك 
ما  وكّل  اللبنانّيين  مّدخرات  وطالت 
العوامُل  أّما  العمر.  جنى  من  راكموه 
انكشاف  من  سّرعت  فإّنها  الخارجّية، 
ووضعت  االقتصادي  النموذج  هشاشة 
أميركّيٍة  سياسٍة  أسرى  اللبنانّيين  كّل 
غربّيٍة صهيونّيٍة رجعّيٍة عربّية، في ظّل 
التطبيعية  الخيارات  انفضاح  من  مزيٍد 
مع  العربي  الرسمي  للنظام  والتنسيقية 
الكيان الصهيوني، مع تطبيق إجراءات 
االقتصادي  والترهيب  المالي  الحصار 
دفع  أجل  من  واإلعالمي،  والدبلوماسي 
الحقوق  عن  للتخلّي  اللبنانّية  السلطة 
البحرّية،  النفطّية  الثروات  السيادّية في 
لترسيم  الصهيونّية  بالشروط  والقبول 
مشاريع  تلزيم  مع  البحرّية،  الحدود 
للشركات  الواعدة  المستقبلّية  الطاقة 

األميركّية. 
في  انطلق  الذي  الشعبّي  الحراك  إّن   
2019، تشّكل من طيٍف  17 تشرين عام 
في  نجحت  متنّوع،  وسياسيٍّ  طبقيٍّ 
النظام،  قوى  من  أحزاٌب  استغالله 
لتحسين  مفاعيله  توظيف  على  وعملت 
أطراف  بين  القائم  الصراع  في  دورها 
السلطة، المتحالفين في مسائل السلطة 
المسألة  حوَل  والمتصارعين  واالقتصاد 
الوطنّية، بين محوري الممانعة والمحور 
وقوى  الخليجي.  الصهيونّي  األميركّي 

الطائفّية  القوى  فقط  ليست  النظام 
من  طيف  اوسع  أيًضا  إّنما  السلطوّية، 
ا،  مجموعات األن جي أوز الممولة أميركيًّ
ماليٍّ  بدعٍم  وتحظى  حظيت  التي 
وإعالميٍّ غيِر مسبوق، على غرار الثورات 
في  األميركّيون  أدارها  التي  الملّونة 

الكثير من البلدان لإلمساك بالسلطة.
االستفادة  في  الثورّية  القوى  فشل  إّن 
بعد  تولّد  الذي  االحتجاجي  المناخ  من 
العمل  في  تشرين   17 حراكات  انطالق 
شعبّيٍة  لحركٍة  نواًة  تشكل  لبلورة، 
ألسباٍب  يعود  ديمقراطّيٍة  تقدمّيٍة 
الرئيسة  واألسباب  وذاتّية.  موضوعّيٍة 
الطبقّي  الفرز  إحداث  عّطلت  التي 
ال  االحتجاجّية  الحركة  داخل  السياسّي، 
لما  النظام،  يكمن فقط في قدرة قوى 
تملكه من إمكانّيات، على ركوب موجة 
الرؤية  لغياب  أيًضا  إّنما  االحتاجاجات، 
القوى  عند  الملموسة،  العمل  وخّطة 
داخل  فرٍز  يؤّهلها إلحداث  بما  الثورّية، 
القوى  هذه  أّن  عن  ناهيك  الحراك، 
اوزية  جي  أن  شعارات  أسيرَة  صارت 
الشعار  هذا  كلن«،  يعني  »كلن  نوع  من 
االجتماعّية  التمايزات  يطمس  الذي 
قوى  تركيبة  في  والطبقّية  والسياسّية 
النظام، ويعزل الوضع الداخلي عن الصراع 
المهّمُة  تصبُح  حيث  والدولي،  اإلقليمي 
هي إسقاُط »المنظومة« من دون تحديد 
مواصفات البديل، مما يستولد تقاطعاٍت 
يسمون  من  بين  هجينٍة  وتحالفاٍت 
أنفسهم قوى »الثورة« أو »االنتفاضة«، 
القضّية  األعمال  جدول  عن  وتغيب 
ممكٌن  الداخلّي  التغيير  وكأّن  الوطنّية، 
والواقع  اإلقليمّي  الصراع  عن  بمعزٍل 

الدولّي. 
في  نجحت  النظام  قوى  فإّن  ذلك،  إلى 
وتسطيحّيٍة  تضليلّيٍة  مفاهيَم  تسويق 
فالمشكلُة  األزمة،  طبيعة  تفسير  في 
َوْفَق هذه المفاهيم هي في »منظومة« 
ومارست  السياسي،  القرار  مواقَع  تبّوأت 
»الفساد« والتحاصص والزبائنّية، ويكفي 
المنظومة  هذه  من  التخلّص   - إًذا   -
الخطاب  طغيان  مع  األمور،  لتستقيم 
الذي يربط األزمة برّمتها بوجود مقاومٍة 

عسكرّيٍة مسلّحٍة متمّثلٍة بحزب اهلل. 
إّن اللغَة هي أيديولوجيا، وجوهر األزمة 
وجود  بالتحديد  هو  إّنما  لبنان،  في 
يمارس  كومبرادوري،  رأسمالي  نظام 
ولمصلحة  لمصلحته  واالستغالل  النهب 
وجوده  تعّد  التي  اإلمبريالّية  مراكز 
هيمنتها،  والستمرار  لمصالحها  ضمانًة 

هيمنتها  من  جزٌء  هي  الهيمنُة  وهذه 
هذه  تتكامل  حيث  والدولّية،  اإلقليمّية 
من  الصهيوني  الكيان  بدور  الهيمنة 
المطّبع  العربّي  الرسمّي  جهة، وبالنظام 
والمنّسق مع الصهاينة من جهٍة أخرى. 
بالضبط  تكمن  المشكلة  فإّن   ، َثمَّ ومن 
المرتبط  الرأسمالي  النظام  هذا  بوجود 
النظام  هذا  ومواجهة  بالخارج،  بنيويًّا 
العمل  الثورّية  القوى  من  تتطلّب 
تقدميٍّ  شعبيٍّ  تحالٍف  تشكيل  على 
القضّية  هموم  يحمُل  ديمقراطّي، 
الصهيوني،  المشروع  ومقاومة  الوطنّية 
بذات القدر الذي يتصّدى فيه للسياسات 
التي  اإلفقارّية  والمالّية  االقتصادّية 
إلى  والميسورين  الكادحين  كّل  حولت 
الفهم لألزمة يستوجب  إّن هذا  فقراء. 
عن  ا  كليًّ مختلفٍة  وتحالفاٍت  عمٍل  خّطَة 
المسألة  ا  كليًّ تغيب  حيث  اليوم،  السائد 
وتسود  البحث،  بساط  عن  الوطنّية 
الخبز،  ورغيف  الصواريخ  بين  مقارنات 
القوى  مشروع  فّخ  في  وقوع  وبذلك 
اللبنانّيين  لوضع  تسعى  التي  المعادية، 
أمام أحد الخيارين: الجوع أو االستسالم، 
هم  الحقيقّيين  الثورّيين  أّن  حين  في 

الذين يحسنون الجمع بين المهام.
النظام  ألزمة  البنيوّية  الجوانب  أحد  إّن 
الحلول  استنباط  عن  عجزه  في  تكمن 
ا كان  الذاتّية للخروج من المأزق، وتاريخيًّ
الذي بفضله  المنقذ،  »الخارج« دائًما هو 
الحياة،  على  قدرته  يجّدد  النظام  كان 
فإّننا  اليوم،  العالمي  الصعيد  وعلى 
نعيش صراًعا غيِر مسبوٍق مرتبٍط بأزمِة 
البشرّية  مصير  يضع  قد  وهو  أوكرانيا، 
كلّها على المحّك في حال االنزالق نحو 
صراٍع نووّي، كذلك األمر، فإّن تناقضات 
على  بالقدرة  توحي  ال  اإلقليمّي  الصراع 
عقد  على  تساعد  قد  تقاطعات،  إيجاد 
»صفقٍة« داخلّيٍة في لبنان، وكّل مشاريع 
ال  عنها  الحديث  يجري  التي  »الحلول« 
يعاني  لمريٍض  مسّكٍن  حّبَة  تتعّدى 
النظاَم  أّن  السرطان، مّما ال يعني فقط 
بل  االستمرار،  على  قدراته  استنفذ  قد 
يبقى  أن  )كياًنا(  للبنان  حاجٍة  من  هل 
قائًما في مرحلة إعادة تكوين الوظائف 

واألدوار؟
يمكن  النقاشات،  من  نوٍع  هكذا  أمام 
على  الملقاة  المسؤولّية  حجم  تخّيل 
بدورها،  تقوم  لكي  الثورّية  القوى 
الظالم  هذا  في  الضوء  بقعة  أّن  الدامس ما زالت بعيدة.ويبدو 
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ليس  واالعتزاز،  بالفرحة  نفسي شعوًرا  تبثُّ في  ُصونيَتْكس  الرياضّية  بدلتي 
ألّنها مرتبطٌة بطفولتي فحسب، إّنما ألّنها تقول لي: »أنا بدلٌة ُمتقنُة الصنع، 
لشركٍة  تابٍع  جزائريٍّ  عموميٍّ  مصنٍع  في  جزائرّيين  عماٍل  أيادي  صنعتني 

عمومّيٍة جزائرّيٍة كان اسمها صونِيَتْكس«.

محمد وليد قرين. كاتُب قصٍص وأستاٌذ في جامعِة الجزائر/ الجزائر

بدلُة أبي الرياضّية تتكّلم
)أو كيف فازت صونيتكس على أديداس(

1
بها،  خاّصًة  لغًة  األغراُض  تمتلُك 
والمالبس  نستخدمها  التي  فاألغراُض 
نمِط  نتيجَة  أيًضا  هي  نرتديها  التي 

إنتاٍج وعالقِة إنتاٍج في المصنع. 
سنة،   37 وعمرها  أبي  عن  البدلة  ورثت 
بيضاُء  بدلٌة  هي  أنا،  عمري  مثل  تماًما 
عليها شعاُر صونيتكس باألزرق، عثرت 
عليها عندما كنت أفرز أغراض مسكننا 
في  عمارة،  في  )شّقة  فيه  كبرت  الذي 
أستقرَّ  أن  قبل  متوسطة(،  طبقة  حي 

فرحت  لَكم  الزواج.  بعد  جديٍد  من  فيه 
عندما وجدتها تحت كومٍة من المالبس 
لزوجتي  أظهرتها  القديمة.  الرياضّية 
)التي قلت لها إّنها بدلٌة من صنع شركٍة 
وطنّيٍة عمومّية، اشتراها أبي عام 1985، 
العام نفسه الذي ولدُت فيه. زوجتي لم 
تكبر مع الُصونِيتكس. قالت لي متعّجبًة 
إّنها تبدو جديدًة وهي متقنة. رفيقة 

دربي أحّبت هي أيًضا البدلة. 
صنعوا  من  هم  الصونيتكس  عّمال 
القدم  لكرة  الوطني  للمنتخب  أقمصًة 

لعب  عندما  الثمانينات،  بداية  في 
العبينا  أّن  كما   1982 مونديال  منتخبنا 
فازوا بكأس إفريقيا عام 1990 البسين 
عّمال  صنع  من  وشورتات  أقمصًة 
كلُّ  وكان  بفخٍر،  لبسوها  الصونيتكس. 
مناصٍر يعتزُّ هو أيًضا بارتدائها. كانت 
سياسُة دولتنا في ذلك الوقت تندرج في 
الذات؛  إطار اقتصاٍد وطنيٍّ مرتكٍز على 

بهدِف تحقيِق االستقالل االقتصادّي.
ال أريد هنا أن أكّرر الكالم نفسه الذي 
األلمان  على  التاريخي  فوزنا  عن  قيل 
 1982 العالم  كأس  في  بـ1-2  الغربيين 
بمدينة خيخون اإلسبانّية؛ أريد أن أشير 
له عالقٌة بموضوٍع  تماًما  آخَر  إلى شيٍء 
نصّي، هو شيٌء ذو داللٍة رمزّيٍة كبيرة.

فوق  يتقّدم  فرقاني  لعلي  صورًة  أرى 
المؤّسسة  شعار  قميصه  على  الميدان، 
المنسوجات؛  لصناعة  العمومّية  الوطنّية 
كان  الذي  رومينيغه،  األلماني  أمامه 
شعار  قميصه  على  آنذاك؛  ا  عالميًّ نجًما 
أديداس. علي فرقاني واثٌق من نفسه، 
األلمان  لتلقين  كبيرٌة  عزيمٌة  تمأله 
سخروا  لقد  ينسوه.  لن  درًسا  الغربيين 
منا قبل المباراة بعباراٍت عنصرّية. باول 
ْبراْيتَنر، قائد المنتخب األلماني الغربي، 
السابع  الهدف  »سنهدي  حينها:  صرح 

ضّد الجزائر لزوجاتنا والثامن لكالبنا«. 
في  هدفين  وماجر  بلومي  سّجل  عندما 
تعّجب  الغربّية،  ألمانيا  منتخب  مرمى 
الغربّي متحّسًرا  األلماني  المعلّق  حينها 
 »Das darf nicht wahr sein« قائاًل: 
)هذا ال ُيعقل(، ولكن »الالمعقول« حدث 
يرون  كانوا  كما  »القياصرة«  وانهزم 
أنفسهم أمام الجزائريين »األقزام«، كما 

كانوا يعتبروننا.
أرى أيًضا صورة لقندوز، ابن نادي نصر 
حسين داي، بقميص الصونيتكس وتحت 
الميدان،  على  ساقط  شيلي  العب  قدمه 
أديداس؛  عالمة  فيه  شورتا  يرتدي 
ابن  وعصاد  بـ2-3  الشيلي  على  تغلبنا 
مرمى  في  هدفين  أحرز  القبة  رائد 
كان  الذي  الشيلي  على  تغلّبنا  الخصم؛ 
كومبرادور  بورجوازيون  آنذاك  يحكمه 
مسؤولون  بينوشه،  الجنرال  بقيادة 
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وثرواته  بلدهم  اقتصاد  باعوا  مجرمون 
بينما  األمريكّية،  لإلمبريالّية  الطبيعّية 
تعاني  الشيلّية  الشعبّية  الطبقات  كانت 

من الجوع والبؤس والبطالة.
الغربيين  األلمان  على  انتصارنا  يحمل 
أيديولوجّيًة  رمزّيًة  الشيلي  وعلى 
انتصارنا  كبيرة؛  واقتصادّيًة  سياسّيًة 
كان يعني أيًضا انتصار الشركة الوطنّية 
على  وعّمالها  صونيتكس  العمومّية 
انتصر  أديداس.  الرأسمالّية  العمالقة 
إفريقية،  شمال  جنوبّية،  دولٍة  منتخب 
سياسًة  تنتهج  التوجه،  اشتراكّية 
التبعّية  ترفض  مستقلّة؛  اقتصادّيًة 
ولصندوق  الجنسّيات  متعّددة  للشركات 
النقد الدولي، على دولٍة شمالّية، أوروبّيٍة 
وتنتج  الرأسمالّية  تنتهج  غربّية؛ 

الالمساواة والطبقّية الفاحشة والفقر. 
التحّرر  حركات  تدعم  دولٍة  منتخُب 
الشعب  وكفاح  االستعمار  من  الوطني 
الفلسطيني على منتخب دولٍة عضٍو في 
تدعم  اإلمبريالي،  األطلسي  شمال  حلف 
االستعمار  وتدعم  الصهيوني  الكيان 
األوروبي في إفريقيا، على العكس تماًما 
الشرقية،  ألمانيا  السابقة  جارتها  من 
صديقة شعوب الجنوب وحركات التحّرر 
وآسيا  إفريقيا  فلسطين،  في  الوطني 
التي لم تطّبع أبًدا مع الكيان الصهيونّي. 
»الهمجّيين  الجزائريين  نحن  انتصرنا 
نظر  في   - »المتوحشين«  المتخلّفين«، 
الغربّية؛  اإلمبريالّية  الرسمّية  العقيدة 
العربّية  الحضارة  إلى  ننتمي  ألّننا 
عدم  دول  قطب  وإلى  اإلسالمّية، 
الذين  الغربيين  األلمان  على   - االنحياز 
السامي«،  »الِعرق  أنفسهم  يحسبون 
العنصرّية  وهذه  األسياد«،  »ِعرق 
العنصرّي  الخطاب  في  جذورها  تضرب 
األلمانّية  االستعمارّية  لإلمبراطورّية 
غرب  وجنوب  شرق  جنوب  احتلّت  التي 

أفريقيا بين سنة 1884 و1919.
2

التسعينات؛  من  الثاني  المنتصِف  في 
انتهجت السلطُة الجزائرّيُة وقتها سياسًة 
)متناقضًة  واضحة  رأسمالّيًة  اقتصادّيًة 
تماًما مع أهداف ثورة التحرير الوطني 
والديمقراطّية  االجتماعّية  الدولة  ومبدأ 
الوطنّية  المؤّسسات  فّككت  الشعبّية(؛ 
الكبرى )من بينها صونيتكس( وفتحت 
كومبرادورّية  بورجوازّية  لتكّون  المجال 
اإلمبريالّية،  القوى  تخدم  متطّفلة؛ 
بروز  في  أسهمت  كما  فرنسا،  خاّصة 
مصانع  لهم  باعت  محلّيين؛  رأسمالّيين 

الرمزّي،  بالدينار  العمومّية  المؤّسسات 
مثاًل  المؤّسسات،  تلك  »فشل«  بحجة 
للسكر  الوطنّية  المؤّسسة  بيع  عملّية 
والمواد  للزيوت  الوطنّية  والمؤّسسة 
محلّيين  ورأسماليين  لـَرْبَراب  الدسمة 
الوطنّية  الشركة  دفن  عملّية  أو  آخرين 
األثاث. صحب  وصناعة  الخشب  لتحويل 
الرأسمالّية؛  االقتصادّية  السياسة  تلك 
في  ورميهم  العمال  من  اآلالف  طرد 
االجتماعّية،  والهشاشة  البطالة  أحضان 
أّما على المستوى اإليديولوجي؛ فصحب 
يقّزم  انهزامي  خطاب  السياسة  تلك 
والخدمات  العمومّي  الوطنّي  اإلنتاج 

االجتماعّية العمومّية. 
من  مروري  خالل  عام،  منذ  اكتشفت 
بلوزداد، أّن الشركَة الوطنّيَة صونيتكس، 
قد انطلقت من جديٍد تحت اسم جيتكس، 
واألقمصة  السراويل  إنتاج  وعاودت 
والرياضّية  الكالسيكّية  واألحذية 
ماذا  المعروف.  شعارها  واسترجعت 
فعلت حينها؟ دخلُت إلى محّل جيتكس 
بولو  نوع  من  وقميًصا  سروااًل  واشتريت 
بسعٍر معقول، ثّم اشتريت مؤّخًرا أحذيًة 
رياضّيًة من إنتاج عّمال الشركة الوطنّية 
أّن  عنكم  أخفي  ال  جيتكس.  العمومّية 
شرائي يحّركه دافع أيديولوجي وبسيط 
ألبسة  بشرائي  نفسه:  الوقت  في 
أنتجه  ما  دعمت  قد  فأكون  جيتكس، 
شركٍة  في  الجزائريون  العمال  إخواني 

وطنّيٍة عمومّية.
طبًعا، إعادُة فتح شركٍة وطنّيٍة عمومّيٍة 
كبيرٍة والسعي لبناء قطاٍع عموميٍّ قويٍّ 
ا البّتة؛ يجب أن تنعكس هذه  ليس كافيًّ
اليومّية  حياتنا  على  مباشرًة  السياسة 
كأفراد وكعّمال أجراء، مثاًل في انقراض 
غالء المواد الغذائّية األساسّية )بتسقيف 
السوق  اقتصاد  على  والقضاء  األسعار 
المعيشي،  مستوانا  ن  تحسُّ في  الحرة(، 
والخدمة  المستشفيات  إصالح  في 
في  وتحسينها،  العمومّية  الصحّية 
الماء  مجاالت  في  عمومّية  توفير خدمة 
تمييٍز  دون  للجميع،  والغاز  والكهرباء 

طبقيٍّ أو جهوّي. 
والمتقّدم  المزدهر  المجتمع  أّن  أعتقد 
فعاًل؛ تتحّدد خصائصه في القضاء على 
الرأسمال  )طبقة  المسَتِغلّة  الطبقة 
على  القضاء  في  الكبير/الرأسماليين(، 
الصحة  والبطالة، في عدم تسليع  الفقر 
المعيشي  المستوى  رفع  في  والعلم، 
والكادحة،  المتوسطة  للطبقتين  المادي 
في ضمان سكن، عمل، تداوي وتكوين 
الناس،  لجميع  والئقين  مجانيين  علمي 

العمل  وحرية  التعبير  حرية  ضمان  في 
االجتماعّية  القضايا  للجميع..  النقابي 

هي قضايا سياسّية كذلك.
الطريُق نحو انتزاع االستقالل االقتصادي 
للطبقة  االجتماعّية  الرفاهية  وتحقيق 
والطبقات  المتوّسطة  المتوسطة 
يبدأ،  المجتمع(  غالبية  )أي  الشعبّية 
وطنيٍّ  اقتصاٍد  بناء  من  رأيي،  في 
مستقّل. الطريُق يقتضي القطيعة مع 
السياسات االقتصادّية الحالّية الرأسمالّية 
النيولبيرالّية؛ يقتضي القضاء على حكم 
البورجوازّية بمختلف أشكالها والقطيعة 
مع اقتصاد السوق الحرة الذي أنتج وما 
فاحشة،  طبقّية  مساواة  ال  ينتج  يزال 
المعيشة  غالء  في  ا  حاليًّ والمتسّبب 
الفقر  من  عديدة،  عائالت  ومعاناة 
يقتضي  الطريق  الجوع.  ومن  المادي 
التي  وجذورها  المضاربة  على  القضاء 
الطبقتين  عائالت  جيوب  حالًيا  تضرب 

المتوّسطة والكادحة.
الجوهر  ذات  الجزائرّية  الثورَة  »إّن 
تكون  أن  يمكنها  وال  ليست  الشعبي، 
بالسلطة  الفوز  أجل  من  كفاٍح  مجّرد 
العمال  نحن  رأينا  في  السياسّية. 
سياسّية،  ثورٌة  هي  الثورة  الجزائريين، 
العمال  إّن  واجتماعّية.  اقتصادّيٌة 
الجزائريين ال يكافحون فقط في سبيل 
إنهم  سفارات.  أو  رايٍة  على  الحصول 
األرض  ضمان  سبيل  في  يكافحون 
للفالح والعمل للعامل وظروف معيشية 
بناء  إنهم يكافحون في سبيل  أحسن. 
اقتصاٍد وطنٍيّ ُموّجٍه من قبلهم لخدمة 
مصالح الجماهير المحرومة التي ينتمون 
للعمال  العام  االّتحاد  )صحيفة  إليها«. 

الجزائريين، سنة 1960(. 
تلّخص  اقتبستها  التي  األسطر  هذه 
الفاتح نوفمبر 1954، وهي  جوهر ثورة 
كما  الكبيرة  التحّررّية  الوطنّية  ثورتنا 
الوطنّية  الثورات  كّل  جوهر  تلّخص 
وأقصد  التاريخ،  في  الكبرى  التحررّية 
الفيتنامّية  اليوغسالفّية،  الثورات 
حّركها  شعبّيٌة  كفاحاٌت  هي  والكوبّية، 
واقترن  والفالحون  المصانع  عّمال  أساًسا 
االستعمار  من  الوطني  التحّرر  فيها 

بالتحّرر االجتماعي من الرأسمالّية.
أن  َثمَّ  من  يمكنه  ال  التاّم  االستقالُل 
ا  وسياسيًّ اقتصاديًّا  استقالاًل  إاّل  يكون 
يكون  أن  يجب  الوطنّي  والتحّرر  مًعا، 
من  االجتماعّي  للتحّرر  مرادًفا  أيًضا 

استغالل اإلنسان لإلنسان. 
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   باراديغماُت المحارِب اليهودّي

وأثُرها على ِبنيِة العنِف في المؤّسسِة العسكرّيِة الصهيونّية
د. سامح إسماعيل. باحٌث ومحاضٌر في العلوِم السياسيِّة وفلسفِة التاريخ/ مصر

الـ »أنا«، وخلق نموذٍج   التاريخ من خالل تفكيِك  يتشّكل الوعُي الجمعُيّ في 
االفتراضات  من  مجموعٍة  حوَل  ويتمركُز  الذات،  محلَّ  يحلُّ  واحٍد  إدراكيٍّ 
للتفكير من مجموع  نظاٌم  ينشأ  الذات، حيث  التي تقع خارجها، أي  والمبادئ 
ما ترّسخ في الُبنى الذهنّية، من قيم وعقائد وأفكار وخبرات؛ مهمتها رسم اأُلطر التي 
يتشّكل في سياقاتها الفعل، وهو ما ُيطلق عليه الباراديم Paradigm، وهو بحسب 
للتغيير في كّل مراحله، من  قابٌل  نسٌق   Thomas Kuhn توصيف توماس كوهن 

خالله تتخلُّق التصّورات، وعليه تتحّدُد المواقف.

اليهودّية، شّكل  الشخصّيِة  وعلى صعيِد 
الحنيُن إلى الماضي، أو الحنيُن التاريخّي، 
الحركاُت  فيه  تموضعت  رئيًسا  منطلًقا 
الواقع،  قسوِة  من  هرًبا  الصهيونّيُة 
وهو  التوّحد،  حّد  ثناياه  في  وتمركزت 
ما فرض أنماًطا َقْبلّيًة استلهم المحارب 
اليهودّي معطياتها؛ حيث أصبح التاريُخ 
الفعلّي  اإلدراك  مستويات  على  مهيمًنا 
للواقع، وانحلّت بذلك المعرفة إلى مجّرد 
التاريخّيّة،  للوقائع  مجّرٍد  صوريٍّ  نسٍق 
اليهودّية،  المظلومّيِة  خطاب  خالل  من 
دروب  في  الهائم  اليهودّي  ومركزّية 
الستخدام  كمبرٍر  واالضطهاد،  التيه 
المحارب  يراها  كضرورٍة  المفرط  العنف 
اليهودّي حتمّية؛ مستنًدا في ذلك إلى 

نصوٍص دينّية.
واكبت  التي  الزمنّية  الفترة  كانت 
الحرب العالمّية الثانية، هي ذروُة تجلّي 
في  اليهودّي  المحارب  باراديغمات 
فلسطين، وقد استفاد من خبراٍت طويلة، 
ن فالديمير جابتونسكى  تراكمت منذ كوًّ
التي  الهاجاناة،  العسكرّية  مجموعته 
في  هجومي،  عمٍل  أّول  في  شاركت 
أحداث يوم النبي موسى في القدس عام 
أعمال  اقتصار  من  سنواٍت  بعد  1920م، 
)الهاشومير  الصهيونّية  العسكرّية 
أنشطة  على  فلسطين  في  وبارجيورا( 
من  نمطان  ظهر  وقد  الحراسة، 
األنشطة العسكرّية؛ األّول: نمٌط محافٌظ 
في  االستمرار  إلى  يسعي  متوّجس؛ 
التاريخّية،  المظلومّية  خطاب  استعمال 
في  الصهيونّية  العسكرّية  وضع  مع 
تمهيًدا  البريطانّية؛  اإلمبريالّية  خدمة 
الحرب،  انتهاء  بعد  الغنائم  القتناص 
الجناَح  بصفتها  الهاجاناة  مّثلت  وقد 
)اليسار  اليهودّية  للوكالة  العسكريَّ 
والثاني  االتجاه،  هذا  الصهيوني( 
أّن  يرى  التطّرف؛  شديد  راديكالي 

بما  الجميع،  مواجهة  يتطلّب  االنتصار 
فيهم دولة االنتداب - بريطانيا -  التي 
ال تختلف عن النازي في أطماعها، وأّن 
العنف هو السالُح األّول إلنهاء االنتداب، 
على  اليهودّية  الدولة  قيام  وإعالن 
الجناح  األرجون  ومّثلت  فلسطين،  أرض 
)اليمين  التصحيحّية  للحركة  العسكرّي 
شترن  عصابات  ومعها  الصهيوني(، 

المسلّحة هذا االتجاه.
يعّبر  ال  مضمونه  في  الباراديغم  وألّن 
وعًيا  يعكس  وال  جامد،  نسٍق  عن 
تصّوٌر  هو  وإّنما  كاأليديولوجيا،  ثابًتا 
أو  اآلخرين،  بأفكار  يتأثر  قد  ديناميٌّ 
الفرقاء  سعى  منها،  االقتراب  يحاول 
تصورات  واستكشاف  استطالع  إلى 
السخف  من  بات  وقد  البعض،  بعضهم 
في  الواحد  المشروع  رفاق  يدخل  أن 
مقدراتهم  تستنزف  عقيمة؛  مواجهاٍت 
تّمت  االستطالع  عملّية  لكن  بال جدوى، 
الشكُّ والحذر؛ نظًرا  في أجواٍء يحيطها 
معطياته،  وتشابك  الموقف  لخطورة 
جرت  التي  األولى  المواجهات  أّن  كما 
الصهيونّية  العسكرّية  التشكيالت  بين 
سريًعا،  حسُمها  جرى  فلسطين،  في 
نظراً  عنيفة؛  اشتباكاٍت  إلى  تفِض  ولم 
وطبيعة  األيديولوجي،  الهدف  لوحدة 
التي  الصهيونّية،  اليهودّية  الشخصّية 
عن  الذاتّية  المعطيات  كّل  نزع  حاولت 
إلى  وتحويله  إنساًنا،  بوصفه  اليهودي، 

جندٍيّ تحت السالح، من أجل البقاء.
الدفاع«،  »جيش  ونشأة  الدولة،  قياِم  مع 
وغلب  التصورات،  تلك  كّل  اندمجت 
في  الردع  بداعي  العنف،  طابُع  عليها 
نالحظ  أن  هنا  ويمكن  معاٍد،  محيٍط 
 ،Reification التشيؤ  من  حالٍة  تخلّق 
العدوانّية  األفعال  تحّول  يعني  ما  وهو 
بحيث  أشياء،  بين  عالقاٍت  مجّرد  إلى 
يصبح بقاء الكيان، مستنًدا إلى تضّخم 

القّوة، وإثبات وجودها عبر العنف الدائم 
والمفرط والمستمر، وتقلّص الذات بكّل 
لتتحّول  إنساني؛  وعٍي  من  تمّثله  ما 
للمجّردات  إذعاٍن  في  عنف،  طاقة  إلى 
حول  تتمركز  التي  المطلقة،  السياسّية 
الوليدة،  الدولة  لبقاء  النهائي  الهدف 

بشكٍل آلي.
وبتطبيق توصيف لوكاتش للتشيؤ على 
حالة إسرائيل، نجدها تمّثل ذلك الوصف 
االضطهاد  لعوامل  والجدلي  المادي 
اليهودي  منها  عانى  التي  التاريخي، 
المشّرد في أوروبا، وخطاب المظلومّية؛ 
بهدف االنتفاع من كّل تلك المعطيات، 
ما  وهو  اآلخرون،  عليها  أرغم  لو  حتى 
يعكس نظرًة جدلّية، تخاصم كّل الُمثل 
الواقع،  في  تعيُش  ولكّنها  اإلنسانّية، 
بحيث ينشأ الصراُع من تفاعل الموضوع 
)اّدعاء وجوِد دولٍة ديموقراطّيٍة علمانّيٍة 
تراعي حقوق اإلنسان( ونقيضه ) احتالل 
العنف  أشكال  كّل  وممارسة  األرض، 
هذا  ويعمل  والعنصرّية(،  واإلقصاء 
التناقض تحت شعار عدم جدوى أنصاف 
الحلول، وفًقا لنوع من الباراديغم، القائم 

على استخدام العنف، وتبرير القتل.
الصهيوني،  اليسار  إّن  القوُل  ويمكُن 
سيطر عليه نوٌع من الوعي السيكولوجي، 
التثقيُف  يدعمه  مكتسب؛  وعٌي  وهو 
الواقع  مقتضيات  وتؤّطره  المذهبي، 
المثقفين  يمّيز  ما  وهو  ومتطلباته، 
الثوريين، بحسب السيد الحسيني، وهو 
ما يشكل الوعى اليومي القابل للتماهي، 
أو  الصعود  منحنيات  َوْفَق  والتحّرك 
األولويات، رغبًة في  الهبوط في مؤّشر 

تحّقق األهداف.
المحارب  باراديغمات  تشّكلت  لقد 
فترٍة  منذ  فلسطين،  في  اليهودي 
َوْفَق  الدولة،  قيام  وقبل  مبكرة، 
التعقيد،  بالِغ  تاريخٍيّ  ظرٍف  معطياِت 
حالٍة  ضوء  في  المنطلقات  تلك  وتجلّت 
القائم،  الوضع  مع  الدائم  التماهي  من 
حالة  في  الوضوح  شديد  يبدو  ما  وهو 
ما  سرعان  الذي  الصهيوني،  اليسار 
تبدلت مواقفه، وشرع في حمل السالح؛ 
لتبدأ موجُة عنٍف غيِر مسبوق، ومن ثّم 
نجد بِنيَة العنِف واحدة، ومبّررها واحد، 
من  هو  اليمين،  أو  اليسار  كان  يحكم إسرائيل.سواًء 
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حكومُة بينيت والقدُس ومنصور عباس..!

أكرم عطالله. كاتٌب صحفٌيّ فلسطينّي/ بريطانيا

ما بيَن رغبِتِه باستمراِر مشروِع السيطرِة على القدِس ودعِم المستوطنيَن - كونه مديًرا 
يقُف  السريع؛  والسقوِط  التصعيِد  من  خوِفِه  وبيَن   - سابًقا  المستوطنات  لمجلس  ا  عاًمّ
نفتالي بينيت الذي بدأت حكومُتُه بالعدِّ العكسّي، متعّثًرا بيَن رغبٍة وخوف، بين المزاودِة 
على خصِمه، زعيم الليكود اليميني وأستاذه السابق، وبين احتماليِة حريٍق قد يقصر أكثَر 
عمر النهاية السياسّية التي تنتظره، بل وباتت محّققة، يقاتُل فيها على أشهٍر، ورّبما 
تنسحَب  الدرجة حّتى  إلى هذه  دينيًّا  ليس موضوًعا  األمر..  ما تصاعد  إذا  أسابيع حّتى، 
حافة  على  تقُف  حكومًة،  تاركًة  الفصح،  خبز  بسبب  سليمان؛  عيديت  االئتالف  رئيسُة 
الذاتي،  بالدفع  لها  تبقى  بما  تسيُر  ريح، مشلولًة عاجزة،  أقلَّ من هّبة  تنتظر  الهاوية، 
ال تملك النصاب الذي يمّكنها من سّن القوانين »النصف +1«، ستكون حكومة تسيير 
الذي  القدس  الوضع في  تصاعد  لكن  العام،  نهاية  بالميزانّية  أن تصطدم  على  أعمال 

تدفع به األحداث، وتشرف عليه الحكومة، وتغّذيه المعارضة، سيقّصر عمرها أكثر.

األغرُب  هي  بينيت  حكومُة  ستكوُن 
وزراء  رئيُس  إسرائيل،  تاريخ  في 
بحزٍب من سّتة مقاعد؛ يمينّي يرتدي 
عربٍيّ  لحزٍب  يستند  الدينّية،  القّبعة 
التي  الحكومُة  وهي  النصاب،  ليكمل 
سيكون سبَب سقوِطها حزب رئيسها، 
وليس المعارضة أو االئتالف. حكومة 
من  للتخلّص  سعًيا  تركيبها،  تّم 
بنيامين نتنياهو، جمعت كّل تناقضات 
الشرقّيون  واليسار،  اليمين  إسرائيل، 
القومّي  واليمين  العرب  والغربّيون، 
اليهودّي، ثم تجيء األحداث الساخنة 
حقيقة  أماَم  الحكومة  هذه  لتضع 
بتناقضاته،  اإلسرائيلّي  ليس  الواقع، 
بل واقع الصراع الفلسطينّي اإلسرائيلّي 
مجّرد  »تقليصه«،  بينيت  حاول  الذي 
إدارته،  حّتى  أو  حلّه  ليس  تقليص، 
كما تعلم من أستاذه ميخا غولدمان، 
حرائق  بين  تجري  كأّنها  لتبدو 
تشتعل من كّل اّتجاه، وستسقط في 

إحداها ال محال.
كانت  الذي  اإلسالمي  عباس  منصور 
الكثيرين،  لصدمة  سبًبا  مغامرته، 
الموقف  تصاعد  ألّن  اآلن،  يعتكف 
البسيطة  حساباته  من  كثيًرا  أكبُر 
التي حملته الّتخاذ قراره: كيف يمكن 
أّنه  حين  في  الناس  أماَم  يظهر  أن 
يدعم حكومًة تستبيُح باحات المسجد 
المتدّين«  »الرجل  وهو  األقصى، 
وتعتدي على النساء واألطفال وتسمح 
بل  يومّيٍة  باقتحاماٍت  للمستوطنين 
لفلسطينيي  االعتقال  حمالت  وأكثر 
لهذه  دخوله  يبّرر  كان  الذين  الداخل 

جانًبا،  السياسة  بتنحية  الحكومة 
والعمل على خدمتهم ورفع مستواهم 
وها  الدولة،  مع  التعامل  خالل  من 
إلى  تصفعه  والحكومة  الدولة  هي 
يقول  ما  الرجل  يجد  لم  التي  الدرجة 
داخل  خالفاٍت  أثار  الذي  خطابه  في 

مجموعته ليعلن عن تأجيله؟ 
انكشاف  ألّن  ببساطٍة  األمُر  كان 
تغّطيه  أن  من  كثيًرا،  أكبُر  الموقف 
مهما  العربّية،  اللغة  كلمات  كّل 
اللحظَة  ألّن  مصطلحاتها؛  اّتسعت 
شديدُة الوضوح بين لونيِن ال تحتمل 

الرمادّية.
حكومته،  رئيس  كما  منصور  يحاوُل 
اللعب على الوقت، لعّل القدر يمنحها 
تتغّير  وقد  منه،  بعًضا  أو  معجزًة 
في  فالكنيست  حّظ،  بضربة  الظروف 
اللحظة  هذه  في  والتجميد  إجازة، 
عودة  حين  معتقًدا  شيًئا،  يعني  ال 
الذاكرة  تكون  بأّن  للعمل،  الكنيست 
بحيث  األقصى،  أحداث  مسحت  قد 
تتيح له الخروج من عزلته السياسّية، 
براءة  من  كثيًرا  أقوى  الواقع  لكن 
يمارسونها كهواة،  من  لدى  السياسة 
أو يتكئون على األيديولوجيا والدين، 
كلِّ  لتغطّيِة  ضمانًة  باعتبارها 

خطاياهم وآثامهم.
لم يعد النظاُم السياسّي في إسرائيل 
يتّكئ على أحزاٍب تاريخّية، تتنافس 
الحزُب  العادة، حيث يشّكل  كما جرت 
األكبر الحكومة، إّما مع الحزب الثاني 
ائتالٌف  وإّما  الثمانينات،  فترة  كما 
وهذا  أخرى،  أحزاٍب  مجموعِة  مع 

لكن  الحكومة،  استمرار  يضمُن  كان 
مركزيٍّ  عموٍد  بال  األخيرة  الحكومة 
هي  بل  كبير،  رئيسٍيّ  حزٍب  وبال 
أحزاٍب  من  خرجت  شظايا،  مجموعُة 
في  أحزاٌب صغيرة،  وبعُضها  سابقٍة، 
األكبر في  الحزب  الليكود  حين يقف 
المعارضة، وهذه تحدث تقريًبا  صف 
فوز  تجاهلنا  ما  إذا  األولى،  للمرة 
كاديما، حين ترأسته تسيفي ليفني 
الفارق  وكان  عاًما،  عشر  خمسة  قبل 
مع الليكود الذي شّكل الحكومة آنذاك 
مقعًدا واحًدا، لكن هذه المرة، فاألمُر 
مختلف، مجموعة تناقضات ال بّد وأن 
عيديت  مع  انفجر  أحدها،  ينفجَر 
الحكومة  ووضع  الفصح  بخبز  سيلمان 
على حافة الهاوية، واآلن جاءت أحداث 
األقصى لتضع منصور عباس في زاوية 

حرجة.
ليس أماَم عباس سوى خيارين، إّما أن 
يحلَّ الحكومة، وإما أن يحترق، فكلّما 
يزداُد وضُعُه صعوبة، من  الوقت،  مّر 
سلوك حكومٍة تمعُن في إحراجه، في 
حين هو يحاوُل مؤّقًتا االختباء خلَف 
جذع شجرة، ولكن لن يستطيَع طوياًل، 
ألّن تحالفه قد بني على خطأٍ كبيٍر وال 
فاليميُن  األشياء،  واقُع  أن يفّككه  بّد 
يرى الفلسطينّيين في إسرائيل خطًرا 
دائم،  استهداٍف  حالة  وفي  ا،  قوميًّ
ال  وثقافته  اليمين  سلوك  أن  وواضح 
تمّكنه من التعايش معهم، ناهيك عن 
باقي  في  المتعّددة  الوطنّية  القضايا 
االغتياالت  مثل:  الفلسطينّية،  المدن 
هنا  األبرز  لكن  وجنين،  نابلس  في 
تشّكل  أّنها  يفترض  التي  القدس 
اإلسالمّي  الوجدان  في  مبدئّيًة  حالًة 
وإن  إسالميًّا...!!  حزًبا  يقود  لرجٍل 
ومناخاٍت  عوارَض  من  نراه،  ما  كان 
بينيت  نهاية  اقتراُب  فإّنها  ك،  َتَفكُّ
إسرائيل  في  األزمة  لكن  وحكومته، 
وتعّثر النظام السياسي منذ أكثر من 
االنتخابات،  يكّرر  وهو  سنواٍت  ثالث 
هي أزمٌة في بنية الثقافة والمجتمع 
ا،  في إسرائيل، تعكس نفسها سياسيًّ

وتلك تحتاج إلى مقاالت أخرى...!

و..
عد

 ال
ون
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ش
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مع لينين ضد بوتين!
حسن شاهين. كاتب وصحفي فلسطيني/ مصر

لينين،  أوكرانيا  فعليًّا  أو  البلشفّيِة  للسياسِة  نتاًجا  السوفياتّيُة  أوكرانيا  »كانت 
الذي كان المؤّسس والمهندس«

فالديمير بوتين 21 شباط )فبراير( 2022

التاريُخ بعدسِة األيديولوجيا:
عشّيَة  ألقاُه  الذي  المطّوِل  خطابِِه  في 
ألوكرانيا،  الروسّي  الغزِو  عملّيِة  إطالِق 
الكرملين  نشَرُه  لَُه  مقاٍل  في  وكذلك 
الروسيُّ  الرئيُس  عّبَر  بشهر؛  ذلك  قبَل 
رؤيِتِه  حقيقِة  عن  بوتين  فالديمير 
أوجدها  مصطنعًة،  دولًة  ألوكرانيا، 
البلشفّية،  والثورُة  لينين  فالديمير 
تحت   ،2014 عام  منذ  أصبحت  وأّنها 
المعادين  األوكران  القومّيين  سيطرة 
في  وخاضعًة  الجدد،  والنازيين  لروسيا 
والواليات  الغرب  لسيطرة  سياستها 
ا  قوميًّ اضطهاًدا  وتمارُس  المّتحدة، 
للمتحّدثين بالروسّية في أوكرانيا. تلك 
ليست  بوتين  عنها  عّبر  التي  األفكاُر 
قناعاِت  تعكُس  بل  روسيا،  في  شاّذًة 
ويتبّناها  الحاكمة،  السياسّية  النخبِة 
صًدى  ولها  العادّيين،  الروس  من  كثيٌر 
الروسّية  الحزبّية  األوساط  داخل  قويٌّ 
بما فيها الحزُب الشيوعيُّ الروسّي، الذي 
يفخر بأّن متطّوعيه يقاتلون إلى جانب 
االنفصاليين في دونباس منذ عام 2014.  
النخبُة  تتملُك  اآلخِر  الجانِب  على 
رغبًة  أوكرانيا  في  الحاكمُة  السياسّيُة 
عن  واالبتعاد  بالغرب  بااللتحاق  قوّيًة 
تحاول  الذي  األوراسي،  ومجالها  روسيا 
روسيا  عكس  وعلى  وتقوده.  تبنيه  أن 

النخبة ومعها قسٌم كبير،  تخاصم تلك 
األوكران  المواطنين  من  غالبيٌة  ورّبما 
معتبرين  السوفييتي،  البالد  تاريخ 
كما  الروسي  االحتالل  تحت  كانت  أّنها 
كان الوضع زمن اإلمبراطورّية الروسّية. 
-1909( بانديرا  ستيفان  في  ويرون 

الستقالل  ناضل  ا  قوميًّ بطاًل   )1959
شوفينيٌّ  قوميٌّ  هو  بينما  أوكرانيا، 

وعميٌل للنازيين في نظر الروس.
لآلخر  الطرفين  من  كلٍّ  نظرَة  إّن 
وقراءتهما للتاريخ فيها من األيديولوجيا 
فنفُي  الموضوعّية؛  من  بكثيٍر  أكثُر 
األوكران  وحّق  األوكرانّية  الُهوّية 
يكن  لم  أّنه  لمجرد  المصير  بتقرير 
مستقٌلّ  أوكرانيٌّ  سياسيٌّ  كياٌن  هناك 
التعّسف  من  كثيٌر  فيه   ،1991 قبل 
األوكرانّية  فالُهوّية  الموضوعّية.  وغير 
ألٍف  من  ألكثَر  جذورها  وتعوُد  قديمٌة 
أوكرانيٍّ  سياسيٍّ  مشروٍع  وأّوُل  عام، 
حديٍث يعود إلى منتصف القرن التاسع 
عشر، عندما كانت أوكرانيا مقّسمًة بين 
اإلمبراطورّيتين؛ الروسّية والنمساوّية - 
على  القيصرّية  روسيا  وردت  المجرّية. 
الوطنّية بأن  األوكراني  الشعب  تطلّعات 
النشر  وحظرت  األوكرانّية،  اللغة  حاربت 
والطباعة بها منذ ستينات القرن التاسع 
عشر حتى مطلع القرن العشرين، وكانت 

أوكرانيٍّ  كياٍن  إلقامة  محاوالٌت  هناك 
األولى  العالمّية  الحرب  خالل  مستقلٍّ 

والثورة البلشفّية وفشلت.
القيادِة  موقُف  اآلخر،  الجانِب  على 
ورغبتها  روسيا  من  الحالّية  األوكرانّية 
عن  منفصٌل  عنها  تماًما  باالبتعاد 
كثيٌر  وفيه  والجغرافيا،  التاريخ  حقائق 
السياسّية،  والسذاجة  الشعبوّية  من 
وبالمناسبة معظم االّتهامات التي وردت 
في خطاب بوتين ضّد القيادة األوكرانّية 
صحيحة؛ فهي يمينّيٌة متطّرفٌة، ويمكن 
القول إّنها فاشّيٌة وفاسدٌة متحالفٌة مع 
النقطة  هذه  في  وهي  األوليجارشيا، 
لنتذكر  الروسّية.  القيادة  األخيرة تشبه 
التي جاءت  األوكرانّية  القيادة  أّن رغبة 
بإلغاء  المعلنة   2014 أحداث  عقب 
في  الروسّي  األسطول  قاعدة  معاهدة 
بوتين  ذريعُة  كانت  سيفاستوبول، 
الحتالل القرم، ورغم ذلك لم تتعلّم من 

الدرس القاسي.
بعد نظر لينين:

القومّيِة  للمسألِة  لينين  معالجُة  كانت 
اإلمبراطورّيِة  شعوِب  بحقِّ  اإلقراِر  عبَر 
الروسّية البائدة في تقرير مصيرها ضمَن 
مستقلّة؛  لجمهورّياٍت  اّتحادّيٍة  دولٍة 
حملت  أّنها  بمعنى  مستقبلّية؛  معالجًة 
للمستقبل،  ينتميان  ورؤيًة  فكًرا 
القديمة  الخشنة  المعالجة  مع  ويقطعان 
اإلمبراطوريات  زمن  إلى  تنتمي  التي 
اإلمبراطورّية  أّن  لينين  اآلفل، حيث عّد 
الروسّية كانت سجًنا لألقلّيات، ووجد أّنه 
الجمهورّيات  من واجب روسيا أن تدعم 
األقّل تطّوًرا وتوّفر لها مقّومات الحداثة، 
لهذا ضّم ألوكرانيا التي كان مجتمعها 
ا متخلًّفا؛ إقليم دونباس الصناعّي  زراعيًّ
الروسّي إلدخالها عصر التصنيع وتحديث 

مجتمعها.
إلى  استناًدا  المعالجة  تلك  تبّنى  لينين 
رؤيٍة أممّيٍة شيوعّية، لكن يمكن الجزُم 
أيًضا أّنه تبناها كروسيٍّ وطنيٍّ تقّدمي؛ 
المدى  على  روسيا  مصالح  تحّقق  ألّنها 
على  وتهيمن  ستسود  فروسيا  البعيد. 
وهي  األشياء،  بطبيعة  االّتحاد  دولة 
تقّدًما،  واألكثر  واألقوى  األكبر  األّمُة 
لالّتحاد  المشكلة  األخرى  األمم  وستقبل 
القيادي  المركزي  بالدور  السوفييتي 
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بها  أّن عالقتها  لروسيا طواعية، طالما 
والثقافّي،  الوطنّي  تحّققها  تعيق  ال 
مستقبلّيًة،  لينين  رؤيُة  كانت  لهذا 
من  كثيٍر  عن  التراجُع  تمَّ  لألسف  لكن 
مضمونها في عهد ستالين الذي يحظى 

بكثيٍر من التبجيل في روسيا بوتين. 
ماذا يقول امليدان؟ 

كان يفترُض بالحرِب التي شّنتها روسيا 
من  والعشرين  الرابع  في  أوكرانيا  على 
شباط )فبراير( 2022، أن تكوَن سريعًة 
عن  صدرت  التي  فالتقديراُت  وحاسمة، 
ووسائل  وخبراء  رسمّيين  من  الغرب 
الحرب، توّقعت أن تسقط  إعالم عشّية 
واألراضي  وأوديسا  وخاركيف  كييف 
كافة الواقعة شرق نهر الدنيبر في أيام. 
وكنت ممن تعامل بحذٍر مع التقديرات 
أّنها  باعتبار  الحرب،  بداية  في  الغربّية 
التي  البروباغندا  من  نوًعا  تكون  قد 
الحسم  على  روسيا  قدرة  من  تعّظم 
السريع وبأقّل خسائر، وعندما ال يتحّقق 

ذلك يجري الحديث عن فشل روسّي.
األحداث  وتطّور  الوقت  مرور  مع  لكن 
التي  بالمعلومات  وربطها  الميدانّية 
سبقت الحرب عن حجم الحشد العسكرّي 
لم  الروس  أّن  يتبّين  بدأ  الروسي، 
فقد  األمد؛  طويلة  لحرٍب  يستعدوا 
بين  الروسّي  الحشد  تقديرات  تراوحت 
150 إلى 190 ألف جندي، وهي تقديراٌت 
تبدو منطقّيًة كونها استندت إلى عدد 
القّوات التي شاركت في المناورات التي 
اإلعالن  يجِر  لم  كما  الحرب،  سبقت 
في  الوطني  المستوى  على  تعبئٍة  عن 
روسيا. والتحليالت العسكرّية من جهاٍت 
لما  روسيا  حاجة  عن  تحّدثت  مختلفٍة 
الحتالل  جندي  ألف   500 عن  يقل  ال 
قريٌب  عدٌد  وهو  أوكرانيا،  بحجم  بلٍد 
في  المّتحدة  الواليات  الذي حشدته  من 
حرب الخليج األولى، إضافًة إلى 200 ألف 
قادته  الذي  التحالف  دول  من  آخرين 
حشدتها  التي  القّوة  حجم  إّن  حينها. 
روسيا يضعنا أمام احتمالين؛ األّول أّنها 
عملّيٌة محدودٌة وليست غزًوا، والثاني أّنه 
غزٌو ُبني على تقديٍر استخباراتيٍّ يفيد 
تكون  ولن  بسرعة،  سينهاُر  العدو  بأّن 
حصل  كما  كبيرة،  لقّواٍت  حاجٌة  هناك 
في غزو العراق عام 2003، حيث حشدت 
جندي،  ألف   130 نحو  المّتحدة  الواليات 
إضافًة إلى 46 ألف جندي بريطاني، أي 
عام  حشدها  تم  التي  القوات  ربع  نحو 

.1990
االحتمال  ترّجح  الميدان  معطياِت  إّن 

شرق  غزو  كانت  النية  أّن  أي  الثاني، 
القّوات  وأّن  األقل،  على  أوكرانيا 
كبيرًة  مقاومًة  تبدي  لن  األوكرانّية 
داعي  فال  بسرعٍة  المدن  وستسقط 
الثاني  االحتمال  وترجيح  كبير.  لحشٍد 
ا،  يستند إلى مسار تطور الهجوم ميدانيًّ
الروسّية  البرّية  القّوات  انتشرت  حيث 
شرق  خاّصًة  واسع،  نطاٍق  على  الغازية 
إلى  تحتاج  مساحٍة  وعلى  الدنيبر،  نهر 
الحتاللها  المهاجمة  القّوات  عدِد  ِضعِف 
الثالث  اليوم  وفي  عليها،  السيطرة  ُثمَّ 
للهجوم بدأ يظهر التعّثر، وفشلت كلُّ 
محاوالت اقتحام المدن األوكرانّية الكبرى 
وخاركيف  كييف  خاّصًة  الشرق،  في 
وأوديسا، وانتهى األمر بإعالن االنسحاب 
المفاوضات  إلنجاح  نّية  حسن  كبادرة 
ثم  الروسي،  الرسمّي  االّدعاء  حسب 
دونباس  إقليم  إلى  القّوات  توجيه 
سقط  أن  بعد  ممكن،  جديٍد  كهدٍف 
كذلك  أوكرانيا.  شرق  احتالل  هدف 
التي  والمادية  البشرية  الخسائر  حجم 
بكّل  الفادح  الروسّية،  القّوات  تكبدتها 
المقاييس حّتى لو أخذنا بعين االعتبار 
البشرّية  خسائرهم  عن  الروس  أعلنه  ما 
ال األوكران. يكفي أن نتأّمل في خسارة 
جنراالته.  من  ستة  الروسّي  الجيش 
كذلك الخسائر الكبيرة في المعّدات كما 
يظهر في الصور والفيديوهات المتداولة 
التواصل  منصات  وعلى  اإلعالم  في 
االجتماعي، خاّصة الطراد موسكفا، وهو 
البحر  القائدة ألسطول  الحربّية  السفينة 
الجوي  الدفاع  نجاح  على  عالوًة  األسود، 
األوكراني في إسقاط عدٍد من الطائرات 
األحدث في سالح الجو الروسي من طراز 
سوخوي 34 و30، وهناك فيديو متداوٌل 
لحطام طائرة سوخوي 35 التي تعّد دّرة 
منطقة  في  الروسّي  الجوّي  األسطول 
الجيش  أّن  علًما  أوكرانيا،  شمال  ما 
الروسي يحارب بمنظومات سالٍح تفوق 
األقل،  على  بجيلين  األوكراني  نظيره 
للعهد  تعود  أسلحًة  يستخدم  فاألخير 

السوفييتي.
الميدانّية  للمعطيات  السياسّيُة  القراءُة 
تقول إّن الفرضّية التي رّوج لها بوتين 
بأّن أوكرانيا بلٌد مصطنٌع غيُر صحيحة، 
أبداها  التي  المقاومة  والدليُل هو حجُم 
في  حّتى  وشعًبا،  جيًشا  األوكرانيون 
مناطق تقطنها أكثرية من المتحدثين 
تصّوت  كانت  التي  الروسّية،  باللغة 
األقاليم  لحزب  االنتخابات  في  بانتظاٍم 
بزعامة يانكوفيتش المقّرب من موسكو. 

قومّيًة  هويًة  هناك  أن  اليوم  ثبت 
ا،  أوكرانّيًة جامعًة لشعبها المتنّوع ثقافيًّ
رغم ما يشوبها من ارتباٍك وشكوك، وإن 
كان هناك نجاٌح لحرب بويتن حّتى اآلن 
القومّية وسّد  الهوّية  تلك  فهو تدميك 

الثغرات في جدارها.
جيوسياسيًّا روسيا بين مقاربتين:

تتعّدى  األطراف  مترامي  بلٌد  روسيا 
متًرا،  كيلو  مليون  عشر  سبعة  مساحته 
وبعدد سكاٍن يبلغ اليوم نحو 144 مليون 
العالم  دول  ذيل  في  يضعها  ما  نسمة، 
يجعل  ما  السكانّية،  الكثافة  حيث  من 
حدودها  سالمة  على  الحفاظ  مهمة 
نظرّية  تتطلّب  لذلك  ومعّقدة.  صعبًة 
جغرافيٍّ  حزاٍم  وجود  القومي  أمنها 
صديٍق يفصلها عن خصومها التاريخيين 
خاّصة في الغرب. وقد اعتمدت لتحقيق 
عهد  في  العسكرّي  التوّسع  على  ذلك 
كبت  التي  القيصرّية،  اإلمبراطورّية 
الخاضعة  للشعوب  القومّية  التطلّعات 
لها، ما جعل القالقل تعم البالد، خاصة 

في أوقات األزمات.
الحًقا،  السوفييتّي  االّتحاد  تفّكك  إّن 
ألّن  أو  القومّية  المسألة  بفعل  يكن  لم 
تقرير  حّق  الشعوب  أعطوا  البالشفة 
المصير كما زعم بوتين في خطابه، بل 
الحزب  لقيادة  فوقية  إرادة  بفعل  كان 
الشيوعي، خاّصًة في روسيا، عندما أعلن 
االتحادّية  لروسيا  الشعب  نواب  مؤتمر 
بقيادة يلتسين السيادة واالستقالل في 
الشعوب  إّن   .1990 )يونيو(  حزيران   12
دولة  لحّل  مؤّيدًة  تكن  لم  السوفيتّية 
استفتاء  في  ذلك  عن  وعّبرت  االّتحاد 
ثالثة  اختار  عندما   1991 )مارس(  آذار 
االتحاد  على  الحفاظ  المصوتين  أرباع 
القومّيُة  المسألُة  كانت  ولو  السوفييتي، 

حاضرًة الختلفت النتيجة.
الدول  ابتعاد  دعم  الغرب  أّن  شّك  ال 
لكّنه  روسيا،  عن  السابقة  السوفيتّية 
مقاربة  لوال  هذا  مسعاه  في  ينجح  لم 
بوتين التي تعود إلى الزمن القيصري، 
إال  الدول  تلك  مع  العالقة  ترى  وال 
زعماء  بدعم  والسيطرة،  اإلخضاع  عبَر 
فاسدين ومستبّدين ال يحظون بشعبّيٍة 
من  الجيبة،  في  لكّنهم  بالدهم  في 
أوكرانيا  في  يانكوفيتش  نوعية 
وتوكاييف  بيالروسيا  في  ولوكاشينكو 

في كازاخستان. 
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األزمُة األوكرانّية: عوارُض الهيمنة
عرفات الحاج. مسؤوُل قسِم الشؤوِن العربيّة والدوليّة في الهدف

بعَد مضي أكثر من 60 يوًما على َبْدِء العملّيِة العسكرّيِة الروسّيِة في أوكرانيا، 
ميداِن  باألزمة، وفي  مباشرًة  المّتصلة  األطراف  تجاوزت  تداعياتها وقد  تبدو 
المّتحدة  للواليات  المركزّي  الدور  تفاصيل  المعركة  مجريات  تظهر  القتال 
وحلفائها كطرٍف قد استعّد جّيًدا لهذه الحرب، ورّبما يمكن القول إّنه استعّد لها أكبر 
من روسيا التي يفترض أّنها بادرت لها بإعالن عملّيتها العسكرّية الخاّصة في أوكرانيا.

زيارُة رئيس الوزراء البريطانّي وزيارة 
أنتوني  األمريكّي  الخارجّية  وزير 
اوستن،  لويد  الدفاع  ووزير  بلينكن 
الغربّيين،  من  مبّكًرا  احتفااًل  تبدو 
أّنها  خصوًصا  بالروس،  ألحقوه  بما 
الروسّية  القّوات  انسحاب  بعد  تأتي 
لتركيز  وتراجعها  كييف  محيط  من 
عملّياتها في الشرق األوكرانّي المتاخم 
للحدود الروسّية، ذلك بعد شهرين من 
الروسّيُة  القّواُت  فيها  تكّبدت  القتال، 
خسائَر كبيرة، حتى لو تجاوزنا الدعاية 
لحجم  اإلعالمّي  والتضخيم  األوكرانّية 

هذه الخسائر.
بداية  منذ  الروسّيُة  القّواُت  واجهت 
أعمال  على  جّيًدا  مدّربًة  قّواٍت  الحملة 
بمساندٍة  حظيت  والكمائن،  اإلغارة 
استخبارّيٍة غربّيٍة خالل مجريات القتال، 
ألسلحٍة  هائٍل  تدّفٍق  من  واستفادت 
فّعالٍة في هذا النوع من الحروب حّتى 
وإن كانت غيَر ثقيلة، لم يعجز الجيُش 
األوكرانّية  المدن  اجتياح  عن  الروسّي 
في  بالغًة  صعوبًة  واجه  لكّنه  تماًما، 
للتقّدم  كبيرًة  أثماًنا  ودفع  ذلك، 
أوكرانّية،  مدينٍة  أو  بلدٍة  كّل  في 

فالسنواُت الثمانية السابقة على إعالن 
ُيمِضها  لم  الروسّية  العسكرّية  العملّية 
في  األوكران  وحلفاؤهم  الغربّيون 
بل  فحسب،  الدونباس  على  الهجوم 
تدريٍب  ورشَة  كانت  أّنها  الواضح  من 
سيناريو  مواجهة  كيفّية  على  مكّثفًة 

االجتياح الروسي لألراضي األوكرانّية.
حصاُر روسيا... وأوروبا أيًضا 

وحلفاؤها  المّتحدُة  الوالياُت  تدخل  لم 
الرسالُة  هذِه  منها،  للخروج  ألوكرانيا 
الدفاع  وزيري  لزيارة  األساسّيُة 
كييف  وأّن  األمريكيين،  والخارجّية 
ولم  القتال،  دائرة  من  خرجت  عمليًّا 
بل  باالجتياح  مهّددًة  منطقًة  تعد 
المّتحدة،  للواليات  حليفة  عاصمة 
والسياسّي،  األمنّي  بغطائها  تحظى 
وإلى حدٍّ ما غطاء عسكري، عّبرت عنه 
بدفٍق جديٍد من المساعدات العسكرّية 
فعالية  وأكثر  أحدث  أسلحٍة  وشحنات 

من سابقاتها.
رسمي  عسكري  وجود  ال  أّنه  صحيٌح 
األوكرانّية،  األراضي  على  لألمريكيين 
أحد  ليس  الروس  واجهه  ما  ولكن 
السوفياتي  االّتحاد  جيوش جمهورّيات 

مفّككًة  قطًعا  تعّد  التي  السابقة 
وما  والتسليح،  الِبنية  مكتملِة  وغيَر 
جرى  ما  يشبه  ال  أوكرانيا  في  جرى 
الواليات  أظهرت  وقد  جورجيا،  في 
نّيتها  عن  األحاديث  كّل  أّن  المّتحدة، 
هيمنتها  عن  التراجع  أو  باالنسحاب 
في القاّرة األوروبّية، أو مناطق أخرى 
من العالم، يعّبر عن األمنيات أكثر مّما 
من  النقيض  فعلى  الوقائع،  عن  هو 
هذه التنّبؤات واآلمال، أظهرت األزمة 
المّتحدة  الواليات  استعداد  األوكرانّية 
إلى  والمضي  كثيرة،  قواعد  لتجاوز 
نووّية،  دولٍة  مع  الشامل  الصدام  حافة 
في سبيل مسعاها لحسم ما قد يمكن 

االصطالح عليه ب«المسألة الروسّية«.
روسيا  الباردُة  الحرُب  أبقت  فلقد 
حارًسا لرصيٍد سوفياتي هائل، أبرز ما 
تدمير  على  قادرٌة  نووّيٌة  ترسانٌة  فيه 
الواليات المّتحدة، وبقّية كوكب األرض 
خالل دقائق، وجغرافيا واسعة النطاق 
في  نسبيًّا  آمنًة  الترسانة  هذه  تجعل 
ذلك  ومع  للهجوم،  محاولٍة  أي  وجه 
نوويًّا،  الفائقة  الروسّية  القدرات  فإّن 
وموارد طبيعّية حيوّية ألوروبا الحليف 
المّتحدة،  للواليات  بدوره  الحيوي 
لقدر  الساعي  االقتصادي  والمنافس 
من االستقاللّية، وهو ما حاولت روسيا 
»في حقبة ما بعد يلتسين« استثماره 
والحفاظ  الدولي،  دورها  إحياء  تجاَه 
على حصانة إقليمها وجوارها في وجه 

محاوالت التوّغل األمريكّي.
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المّتحدة  الواليات  حرصت  جانبها  من 
فرض  ومواصلة  روسيا،  تطويق  على 
نوٍع من الحصار األوروبّي عليها، يمنع 
من  االستفادة  من  األوروبّية  الدول 
الروس  ويمنع  الروسّية،  الطاقة  موارد 
ومنفذ  متنفس  على  الحصول  من 
وإمكانّياتها  الغربّية  لالقتصادّيات 
المتعلّقة  خصوًصا  المختلفة، 

بالتكنولوجيا.
تخِف  لم  واضٍح  وبشكٍل  عسكريًّا، 
حصار  في  نّيتها  المّتحدة  الواليات 
روسيا، بواسطة مشروع الدرع الصاروخي 
قدرتها  روسيا  إفقاد  يعني  الذي 
الردعّية تجاه الواليات المّتحدة، وإبقاء 
األمريكّية،  بالمشيئة  مرهوًنا  وجودها 
وإحاطتها بطوٍق معاٍد يمتدُّ عبَر دوٍل 
من  جزًءا  األيام  من  يوٍم  في  كانت 
االّتحاد السوفياتي، بل ويشّكل الروس 
جزًءا من شعوِب هذه الدول حّتى اآلن.
النسبّية  األوروبّية  االستقاللّية  مساُر 
المّتحدة  الواليات  وأعادت  قطُعُه،  تمَّ 
الطاعة،  لحظيرة  األوروبّية  الحكومات 
بال  األوروبّية  الحكومات  حيث ستقّدم 
المطلوبة  المالية  المساهمات  استثناء 
لحلف الناتو، وترفع موازنتها الدفاعّية، 
حسبما حّددت الواليات المّتحدة مسبًقا، 
أوروبّيًة  عسكرّيًة  قّوًة  ستشّكل  كما 
ستنخرط  وباألساس  السريع،  للتدّخل 
بما  روسيا،  لمحاصرة  الترتيبات  في 
الدول  بقدرة  جسيمًة  أضراًرا  يلحق 
االقتصادّية  المنافسة  على  األوروبّية 
للواليات المّتحدة، بل ويضع دولًة مثل 
أوروبيٍّ  اقتصاٍد  ألمانيا تصّنف كأكبر 

موازنتها  في  العجز  طائلة  تحت 
في  والديون،  االقتصادّي  واالنكماش 
ظّل االرتفاع المرتقب لفواتير الطاقة، 
األوروبّية  الحكومات  استمّرت  ما  وإذا 
االمالءات  لسلسلة  إذعانها  في 
هو  ما  أوروبا  ستواجه  األمريكّية، 

أقسى على الصعيد االقتصادي.
في مآالِت الحرب:

الحكُم بصّحِة هذه اإليحاءات الغربّية ما 
يزال مبّكًرا، فمن جانٍب لم تضع الحرب 
يعودون  قد  والروس  بعد،  أوزارها 
العسكرّية  عملّيتهم  خارطة  لتوسيع 
أن  اآلن  حّتى  والمؤّكد  أوكرانيا،  في 
طرٍف  أّي  من  أكثر  خسروا  األوكران 
التقسيم  نحو  تمضي  فبالدهم  آخر، 
بشكٍل شبِه حتمّي، حيث ستقع أهّم 
الروسّية،  السيطرة  تحت  مدنهم 
وباستثناء كييف ولوفوف في الغرب، 
كبيرة  أوكرانّيٍة  مدينٍة  كّل  أّن  يبدو 
ستكون تحت سيطرة الروس عاجاًل أم 
آجاًل. صحيح أّن هذا لن يخدم روسيا 
األراضي  من  جزًءا  بقي  طالما  كثيًرا 
للعداء  منّصًة  يشكل  األوكرانّية، 
أيًضا  لكّنه  حدودها،  على  الغربّي 
أوكرانيا كدولة، وتحّول  يعني نهاية 
عليها  يشرف  لمحمّيٍة  منها  تبقى  ما 
الناتو، خصوًصا بعد تشّرد ماليين من 

سكانها.  
الحرب  أفصحت  آخر  جانٍب  من 
مساراٍت  عن  المختلفة  وتداعياتها 
الواليات  ستواجه  مستقبلّيٍة  ألزماٍت 
العالم،  على  هيمنتها  في  المّتحدة 
توثًبا  أكثر  الصين  باتت  جانٍب  فمن 

الحصار  سيناريوهات  لمواجهة 
ومن  المحتملة،  األمريكي  والعدوان 
من  أقرب  روسيا  تبدو  آخر  جانب 
سيمكن  بما  للصين،  مضى  وقٍت  أّي 
الحصول على حليٍف قويٍّ  األخيرة من 
وموثوق، ومصدٍر أساسيٍّ للطاقة التي 
في  وحّتى  الصيني،  النمّو  يحتاجها 
القاّرة األوروبّية، تصنع العقوبات على 
ثقلها  سيتحمل  خاّصة،  أزمات  روسيا 
مستوياٍت  على  األوروبّي،  المواطن 
مختلفة، كما أّن وقع هذه األزمة على 
واالستثمار  الطاقة  إمدادات  مستقبل 
لموارد  المنتجة  الدول  وعالقة  فيها، 
الطاقة بتلك المستوردة تبدو ضبابّيًة 

وموضًعا الختباراٍت مختلفة.
المتفائلُة  النبوءاُت  تكون  ال  قد 
صحيحة،  األمريكّية  الهيمنة  بسقوط 
األزمة  اعتبرت  التي  تلك  خصوًصا 
السقوط  هذا  على  عالمًة  األوكرانّية 
رغم  األزمة  هذه  ولكن  له،  بدايًة  أو 
عن  ناتج  عارض  باألساس  كونها 
التمّدد األمريكي ال االنحسار، إال أّنها 
تظهر أيًضا استعداد أطراٍف مختلفٍة 
في هذا العالم لدفع أثماٍن باهظٍة في 

مواجهة هذا التمّدد.
هذه  في  رأت  التي  لروسيا  بالنسبِة 
الحرب ضرورًة وجودّية، فإّن األخطاَء 
العملّية  التي أحاطت بإدارة  الكثيرة 
العسكرّية، أو الخسائر ضمنها ليست 
دفعت  أّنها  خصوًصا  للتراجع،  سبًبا 
غيِر  لسيٍل  بتعّرضها  الثمن  مسبوٍق من العقوبات.بالفعل 
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إسرائيُل الكبرى في أوكرانيا
د. موفق محادين. باحٌث وكاتٌب سياسّي/ األردن

لندن،  األنجلوسكسوني في  مركزها  البريطانّيِة عن  المستعمراِت  انفصاِل  بعد 
األمريكّية الحًقا،  اإلمبريالّية  المّتحدة،  الواليات  باسم  مستقلًّة  دولًة  وإعالنها 
كان بين االقتراحات التي تّم تداوُلها في أّول كونغرس أمريكي إلعالن اسم 

هذه الدولة: إسرائيل الجديدة، أرض الميعاد.. الخ. 

اليوم، وبمناسبة حديث رئيس أوكرانيا 
في  الكبرى  إسرائيل  عن  )اليهودي( 
أكثُر  المذكور  الحديَث  فإّن  أوكرانيا، 
ويؤّشر  البعض  يعتقد  مما  خطورة 
رافقت  التي  السرّية  الخفايا  على 
اليهودّية  المالّية  األوليغارشّية  سيطرة 
في  واإلعالم  واالقتصاد  السياسة  على 

أوكرانيا. 
اإلمبريالّية  هيكلة  إعادة  مع  بالتزامن 
األوسط  الشرق  في  لوجودها  األمريكّية 
روسيا  محور  على  أكثر  والتركيز 
فإّن  الصيني،  الحرير  وطريق  األوراسّية 
الكيان  الصهيونّية نفسها عبَر  الوظيفة 
المحتلّة،  فلسطين  في  الصهيوني 
بعد  هيكلة،  إلعادة  موضوًعا  باتت 
منذ  الوظيفة  لهذه  التدريجي  التآكل 
 2006 تموز  وحرب   1973 تشرين  حرب 
المباشر  للتدّخل  اإلمبريالّية  واضطرار 
بعد عجز الوكيل الصهيوني، مما يغري 
اليهودّية  البرجوازّية  بأّن  باالستنتاج 
بصدد إنشاء )إسرائيل ثانية( حول قلب 

العالم الجديد، روسيا األوراسّية. 
راحت  قد  الثانية  إسرائيل  أّن  ويبدو 
نجاح  منذ  أوكرانيا  في  فعاًل  تتشّكل 
على  السيطرة  في  الصهيونّية  الحركة 
ومّما  وفريقه،  زيلنسكي  عبر  البلد  هذا 
المتزايدة  الهجرة  الفرضّية  هذه  يعّزز 

الكيان  من  الغربيين  لليهود  المفاجئة 
الصهيوني إلى أوكرانيا وروسيا وتحّول 
زيلنسكي  فيها  ولد  التي  المقاطعة 
إلى  أوبالست(  )دنيبروبتروفسك 
حيث  من  أوكرانيا،  في  مقاطعة  أهم 
والبنوك  العقارية  واألبراج  االستثمارات 
البرجوازّية  يلزم  ما  وكل  والبورصة 

اليهودّية الجديدة. 
إلى  باإلضافة  أّنه  إلى  هنا  ويشار 
ورئيس  األوكراني  الرئيس  يهودّية 
وثمانية  غرويسمان  السابق،  حكومته 
ومحافظ  الحالية  الحكومة  في  وزراء 
اإلعالم  وسائل  ومعظم  المركزي  البنك 
وشركات اإلنتاج السينمائي والعديد من 
قادة األمن والجيش، فإّن معظم رؤساء 
ينحدرون  الصهيونّي  العدّو  حكومات 
األوكرانّية،  المقاطعة  هذه  يهود  من 
مثل: غولدامائير، ليفي اشكول، إسحاق 
شاريت،  موشيه  رابين،  إسحاق  شامير، 
المؤّسسة  وقادة  الوزراء  من  والعديد 
مثل  الصهيونّية  واألمنّية  العسكرّية 
موشيه ديان، وهو ما يعني أّننا إما إزاء 
إفريقيا  جنوب  بدولة  شبيه  سيناريو 
العنصرية قبل انهيارها، عندما سيطرت 
وإما  المعروفة،  البيضاء  األقلّية  عليها 
المقاطعة  هذه  انفصال  سيناريو  إزاء 
إلى  لها  األوكراني  المحيط  وتحويل 

مجاٍل حيويٍّ يشبه الدويالت التي كانت 
دويالت  مثل  إفريقيا  بجنوب  تحيط 

الزولو وبيتسوانا. 
وفي الحالتين فإّن تزامن ذلك مع الهجرة 
اليهودّية المضادة إلى أوكرانيا وروسيا، 
أي  تحت  اليهودّية  أوكرانيا  أّن  يعني 
ا  ماليًّ مركًزا  تكون  ألن  تسعى  سيناريو، 
أي  سيطرتها،  تحت  روسي  لمحيط 
لمحيط أوراسي، ومن يسيطر على قلب 
هذا المحيط كما يقول ماكندر، يسيطر 

على العالم الجديد في كّل مّرة. 
ويالحظ هنا الصراع الواضح بين موسكو 
يوّظف  من  على  الصهيونّية  والحركة 
عام  واقترحت  سبق  التي  موسكو  من، 
يهودّية  ذاتي  حكم  سلطة  إقامة   1929
عن  بداًل  السوفييتية  ابيدجان  بيرو  في 
الصهيونّية  الحركة  وبين  فلسطين، 
التي  المناخات  استعادة  تحاول  التي 
تلت االنهيار السوفييتي ووضعت روسيا 

تحت سيطرة هذه الحركة. 
العسكرّية  العملّية  فإّن  ذلك،  ضوء  في 
الروسية الشجاعة في أوكرانيا قد تكون 
انعكس داخل  ما  ا، سرعان  استباقيًّ عماًل 
موسكو نفسها، حيث قام اللوبي اليهودي 
ضد  المظاهرات  وتحريك  بالتحريض 
المسافة  مّرة  وألّول  وّسع  مما  بوتين، 
كّل  يدير  بوتين  ظّل  أن  بعد  بينهما 
التي  الجماعة  عن  ورثها  التي  الخطوط 
بدعم  السوفييتي،  االّتحاد  أسقطت 
اللوبي  وبضمنها  األمريكية  المخابرات 
تل  في  المافيوية  وامتداداته  اليهودي 
تّتسع هذه  أن  معنى  بال  وليس  أبيب. 
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هذه  ضّد  الروسّية  القبضة  مع  المسافة 
من  العديد  ملفات  وفتح  المظاهرات 
عناوين اللوبي اليهودي مثل: تشوبايس 
كّل  شأن  لندن،  إلى  بسرعٍة  هرب  الذي 
اليهود الذين نهبوا روسيا بعد االنهيار 

السوفييتي. 
فإّن  العربي،  الصعيد  وعلى  ذلك،  إلى 
أكثر  العرب  تجعل  األخيرة  المالحظات 
في  الناتو  مع  روسيا  بصراع  اهتماًما 
أوكرانيا، حيث بات الملف اليهودي أكثر 
العربي  المشهد  على  وتأثيًرا  خطورة 
نفسه، في ضوء الخلفّية التاريخّية لهذه 

التأثيرات، واآلفاق المستقبلّية لها. 
أّواًل، بالنسبة للخلفّية التاريخّية، نتذكر 
في  الصهيوني  المشروع  تأسيس  أّن 
سياسّيٍة  حساباٍت  نتاج  كان  فلسطين 
إلى  وحاجتها  البريطانية  لإلمبريالّية 
ثكنٍة بحرّيٍة شرق المتوسط على طريق 
كما  البريطانية،  الشرقية  الهند  شركة 
اإلمبريالّية  هذه  مخاوف  ضوء  في 
محمد  تجربة  تكرار  من  البريطانّية 
القوس  على  بالسيطرة  مصر  في  علي 
وحصار  السوري   – المصري  البحري، 
آنذاك  العزيزة  العثمانية  إسطنبول 
وإلى  األوروبية،  اإلمبرياليات  قلب  على 
الحّد الذي جعلها تنظم بدعم روتشيلد 
في  ا  خاصًّ مؤتمًرا  اليهود  المال  ورجال 
عن  المصرّية  الجيوش  حصار  لفك  لندن 
لمذّكرات  وفًقا  وذلك  الخالفة،  عاصمة 
رجال بريطانيا األقوياء آنذاك، دزرائيلي 

وبالمرستون. 
رئيس  فكرة  جاءت  ذلك  من  انطالًقا 
بنرمان  كامبل  البريطاني،  الوزراء 
المستوطنين  من  حاجٍز  إقامة  بضرورة 
اليهود يفصل مصر عن الشام، وانطالًقا 
من ذلك أيًضا استعاد الرئيس جمال عبد 
الناصر استراتيجّية محمد علي وتعّرض 
استعمارّيٍة  تدّخالٍت  من  له  تعّرض  لما 
السوري  االنفصال  مثل  جديدٍة  بأدواٍت 

والعدوان الصهيوني المباشر 1967. 
في  ثانية  إسرائيل  إقامة  إّن  ثانًيا، 
الطريق  قطع  يعني  األوراسي،  الحوض 
على الرؤية التي رسمها مبكًرا الجغرافي 
الكبير: جمال حمدان، بتأكيده  المصري 
الشرق  بين  االستراتيجّية  العالقة  على 
وكذلك  األوراسي،  الشرق  وبين  العربي 
الرؤية التي قّدمتها سوريا عبر الرئيس 
)البحار  عنوان  تحت   2004 األسد  بشار 
أيًضا  الشرقين  تربط  التي  الخمسة( 
والبحر  قزوين  وبحر  األسود  )البحر 
والبحر  والخليج  المتوسط  األحمر(.األبيض 
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قلق االتحاد األوروبي من التصعيد في الضفة المحتلة مثير لالزدراء، 
من  والمتكرر  الواضح  واالعتداء  إجراء،  يوًما  يكن  لم  بالتأكيد  فالقلق 
كان  إذا  إال  بالطبع  هذا  بالتصعيد،  تسميته  يمكن  ال  آخر  طرف ضد 
المشروع  زراعة  في  األعضاء  دول  من  العديد  ساهمت  الذي  األوروبي،  االتحاد 

الصهيوني في المنطقة.

العالم،  الماليين حول  وعذبوا  األوروبيون  المستعمرون  السنين، قتل  مئات  منذ 
وكذلك منذ عدة عقود، قتل الفاشيون األوروبيون واضطهدوا ماليين من اليهود 
وغيرهم من أعراق وجنسيات مختلفة، بحيث كنا أمام جريمة إبادة كبرى، أي 
ورثتها  يرى  الذين  المحرقة،  في  اليهود  وغير  لليهود  األوروبية  الفاشية  قتل 
بمنح  الجريمة،  هذه  تعويض  بإمكانهم  أن  األوروبية،  المنظومة  في  اليوم 
الحركة الصهيونية مساحة آمنة للتنكيل باآلخرين، على هذا األساس كان بإمكان 

الصهاينة غزونا، وتهجيرنا وقتلنا.

موقف االتحاد األوروبي ومجموع دوله األعضاء من العدوان الصهيوني هو دعمه، 
المخففة للكيان الصهيوني إال جزًءا من سياق  ال لبس في ذلك، وما انتقاداته 
العدو  ومستقبل  وأمن  مصالح  على  حارًسا  ذاتها،  األوروبية  النظم  فيه  ترى 
الصهيوني، فتخشى من مغبة »تطرفه« في العدوان، وتضغط عليه لكي يحافظ 
على منسوب قمع قابل لالستدامة، أن يقتلنا بهدوء، ودون إحراج لحكومات دول 

االتحاد أو غيرها.

االحتالل  جرائم  من  جدًيا  موقًفا  األوروبي،  االتحاد  يقف  أن  المنتظر  من  ليس 
األمريكيون،  الغزاة  جرائم  تجاه  يفعل  ولن  لم  أنه  كما  فلسطين،  أرض  على 
وكما يواصل االتحاد تغطية جرائم دوله وشركاته المنخرطة في استغالل وقتل 
ونهب شعوب العالم؛ فنحن الفلسطينيون والمناصرون لقضية فلسطين والقوى 
ليس  رهاننا  موضع  الصهيوني،  المشروع  ضد  النضال  في  المنخرطة  المنظمة 
تعديل منطوق الموقف األوروبي أو الدولي، ولكن إعادة بناء توازنات هذا العالم، 
وهي مهمة قد تبدو مستحيلة إال إذا نظرنا لها انطالًقا من فلسطين وقضيتها، 
فيها  ينكسر  نقطة  كل  العالمية،  الهيمنة  منظومة  وجه  في  للنضال  كنموذٍج 
العدوان الصهيوني ولو عند حاجز في شمال أو جنوب الضفة أو على أبواب قرية 
في النقب.. هي نقطة خسارة للمنظومة االستعمارية بأكملها، وهذا ال يقتصر 
على فلسطين، ولكن على كل بقعة يمضي فيها النضال اإلنساني ضد الوحشية 
االستعمارية في مسيرته، ولكن دور فلسطين المتقّدم في هذا الصراع، يتصل 
بصموده الطويل أمام ورثة قرون من االستعمار والظلم واالستبداد والوحشّية.بدور عدوها المتقّدم في منظومة العدوان، وباألمل الذي صنعه شعب فلسطين 

فلسطين واإلدانة األوروبّية
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حرُب أوكرانيا:
دوافُع وحيثّياٌت ونتائج!

م. تيسير محيسن. باحٌث وكاتٌب سياسّي/ فلسطين

بعَد شهريِن من اندالِع حرِب أوكرانيا؛ تلوُح في األفِق نذُر كارثٍة كونّية؛ فإّما 
حرٌب عالمّيٌة ثالثٌة حّذر منها التلفزيوُن الروسّي، وإّما أزمٌة إنسانّيٌة غيُر مسبوقٍة 
في  ومتداخلة،  مركبٍة  أبعاٍد  على  تشتمُل  الثانية،  العالمّية  الحرب  نهايِة  منذ 
مجاالت الغذاء والطاقة والتضّخم والبطالة وغير ذلك. فإذا علمنا أّن البشرّية لم تتعاَف 
بعُد من أثار فيروس كورونا، وال من تداعيات األزمة االقتصادّية المرتبطة بما أطلق 
عليه »نهاية العولمة« أو أزمة الليبرالّية الجديدة في أبرز مقوالتها وشعاراتها السوق 
الحّر والديموقراطّية؛ أدركنا كم أنَّ كوكُبنا، ومن َثمَّ مصيُرنا، قريٌب من حافة الهاوية. 
كلّنا يعرُف تاريخ اندالع الحرب؛ لكن، يبدو أاّل أحًدا من العالمين يعلُم يقيًنا متى يمكن 
أن تضع أوزارها، بما في ذلك بوتين نفسه. ترى هل الحرُب تعّد ضرورًة وجودّيًة حّتى 
فعلهم  ومجاالت  وخطاباتهم  سلوكهم  قواميس  من  شطبها  البشر  بنو  يستطيع  ال 

ونشاطهم؟ أليست الحروُب لعنة؟!

بعَض  أعالُج  سوف  المقالِة  هذِه  في 
هناك  رحاها  الدائرِة  الحرِب  جوانِب 
بين روسيا وحلف الناتو على األراضي 
نتوّقع  دعونا  ذلك،  وقبل  األوكرانّية؛ 
 3 بين  من  الحرب  لهذه  ما  نهايًة 
احتماالت: استمرارها بوتائر أقّل حّدة 
مع بقاء المعاناة والنزيف فيما يمكن 
أن نطلق عليه »وحل أوكرانيا«. ثاني 
إلى حرٍب  األمُر  االحتماالت أن يفضي 
عالمّيٍة ثالثٍة »تصعيٍد ساحق« ودخول 
دوٍل أخرى على خّط المواجهة مباشرة، 
وأخيًرا احتمال توّقفها فجأًة. يتراجُع 
نعرف  فال  الهاوية،  حافة  عن  الجميع 
خراٌب  وإّنما  منتصًرا،  وال  مهزوًما  لها 
سوف تستمرُّ أثاُرُه طوياًل، ويستغرُق 
التعافي منه زمًنا وجهًدا ومااًل كثيًرا. 
تتفاقُم  والثاني  األّول  السيناريو  في 
لتطاَل  اإلنسانّيُة  والمعاناُة  األزمُة 
يتوّقف  الثالث  وفي  وقارات،  شعوًبا 

ويستخلصون  حدث،  ما  أماَم  العقالُء 
إعادة  في  ليشرعوا  والدروَس؛  العبَر 
على  للردم  وهندسته  العالم  هيكلة 
أو  األزمات،  على  للتغلّب  أو  الفجوات، 
أكثَر  لعالٍم  الناظمة  التشريعات  لسّن 

إنسانّيًة وأقلَّ عنًفا وغباء.      
روسيا:

الدوافُع  ما  الحرب؟  هذه  لماذا  لكن 
ال  الواقع،  في  وراءها؟  الحقيقّيُة 
بمعاينة  إال  يجري  ما  فهُم  يمكُن 
ثالث قضايا؛ شخصّية بوتين، تداعيات 
السياسة  السوفييتي،  االّتحاد  انهيار 
هذا  وبين  الناتو،  وحلف  األمريكّية 
أزمة  واحتقان  الصين  صعود  وذاك 
تقريًبا  عاًما   20 خالل  الليبرالّية. 
المجروح  روسيا  على  األحواُل  تبّدلت 
كرامتها  والمنتهكة  كبرياؤها، 
أن  بعد  نجمها  واآلفل  وسيادتها 

سطع طوياًل في ظّل إمبراطورّيتين؛ 
أنواًعا  خاضت  وسوفيتّية.  قيصرّية 
األرض  )الضّم،  الحروب  من  كثيرًة 
 ،)... المختلطة،  الحرب  المحروقة، 
على  خارجّيًة  استراتيجّيًة  وطّورت 
واستعادة  الداخلي  البناء  من  مراحل: 
العافية، مروًرا بترتيب الجوار القريب، 
العالمّي  النظام  جدران  بقرع  وأخيًرا 
مّتكئًة  )التوّسع(،  القطبّية  أحادّي 
على فكٍر هجيٍن »األوراسّية الجديدة«، 
عوائد  من  مالّيٍة  مزدوجة:  وقّوٍة 
عسكرّيٍة  أساًسا،  والغاز  النفط  بيع 
قّوٍة  أكبر  لثاني  ومطّورٍة  محّسنٍة 
األحمر(.  الجيش  )ووريثة  الكون  في 
واجتمع ذلك كلّه تحت قيادٍة حاسمة، 
لشخصّيٍة ال تخلو من اضطراٍب وغرابٍة 
من  المرّكب  المحّنك  بوتين  وقسوة؛ 
تجاربه  من  نبعت  متعّددة،  هوياٍت 
الشخصّية وتجربة روسيا )رجل دولة، 
رجل التاريخ، الناجي، الدخيل/الغريب، 
اإلمبريالي، المخبر(. فماذا أراد قيصر 
إعادة  أراد  العام«:  و«أمينها  روسيا 
بناء روسيا واستعادة مجدها وقّوتها 
وتحديثها، ومن َثمَّ إرغام العالم على 
وأمنها  مصالحها  وأخذ  احترامها، 
القومّي بعين االعتبار. أراد بناء اّتحاٍد 
أوراسي يوازي االّتحاد األوروبّي، أراد 
بناء »عالٍم روسي«، وضمان جوار روسيا 
القريب، أراد وقف توّسع الناتو شرًقا، 
وأيًضا أراد أن يكون شريًكا في نظاٍم 
أهداٌف  وثّمة  األقطاب،  متعّدِد  دوليٍّ 

خفّيٌة أخرى. 
تكن  لم  بوتين  تقديرات  أّن  يبدو 
التي  التكتيكات  وكذلك  صائبًة، 
المقاومة  العالم،  فعل  )ردود  اّتبعها 
األوكرانّية، الضربة الخاطفة، التهديد 
اختالط  أّن  يبدو  كما   ،)... بالقّوة، 
)التصعيد  المشروع«  »الحّق  مقاربة 
منطق  مع  استراتيجّية(،  ألهداٍف 
لحلٍّ  توطئٌة  )التصعيُد  »الصفقة« 
يمكن  ما  إلى  أفضى  عليه(،  مّتفٍق 
بال  )التصعيُد  »ورطة«  نسّميه  أن 
تفاهماٍت وبال أفٍق سياسيٍّ واضح(، ما 
يجعلني أجزُم بأّن بوتين قد اسُتدرج 
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فوقَع في الفّخ!
كان العالُم يتطلّع إلى عودة روسيا إلى 
انكفاٍء  بعد  الدولّية  السياسة  مسرح 
الوحيد  القطب  لتوازن جبروت  مؤّقٍت 
غلوائه،  من  لتقلّل  أو  وهيمنته، 
وطموحاٍت  بتطلعاٍت  تعود  بها  فإذا 
إلى  تستنُد  الطابع،  إمبراطورّيِة 
الُمحافظة  النسخة  بين  تجمع  عقيدٍة 
والمسيحّية  الروسّية  القومّية  من 
األرثوذكسّية، يدفعها إيماُن قيادتها 
يحكم  األرض  حافة  يحكم  من  بأّن 
يتحّكم  أوراسيا  يحكم  ومن  أوراسيا، 
األرض:  )حافة  العالم  مصير  في 
األوسط  والشرق  األوروبي  الشاطئ 
هذا  دينامو  وروسيا  المدارّية(  وآسيا 
الفّعال  التنظيم  امتلكت  إذا  المحور 
أراد  لقد  المتطّورة.  والتكنولوجيا 
اّتكاًء  دولّيٍة  مكانٍة  تحقيَق  بوتين 
على أداٍة عسكرّيٍة قوّيٍة وتأميم قطاع 
قّوته ودهاءه  الغرب  استنفر  الطاقة. 
ليقّوض هذا الخطر الوجودي قبل أن 
يستفحل ويتمّدد ويتحالف مع خطٍر 
خطٍر  األدنى،  الشرق  من  قادٍم  آخَر 
واعٍد  باقتصاٍد  ومعّزٍز  بالسالح  مدّجٍج 

ومنافٍس شرس. 
أمريكا:

المستفيد  المّتحدة،  الواليات  تبّنت 
انهيار  من  األوحد،  وربما  األّول 
»حّث  سياسة  االشتراكّية،  المنظومة 
أهانتها  أن  بعد  روسيا،  تجاَه  الدّب« 
عليها  الخناق  يلتسين، وضّيقت  زمن 
تريد  ومجال،  مكاٍن  من  أكثَر  في 
وتحويله  وتوسيعه  الناتو  تعزيز 
بمصالحها  الخاص  مجالها  خدمة  إلى 
عن  تعّبر  التي  الخارجّية  وسياستها 
قّوة«  »مراكز  نافذٍة  مجّمعاٍت  ثالث 
تتحكم في معطيات القرار األمريكي 
الحربي،  الصناعي  المجمع  وحيثياته؛ 
قطاع النفط والغاز والتعدين والقطاع 
المصرفي والعقاري. في غضون ذلك، 
عزل  على  عملت  إضعافها،  وبهدف 
الشعوب  تأليب  في  وأسهمت  روسيا، 
انقالب  ودعمت  المجاورة،  والدول 
السياسة  هدفت  لقد   .2014 كييف 
إنتاج هيمنتها  إعادة  إلى  األمريكّية 
بيت  إلى  أوروبا  وإعادة  العالم،  على 
الروسّية  الثروات  واستغالل  الطاعة، 
الهائلة، فكانت أوكرانيا أداًة أمريكّيًة 
غالًيا!  الثمَن  تدفُع  هي  وها  بامتياز، 
ولكن روسيا أيًضا سوف تدفع الثمن، 
الفّخ،  في  فبوقوعها  العالم،  وكذلك 

شريًكا  تصبح  ألن  روسيا  تخاطُر 
اشتداد  )مع  للصين  وتابًعا  صغيًرا 
أو  معها(،  والوقوف  لدعمها  حاجتها 
أن تعود القهقرى عقوًدا طويلًة إلى 
الوراء؛ عزلة وتخلف وانهيار مشروعها 

التحديثي. 
في هذه الحرب ال يوجد سالٌح بمقدوره 
أن يؤذي الخصَم فقط، وإّنما بارتداِدِه 
تصدير  )وقف  كذلك  مستخدِمِه  على 
التكتيكّي،  النووّي  استخدام  الغاز، 
العقوبات االقتصادّية وهكذا(، فهذِه 
حرٌب تدور بين خصوٍم حوَل كلِّ شيء؛ 
الوطنّية  والكرامة  والنفوذ  الطاقة 
والسيادة والتحّكم في النظام الدولي. 
الحالّية  الحرب  معطياُت  تظهُر 
الخاص  الروسّي  التكتيَك  أّن  بوضوٍح 
تربك  محدودٍة  حرٍب  بين  بالمراوحة 
للروس،  عملّيًة  ميزًة  وتحّقق  الغرب، 
تقوم  كبرى  استراتيجّيٍة  وبين 
الُهوّية  على  مبنّيٍة  للعالم  رؤيٍة  على 
وصل  قد  وإمبريالّية(  )ميسيانية 
في  تفشُل  روسيا  مسدوًدا:  طريًقا 
داخليًّا  وتستنزُف  أوكرانيا،  تطويع 
وتعزل  االقتصادّية،  العقوبات  جّراء 
الجديدة«  »ألوراسيتها  تجد  فال  ا  دوليًّ
وال  مؤيًدا  الحربّية  لممارساتها  وال 
رؤيٍة  عن  تعبر  وهي  ال  لَم  نصيًرا؛ 
اإلنسان،  لمصير  ومتشائمٍة  مظلمٍة 
العدمّية.  من  بأشكاٍل  االتصال  وتعيد 
عميقٍة  أمٍل  خيبة  على  تقوم  إّنها 
الشيوعّية  فشل  بسبب  الحداثة،  من 
الحرب  حلّت  التسعينات.  وإصالحات 
الكبرى  االستراتيجية  محّل  المحدودة 
فباء كالهما بالفشل في تغيير النظام 
الدولي وتحقيق مكاسَب فعلّيٍة لروسيا 

اقتصادية واستراتيجية. 
الشهير  األمريكي  الدبلوماسي  يقول 
الناتو  توّسع  سياسة  إّن  كينان  جورج 
أّن  مذّكًرا  الروس،  استفّزت  شرًقا 
أمريكا لديها حاجٌة خاصٌة وغيُر واعيٍة 
خارجي.  عدٍوّ  إلى  العديدين  قبل  من 
مع نهاية الحرب الباردة كان يجب حّل 
حلف الناتو فلم يعد له ما يبّرر وجوده 
األمريكّية.  »الحاجة«  هذه  باستثناء 
احتواء  نظرية  صاحب  كينان،  اعتقد 
االحتواَء  أّن  السوفييتي،  االّتحاد 
واقتصاديًّا  ا  سياسيًّ يكون  أن  يجب 
للصدام  داعي  وال  ا  وأيديولوجيًّ
الخلفّية،  هذه  خالل  من  العسكرّي. 
من  عديدون  وجنراالت  كينان  فزع 

توّسع الناتو شرًقا في التسعينات. 
قّدم عالُم الواقعّية الجديدة ميرشايمر 

باعتباره  الروسي  للسلوك  تفسيًرا 
حيث  القومي«؛  »البقاء  لضمان  إجراًء 
باعتبارها  روسيا  أوكرانيا  تخدم 
»دولًة عازلة«، ذات أهمّيٍة استراتيجّيٍة 
يرون  آخرين  علماء  أّن  غيَر  هائلة، 
لتبرير  واهيٌة  القومي  األمن  حّجة  أن 
التوازن  ظّل  في  الروسي  الهجوم 
إّنما  روسيا  أّن  واألحرى  النووّي، 
الهياكل  انهيار  نحو  أن تدفع  أرادات 
األمنّية المشتركة بينها وبين أوروبا، 
فيما يشبه االنقالب على استراتيجية 
لألمن  مختلف  مفهوم  وتبّني  الغرب 

األوروبي. 
الصين:

في  الصراع  من  الدول  مواقُف  عكست 
وجلّية؛  واضحًة  اختالفاٍت  أوكرانيا 
تفّسرها عوامُل جيو-سياسة، وضغوط 
وأيًضا  أمنّية،  ومخاوف  اقتصادّية، 
أو  محلّية  سياسّية  وخالفات  توّترات 
إقليمّية. الالفت أّن بعض الدول غلّبت 
التزامها بمبادئ السيادة والنظام على 
الدول  وبعض  المحّددة،  مصالحها 
لحرٍج  درًءا  »حيادّية«  مواقف  تّتخذ 
كسٍب  في  طمًعا  أو  لعقاٍب  منًعا  أو 

مزدوج. 
من  بالرغم  ملتبٌس  الصينّي  الموقُف 
المحافظة  تريد  فالصيُن  وضوحه؛ 
يترّتب  وما  روسيا  مع  صداقتها  على 
عليها من منافع، ولكّنها أيًضا ال تريد 
سلًبا  ينعكس  ال  بما  الغرب  معاداة 
المستمّر.  االقتصادّي  تطّورها  على 
المصالح  بين  والتناقض  الحرج  مع 
الموقف  وصف  يمكن  واألهداف 
ميٍل  مع  المدروس  بالحياد  الصيني 
النظر  وجهة  )تبّني  لموسكو  واضٍح 

الروسّية(.  
المصالح  على  مباشرًة  األزمة  تؤّثر  ال 
يظلُّ  فموقفها  لذا  للصين،  الجوهرّية 
فالحرُب  المخاطرة،  ويتجّنب  ملتبًسا، 
ديناميتين:  عن  تعبيٌر  لها  بالنسبِة 
األمن  على  والغرب  روسيا  بين  صراٌع 
اإلقليمي، وصراع بينها وبين أوكرانيا. 
بكين  تفضل  الحالتين،  كلتا  في 
عبر  نزاعاتها  حّل  على  األطراف  حّث 
تفقد  أن  تريد  ال  فهي  المفاوضات، 
النامية،  الدول  بين  األخالقّية  مكانتها 
وال تريد التعّرض للنقد والمشاكسة من 
الروس،  صداقة  فقدان  وال  الغرب  جهة 
لكّن  الحساسّية،  وشديُد  رفيٌع  خيٌط  إّنه 
األكبر من هذه  الرابح  الصين قد تكون 

الحرب!
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مقاربٌة مبدئّيٌة لمساراِت الحرِب األوكرانّية
حمدي عبد العزيز. كاتٌب سياسّي/ مصر

المباشرة، ستحّدد شكَل  المباشرة وغير  الحرِب األوكرانّية  نتائَج  أّن  ما من شكٍّ 
العالم، استكمااًل لما بدأته مرحلُة فيروس كورونا، حيث شّكلت أّوَل تحدٍّ حقيقيٍّ 
لطبيعة القوي الصاعدة إلى مستوى القطبّية الدولّية، ووضعت موازين القوى 
في اختباٍر نجحت فيه الصين )الرأسمالّية المخّططة بقيادة أكبر حزٍب شيوعيٍّ في العالم(، 

وروسيا )رأسمالّية الدولة الكنزّية(.

مراكُز  سقطت  فقد  المقابل  وفي 
اختبارات  في  النيوليبرالّية  الرأسمالّية 
أعلى  بترّكز  األمُر  انتهى  عندما  الوباء، 
أمريكا  في  والخسائر  الضحايا  معّدالِت 
نجحت  حين  في  أوروبا،  دول  وبعض 
الصيُن في الخروج من حالة انتشار الوباء 
الصحي،  نظامها  قّوة  بفضل  سريًعا، 
االّتحاد  من  ورثته  ما  بفضل  وروسيا 
صحّية.  مؤّسساٍت  من  السوفييتي 
وباء  نشاط  ذروة  من  الخروج  وبمجّرد 
الواليات  بدأت  ما  سرعان  الكورونا؛ 
بكلٍّ  تحّرشاتها  األمريكّية  المّتحدة 
تحّددت  فقد  وهنا  وروسيا،  الصين  من 
المسرح  على  المتصارعة  القوى  أهداف 

األوكراني.
أوكرانيا  حرَب  روسيا  تخوُض  فبينما 
اإلقليمّي  وضعها  تصحيح  من  كنوٍع   -
وضعها  مع  يتناسب  نحٍو  على  واألمنّي 
ألّمٍة  وكدولٍة  صاعٍد  كقطٍب  الدولي 
انهيارها  مرحلة  تجاوزت   - كبيرٍة 
وبهدٍف  جديد،  من  قواها  واستنهضت 
القومّي  األمن  على  الحفاظ  هو  معلٍن 
وأخطاٍر  تحّدياٍت  مواجهة  في  الروسّي 
على  الناتو  وصول  في  تتمّثل  حقيقّيٍة 
أمريكا  خاضت  حين  في  روسيا،  حدود 
يعاني  قطًبا  باعتبارها  المعركة،  هذه 
من تراجٍع ويريد أن يوقف هذا التراجع 

بهجوٍم عكسّي، يقوم فيه بخنق فرص 
)أي  تصاعدها  يهددها  التي  األقطاب 

الصين وروسيا(، بأهداٍف استراتيجّية :
نحو  المّتجهة  أوروبا  فصل  أّولها: 
التواصل )البنيوّي( على قاعدة المصالح 
نحٍو  على  والصين  روسيا  مع  المشتركة 
الهيمنة  عن  انسالخها  إلى  يؤّدي  قد 
المّتحدة  للواليات  والعسكرّية  السياسّية 

األمريكّية .
ولذلك ليس غريًبا أن تكون أّول األهداف 
األمريكّية هي ضرب خط نودستريم 2، 
أوروبا  بين  التعاون  وقف  إلى  وصواًل 
األحفورّية  الطاقة  مجاالت  في  وأمريكا 

والنووّية.  
ثانيها: هو وضع صواريخها النووّية في 
وتأديب  لخنق  مباشرًة  روسيا  خاصرة 
مستقبِل  إنهاء  ثّم  ومن  روسيا  وإزالل 
والطريق  البحري  الحزام  خطّي  اّتصاٍل 
البري الصينيين، في إحدى أهّم النقاط 
الحزام  لمبادرة  البنيوّية  االستراتيجّية 
النقطة،  هذه  عند  وتفجيرها  والطريق 
باإلضافة لمحاولة تفجيرها بالتوازي في 
أفغانستان  عند  البري  انطالقها  نقاط 
وعودة  خان  عمران  )إسقاط  وباكستان 
الرهان علي الجيش الباكستاني والرابطة 
محاولة  مع  أيًضا  بالتوازي  اإلسالمية(، 
)التلغيم  البحري  االنطالق  نقطة  خنق 

شواطئ  قبالة  الهندي  للمحيط  النووي 
استراليا(، وبنظرة جرد مبدئّية على ما 
تحّقق حّتى اآلن من األهداف الروسّية، 
فسنجد أّن روسيا حتى هذه اللحظة التي 
اقتربت  قد  المقال،  هذا  فيها  يكتب 
حليفٍة  جواٍر  منطقِة  تحقيق  من ضمان 
أوكرانيا  شرق  منطقة  وهي  وآمنٍة 
أحكمت  الذي  الدونباس  إقليم  وتحديًدا 
السيطرة  األوكرانّيون  وحلفاؤها  هي 
يمّثل  واقًعا،  أمًرا  هذا  وأصبح  عليه، 
أوراق  من  محسومة  ورقة  به  االعتراف 
التفاوض على إنهاء الحرب، وقبل ذلك 
فقد أصبح االعتراف األوكراني بروسية 
إلى  باإلضافة  منه،  مفروًغا  أمًرا  القرم 
حياد أوكرانيا الذي اعتقد أّنه قد أصبح 
حقيقًة سواًء لألوكرانيين أو لحلف الناتو 
ذاته، وهذِه هي أهّم األهداف الروسّية 
من  االقتراب  عن  الحديث  يمكننا  التي 
األهداف  عن  أّما  اآلن،  حّتى  تحّققها 
الجزم  ألوانه  السابق  فمن  األمريكّية، 
ا  بتحّقٍق يضمن له دوام األثر ولو جزئيًّ

لألهداف األمريكّية.
 صحيٌح أّن عالقات أوروبا بروسيا وصلت 
روابط  وتمّزقت  لها  مستوى  ألدنى 
وكتلتها  أوروبا  بقلب  الروسي  التقارب 
ألمانيا  في  المتمّثلة  الصلبة  المركزّية 
لكن  أوروبا..  باقي  ثم  ومن  وفرنسا 
هذا ليس في المطلق سواًء في المنظور 
اآلني أو المنظور اآلجل، وخاّصًة أّن هناك 
األحفورّية  للطاقة  المستهلكة  الدول 
لفّك  مؤّهلة  غير  الروسّية،  والنووّية 
المصلحّية بروسيا وهناك دول  روابطها 
كالمجر  صراحة:  ذلك  أعلنت  أوروبّية 
موقًفا  تقفان  الدولتين  إن  بل  وصربيا، 
رغم  روسيا،  تجاه  الناتو  لمواقف  رافًضا 

عضوّية المجر في حلف الناتو.
كذلك، فإْن كان من الصحيح القول: إن 
يجعل  بشكٍل  توّقف  نودستريم،  خط 
أوروبّية  كقطيعة  بهذا  يعتّد  البعض 
روسّية، ولكن المتابع للمواقف األلمانّية 
سيستنج  الطاقة،  مسألة  من  واألوربّية 
أن هذا الدول تنتظر مجّرد عقد اّتفاق 
إنهاء الحرب للعودة إلى بدء التعاون مع 

روسيا  .
وبغض النظر عن بريطانيا التي ال يمكن 
األوروبّية  اللحمة  من  جزًءا  اعتبارها 
قلب  فإّن  ا،  تاريخيًّ الفاعلة  غير  وبولندا، 

ف..
مل

ال
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أوروبا يعّبر بين حيٍن وآخر على أنه ال 
حالة  وهناك  بل  روسيا،  إقصاء  يمكن 
تململ من الحصار االقتصادي المفروض 
أوروبا  في  إّن  بل  روسيا،  على  ا  أمريكيًّ
عدم  حول  بوضوح  تسمع  أصواًتا  اآلن 
بالنسبة  االقتصادية  العقوبات  جدوى 
عقاًبا  جاءت  إّنها  حيث  من  لروسيا، 
في  المنخرطة  أوروبا  دول  على  ا  عكسيًّ
الناتو، وعلى الرغم من احتمالّية انضمام 
السويد إلى الناتو وتفكير فنلندا الجارة 
لروسيا في ذلك، إال أّن هناك تصّدعاٍت 
في  صراحًة  تتمّثل  ذاته،  الناتو  في 
من  وهناك  والمجر..  تركيا  مواقف 
الحرب  انتهاء  بعد  ما  فرصة  يتحّين 
المستقّل  األوروبي  الدفاع  قضّية  لطرح 

عن أمن أوروبا )فرنسا(.
نشهُد ألّول مّرٍة في تاريخ ما بعد الحرب 
الطاعة  عن  خروًجا  الثانية،  العالمّية 
تمّثل  كانت  قوى  من  األمريكي،  للسّيد 
في مراحَل سابقٍة دور الخادم الوظيفي 
 - )السعودّية  األمريكّية  للمصالح 
باكستان - اإلمارات(، التي بدأت تتململ 
األمريكي في مواقفها  السّيد  أوامر  من 
الروسّية  الحرب  أثناء  بآخر  أو  بشكٍل 
حقيقتها  في  هي  التي  األوكرانّية 
حرب من حروب الهيمنة األمريكّية، بل 
إلى  قد وصلت  والشروخ،  التشّققات  إّن 
فالمجر  ذاته،  الناتو  حلف  جدران  داخل 
االمتثال  يرفضان  الناتو   عضوا  وتركيا 
إنه  بل  روسيا،  تجاه  الناتو  لمواقف 
أن  بعد  أوروبا  ُتراجع  أن  المرّجح  من 
األمن  مسألة  األوكرانّية،  الحرب  تنتهي 
الناتو  بقاء  وجدوي  األوروبي  القومي 
ما  وهذا  األوروبي،  القومي  لألمن  عراًبا 
كلمات  من  بإشاراته  نأخذ  أن  يمكننا 
ضرورة  عن  ماكرون،  الفرنسي  الرئيس 
األمن  عن  المستقّل  الذاتي  الدفاع  بناء 
استقالل  وضرورة  األوروبي  القومي 
أوروبا في مساري األمن والطاقة، وهذه 
إشاراٌت ذات دالالٍت عميقة، توّضح مدى 

تململ الحلفاء داخل جدران الناتو  .
عن  الحديث  يمّر  أن  يمكن  ال  كذلك، 
اآلن،  حتى  األوكرانّية  الحرب  تأثيرات 
تعميق  في  دورها  أمام  نقف  أن  دون 
صعيد  على  والطاقة  الغذاء  أزمة 
بتطّوراٍت  ينذر  ما  وهو  المجتمعات، 
مجتمعّيٍة داخل العديد من بلدان العالم، 
بالنسبة  النامي  العالم  بلدان  في  سواًء 
المتقّدم  العالم  بلدان  أو  الغذاء  ألزمة 
يتوّقع  ما  وهو  الطاقة،  ألزمة  بالنسبة 
لها أن يفّجر قالقل وصراعات وتناحرات 
داخلّية، قد تسهم هي أيًضا في تغيير 

شكل العالم. 

ة..
لي

دو
ن 

ؤو
ش

خاص )الهدف(

شعار  إلى  الناتو  دول  أطلقته  الذي  أوكرانيا  عن  الدفاع  شعار  استحال 
تدفيع روسيا ثمن هجومها على أوكرانيا؛ فدول الناتو ال تنوي إرسال 
ولكن  الحقيقة،  في  أبًدا  ذلك  تنِو  ولم  أوكرانيا،  عن  للدفاع  قواتها 
باألساس تحويلها لمتراس وحفرة موت للروس، غير مبالية بمصير األوكران أو 

غيرهم.
والفاشيين  والقتلة  المرتزقة  حشد  عمليات  بدأت  التوجه؛  هذا  مع  انسجاًما 
كثير  ارَتَكب  الذين  هؤالء  ألوكرانيا،  وإرسالهم  األرض  أقطار  من  المتطوعين 
منهم جرائم حرب ال تحصى في اليمن والعراق وسوريا وأمريكا الجنوبية وغيرها، 
النوعية  األسلحة  من  اآلالف  بعشرات  وسبقتهم  ألوكرانيا،  التحرير  ُرسل  هم 
الصالحة لالستخدام الفردي، مضادات للدروع ومضادات للطائرات من كل نوع تم 
ضخها ألوكرانيا وتوزيعها على نطاق واسع. وسواء استمرت الحملة الروسية على 
أوكرانيا أو انحسرت، نحن نتحدث عن سالح في كل يد، يحمله مواطنون أوكران 
وجنود ومرتزقة قادمين من الخارج، أسلحة مدمرة كفيلة بإشعال حرب مستمرة 
لسنوات، وإبقاء البالد كساحة قتال وقتل متبادل حتى لو انسحب الروس منها 

وأعلنوا إنهاء حملتهم اآلن.
ال يخفي المسؤولون الغربيون في تصريحاتهم رغبتهم في إطالة أمد القتال 
في أوكرانيا لسنوات طويلة، وهذا الهدف المعلن يتم العمل له في كل لحظة، 
وبينما تبدو هذه البيئة المشتعلة بالقتال والمسلحة حد التخمة، مرشحة لالمتداد 
لغيرها من بلدان أوروبا شرقها وغربها، تتصاعد حملة اإلجراءات ذات الطبيعة 
التفجير  التحريض وعوامل  الفاشية في أوروبا، ويتم خلق بيئة يهيمن عليها 
بالتأكيد  تذكر  ظروف  المختلفة؛  أو  للحرب  المناهضة  األصوات  تقصى  فيما 

بعوامل اندالع الحروب األهلية أو تفجير الحرب العالمية الثانية.
المهيمنة عليه من هذه األزمة ال  السياسة األمريكية  الناتو، وتحديًدا  إن هدف 
تبدو كاملة الوضوح، ولكن طبيعة هذا اإلجراءات تخلق سياق ذو نتائج مدمرة 
أوروبا، سيكون أكثر كلفة  المتحدة عن  الواليات  والمؤكد »دفاع«  الوجوه،  بكل 
بكثير على األوروبيين من تركها لما اعتبرته الواليات المتحدة »تهديد روسي«. 
هذا الدفاع اإلجباري الذي فرض على أوروبا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، 
كان يعني باألساس جعل أوروبا منصة للصواريخ األمريكية النووية وقاعدة لحصار 
سياسات  لنسج  أوروبية  محاولة  كل  تبدو  الحين  ومنذاك  السوفياتي،  االتحاد 
مستقلة نسبًيا أو متصالحة مع جوارها الشرقي موضع لتدخل أمريكي تصعيدي، 
بالتأكيد ليست الحكومات األوروبية ضحية بريئة لهذه السياسات، بل إن كثيًرا 
الستار  وخلق  القارة  في  األمريكية  الهيمنة  على  لإلبقاء  باستمرار  سعي  منها 
واستجابة  األوروبية  النخبة  امتيازات  على  حفاًظا  آخر؛  تأثير  أي  الحديدي ضد 
التي ما زالت تهيمن على عمليات  الفاشية االستعمارية  الرؤى  لخيط ممتد من 

صناعة السياسة في هذا الحيز.
إن خلق الرعب من السوفييت واآلن من الروس أو من غيرهم، ليس أكثر من وصفة 
لتصنيع ما هو أكثر رعٍبا، ما قد يمزق العالم بأسره وليس أوروبا فحسب، ولكن 
التخلي عنها او تخيل العمل بدونها، فيما علينا جميعا كبشر أن ندفع الثمن.يبدو أن صناعة التدمير الممنهج هي أداة دائمة ال يمكن للمعسكر الرأسمالي 

صناعة التدمير
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هل روسيا قادرٌة على مواجهِة التحّديات 
وتغيير العالم؟!

اسحق أبو الوليد. كاتٌب سياسّيٌ فلسطينّي/ فنزويال

الخطوُة األولى  القّوِة واإلرادِة هي  أّن شلَل  »أظهرت األحداُث بشكٍل مقنٍع 
نحو التدهّور الكامل؛ بمجّرد أن فقدنا الّثقة بأنفسنا بعَض الوقت عانى ميزاُن 

القوى في العالم من االضطراب«
                                                                         فالديمير بوتن 24 شباط

السابق  السوفييتي  االّتحاد  تفّكِك  رغَم 
ُه اإلمبريالّية،  وسقوطه، الذي كانت تعدُّ
المباشر  التهديد  األمريكّية  وخاّصًة 
حلف  وتفّكك  لوجودها،  واالستراتيجي 
لمواجهة  أساًسا  ُشّكل  الذي  »وارسو« 
لحلف  العدوانّية  الحربّية  االستراتيجّية 
شمال األطلسي، استمّرت هذه العدوانّية 
االّتحادّية،  روسيا  ضّد  أكبَر  بشراسٍة 
كما  ألّنها  وتفتيتها  تجزئتها  بهدف 
»الوثائق  تعّدها  بوتن  الرئيس  يقول 
األمريكّية العدّو األساسي للناتو«، مؤّكدًة 
العدوانّية  الطبيعة  على  جديٍد  من 
يثبت  مّما  وأدواته،  الرأسمالي  للنظام 
أو  الرأسمالّية  »إصالح«  محاوالت  أّن 
إصالحّيٌة  خدعٌة  إال  هي  ما  »أنسنتها« 
المهّمُة  لتظلَّ  وطبيعتها،  تنسجم  ال 
على  العمل  في  تتمّثُل  االستراتيجّيُة 
التشكيلة  بناء  إلى  واالنتقال  إنهائها 
الجديدة،  االقتصادّية  االجتماعّية 
االشتراكّية  ستكون  التي  الشيوعّية، 

مرحلتها االنتقالّية.  
استمرار  أيًضا،  االستنتاج  هذا  يعّزُز  ما 

ما  انتهاء  بعد  نفسه  اإلمبريالّي  سلوك 
التي حسمت من  الباردة،  بالحرب  سّمي 
خاللها الواليات المّتحدة الصراع لصالحها، 
ومضاعفة شهّية إداراتها لترتيب العالم 
على أهوائها ومزاجها بما يضمن تأبيد 
أفسدها  التي  عرشه،  على  ترّبعها 
البشرّية  للمجتمعات  الطبيعّي  التطّور 
حيث  المختلفة،  االقتصادّية  وأنظمتها 
وروسيا  اقتصاديًّا،  منافًسا  الصين  برزت 
اإلرادة  يمتلكان  عسكريًّا،  منافًسا 
ذاتهم  عن  للدفاع  واإلصرار  واالستعداد 
وقيمهم ومصالحهم وسيادتهم ووحدة 
أراضيهم وعن عوامل استمرار تفّوقهم. 
بوتن  الرئيس  خطاب  من  يّتضح  وكما 
استيعاٌب  الماضي، هنالك  21 شباط  في 
َتكرار  لتجّنب  وتنّبٌه  الماضي  لدروس 
بوضوٍح  حّددها  التي  الماضي  أخطاء 
تشّكل  أن  منذ  متناهية،  وبصراحٍة 
التي  انهياره،  السوفييتي حّتى  االّتحاد 
المتعاقبة،  االّتحاد  قياداته  بها  وقعت 
القومّيات  بموضوع  يتعلّق  ما  وخاّصًة 
وحّقها في االنفصال دون ثمن، ومنحها 

ما ال تستحّق من أراٍض ليست لها، حيث 
القومّية  الطموحات  بكتيريا  »إّن  يقول 
لم تختِف واللغم الذي وضع في البداية 
الدولة  مناعة  إضعاف  مسيرة  يواصل 
ضّد عدوى القومّية، التي تنتظر الوقت 
المناسب فقط، كان هذا اللغم هو الحق 
السوفييتي«.  االتحاد  عن  االنفصال  في 
ويصل إلى استنتاجيِن مهّميِن يشّكالن 
االستراتيجّية  المعالم  لرسم  األرضّية 
لمستقبل روسيا وأوروبا وللعالم الجديد 

المنتظر. 
االستنتاُج األّوُل فلسفيٌّ بامتياز، ويصلح 
لكّل من يريد االستفادة منه، كما ذكره 
نًصا »أّن اعتبارات الوضع السياسي الحالي 
لحظٍة معّينٍة من  رائعًة في  مهما بدت 
الزمن، ال ينبغي بأّي حاٍل من األحوال أن 
تؤخذ أساًسا للحكم«، أي يجب االعتماد 
إليها،  واإلصغاء  الواقع  دينامّية  على 
ال  المستجّدة  المعضالت  لحّل  وتجييرها 
االستنتاج  أّما  لموضوعّيتها.  االرتهان 
يتعلّق  األّول،  الذي يتكامل مع  الثاني، 
يؤّكد  الذي  والفكرّي  المعنوّي  بالجانب 
المفاهيم  واستبدال  التزييف  »أّن  على 
والتالعب بالوعي والخداع له ثمن«، الذي 
ا، يقول »إّن من ينتهك  يساوي مبدأ علميًّ
قوانين الطبيعة والبناء والتطّور، يطارد 
 « ينتهكها  التي  القوانين  من  ويعاقب 
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ومن ال يّتخذ القرار المناسب في اللحظة 
السبب والضرورة،  المناسبة ويزاوج بين 
يخسر الفرصة التاريخّية الحاسمة ويخرج 

من التاريخ.   
 بناًء على ذلك، قبل أن يذهب بوتن إلى 
االستراتيجّية  العسكرّية  العملّية  إجراء 
خطابه  في  عّدها  التي  أوكرانيا،  في 
أبرز  قد  وكان  تاريخّية«،  روسّية  »أرض 
بين  الجوهري  التناقض  كلمته  في 
نهجين أو مبدئين في السياسة الدولّية 
أو  المبدأ  واالستقرار.  باألمن  المتعلّقة 
الواليات  تتبّناه  الذي  اإلمبريالّي،  النهج 
الذي  المعسكر  مكّونات  وكّل  المّتحدة 
»يحقُّ  أّنه  على  ويقوم  عليه،  تسيطر 
ضمان  طريقة  اختيار  حرّية  دولٍة  لكلِّ 
تريد«.  حلٍف  أي  إلى  واالنضمام  أمنها 
اآلخر  النهج  أو  المبدأ  هنالك  بالمقابل 
قبل  من  وُرفض  روسيا،  اقترحته  الذي 
تّم  عندما  وحلفائها  المّتحدة  الواليات 
التوقيُع على اتفاقّية األمن الدولي، الذي 
يرتكز على »أن ال تبني دولة أمنها على 
حساب الدول األخرى« هكذا، وكما يقول 
بوتن »أصبح حلف الناتو هو سبُب األزمة 
مباشٍر  بشكٍل  وأّثر  األوروبّي  األمن  في 
الثقة  وفقدان  الدولّية  العالقات  على 
في  ذلك  في  بما  يتدهور،  بدا  والوضع 
استمّرت  حيث  االستراتيجّي«،  المجال 
على  العمل  في  المّتحدة  الواليات 
آبهٍة  غير  الدفاعي«،  نظامها  »توسيع 
بأمن ومصالح روسيا وغيرها من الدول، 
ا في القارات  واستمّرت في التمّدد عمليًّ
على  والسيطرة  الهيمنة  لتحقيق  كافًة 
وعلى  نقلها  وطرق  الطاقة،  مصادر 
الباطنّية  الثروات  من  ممكٍن  قدٍر  أكبر 
علّها  الصناعي،  إلنتاجها  الضرورّية 
أزمتها  من  الخروج  على  تساعدها 

الخانقة التي تفّجرت عام 2008. 
التي  التاريخّية  روسيا  جهتها،  من 
واألرضّية  الفقري  العمود  شّكلت 
السوفييتي  االّتحاد  لتشكيل  األساسّية 
بعد  عادت  االشتراكي،  ونظامه  السابق 
ضعيفة،  الدولي  المسرح  إلى  انهياره 
من  خالّيًة  األزمة  ثقل  من  مرهقًة 
مسلّحًة  لكّنها  الواقعّية«،  »اشتراكّيتها 
وتملك  عظيم،  وإنسانيٍّ  ثقافيٍّ  بإرٍث 
والتكنولوجيا،  والمعرفة  العلم  من  كنًزا 
خاّصة،  قيادّيًة  إمكانّيات  واكتسبت 
والخطأ  والنجاح  الفشل  رحم  من  ولدت 
عالميٍّ  لقطٍب  قيادتها  لدى  والصواب 
مهّم، تبارى وتنافس في المجاالت كافًة 
لعقوٍد  وحلفائها  المّتحدة  الواليات  مع 
أو  »الجديدة«  روسيا  إذن،  الزمن.  من 

روسيا اليوم لم تأِت من فراغ، بل »ولدت« 
أزماتها  لتجاوز  يلزمها  ما  بكّل  مسلّحًة 
مع  يتالءم  بما  جديد،  من  والنهوض 
الذي  الشيُء  الجديدة،  العالمّية  الظروف 
كانت تراقُبُه وتتابُعُه اإلداراُت األمريكّيُة 
»الدب«  وتقّدم  نهوض  ألّن  بالغ،  بقلٍق 
من  أسرع  بوتائر  يسير  الروسي، 
سمح  والتطّور  التقّدم  وهذا  المتوّقع، 
أوروبا  في  التوّغل  الحديثة  لروسيا 
كانت  التي  المواقع  في  حّتى  والتمّدد 
عليها،  حكًرا  المّتحدة  الواليات  تعّدها 
للنفط »أوبك«  المصدرة  الدول  كمنظمة 
المكّونة  الدول  ومع  معها  والتنسيق 
لضبط  وفنزويال  السعودّية  وخاّصًة  لها، 
فقط  ليس  يناسب  بما  اإلنتاج،  كمّيات 
وأيًضا  بل  المستهلكين،  احتياجات  مع 
مع ضرورات المنتجين، أي أصبح النفوذ 
وحسابات   توّقعات  من  أبعد  الروسي 
وخاّصًة  لروسيا  المعادية  الدوائر 
ارتكاز  بسبب  ُخدعت  التي  األمريكّية 
وتقديراتها  وتقييماتها  حساباتها 
الروسي  االقتصاد  »حجم«  على  فقط 
أن  األمريكّية:  المعلومات  تقول  الذي 
عشرة  الثانية  المرتبة  في  هو  ترتيبه 
دوليًّا. هذِه المعطيات دفعت اإلمبريالّية 
العلنّية  خطواتها  لتسريع  األمريكّية 
»وتشريك  روسيا  لحصار  والمكشوفة 
وتلغيم« محيطها األقرب ونقل التهديد 
أن  إال  الروسي،  »القلب«  إلى  األطلسي 
وفاتها  المرة،  هذه  يحالفها  لم  »الحظ« 
التي  الروسّية  اليقظة  بسبب  األوان، 
ساعدتها على القيام بالضربة االستباقّية 

بنجاح. 
لقد عملت اإلمبريالّية األمريكّية، جاهدًة 
لتجنيد  وإمكانياتها  طاقتها  وبكّل 
الدول  من  ممكٍن  قدٍر  وأكبر  حلفائها 
صراٌع  أّنه  على  الدائر  »الصراع«  إلظهار 
»روسيـ  أوكراني«، وأّنها ليست المسّبب 
له وال هي طرف فيه بل »ترفض العدوان 
»سيادٍة  ذات  لدولٍة  الروسي  واالحتالل« 
ومستقلّة«، وأّنها لن »تتدخل« عسكريًّا 
وحاولت  أوكرانيا،  جانب  إلى  لتقاتل 
والمدافع عن  الحامي  بمظهر  أن تظهر 
األوروبّية  القاره  في  واالستقرار  األمن 
العسكرّية  العملّية  من  وهّولت  والعالم، 
على  وخطرها  أوكرانيا  في  الروسّية 
أوروبا  على  للتأثير  األوروبي،  االّتحاد 
هذه  الحرب،  في  للمشاركة  وتحفيزها 
أّنها  بايدن،  إدارة  اّدعت  التي  »الحرب« 
تعلم توقيت بداها بدقة، وذلك من باب 
إال  أكثر،  ال  واألمنّية  السياسّية  المناورة 
بوقوعها،  ترغب  تكن  لم  ا  عمليًّ أّنها 

ألّنها كانت تعلم مسبًقا أّنها لن تكون 
وأن  أفغانستان،  احتالل  أو  براغ  كغزو 
المتحدة  الواليات  أن  يقدرون  »الروس«، 
لن تكون قادرًة على الدخول في مواجهٍة 
مع روسيا بسبب أوكرانيا، لما لذلك من 
تأثيٍر مباشٍر على األمن والسالمة الدولّية 
بهما  العبَث  طرٌف  يستطيع  ال  التي 
الجغرافي  القرب  وأن  يتأّثر،  أن  دون 
تأثيٍر  ذات  األوكراني،  الروسي  الثقافي 
قويٍّ لتحديد نتائج الحرب، من التقارب 
واشنطن  حكومتي  بين  السياسّي 
يبقى  حجمه،  كان  مهما  الذي  وكييف، 
العامل  قابل لالهتزاز والوهن أماَم قّوِة 
الحاسم العسكرّي والجيوسياسي، واألهّم 
أّنها  جّيًدا  تعلم  واشنطن  أّن  أيًضا 
هي  عسكريٍّ  صراٍع  نتائج  تتحّمل  ال 
المسؤولُة أّواًل عن تمويلِِه ودون مقابل، 
على األقّل اآلن، يتحّوُل سريًعا إلى صراٍع 
اقتصادّي، من المرّجح أن يستمرَّ لفترٍة 
طويلة، يشهد فيها االقتصاد األمريكي 
يعاِن  لم  التي  التضّخم  درجات  أعلى 
الماضي،  القرن  سبعينات  منذ  مثلها 
قابلة لمزيٍد من التدهور والتعّمق، مّما 
أخذ من اآلن يعكُس نفَسُه على مستوى 
شعبّيٍة  لقطاعاٍت  ونوعّيتها  المعيشة 
واسعٍة في المجتمع األمريكي. وما يفاقم 
من حّدة التعقيد للسياسة األمريكّية هو 
العالمّية  االقتصادّيات  كبرى  اصطفاف 
لإلجراءات  ورفضها  المحلّّية،  وعمالتها 
روسيا،  ضّد  )العقوبات(  القانونّية  غير 
مّما أّدى وألّول مّرٍة أن تعاني األطراف 
الطرف  من  أكثر  أو  مثل  المعاقبة 
اّتخاذ  على  روسيا  شّجع  مّما  الُمعاقب، 
وديبلوماسّيٍة  اقتصادّيٍة  إجراءاٍت 
وإعالميٍّ  سياسيٍّ  هجوٍم  وشّن  مماثلٍة 
وديبلوماسّي مواٍز للهجوِم العسكرّي ضدَّ 
مع  المّتحدة،  والواليات  الغرب  حكوماِت 
العسكرّية  الخّطة  تنفيذ  في  االستمرار 

التي رسمتها اإلدارُة الروسّية.
الروسي  الهدف  أّن  يّتضح  سبق،  مما 
هزيمُة  هو  العسكرّية  العملّية  هذه  من 
األطلسي،  وحلف  المّتحدة  الواليات 
لتمَّ  أوكرانيا  هزيمَة  الهدُف  كان  فلو 
يجري  ما  إّن  أّيام.  خالَل  احتاللها 
األطلسي  للنفوذ  فعليٌّ  تطهيٌر  هو 
واجتثاث  أوكرانيا،  في  األمريكي   -
العنصرّية  الصهيونازّية  لأليديولوجّية 
التهديَد  تشّكل  باتت  التي  والفاشّية، 
الفعليَّ لكّل أوروبا والعالم من جديد... 
في  جمعاَء  للبشرّية  األمُل  ويبقى 
التفّرد  ينهي  األقطاب،  متعّدد  األمريكي، ويكون أكثَر توازًنا وعداًل.عالٍم 
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بعَد حجِب الثقِة عن حكومِة »عمران خان«:
 الوالياُت المّتحدُة تعيُد باكستان إلى خانِة التبعّية

عليان عليان. باحٌث وكاتٌب سياسّي/ األردن

رئيس  حكومة  عن  الثقة  حجب  أعقاب  في  خطيًرا  منعطًفا  باكستاُن  دخلت 
الوزراء »عمران خان« بعد فترِة حكٍم دامت ثالَث سنواٍت وستَة أشهر، تمّكن 
االقتصادّي  الصعيدين؛  الصحيحة على  السّكة  باكستان على  خالَلها من وضع 
والسياسي، مخرًجا بالَدُه من دائرة التبعّية العمياء للواليات المّتحدة، التي تعاملت مع 
باكستان بشكٍل دونّي، وليس حليًفا مركزيًّا في منطقة جنوب آسيا، توّظفها كما تشاء 
في خدمة سياساتها األمنّية ومكافحة »اإلرهاب« دونما تثميٍن لهذا الدور على صعيد 

الدعم االقتصادّي أو حّتى االرتقاء بالدعم العسكرّي لها. 

الحمر  الخطوط  لقد تجاوز »عمران خان« 
االنصياع  ورفض  والغربّية،  األمريكّية 
عام،  بشكٍل  الغربّي  السيد  لتعليمات 
ولتعليمات اإلدارة األمريكّية وإمالءاتها 
مواقِفِه  في  وأّكد  خاّص،  بشكٍل 
معنيٌّ  أّنه  المختلفة،  وتصريحاِتِه 
بما  الدول  بعالقاٍت متوازنٍة مع مختلِف 
والصين  وروسيا  المّتحدة  الواليات  فيها 
سيادة  َوْفَق  األوروبّي،  االّتحاد  ودول 
واستقالل باكستان، وأّن باكستان سّيدُة 
نفسها في إبرام االتفاقّيات االقتصادّية 
ا اقتصاديًّا لها،  مع الدول التي تضمن نموًّ
الموروث  االقتصادّي  التضّخم  من  وتحّد 
هذِه  بمواقِفِه  وهو  سابقة،  عهوٍد  من 
الرابطة  لحزب  النقيض  الطرف  شّكل 
اإلسالمي وغيره من األحزاب، التي قبلت 
بالدور الذي حّددته لها اإلدارُة األمريكّيُة 
 )CIA ( ووكالُة االستخبارات األمريكّية
ناهيك  أّنه  عمل على  الحّد من سطوة  
القرار  على  التقليدّية  الجيش   قيادة 

السياسّي في  البالد، كما أّنه في التزامه 
لباكستان،  واالقتصادّي  السيادّي  بالبعد 
حدٍّ  إلى  تماهى  التبعّية،  رفض  وببعد 
األسبق  الشعب  حزب  مؤّسس  مع  كبيٍر 
شغل  الذي  بوتو«  علب  الفقار  »ذو 
الفترة ما بين  الوزراء في  موقع رئيس 
1973-1977، وجرى إعدامه على يد قائد 
الجنرال محمد ضياء  العسكري  االنقالب 
تفّوق  قد  خان  عمران  كان  وإْن  الحق، 
تقّشفه   وفي  جرأته  في  بوتو  على 
وزهده بمزايا الحكم  ومحاربته للفساد، 
حيث لم يمكث في قصر الرئاسة ورفض 
استالم أي راتب، معتبًرا أّن الحفاظ على 

المال مسألٌة مقّدسة.
الوالياُت املّتحدة وقفت 
وراَء إقالِتِه من الحكومة:

وعلى  صراحًة  خان  عمران  أعلن  لقد 
تعمُل  المّتحدة  الوالياِت  أّن  المكشوف 
رفِضِه  جّراء  حكومته  إسقاط  على 

في  وجّوّيٍة  برّيٍة  عسكرّيٍة  قواعَد  إقامَة 
العاصمة إسالم أباد لمراقبة األوضاع في 
من  الذليل  انسحابها  بعد  أفغانستان، 
العسكرّية  هيبتها  وكسر  أفغانستان 
العالم،  على  ومهيمنة  عظمى  »كقّوة« 
األمريكّية  الدبلوماسّية  بدأت  وبالفعل 
أوراق  ترتيب  على  أدواتها  عبَر 
المعارضة العميلة لواشنطن في البرلمان 
إحداث  من خالل  لألغلبّية،  تفتقر  التي 
الذي  إنصاف  حزب  في  جزئيٍّ  انشقاٍق 
البرلمان  » ما مّكن  يترّأسه »عمران خان 
صوتين  بفارق  عنه  الثقة  حجب  من 

فقط.
لحجب  التصويت  »إّن  خان:  عمران  وقال 
الثقة عن حكومته كان جزًءا من مؤامرٍة 
به  لإلطاحة  المّتحدة  الواليات  تقودها 
تتعّرض  بالده  وأّن  السلطة...   من 
تغيير  إلى  تهدف  أجنبّيٍة؛  لمؤامرٍة 
دولًة  أصبحت  باكستان  وإّن  النظام... 
مستقلًة عام 1947، لكن النضال من أجل 
الحرّية يبدأ اليوم من جديٍد، ضّد مؤامرٍة 
يكون  ما  دائًما  النظام،  لتغيير  أجنبيٍة 
سيادته  عن  يدافع  من  هو  البلد  شعُب 

وديمقراطّيته«.
 تجدُر اإلشارة، إلى أّنه خالَل فترٍة وجيزٍة 
ال تتجاوُز أسبوًعا من رفض عمران خان 
في  أمريكّيٍة  عسكرّيٍة  قواعَد  إقامة 
باكستان، تحّركت اإلدارُة األمريكّية عبَر 
الباكستاني،  االقتصاد  لضرب  أدواتها 
فكان أن هددت بعض الشركات بسحب 
وانخفضت  باكستان،  من  استثماراتها 
في  »الربية  الباكستانية  العملة  قيمة 
منسوب  وارتفع  الدوالر،  مواجهة 
وما  بالمائة.   )8( إلى  ليصل  التضخم 
إسقاط  في  المعارضة  مهمة  سهل 
المفاجئ  االنقالب  خان  عمران  حكومة 
رفض  الذي  الجيش  قيادة  موقف  في 
بإقامة  المتعلق  الحكومة  رئيس  موقف 
باكستان،  أمريكية في  قواعد عسكرية 
وكذلك رفض المحكمة العليا قرار عمران 
خان المتفق عليه مع رئيس البالد بشأن 
جديدة،  انتخابات  وإجراء  البرلمان  حل 
وقد أعلن » خان« بصريح العبارة أن: ما 
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تم كان بترتيب من الواليات المتحدة.
األسباب التي عّجلت بإقالة عمران خان؟

لكن المسألة تتعّدى قضّية رفض »عمران 
خان« إقامة قاعدٍة عسكرّيٍة أمريكّيٍة في 
باكستان، وإن كانت مسألة القاعدة هي 
القّشة التي قصمت ظهر البعير – كما 
إّن هنالك  العربي- بل  المثل  يقال في 
ا تفّسر  أسباًبا راهنًة وأخرى قديمًة نسبيًّ
اإلصرار األمريكّي والغربّي على التخلّص 
من حكومة »حزب اإلنصاف«، وأبرز هذه 

األسباب:
العملّية  إدانة  الوزراء  رئيس  رفض   -1
عبارة  واستبداله  الروسّية  العسكرّية 
اإلدانة »بالمطالبة بحلٍّ دبلوماسيٍّ يضمن 
أزعج  ما  وهذا  وأوكرانيا«،  روسيا  أمن 
األوروبّي،  واالّتحاد  األمريكّية  اإلدارة 
فهذه اإلدارة معتادٌة أن توّجه سياسات 
الحكومات السابقة، وخاّصة حكومة نواز 
العسكرّية  والحكومات  اليمينّية  شريف 

بالريموت كونترول.
الوزراء  رئيس  ألقاه  خطاٍب  ففي 
الباكستاني »عمران خان« أماَم تجّمٍع في 
إقليم  شرقي  شمال  فيهاري،  منطقة 
البنجاب، بحضور سفراء الدول األوروبية 
العسكرّي  التدّخل  بإدانة  طالبوه  الذين 
على  رّد  حيث  أوكرانيا،  في  الروسي 
مطالبهم بقوله: »هل نحن عبيدكم... 
لسنا  نحن  تقولونه؟  شيٍء  أّي  نفعل 

عبيًدا لكم«. 
2- زيارته لموسكو في الرابع والعشرين 
من شهر شباط » فبراير« الماضي، وهذه 
الزيارة اعتبرتها إدارة الرئيس األمريكّي 
لها،  تحّدًيا  تشّكل  بأّنها  يايدن،  جو 
الرئيس  لقاء عمران خان مع  خاّصًة وأن 
بوتين جاء في اليوم نفسه الذي أعلنت 
العسكرّية  عملّيتها  عن  روسيا  فيه 
الخاّصة في أوكرانيا، الذي أقلق  اإلدارة 
األمريكّية أّنها سبق وأن خاطبت رئيس 
سفير  خالل   من  الباكستانّية  الحكومة 
باكستان في واشنطن، تطلب منه إلغاء 

الزيارة.
على  البناء  خان  حكومة  مواصلة   -3
مع  وقعت  التي  الضخمة  االتفاقية 
الصين عام 2014 التي بلغت قيمتها 64 
مليار دوالر، من أجل إنشاء ممرٍّ تجاريٍّ 
األهمّية  ذات  شينشيانغ  مقاطعة  يربط 
الصين  غربي  شمال  االستراتيجّية 
باكستان،  غربي  جنوب  غوادار  بميناء 
الحديد  وسكك  الطرق  من  شبكٍة  عبَر 
البضائع والنفط  لنقل  األنابيب  وخطوط 

والغاز، وهذا الممّر الذي يأتي في إطار 
أن  شأنه  من  والطريق«  »الحزام  مبادرة 
العرب  بحر  إلى  الصين  وصول  يؤّمن 
وإلى الصين والشرق األوسط بكلفٍة أقّل، 
بعشرات  مكاسب  لباكستان  ويحّقق 
خدمات  من  الدوالرات،  من  المليارات 
أكبر  لثاني  ستقدمها  التي  الترانزيت 

اقتصاٍد في العالم.
لعرقلة  األمريكّية  اإلدارة  سعت  لقد 
و  الحزام   « لمبادرة  باكستان  انضمام 
الطريق« في إطار المنافسة االقتصادّية 
ا في  المحتدمة مع الصين، ونجحت نسبيًّ
االقتصادّية  االتفاقّيات  مفاعيل  إبطاء 
عمران  لكن  بكين،  مع  سابًقا  الموّقعة 
عمل  الحكم،  لسّدة  وصوله  ومنذ  خان، 
االقتصادّية  االتفاقّيات  تفعيل  على 
ألقاه  خطاٍب  في  وأعلن  الصين،  مع 
الحزام  لمشروع  الثاني  المنتدى  أمام 
»مًعا  بكين:  في  المنعقد  والطريق 
التالية  المرحلة  والصين  باكستان  تدخل 
من المشروع التي ترّكز بشكٍل أكبَر على 
والحّد  االجتماعّية واالقتصادّية،  التنمية 
الزراعة  مجال  في  والتعاون  الفقر  من 

والتطوير الصناعي«.
الصين  في  الباكستاني  السفير  وكان 
»معين الحق« قد قال في مقابلٍة له مع 
 22 في  »شينخوا«  الصينّية  األنباء  وكالة 
»مبادرة  مشروعات:  إّن  آذار(   ( مارس 
على  بالفائدة  تعود  والطريق«،  الحزام 
توفير  خالل  من  الباكستاني  الشعب 
فرٍص عمل، وتحسين المعيشة والقضاء 
المناطق  مستوى  ورفع  الفقر،  على 
النائية، موّضًحا أّنه تّم حّتى اآلن توفير 
بفضل  عمل  فرصة  ألف   70 من  أكثر 

التعاون اقتصادي«.
بين  االقتصادّية  العالقاُت  تتوّقف  ولم 
الحزام  مبادرة  عند  والصين  باكستان 
استثمار  إلى  تعّدتها  بل  والطريق 
حيث  الصناعي،  التعاون  تجاَه  المبادرة 
وّقعت باكستان والصين اتفاقّيًة إطارّيًة 
فبراير  من  الرابع  في  الصناعي  للتعاون 
الزيارة  هامش  على  الماضي  )شباط( 
الوزراء  رئيس  بها  قام  التي  الرسمّية 
ضمَن  وذلك  للصين؛  خان  الباكستاني 
الصيني  االقتصادي  الممّر  مشروع 
االتفاقّية  هذه  وتهدف  الباكستاني، 
مشتركٍة  عمٍل  مجموعِة  تشكيل  إلى 
حول التعاون الصناعي، لجذب االستثمار 
المباشر األجنبي وتعزيز التصنيع وتنمية 
في  باكستان  في  االقتصادّية  المناطق 

إطار مبادرة الحزام والطريق.
هل كسبت الوالياُت املّتحدة 

املعركَة ضدَّ عمران خان؟
ويبقى السؤاُل هنا: هل كسبت واشنطن 
الجولَة ضدَّ مشروع »عمران خان« السيادي 
بتنصيب »شهباز شريف«  واالستقاللي، 
األعمال  رجُل  وهو  للوزراء،  رئيًسا 
المّتحدة  بالواليات  جذريًّا  المرتبط 
تزّعم  في  شريف  نواز  شقيقه  ووريث 
وأن  سبق  الذي  اإلسالمي  الرابطة  حزب 

سجن بتهمة الفساد؟
اإلدارة  أّن  الموضوعّي  التقدير  في 
لكن  مؤّقًتا،  الجولة  كسبت  األمريكّية 
الحرّية  هواَء  تنّسمت  التي  باكستان 
»حزب  حكومة  عهد  في  والسيادة 
األمور  إلعادة  طريقها  في  اإلنصاف« 
إلى نصابها في ضوء االلتفاف الشعبّي 
المقال  الوزراء  رئيس  وراء  الهائل 
العاصمة  عّمت  فقد  خان«،  »عمران 
الباكستانّية  المدن  وبقّية  أباد«  »إسالم 
لنداء  تلبيًة  األلوف  بعشرات  مظاهرات 
جرى  ما  أّن  تعّد  دعمها،  تؤّكد  »خان«  
الباكستاني،  للشعب  البرلمان خيانة  في 
الرابطة  حزب  زعيم  حكومة  واصفة 
مستوردة...  »حكومة  بأّنها  اإلسالمي، 
حكومة  األمريكّية،  السفارة  حكومة 
البترو دوالر«، وهذا ما أّكده »خان« عندما 
هذه  مثل  خرجت  أن  يسبق  »لم  كتب: 
األرقام  وبهذه  عفوّية،  بصورٍة  الحشود 
في تاريخنا، رافضة الحكومة المستوردة 

التي يقودها المحتالون«.
يستسلم  لم  الوزراء  رئيس  أّن  والالفت 
أمام مخرجات تصويت البرلمان، وخاطب 
المحتشدة  الباكستانّية  الجماهير 
بعشرات األلوف في العاصمة »إسالم أباد« 
بقوله: إّن ما حصل مؤامرة، وأّن الشعب 
الباكستاني لن يقبل الذل والخضوع ألي 
طرٍف دولي، وأنه يقبل الصداقة بشكٍل 
والواليات  والهند  الصين  مع  متكافئ 

المّتحدة وروسيا وغيرها من الدول«.
حدوث  حال  في  أّنه  المراقبون  ويجزُم 
خان،  عمران  فإّن  قادمة،  انتخاباٍت 
يمّكنه من مواصلة  سيحّقق فوًزا كبيًرا 
نخب  راحت  حين  في  السيادي،  مشروع 
انقساٍم  حدوث  عن  تتحّدث  باكستانية، 
في الجيش الباكستاني، وأّن قسًما وازًنا 
الشارع  الجيش قد يستجيب لضغط  في 
شريف  شهباز  لحكومة  بقّوة  المستوردة، لصالح عودة عمران خان.الرافض 
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أسرة تحرير الهدف

عن المتصّوِف صاحِب الزاوية

المقصوِد  أو  المعنى  إلى  قارَئُه  يحيُل  قد  التصّوِف  مفهوُم 
من  وأشمُل  أبعُد  هو  المفهوَم  أّن  حين  في  منه،  الدينّي 
حصِرِه في الزاوية الدينّية، خاّصًة وأّن دراساٍت وكتاباٍت عديدًة 
رصينًة أحالت ظهوَر التصّوِف في الحالِة العربّيِة اإلسالمّية، إلى بداياِت 
المعارضِة السياسّيِة ألنظمِة الحكم، التي تحَت وطأِة القهِر والتعذيِب 
والقتل؛ تحّولت أو اختفت تحت عباءِة التصّوف الدينّي، الذي بات في 
ْرَوَشة«؛ فنحن هنا، وفي هذِه الزاويِة التي كان صاحُبها  عرف البعض »الَدّ
ووفاِئِه  لشعِبه،  ِه  وحِبّ لقضّيِته،  انتماِئِه  في   المتصّوفيَن  أئمِة  أحَد 
الجّذاِب  األسلوِب  ذات  زاويَته؛  صنع  الذي  الهدُف  حالِِه  ولساُن  لحزبِه، 
إال  يقّدم ذلك  أن  المختلف، وهل ممكٌن  والمضموِن  الخاّصِة  والنهكِة 
متصّوٌف جعل من الكلمِة سبياًل للوصوِل إلى الهدف درجَة االّتحاد معه؛ 
والزهد،  والحكمِة  والجرأِة  واالختالِف  التمّيِز  من  مزيًجا  تصّوُفُه  فكان 
والغوص في أعماق الفكرة/الكلمة، التي كان يقّدُمها بحبٍّ وشغٍف إلى 
قّراِء الزاوية، وكأّنه يهرُب بهم إلى أقاصي روح الفكرة/الكلمة، ويحلُّق 

دروِب شعٍب  القائمة، في  والسياسّي  الفكرّي  االبتذال  حالِة  مواجهِة  القمم، في  أعالي  بها في 
وأّمة، ُسلّط عليها »نظاُم التفاهة«، بما هو أكثُر مّما جاء في كتاِب الفيلسوِف الكندي آالن دونو. 

لقد رحَل صاحُب الزاويِة هاني حبيب أو نبيل شنينو أو هاني النبيل؛ فأئمُة المتصّوفين ُيطلق 
عليهم مريدوهم من األسماِء واأللقاِب ما يليُق بهم، وهذا حاُل »أبو شادي« في تمّيزه وتفّرده، 
الذي  وهو  أدّق،  بمعنى  إماًما  يصبَح  أن  أو  بعده  من  الزاوية  يمأل  قد  َمن  حيرة  لنا  ترك  حيث 
في  العاملين  نحن  أحدنا،  على  يصعُب  بحيث  مّرة؛  كّل  في  موضوِعِه  بمضموِن  يفاجئنا  كان 
التكّهُن بما سيكون موضوع زاويته، فيضعنا  »الهدف« - ونرى أنفسنا قريبين من تفكيره - 
في رحلٍة مختلفٍة مَعه، وهذا هو عشُق الكلمة المختلفة والهادفة والمثمرة، فهي صلُة الوصل 
بين المتصّوف ومريديه، وهي ذلك السمّو الذي يرتفُع باإلنسان حّتى يبلَغ درجَة التوّحد معها، 
ويتشّبه بها ويصبُح هو شيٌء منها وهي شيٌء منه، وكأّنه كان يتمّثل قول جالل الدين الرومي: 

»َمْن ال يركْض إلى فتنِة العشِق يمِش طريًقا ال شيَء فيِه حّي«.

نذكر، ونحُن نناقُش إعادَة مجلِّة الهدِف إلى الحياة، في مطلع عام 2019، وبعد أن غابت ألكثَر 
واإلمكانات  الموارد  قلِّة  بسبِب  وبين متحّفظ؛  للفكرة  مندفٍع  بين  نقُف  وكّنا  من سبِع سنوات، 
وطاقم العمل، من جانب، ومن جوانب أخرى؛ بسبب االنحكام إلى التجارب الماضية، ومدى قدرتنا 
على استقطاب كّتاب؛ تطوًعا، وإمكانّية ضمان استمرارّية الصدور... وفي إحدى المناقشات كان 
وداعًما  وُمشّجًعا  ُمستحِسًنا  رأيناه  مجّدًدا، حتى  الفكرة  أن طرحنا  وما  حاضًرا،  الزاوية«  »صاحب 
آذار  في  ا  رقمًيّ األّوُل  العدُد  صدر  حيث  كان؛  ما  وهذا  التهّيب،  أو  الجدل  من  كثيٍر  دون  لها؛ 
2019، وما أن صدر العدُد الخامس؛ جاءنا قائاًل: لقد أعدتم ليَّ الروح، فهو المتصّوف حدَّ التوّحد 
مع »الهدف«، الذي التحق بمدرستها بعد استشهاد مؤّسسها: غسان كنفاني؛ بأشهٍر معدودة، 
ا )1510( بالتسلسل التاريخي، حيث كتب ماّدته  وبقي منصهًرا بها، حتى صدور العدد )36( رقمًيّ
األخيرة، وأصيب بالجلطة األولى وهو يختُم بها، وتزامن صدوُر العدِد مع الجلطة الثانية، ورحيله 
المفجع مساء اليوم ذاته... وكأّن »صاحب الزاوية«؛ قّرر الرحيل وهو متوّحٌد مع هدِفِه في أعلى 
درجات الوجد الصوفّي... »الهدف« التي عمل على أن تستمر مجلًّة عربّيًة قومّيًة تقّدمّيًة يسارّية؛ 
جّسدته منذ انطالقتها األولى، وكذلك بعد إعادتها للحياة، إلى جانب انتظام الصدور في موعدها 
إلى  المغرب  من  العربّية،  وغير  العربّية  البلدان  مختلف  من  كّتاًبا  واستقطابها  المقرر شهرًيا، 
اب  البحرين، ومن أمريكا الالتينّية إلى االّتحاد الروسي، وقدرتها على التواصل مع رعيٍل من الُكتَّ
فالهدُف  الزاوية«،  »صاحَب  يا  فاطمئْن  تأسيسها؛  منذ  التحقوا في مدرستها  الذين  والمفّكرين 

ستستمُرّ مَعك: على عهد الوفاء.
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املثّقف العضوّي 
واملثّقف التقليدّي

يربُط أنطونيو غرامشي المثّقَف بطبقٍة هو عضٌو في جسدها، 
كانت  مهما  إنساٍن  فكلُّ  عنده؛  يّتسع  المفهوم  هذا  أّن  ورغَم 
المهنُة التي يعمُل بها، »يمارُس نوًعا من النشاط الثقافي، أي 
أّنه فيلسوٌف فنان، إنساٌن متذّوق، يشارُك في تصّوٍر ما عن العالم، أي 
المثّقفين  عن  يتحّدث  عندما  ولكن  التفكير«.  في  جديدًة  سباًل  يثيُر 
أناٍس محّددين: يؤّدون وظيفًة محّددًة لهم  المفهوم في  فهو يحصُر 
خصائُص ممّيزة، وهذِه الوظيفُة حسَب غرامشي تّتضُح في عباراته: »أّن 
كّل فئٍة )طبقة( اجتماعّية، ترى النور في بادئ األمر على أرض وظيفٍة 
الوقت نفسه  ا، في  االقتصادي فتخلق عضوًيّ اإلنتاج  عالم  أساسّيٍة في 
الذي ترى فيه النور شريحٌة أو شرائُح عّدة من المثّقفين الذين يزّودونها 
االقتصادي،  المضمار  في  ال  الخاّصة،  وظيفتها  وبوعي  بتجانسها 
فحسب، إّنما في المضمار السياسّي واالجتماعّي أيًضا، هؤالِء المثّقفون 
المرتبطون بظهور طبقٍة اجتماعّيٍة أساسّيٍة هم المثّقفون العضوّيون، 
وتكمن وظيفتهم في تكوين تجانٍس فكريٍّ للطبقة االجتماعّية التي 
يمثلونها، ال في قدرتهم علي تشكيل تصّور للعالم خاّص بتلك الفئة، 

وفي نقدهم كّل األيديولوجّيات السابقة لظهور تلك الطبقة«.
وظيفُة المّثقِف العضوّي، حسب غرامشي إًذا، هي تحقيُق تصّوٍر للعالم 
وأن  ا،  عضوًيّ بها  يرتبط  التي  الطبقة  أو  بالفئة  خاّصًة  أيديولوجيا  أو 
يجعل هذا التصّور يطابق الوظيفة الموضوعّية لتلك الطبقة في وضٍع 
تاريخيٍّ معّين، كما تكمن وظيفُتُه أيًضا في الجانب النقدّي من نشاطه 

الفكري، الذي يحّرر تلك األيديولوجّيات من األفكار السابقة لظهورها.
يرتبطون  التي  الطبقة  عن  النسبّي  استقاللهم  للمثّقفين  وأيًضا 
يعوُد  بل  االجتماعّية،  للطبقة  انعكاًسا  ليس  العضويُّ  فالمّثقُف  بها، 
استقاللهم الذاتّي إلى وظائفهم كمنظمين ومربين ومحّققي تجانٍس 
بوجٍه خاصٍّ  ينشأ  للمثّقف  الذاتي  االستقالل  أّن  كما  الحقيقي.  للوعي 
عن المنّظمات التي يعملون في إطارها، فهم مرتبطون بالطبقات من 
خالل المنّظمات المرتبطة بتلك الطبقات، ومن جهٍة أخرى، وجود هذه 
المثّقفين  بين  ما  فجوًة  أخرى  جهٍة  من  ُيحدُث  قد  بالّذات  المنّظمات 

والطبقات االجتماعّية.
ومقابل الشكل األّول من المثّقفين؛ أي المثّقفين العضوّيين المرتبطين 
التجانس األيديولوجي،  الذين يعملون على إعطائها  بطبقٍة اجتماعّيٍة، 
الرؤية  أساس  على  يعتمد  للمثّقفين  آخَر  مفهوًما  غرامشي  يقيم 
المثّقف  أي  التقليدي،  بالمثّقف  أسماه  ما  وهو  لتكّونهم،  التاريخّية 
الزوال.  إلى  في طريقها  أو  زائلٍة  اجتماعّيٍة  إلى طبقاٍت  ينتمي  الذي 
اجتماعّيٍة  مجموعٍة  كّل  »ولكن  هذا  مفهومه  محّدًدا  غرامشي  يقول 
بنشوئها في تاريخ الِبنية االقتصادّية السابقة لها، وكتعبيٍر عن تطّور 
فئات  اآلن،  حّتى  المعروف  التاريخ  في  األقّل  على  وجدت  الِبنية  تلك 
مثّقفين موجودة قباًل، بل وكانت هذه الفئاُت تبدو ممّثلًة الستمرارّية 
التاريخ غير المنقطع، وحتى من قبل التحّوالت األكثر تعقيًدا وجذرّيًة 
هم »رجال الكنيسة أو الدين«.لألشكال السياسّية واالجتماعّية« والممّثلين النموذجّيين من وجهة نظره 
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َتوالْت، على مدى قرٍن ونحو ِعقديِن من زمننا الُمعاِصر، عملياُت توليد النُّعوت 
ذات  هي  تكوُن  داللٍة  في  »الُمَثقَّف«  مفهوم  ُيَحدِّد  أْن  لواحدها  ُيراُد  التي 
لة؛  ة َطائِفٌة ِمَن النُّعوت الُمتراِدَفة، أو الُمتَحوِّ األولويَّة، واألهمُّ واألبرُز، فَثمَّ
درجاِت  تقلُّص  مع  يْنحو،  نسبيٍّ  نحٍو  على  مفهوميًَّا  والُمتَقارَبة  لفِطيًَّا  الُمَتغايرة  أي 
اللغة  في  ومعناُه  اللَّفِظ  بين  الُكلِّيِّ  التَّطاُبق  َصوَب  والمفهومي،  الدَّاللي  تفاوِته 
ائِفِة، طائَِفٌة ُأخرى من النُُّعوت الُمتراِدَفة، أو  ة، في ُمقابِل هذه الطَّ واالصطالح. وّثمَّ
َلة، الَّتي يتدرَُّج َتفاوُتها النِّسبيُّ ُصُعودًا َصوَب أعلى درجاِت التَّناُقِض مِن وْجهتيِّ  المَتَحوِّ
اللَّفِط والمعنى اللُّغوي، َمِع المدلوالت االصطالحيَّة والمنطويات المفهوميَّة للطائِفة 

األولى. 

عبد الرحمن بسيسو. شاعٌر وكاتٌب فلسطينّي/ سلوفاكيا
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ُف الُعْضِوّي الَجْمِعّي اإلْنَساْن امُلَثقَّ

الليُّ  الدَّ ُص  فحًّ التَّ لُه  َأصَّ إدراٌك  َة  وَثمَّ
قيُق لحقيقة أنَُّه لْم َيُكْن  المفهوِميُّ الدَّ
باالسم  النُُّعوت  هذه  إللصاق  غاَية  من 
في  األولى  َصوِغه  لحَظة  ُمْذ  ف«  »الُمَثقَّ
اِسع عشر )1898( على  نهاياِت القرِن التَّ
الفرنسيين  فين«  »الُمَثقَّ من  ُنخَبة  َيِد 
والُمْنَخرِطْيَن  المعرَفِة  ُمنتجي  من 
إعمال  ِسوى  وتداولها،  ترويجها  في 
لَصْوِغ  لَُغويٍّ  بِناٍء  كُأسلوب  الوصِف 
اسٍم  من  ٍب  ُمركِّ مفهوميٍّ  ُمْصطلٍَح 
ُتْخرُجه  إْد  دُه  ُتَحدِّ ِصَفٍة  ومْن  َموُصوٍف 
َمقَصدُه  يه  ُتوجِّ وُتعيُد  ِته  ُعموميَّ من 
َمع  ام  التَّ طاُبِق  التَّ َصوَب  المفهوميَّ 
رؤَيِته  وَمع  ومنهِجه،  َصاِئغِه،  منظوِر  
ناِت  وُمَكوِّ ف«،  »الُمَثقَّ لماهيَّة  الَغاِئيَّة 
ووَظاِئفه  اِته  َمهمَّ وطبيعة  ُهويَّته، 
الحياتيَّة  اريخيَّة، وأدواره  التَّ االجتماعيَّة 
اآليديولوجيَّة  دها  ُتحدِّ التي  والوجوديَّة 
أو  المعرِفيَّة،  المنظومة  أو  الطبقيَّة، 
مسكوَنًة  يعتنُقها  التي  للعالم،  الرؤية 
ِمْن  تحقيقها  ينشُد  التي  بالغايات 
إْذ  ينشدُه  الذي  ِف«  »الُمَثقَّ ومن  َنْفِسِه، 
يدُعوُه اعتناِقَها، واالنخراِط َمع اآلخريَن 
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على  ال  الَفعَّ العمل  في  ُمعتنقيها  من 
ُيِحْيُل  نحو  على  الواِقِع  في  تجسيدها 
ٍة  ُعموميَّ إلى  دة  الُمَجرَّ ُخصوصيَّتها 
ًة  ُشموليَّ تكوَن  أْن  ى  َتتوخَّ ٍة  واِقِعيَّ

وُمطلقة. 
ف«،  »الُمَثقَّ لالسم:  َيُكْن  لَم  أَنه  وَجليٌّ 
ة،  مرَّ ِل  ألوَّ وتوظيِفه  َصْوِغِه  لحَظَة 
دُه،  ُتَحدِّ ِصَفٍة  بأيِّ  الوْسَم  يَتطلََّب  أْن 
المفُهوميَّة  داللَِته  ُشُموِل  عن  َفُتخِرَجه 
الحقَّ  ُيناِقُض  ما  ُكلِّ  َصوَب  اِهبِة  الّذَّ
الحقائِق  على  ِسِهَما  تأسُّ في  والحقيقَة 
الُمعطياِت  وعلى  اِسخة،  الرَّ يَّة  المادِّ
إعماِل  عِن  النَّاِجَمِة  والعمليَّة  العلميَّة 
إشعاِل  وعن  اِد،  الوقَّ اإلنسانيِّ  العقِل 
مناراِت االستنارة اإلنسانيَّة الُمجاِفَية ُكلَّ 
ٍش  وَتوحُّ  ، تْزييفيٍّ وباِطٍل   ، ُظلْميٍّ َعَتٍم 
يتولَّى  آيديولوجي  وَتْخييٍل   ، بشريٍّ
وتحريَف  واألساطيَر،  الخراَفاِت  أدلَجَة 
أعناِق  ولَيَّ  الوعي،  وتزييَف  الَكلِِم، 
األدِمغة،  وغسَل  اِسَخة،  الرَّ الحقائِق 
العُقوِل،  وتفريَغ  األذهان،  وتشويَش 
اإلذعاِن  ترسيَخ  ُبْغَيَة  َمائر،  الضَّ وإماَتَة 
، حفاظاً على مصالح الطبقاِت  المجتمعيِّ
وتعميقاً  ائدة،  السَّ ة  المستبدَّ الُمستِغلَّة 

لسطوة هيمنتها، وَتأبيداً لوجودها.
الُمْضمرة  الجوهريَّة  َفة  الصِّ  ومع إظهاِر 
إزاَء  ِصرَنا،  ف،  »الُمَثقَّ نفِسه:  االسم  في 
ب من اسم موُصوٍف وِصَفٍة  ُمصطلَح ُمركَّ
 ، الُمشَتقِّ  ،» الحقيقيِّ ف  »الُمَثقَّ هو: 
معانيها  بأعَمق  قاَفة«  »الثَّ من  أصاًل، 
معنى  ببلورة  النُّهوِض  في  َها  وأحقِّ
الوجود اإلنساني في الوجوِد وبثِّ َمغزاه 
بحيُث   ، الَجمعيِّ اإلنساني  الوجدان  في 
ينتمي،  أْن  ِمْنها   اشتقاُقُه  أوجَب 
إلى  الوجوِديَّة،  وبِكلِّيَّنه  الَبدِء  ُمْنُذ 
بِوْصِفَها  األصيل  الحقيقيِّ  َجوَهرها 
أوَجَب  ما  بِقدر  وذلَك  ميالده،  رْحَم 
توالي  مع  ف«،  »الُمَثقَّ اسمه:  ُيْدَرَج  أْن 
روط  الشُّ ع  َتنوُّ ومع  واألزمَنة،  األحقاِب 
وَتغاُيِر  والتاريخيَّة،  االجتماعيَّة 
المعرفيَّة  والمنظومات  اآليديولوجياِت، 
ِضمَن  والغاياِت،  ياقاِت،  والسِّ والقيميَّة، 
أو  المفرداِت،  ِة  ُثنائيَّ ٍة  وْصفيَّ تركيبات 
وء  الضَّ تسليط  بقصِد  أحياناً،  ُمَثلََّثِتَها 
التاريخيَّة  المفهوميَّة  منطوياِته  على 
رِة، والتي ُيراُد إظهارها بُِسُطوٍع  الُمَتَطوِّ
لها  كنقيٍض  عداَها  ما  يضيَئاِن  وجالٍء 

فيما ُهَما ُيْفِصحاِن عنها.
ينَطِبُق،  ال  ف«  »المثقَّ االسَم:  أنَّ  ومع 
ف  »الُْمَثقَّ على  إالَّ  وانفراده،  ذاِته  في 
كاَن  فقد   ،» الَحقِّ ف  »الُمَثقَّ الحقيقي«؛ 
الوصِفيِّ  االصطالحيِّ  التركيب  لهذا 

لُه، فال  ُمطابِقاً  َيكوَن رديفاً   أْن  األخير 
ُز عْنُه بشيٍء ِسوى أنَّه َقْد َأْظَهَر ما  يتميَّ
لَُه لإلْفَصاِح، بجالٍء َظاهريٍّ  ُيْضِمَرُه، فأهَّ
أدنى  دوِن  َنقاِئِضه،  وعْن  نفِسِه،  عْن   ،
إخالٍل بحقيَقة أنَُّه ُهَو، وبال اقتراٍن بِِصَفٍة 
ُف  »الُمَثقَّ «؛  الحقيقيُّ ُف  »الُْمَثقَّ ده،  ُتَحدِّ
َيكوَن، من حيُث  أْن  لَُه  ليَس  إْذ  «؛  الَحقُّ
والوظيفة  واالنتماِء  والُهويَّة  الماِهيَّة 
إْنساناً  إالَّ  أي  اً؛  حقْيقيَّ  ً إالَّ ور،  والدَّ
انتمائِه  في  ِته  إلْنَسانِيَّ ُمْنَتِمَياً  عاِرفاً، 
اً  اجتماعيَّ ناْشَطاً  وإالَّ  ووطنه،  لمجتمعه 
َقاً في مداراِت الَحياِة  اً، َفاِعاًل وَخالَّ تاريخيَّ
 ، االجتماعيَّة، والتاريخ، والُوجوِد اإلنسانيِّ
 ، ، َمْعِرِفيٍّ وَعمليٍّ وذلك على نحو تفاُعلِيٍّ
فاً،  ُمَثقَّ َيُكوُن  ُهَو ال  أو   ، َفرديٍّ وجمعيٍّ
إْنَساَناً  األصل،  في  َيكوُن،  ال  أي  أبداً؛ 
لنفِسِه،  ُممِكناً  اً  إنسانيَّ َكماالً  ينشُد 
أْن  على  المنفِتحيَن  النَّاِس  من  وآلخريه 
لُيتيَح  »أناُه«،  لـ  ُمَغايرٍة«  »أنوات  َيكونوا 
انخراطهما في تفاُعٍل ِوئآميٍّ حميٍم أْن 
ولُيدركا،  ُتْكِملَُه،  هي  ما  بِقَْدِر  ُيِكِملََها 
الَجوَهريَّة  اإلنسانيَّة  الجمعيَّة  اَت  الذَّ معاً، 
فاُعِل الحَيويِّ الخالق . النَّاِجَمة عن هذا التَّ

***
اقتراح  على  أِلُْقِدَم  ُكنُت  ما  أنِّي  والَحقُّ 
الَجْمِعيِّ  الُعْضويِّ  ف  »الُمَثقَّ ُمْصطلَح 
ُعنوان:  حمل  سابٍِق  مقاٍل  في  اإلْنَساِن« 
الَعالم«،  وإصالُح  اإلنساُن  ُف  »الُمَثقَّ
في  رِة  الموقَّ »الهدف«  مَجلَُّة  وَنشرتُه 
في  ادر  الصَّ  )1508(  34 رقم   عددها 
على  َتواُفري  لوال   ،2022 فبراير  شباط/ 
ُمتاَبعِة  عن  نجمت  غاٍت  وُمَسوِّ ُمعطياٍت 
َتُكون  أْن  ْت  َتوخَّ راٍت  وتَبصُّ حثيثة، 
ْوغيَّة والمفهوميَّة  حوالِت الصَّ عميقًة، للتَّ
ُمصطلُح  َشهدها  التي  واالستعماليَّة 
اللَّحَظة،  ى  حتَّ نشأِته  ُمْذ  ف«  »الُمثقَّ
ُيدرُك  حوالت  التَّ لِهذِه  استلهاٍم  وعِن 

وال  وغاياتها،  ودواِفعها  ساِتها  ُمَؤسِّ
ُيجلِّي  ُمصطلٍح  َصوغ  سوى  شيئاً  ينُشُد 
تستجيُب  التي  المفهوِميَّة  المنطويات 
من  الزَّ ُشروِط  في  اإلْنَسانيَّة  لحاجاِت 
عِب،  الصَّ  ، والُوُجوديِّ الحياتيِّ   ، اريخيِّ التَّ
ُتواِجُه  هي  فيما  اآلن،  ُتَواِجُهُه،  الذي 
ش البشريِّ الُمْنَفلِِت ِمْن ُكلِّ ِعقاٍل،  وحُّ التَّ
والذي ال َيكفُّ عن تغيير اآليديولوجياِت، 
حريم  والتَّ االستبداد  أنظمة  وترسيِخ 
الَفْتِك،  أسلَِحة  وَتنويِع  والكبِح،  والَمْنِع 
إخفاَء  ى  َتتوخَّ التي  األقَنَعة  وتبديل 
والكيانات  البشريَّة  الكائنات  وُجوِه  ُقْبِح 
في  الُمُمِعَنة  الُعنُصريَّة  الرأسماليَّة 
البشريِّ  ِش  وحُّ التَّ ضروب  ى  شتَّ اقتراِف 
ُد  يتَقصَّ َمْحُموٍم  ٍه  بتوجُّ المصحوِب 
يجَعلُه  َنحٍو  على  وَعولَمِتِه  تعميمه 
النَّاس،  ة  عامَّ وعِي  في  اً«  طبيعيَّ »قاُنوناً 
استئصالِه،  ع  َتوقُّ ُقْدرَتهم على   َفُيلْغي 

عي إلى ِفْعِل ذلك! ناهيَك عن السَّ
***

على مدى العقود المتوالَية ُمْنُذ نهايات 
َعشِر  اِسع  التَّ القرِن  من  األخير  العقد 
الحادي  القرِن  من  اللحَظه  هذه  ى  وحتِّ
والعشرين، َتوالى انهماُر سالِسِل النُّعوِت 
ألمحنا  التي  لألسباِب  ُألِْصقت،  التي 
ُمكتٍف  أنَّه  حسبَنا  الذي  باالسم  إليها، 
ل  ألوَّ إطالِقه،  فبعَد  ف«؛  »الُمثقَّ بذاته: 
إميل  الفرنسي  الروائي  ِقبل  من  ٍة،  مرَّ
مع  باالشتراك   )1902  –  1840( زوال 
الذين  الفرنسيين  ِفيَن  الُمَثقَّ من  ُنخَبة 
عوا، في الرابع عشر من كانون الثاني  وقَّ
ل  األوَّ فين«  الُمَثقَّ »بيان   ،1998 )يناير( 
ُر والروائي الفرنسي  واألشهِر، َصاَغ الُمَفكِّ
جوليان بيندا )1867 – 1956( ُمصطلح 
كتابِه  في  وذلَك  الحقيقي«،  ف  »الُمَثقَّ
العام  في  ادر  الصَّ فين«  الُمَثقَّ »خيانة 
ف الحقيقي«  1927، رائياً أنَّ هذا »الُمَثقَّ
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الذي  الحكيم  المثالي  الفيلسوف  نظيُر 
هو، في َجوَهِر ُهِويَِّته، »ضميُر البشريَّة« 
في  والعدل  الحقِّ  ثوابت  عن  المداِفع 
والذي هو  ة،  ُمستبدَّ ُسلطٍة  أي  مواجهة 
أو  ائف«  الزَّ ف  لـ«الُمَثقَّ الِفْعلِيُّ  النَِّقْيُض 
ف«، الذي لن يتسنَّى لَُه أْن  قَّ »َشِبيه الُمثَّ

اً، أبداً.  َيلَد، من نفِسه، مثقفاً حقيقيَّ
وفي ُغُضون العقد الواقع ما بين منتصف 
وخمسيناِته،  العشرين  القرن  أربعينات 
نظام  بأمر  قضااه،  الذي  العقد  وهو 
الُحْكم الفاشي، سجيناً )1926 – 1937(، 
الموُسوعي،  ف  والُمّثقَّ ُر،  الُمفكِّ َصاَغ 
والمناضل االشتراكي اإليطالي المرموق، 
 ،)1937  –  1891( غرامشي  أنطونيو 
في ثنايا كتابِه المعرفي الكبير »دفاتر 
الُعُضوي«  ف  »الُمَثقَّ ُمْصطلح  جن«،  السِّ
التاريخية«،  »الكتلة  بِمصطلح  مقروناً 
قليدي«  التَّ ف  »الُمَثقَّ ُمصطلح  ومُناِقضاً 
ُمصطلح  َتعريَف  وُمِعْيداً  تجلياِته،  بُِكلِّ 
على  وذلَك  الحقيقي«،  ف  »الُمَثقَّ
أفضى  َجدليٍّ  اجتماعيٍّ  معرفي  أساس 
ُتُه  َحِقْيِقيَّ لَتْنُبَع  ِصَفته  إبداِل  إلى 
من  ُته،  إنسانيَّ أي  ُة،  الفعلِيَّ الجوهريَّة 
تأويٍل  سياق  في  وذلَك  ُعْضِويَِّتِه، 
من  الَجَسِد  الستعارِة  طبقيٍّ  انتمائيٍّ 
ف  »الُمثقَّ ماهيَّة  ف  تعرُّ ى  يتوخَّ منظوٍر 
ُهويَّته،  نات  ُمكوِّ وبلورة  الُعْضوي«، 
عبر  ودائماً  وأدواره،  وظائفه  وتحديد 
من  النَّاهض،  الجدليَّ  المنهَج  إعمال 
الواِقع  حقائق  إدراك  على  أولى،  ِجهٍة 
إمعاِن  على  القائِم  التاريخي  االجتماعي 
ش البشري الرأسماليِّ  وحُّ في الفساِد والتَّ
إلى  ثانيٍة،  جهٍة  من  اهب،  والذَّ الفاشي، 
شروِط  ُتلبي  ُمستقبليَّة  رؤية  بلورة 
، والفعِل النِّضاليِّ  ق الوعي اإلنسانيِّ تحقُّ
، واجبي الوجود لتغييره بإدراِك  الَجْمِعيِّ

نقيِضه اإلنساني المنشوِد. 
َح،  ُتوضِّ أْن  رات غرامشي  لِتبصُّ وقد كان 
من  ة  َثمَّ ليس  أْن  فصيٍح،  َجدليٍّ  بجالٍء 
اإلنسانِي  الواِقع  إلدراك  فعليَّة  إمكانيَّة 
فين  »الُمثقَّ ُنهوض  عبر  إالَّ  المنشوِد 
اريخية«  الُعْضِوييَن«، في إطار »الكتلة التَّ
التي إليها، ُعْضِويَّاً، ينتموَن، بمهماِتهم 
وَعويَّة، ووَظاِئِفهم العمليَّة،  الرؤَيويَّة التَّ
غييرية الَجْمِعيَّة،  وأدوارهم اإلنهاضية التَّ
وذلَك مْن دون انتظاٍر تكليٍف ُمسَبٍق من 
ي الوصول إلى غاَيٍة  أحٍد، ومن دون َتوخِّ
دة  بة، ُمجسَّ ِة الُمَعذَّ َسوى تمكيِن اإلنسانيَّ
لة  الُمسَتغَّ االجتماعيَّة  طبقتهم  في 
جوَهرها  إدراك  من  والمحرومة، 
قبلِهم،  من  إلدراكه  كاَن  الذي  العميِق 
أْن  إنسانِييَن«،  ُعضويين  فيَن  َكـ«ُمثقَّ

الفاِدَحِة  ناُقضاِت  التَّ حلِّ  من  َنهم  ُيَمكِّ
في  الموراِن  عن  لَتكفَّ  َتُكْن  لم  التي 

أعماق وجدانِهم الفرديِّ والجمعي.
***

لَحَظة  الممتدة من  السنوات  وعلى مدى 
العضوي«،  ف  »الُمثقَّ ُمصطلح  ظهور 
في  ِر  بصُّ والتَّ تداولِه  في  والشروع 
َمعه،  حاوِر  والتَّ المفهوميَّة،  منطوياته 
ُمجلدات  بنشر  الممهورُة  اللحظة  وهي 
بلغته  ة  تَّ السِّ جن«  السِّ »دفاتر  كتاب 
1948 حتى  من  األعوام  اإليطاليَّة، خالل 
لغات  إلى  ترجماته  نشِر  وبتوالي   ،1951
ِصَفٍة جديدة،  ة من  َثمَّ َيكْن  لْم  عديدٍة، 
ِف« سوى  لـ«المثقَّ ُأْعِطَيْت  َمغزى،  وذات 
الجدليُّ  الفيلسوف  اقترحها  التي  تلك 
ِس  ُمَؤسِّ الُمبدع،  والكاتب  الفرنسي، 

»الوجوديَّة«: جان بول سارتر. 
أو  َنْفَسُه«  اِهِن  »الرَّ ِصفة  سارتر  اختار 
والنِّضالي  الرؤيويِّ  بمعناها  »الُملْتزم«، 
الذي  الُمبِدع«  »الكاتب  لوسِم  المتواشج، 
رأى أنَُّه هو، من حيُث الماهية والجوهر 
الذي  ف«  »الُمثقَّ الُمَصادفة،  عن  وبعيداً 
األدب؟«  »ما  كتابه  في  وذلك  يعنيه، 
1947 في  العام  ة في  ل مرَّ )المنشور ألوَّ
في  بلور  الذي  الحديثة(،  األزمنة  مجلة 
و«الكاتب  »االلتزام«  ُمصطلحي  ثناياُه 
الُملتزم«، ليعود، الحقاً، إلى توسيعهما 
الفلسفيَّة  مدلوالتهما  وتأصيل 
والتاريخية  واالجتماعيَّة  والثقافية 
ٍف،  ُمثقَّ لُكلِّ  ِسَمًة  »االلتزام«  باعتبار 
للخيار  ليس  إْذ   للكاتب فحسب،  وليس 
ُف،  اإلْنَساني الجذريِّ الذي يعتنُقه الُمَثقَّ
كاتباً ُمبدعاً أو ُمنتَج معرَفًة من طبيعة 
األدبي  اإلبداع  جماليات  إلى  تنَحِكُم  ال 
َكْونِه  حقيقَة  ُيَجلِّي  أْن  إال  والَفنِّي، 
ُملتزماً«،  فاً  »ُمَثقَّ أي  ُعُضوياً«؛  فاً  »ُمَثقَّ
في  القائمة،  العالَقة  َضوء  في  وذلك 
المفهوميَّة  المنطويات  بين  راِته،  تبصُّ
بقدٍر  الموسومين  الُمصطلحين  لهذين 
طاُبقي، والحائزين  كبيٍر من الترادف التَّ
ٍة عابرة لألزمنة بالرغم  على قيمة معرِفيَّ
اعين، ألسباَب غير إنسانيَّة،  من سعي السَّ

إلى قصرهما على القرن العشرين. 
رات سارتر هذه في سياق  وقد جاءت تبصُّ
اليابان، في  ألقاها في  ُمحاضرات  ثالثة 
مطلع سبعينات القرن الماضي، وَتَضّمنت 
قة  ُمقارباِته الفلسفيَّة واالجتماعيَّة الُمَعمَّ
»تقني  ل  َتحوُّ وُشروط  ُممكنات  في 
البرجوازية  وليِد  العمليَّة«،  المعرَفة 
غاياِتها  وخادُم  الُمْسَتِغلَّة  الرأسماليَّة 
ٍف  »ُمَثقَّ «؛  ُعضويٍّ ف  »ُمَثقَّ إلى  ر،  الُمَؤجَّ
ُيخلُّ  ال  نحٍو  على  ينتمي،  ُملتزٍم«، 

إلى  الجذرية،  ونقديَّته  باستقالليَّتة 
العمال  من  والمحرومة  الكادَحة  الطبقة 
اإلنسانيَّة  الغايات  ناِشداً  والفالحين، 
تنشدها،  التي  الحضاريَّة  اريخية  التَّ
النِّضالي  ي  َصدِّ التَّ في  معها،  وُمْنَخرَطاً، 
واالستبداد  االستغالل  أشكال  لكل 
خاً بهذا االنتماِء، وبهذا  والحرمان، وُمرسِّ
اهِب  اق والنبيل الذَّ النُّشداِن، وبالنِّضاِل الشَّ
بِثَقٍة عالَيٍة َصوَب إدراِكه، انتماَءُه الحقَّ 
وإطالقها،  ُشُمولَِها  في  إنسانيَّتِه  إلى 
والوجوديِّ  المعرفيِّ  َتَجوُهرها  وفي 
الُمناِقِض  الحيويِّ  جلي  التَّ على  المفتوِح 

ش البشري وأشكاله. وحُّ ُكل ُضروب التَّ
***

اعتبارنا، ومن دون حاجٍة  نأُخُذ في  وإْذ 
النُّعوت  سالسَل  ذكرها،  في  لإلغراق 
ف  الُمثقَّ لوصف  انهمارها  توالى  التي 
متغايرة  معرفية  ُحُقول  منظورات  من 
ولغاياٍت  َعة،  ُمتنوِّ بحٍث  مناهج  وبحسب 
َسواء  ُمتناِقَضٍة،  ى  َحتَّ أو  ُمتفارَقٍة 
الُمصطلحين  كال  رواج  فترات  خالل 
بمرحلة  ي  ُسمِّ ما  عقب  أو  الُمترادفيِن 
المنظويات  في  لَنقرُأ  َفإنَّنا  انحسارهما، 
نقترَحه:  الذي  للمصطلح  المفهوميَّة 
اإلْنَساُن«،  الَجْمِعيُّ  الُعضويُّ  ف  »الُمَثقَّ
ُنكابُد  الذي  العصر  لحاجات  ما يستجيب 
إيغال  عبر  البشريِّ  وحِش  التَّ في  إيغاله 
ُنَخِب الطبقاِت الرأسماليَّة العنصريَّة الَّتي 
تتسيُد عليه في االستبداد والجَشع، َكما 
استمرارية  ُز  ُيعزِّ ما  فيها  لنقرُأ  إننا 
الَحاجة إلى ُوجوِد، وُمتاَبعة إعمال، ِصَفة 
»الملتزم«،  ِصَفَة  امرِة  الضَّ »الُعضوي« 
 ، وذلك في ُمعترِك نِضاٍل إنسانيٍّ َعْصريٍّ
، ينهُض  ، وثوريٍّ تغييريٍّ معرفيٍّ عمليٍّ
َيْضُفُر   » َجوهريٍّ إنسانيٍّ  »التراٍم  على 
 » اإلنسانيَّ و«الوئام  الطبقي«  »االلتزام 
في َوشيَجته، وال َيكفُّ معتنقو ِفكرِتِه، 
والُمْنَخرطوَن  إطالِقه،  على  زوَن  والُمحفِّ
لون لتولِّي قيادته،  في مساراِته، والُمَؤهَّ
الجمعييَن  الُعضوييَن  فين  الُمَثقَّ من 
ى الطبقات واألوطان  اإلنسانيين من َشتَّ
لتجسيد  الحيوي  فاُعل  التَّ عن  واأُلمم، 
التي  قِة  الخالَّ اإلنسانيَّة  النِّضاليَّة  اللُّحمة 
التاريخيَّة  الُكَتل  جميِع  بين  يستوِجُبها 
عوب  للطبقات الُمسَتَغلَّة المحرومة، والشُّ
األرض  المْسلوبة  المقهورة،  الُمستعمرة 
والمصائر،  والُحُقوق  والحريات  والكراَمة 
ُل  يتكفَّ  ،« تاريخيَّة  ٍة  إنسانيَّ »ُكتلَة  في 
 ، البشريِّ وُحش  التَّ باجتثاث  ُنُهوُضها 

وأْنَسَنة العالْم. 
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إن العلمانية هي تحرير مجمل الحيز العام من النفوذ الممارس باسم أحد األديان 
أو المذاهب، وهكذا يصان الحيز العام من أي تقطيع أو عزل بين شتى الفئات 
االجتماعية، أو أتباع المذاهب الدينية المتعددة؛ فالعلمانية تهتم بمبدأ توحيد 
الناس ضمن الدولة على قاعدة المواطنة، وهي تفترض تمييًزا بين حياة اإلنسان الخاصة، 
كما يعيشها هو مثل: البعد الروحي، القناعات، المذاهب، وبين بعده العام كمواطن، 
حيث تؤكد العلمانية على وحدة أناس أحرار متساوين مستهدفة الوحدة األصلية للشعب 
ذي السيادة المرتكزة إلى المساواة الصارمة في الحقوق بين أعضائه، تجاه كل ما يعارض 
هذه المساواة. وهي تشير إلى مرجعية الصالح العام في أفق ديمقراطي. فالعلماني 
هو ببساطة المواطن الحر الذي يقر ألخيه اإلنسان )المواطن( بحرية المعتقد الديني أو 

الفلسفي، من دون أن يؤثر ذلك على مواطنيته، وحقوقه وواجباته تجاه وطنه.

خاص الهدف

كيف نفهم العلمانية؟

ليس  الدين  فإن  تقدم؛  ما  وفق 
عنه  غنى  ال  الذي  الضروري  بالعامل 
في تكوين األمة، وصحيح أنه كانت 
القديمة،  العصور  في  أهمية  له 
في  كبيرة  بدرجة  تناقصت  ولكنها 
والمسيحي  فالمسلم  الحديث.  العصر 
يعيشان جنًبا إلى جنب، ويكونان مًعا 
سائر  ذلك  على  وقس  واحدة...  أمة 
األمم التي توجد بها أكثر من ديانة 

وأكثر من عقيدة.
وفي فهمنا للعلمانية، علينا أن ندرك 
ومدلوالتها،  المصطلحات  معاني  أن 
أزلًيا،  أو  ثابًتا  محتوى  يتخذ  ال 
آلت  أن  إلى  ويتحول،  يتبدل  بل 
بين  التمييز  إلى  المصطلحات  جميع 
والمجتمع،  والسياسة  العقل  أمور 
رموًزا  الدينية:  األمور  مقابل  في 
أن  وإلى  وسلطات،  ومؤسسات 
حرية  من  الدينية،  الحرية  توضحت 
من  كواحدة  ممارسة،  وحرية  معتقد 
كحق  والعامة  الشخصية  الحريات 
يصح  وهذا  والتعبير،  الرأي  حرية 
فصاًل  أجرت  التي  فرنسا  من  بدًءا 

من  ومؤسساتها  الدولة  بين  تاًما 
من  الدينية  المؤسسات  وبين  جهة، 
المتحدة  الواليات  إلى  ثانية،  جهة 
تدين  حالة  تعرف  التي  األمريكية 
الذي  للدين،  بارًزا  وحضوًرا  كبيرة، 
في  مباشر،  وغير  مباشًرا  دوًرا  يلعب 
دون  والمجتمعية،  السياسية  الحياة 
المساس بالفصل التام بين مؤسسات 

الدولة والمؤسسات الدينية.
بأنها  العلمانية  يعّرف  من  وهناك 
مفهوم سياسي يتعلق بحسم مسألة 
المجتمع  في  السياسي  الدين  دور 
شأًنا  الدين  يجعل  وذلك  والدولة، 
شخصًيا بين الفرد وخالقه من جانب، 
ويجعل السياسة شأًنا مختًصا بقضية 
السلطة وعالقة الحاكم بالمواطن من 

جانب آخر.
أما على الصعيد المعرفي فالعلمانية 
المسبقات،  من  العقل  تحرير  تعني 
من  الفكر  تحرير  أو  والمطلقات، 
اإلنسان  وتحرير  والخرافات  األوهام 
جذورها  تمتد  التي  العبودية  من 
الملكية  وظهور  العمل  تقسيم  إلى 

وتركز  الطبقي  واالستغالل  الخاصة 
الثروة وظهور الطبقات... العلمانية 
الوثنية  لكنها ضد  الدين  ليست ضد 
الدين  رجال  سلطة  وضد  الدينية، 
وتدخلهم في حياة اإلنسان. العلمانية 
عملية تاريخية أو صيرورة تقدم في 
البشر  صيرورة  والمعرفة،  التاريخ 
بأنفسهم،  تاريخهم  يصنعون  الذي 
العقل  سلطة  تقيم  بذلك  وهي 
الحقيقة  نسبية  وتعلن  والمنطق، 

وتاريخيتها وتغيرها. 
نخلص مما تقدم؛ إلى أن العلمانية: 
»مفهوم سياسي يقتضي الفصل بين 
المجتمع المدني والمجتمع السياسي، 
دينية،  سلطة  أية  تمارس  ال  الدولة 
ال  الدينية  والمؤسسات  والحركات 
أما  سياسية«.  سلطة  أية  تمارس 
وجهة  من   - الموضوعي  الموقف 
العلمنة،  مفهوم  تجاه   - نظرنا 

فنلخصه فيما يلي:
 1- تأمين الحرية الدينية.

 2- فصل الدين عن الدولة والسياسة.
 3- اعتبار الشعب أو المجتمع مصدر 
الديمقراطية  أسس  وفق  القوانين 
والعلمانية  فالديمقراطية  وقواعدها، 
كل منهما شرط لآلخر أو هما وجهان 

لعملية واحدة.
العامة  المدنية  المحاكم  تعزيز   -4  
الحقوق  في  التامة  المساواة  لضمان 

والواجبات.
 5- عقلنة الدولة والمجتمع وتعزيز 

الثقافة العلمية العقالنية.
الدولة  الدين من سيطرة   6- تحرير 
سياسية،  ألغراض  استعماله  وإساءة 
هيمنة  من  الدولة  تحرير  وكذلك 

المؤسسات الدينية.
للدين،  منافسة  ليست  إذن  العلمانية 
ال  لنا،  بالنسبة  العلمانية  أن  كما 
استبعاد  تعني عقيدة ال دينية، وال 
تقييد  وال  العامة،  الحياة  من  الدين 
حياد  تعني  إنها  الدينية،  الحريات 
االديان  تجاه  ومؤسساتها  الدولة 
المساواة  تضمن  حتى  والعقائد 
النظر  مواطنيها بصرف  بين  الكاملة 
عن آرائهم ومعتقداتهم وفق أسس 

الديمقراطية. 
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النّص،  جسِد  تكوين  في  أساسّيًة  بؤرًة  القوِل  قّوَة  نعدُّ 
بالعنونة،  المتمّثلة  للجسد،  العليا  القّوَة  نستثني  وال 
ناحية اإلشارة،  الخاّص من  فهذِه لها شأُنها االستقاللّي 
ومن ناحية الداللة... وطالما القول يمّثل الكالَم الوجاهّي للحدث 
الّشعرّي؛ فالحدُث الشعرّي عبارٌة عن صورٍة مستقلّة، وهي حزمٌة 
من الكلمات، ورّبما من الجمل، والنزول إلى عبقرّيِة هذِه الرزمة، 
نكون قد أعلنا التوافق والرفقة معها من خالل حركتين مهّمتين؛ 
حركة المتخّيل وحركة المحسوس، فنحن في مساحٍة لغوّيٍة تحت 

الوعي، كما أّكد السريالّيون على ذلك. 

عالء حمد.كاتٌب وشاعر/ العراق

ثقافُة الصورِة الشعرّية

وسيلٌة  الشعرّيَة  الصورَة  أّن  إلى  تشيُر  اآلراء  بعُض  هناك 
الصورَة هيئًة محّددًة  التعبير؛ ونكون قد منحنا  من وسائل 
تساعد على نمو القصيدة؛ وفي الوقت نفسه تخّصصت هذه 
حالٌة  بأّنها  للصورة  ومكّوًنا  حالتها،  ترافق  يقظًة  الهيئة 
وسيلٍة  إيجاد  خالل  من  فقط،  المعنى  إلى  تؤدي  اجتهادّيٌة 
ولكن  المعاني،  يالزمان  الفّني  والتعبيُر  فالتعبيُر  تعبيرّية. 
بالتعبير،  الّصورة  ارتباط  ليس  الموضوع  في  يهّمنا  ما  جّل 
لكي  الشاعر(   – )الكاتب  الواضع  برؤية  الصورة  دمُج  إّنما 
تالزم  ما  بقدر  التعبير  تلتزم  ال  قد  فنّيٍة  رؤى  إلى  تتحّول 
اإلشارات التي تؤّدي إلى التأويل، وإذا طرقنا أبواب التعبير 
الواضح، فنحن في منطقٍة تصويرّيٍة بسيطة، في حين لملمة 
الزمنّية،  والتقليلّية  التقليلّية  واعتمادها  واقتضابها  الصورة 
سنكون  الشعرّية،  الّصورة  يرافق  الذي  الزمنّي  البعد  أي 
عندها في مناطَق تعّددّيٍة لتغيير شكل المحتوى، واالعتماد 
إّن وظيفَة  أّكد على ذلك جان كوهين:  التكثيف، كما  على 
الصورة هي التكثيف، فالشعرّيُة هي تكثيفّيُة اللغة، والكلمة 
الشعرّية ال تغّير محتوى المعنى بل تغّير شكله. فيتبين لنا 
من ناحية المنظور الخارجي بأّن الصورَة الشعرّية شمولّيٌة، في 
الناحية الوظيفّية فهي تقليلّيٌة )تكثيفّية(، حيث  حين من 
تكون قيمة الصورة ونوعّيتها من خالل القّوة المتضّمنة لفعل 
القول، فتتبلّور اللغة بمركزّية الصورة وحّدتها. ليست الفكرُة 
وسيلًة خالصًة لالنتماء إلى التصوير والصور الشعرّية، فهناك 
الصورة،  ثقافَة  يرافقان  وهما  والتلقائّي،  العفوّي  االلتقاُط 
فقد منحنا للصورة الشعرّية ثقافتها الخاصة، التي ال تتلّخص 
ببعٍد واحد، وال تتكئ على فكرٍة قد تكون مستهلكًة، وتميل 
لبعض العناصر المكّررة، لذلك فعامل اللغة التجديدي يدفعنا 
للتجاوب مع منطق الصورة التجريدي؛ فيتّكون لدينا مساحة 
لنا  تؤّسس  تصويرّيٍة  بنى  على  تحوي  التي  المشهدّية،  من 
تسلّطت  إذا  وخصوًصا  الدافعة،  القّوة  وتكون  الشعرّي  النّص 

الصور الذهنّية على المشهدّية المرسومة...
إّن مناطَق التصوير والتصّورات واألحالم واالستعارة والتشبيه؛ 
األشياء  ومناطق  والمتخّيل؛  والتخييل  الخيال  ومناطق 
التي  الممكنات  ومناطق  المنظورة؛  غير  واألشياء  المنظورة 
المحدودة،  القياسّية غير  الذات؛ ومناطق األبعاد  تعوم قرب 
ومناطق القيمة الذاتية، والعوالم التي تدور حولها؛ والمنطقة 

الذهنّية. كلّها مساحاٌت صالحٌة للصور الشعرّية، وبعضها تؤدي 
بزاويٍة  يتحلّى  دائًما  الدهشة  فعنصُر  الدهشة؛  منظومِة  إلى 
حادة، وهي تلك الزاوية التي تؤدي إلى قشعريرة المتلقي، 
وشروق  الدفء  إلى  يشيُر  والطقس  الربيع  في  برٍد  كنسمة 
البرد تؤدي  المرُء حالًة فجائّيًة من  الشمس، في حين ينتاُب 
إلى القشعريرة والرجفة، هكذا هو عنصُر الدهشة دائًما يحمل 

معه المفاجآت والعجائبّية في اللغة التوظيفّية.
التأّمل  فهناك  لذلك؛  القول،  يعكسه  التعبير،  يتضّمنه  ما 
المتبّين، فالمتبّينات ال  الذي يظهر من خالل عنصر  القولي، 
تظهر إال من خالل عالقاٍت قد أجراها فعل القول لكي يرسم 
عالقاته الفلسفّية، فيجتاح الداخل المجهول، فتتبّين العالقة 
حاالت  تتبّين  وكذلك  الشعرّية،  الصورة  في  مثاًل  الداللّية 
الدمج واالرتباط من خالل اللغة المعتمدة في التصوير، وأهم 
شيٍء يواجهنا نوعّية اللغة؛ فاللغُة الوصفّيُة مثاًل ال نستطيع 
ا، وذلك أّن المتلقي يحتاج  االعتماد عليها، والسبُب واضٌح جًدّ
والتفّكر  الشعري  الحدث  مآثر  له  توّضح  بينّيٍة  هّزٍة  إلى 
اللغة  توظيِف  حالِة  في  يكون  فالمتبّين  الصورة.  بمحتويات 
أو  بالتأويل وقيمته قيمة رمزّية  فله عالقٌة هنا  غير واضح، 
يختلف  آخَر  بعالٍم  المتلّقي  يكون  حيث  حاّدة،  خيالّية  قيمة 
والعالقات  العناصر  المتواجد فيه. ومن خالل هذه  عالمه  عن 
الواضحة وغير الواضحة سأوجز بعض المتبّينات المهّمة، التي 
لها األثر الفّعال في مكّونات التصوير الذهنّي أو نقل التصاوير 
من خالل البصرّية، فنكون أماَم قيمٍة من المسافات وتقديرها، 
اشتغاالته  له  بصريًّا  متبّيًنا  ذاته؛  بحّد  عالقة  هنا  فالمتبّين 
الذاتي  المتبّين  وكذلك  والحضور،  التصوير  في  وإدراكاته 
وحركته نحو االستعارات والفعل الرمزي، حيث إّن العالم الذي 

يشغله، عالم من المتبينات العديدة.
حيث  لإلدراك،  الصالحة  المساحة  خالل  من  المتبّين  حركُة 
جسد  خالل  من  تتبّين  مخفيًة  قّوًة  الشعرّية  الصورة  تكون 
)القصيدة  عليها  نطلق  أن  ونستطيع  مستقلّة،  حالًة  النّص 
القصيرة(، حالها حال االستعارة من ناحية الفصل، حيث تكون 
القطعة المستعارة كالقصيدة القصيرة. فهنا يتحّدد لنا مبدأ 
الداخل،  من  للنّص  ملًكا  مكانّية  استعارة  وتكون  االستعارة، 
فالنّص يحوي على فراغاٍت مكانّيٍة من الممكن االلتجاء إليها 
من خالل الفعل القصدي لالستعارة؛ لكي يشغل الكاتب تلك 

العالقة بين المكان النّصي والمكان الخارجي.
قّوُة المتبّين في الصورة... قّوُة التصّور واحدٌة من المتبّينات 
التصّور  بين  ما  الموجودة  فالعالقُة  الصورة،  تأسيس  في 
المساحة  في  الفعلّية  وحركته  المتخّيل  فعل  عالقُة  والخيال، 
المرسومة للصورة، وهي صالحٌة الستقبال تلك الصور الجزئّية، 

التي من خاللها يبني المتصّور صورته الكبرى. 
وفي  شعرّي،  قوٌل  صورٍة  لكّل  البديهي  من  القول:  قاعدُة 
الوقت نفسه يتجاوُز إلباث القواعد القولّية العادية، التي يتّم 
التعامل معها بشكٍل يومي، فالقاعدُة القولّية تتحّكم باألعمال 



 63

20
22

و   
ماي

ر/ 
أيا

 : )
15

11
(3

7 
دد

لع
ن  ا

طي
لس

- ف
ف 

هد
ال

س
هر

الف
ى 

ة إل
ود

لع
ا

ي..
اف

ثق
 ال

ف
هد

ال المتضّمنة للقول الشعري، ويقابلها القّوة اإلشارّية أو الداللّية، 
للقّوة  الداعمة  والمفاهيم  الكائنات  من  اإلشارات  ُتعّد  حيث 
القولّية. والدعم األكبر الذي يتبّين بشكله الواضح هو عالقات 
يكمن  أن  بالضرورة  ليس  عنه  نبحث  الذي  فالدعُم  الكلمات، 
ا أن نجده من  بعالقٍة بين الدال والمدلول، بل من الممكن جدًّ
إلى حاالٍت  التي تؤّدي  الكلمات،  الممتّدة بين  العالقات  خالل 
في  المتبينة  قّوتها  لها  شعرّيٍة  جمٍل  على  لنحصَل  تركيبّيٍة 

القول المتقّدم والقول المتأّخر.
تعتمد  الشعرّية  الصور  من  الكثير  الكثير  الرمزي..  المتبّين 
الرمزّية، وهي قّوٌة متبّينة، وتعني أّن القّوة الرمزّية وعالقتها 
مضاعفة،  تسلطّيًة  قّوًة  الرمزي،  الخيال  لنا  ينتج  بالخيال، 
فيكون الدال األكثر اندماًجا في الصورة الواحدة. القّوة الرمزّية 
التأويل  إلى  وتقودنا  اللغوّي،  التقّشف  على  الكاتب  تساعد 
كمؤّشراٍت تركيبّيٍة كأن تكون في حاالت االستبدال أو التكرار 
أو  النّص  )إّن  تودوروف:  يقول  االستدالل.  أو  التناقض  أو 
له  نكتشف  التي  اللحظة  من  ابتداًء  رمزيًّا  يصبح  الخطاب 
فيها، بفضل جهٍد تفسيري، معنى غير مباشر – ص 43 – 
– ترجمة وتقديم:  والتأويل - تزفيتان تودوروف  الرمزّية 
د. إسماعيل الكفري(، فالمطلُع األّوُل الذي نعّده أصغَر وحدٍة 
قّوته  إلى  لنا  يشير  أن  ا  جدًّ الممكن  من  النّص،  في  لغوّيٍة 
الرمزّية، فنكون أمام عالقاِت تنسيٍق وربط؛ وكذلك عالقات 
الممكنات  عن  البحث  إلى  العالقات  هذه  تقودنا  استداللّية، 
التي وّظفها الكاتب في هذه السلّة المصّغرة للصورة الشعرّية.
المتبّين  للخيال.. ال يكون مختصًرا ذلك  التصويري  المتبّيُن 
الفنان  سعى  التي  المحمولة،  منها  الواسعة،  التصّورات  في 
اللغة  مهّمة  تواجهنا  التي  فالمهّمة  إخراجها،  إلى  )الشاعر( 
مهارة  تتمّكن  حيث  الخيالّية،  القّوة  تلك  عن  تبلغنا  التي 
الفنان على تجاوز الوصفّية، فيمكث بأحضان اللغة المؤدّية إلى 
النشاط الشعري، حيث إّن اللغة اإلبالغّية، وعالقاتها تكون هي 
التصويرّي  البعد  حاملٍة  خيالّيٍة  لغٍة  إلى  تؤّدي  األقرب، وهي 
مرافقًة  الشعري  النّص  في  الحركي  الجزء  تشّكل  مّما  معها، 
للزمنّية التي تظهر بتراكم األفعال من جهٍة وحركة األفعال 

االنتقالّية والحركّية من جهٍة أخرى.
المتبّيُن المالئم... ال يترك هدًفا إال ويكون مشارًكا، ولكّنه 
قد ال يالئم بعض األهداف المعّينة، فيحمل العنونة المبالغ بها 
الغموض،  الصور، فتسقط في  أن تتفاعل مع  واجهًة تحاول 
االعتناء  لشدة  هنا  نختاره  بنفسه.  المتبين  عنصر  ويكتفي 
في بعض النصوص التي تالئم الغموض وتفرط في الرمزية 
الرقيب  قبل  من  مطارد  الشاعر  كأن  الخيال؛  في  وتتوسع 

فيلتجئ إلى حاالٍت تالئم الوضع الجديد.
عّدة  عوالَم  بها ضمَن  عالٍم خاصٍّ  وتكمن في  الفعل..  حرّيُة 
تفيض حول الذات، فتكون اللغة حّرًة وطليقًة وغيَر مفروضة؛ 
العقالنّية، وتميل  التي تجتاز  الجديدة،  العناصر  لنا  فتتبين 
حرية  هي  الفعل  حرّية  إّن  حيث  العقالنّية.  تحت  لغٍة  إلى 
اللغة  حرية  فهناك  الخيال  حرّية  نقول  وعندما  أيًضا،  الخيال 
غير المحدودة، التي تهّم الشاعر كثيًرا؛ لكي يسبح في عالٍم 
غير محدود، فيصبح أمثولًة للحرية التي يعتنقها في الكتابة 
أوجدت  التي  الذات  تلك  وهي  الشاعرة،  الذات  إلى  واالنتماء 

نفسها ضمن فعل القول وحريته العظمى.
المتبّين في جسد النّص.. يقودنا إلى صورٍة متبّينٍة لها سلطٌة 

الجزئّية  الصور  أو  المعاني  امتداد  على  القدرة  ولها  واضحة، 
القّوة  على  تؤّثر  الداخلّية  فالقّوة  لذلك  حولها؛  تعوم  التي 
الخارجّية في الترتيبات والتركيبات، فيظهر عالم المحسوس 
متفاعاًل مع القّوة الداخلّية. فيكون المحسوس مقابل الجملة، 
في حين يكون المتخّيل مقابل النّص، هذه التباينات الغرض 
منها، أّن المحّسوس يبّين السكتات في القول، فيترك فراًغا، 
فيفرض  الخيال؛  من  مساحة  في  ُيغرقنا  المتخيل  حين  في 
مرافقه  وبين  المتخيل  سلطة  بين  ما  التوضيحي  تعامده 
المحسوس، لتبيان قوة الفعل التأويلي، فنكون أمام إطارين، 
المختفي  التأويل  النّص، وإطار  المهيمن على  المتخيل  إطار 

في عباءة اللغة المتضّمنة للقول الشعري.
اللحظة من خالل  لحظٍة متكاملة.. تظهر  المتبّين من خالل 
التقاط الشاعر لها، وربما لن تتكّرر في حالة عدم تدوينها في 
ا أن تتحّول تلك اللحظة  الذهنية أو في النّص، ومن الممكن جدًّ
إلى بعٍد لحظويٍّ يمارس  الحواس  العالقات وتراسل  من خالل 
لها  التي  العاملة،  الذات  الفعلي طالما نحن مع سيرة  نشاطه 
القدرة على إيجاد المبتكرات واإلبداع غير المطروق. فتكون 
أو  اصطياده  الممكن  من  جسٍد  إلى  وتتحول  بنائية،  اللحظة 
التي  الشعرية  الصورة  من  بدايًة  النّص،  بنائية  في  تجسيده 

تعّد تعّددية اإلثارة بالنسبة للمرسل إليه.
ا  إضافيًّ واقًعا  الشعرية  الصورة  تشّكل  المتبين..  تجلّياُت 
لجسد النّص، لتسيطر على محتواه وتتبين العناصر الجمالية 
وحركتها وارتباطها مع أدوات النّص الشعري، فيكون للصورة 
الفضل على حركة النّص وتوجيهه في خلق لغٍة جديدة، ويعني 
الشعرية  الجمل  ثّم  ومن  الكلمات،  بين  جديدٍة  عالقاٍت  خلق 
ا  المتواصلة؛ فتكون مّتعة القارئ بجمالّية النّص منظوًرا خارجيًّ
بدايًة من العنونة.. يقول بريتون )   (: بالنسبة لنا ال يتعلّق 
األمر بإيقاظ الكلمات وإخضاعها لمعالجٍة بارعٍة من أجل جعلها 
تسهُم في إبداع أسلوٍب مثيٍر لالهتمام... الكلمات هي شيٌء 

آخر. ورّبما تكون كّل شيء.
على  )الشاعر(  الكاتب  يعتمد  للظّن...  المتضّمنة  القّوة 
يميل  لذلك  التصويرّية،  الدوائر  توظيف  في  التلقائّية 
في  حوله  من  تعوم  التي  والتقديرات  الظنّية  الحقيقة  إلى 
يستلهم  بل  التعقيد،  خارج  منها  واحًدا  ليكون  الطبيعة؛ 
تساعده  التي  الترددات،  تلك  إيجاد  في  والبساطة  الشفافّية 
الخارجي،  العالم  إلى  الداخلي  عالمه  من  الظنون  ترجمة  على 
لتكون الجملة الشعرية متطابقة عندما تكون الرؤية العينية 
أمام المشهد الطبيعي. عندما تكون الظنون معللة، في هذه 
الظّن  السببية من خالل قصدية  اعتمد  الشاعر  الحالة سيكون 

المرسوم على صيغة كلمات. 
الشاعر يحمل ثقافة تصويرية من خالل الصور الذهنية وكيفية 
الكتابة، أي يكون  الشعرية لها قبل  الكلمات والجمل  مالئمة 
في مبدأ المقروء قبل المكتوب؛ وحركة الصورة التي نعنيها 
المحسوس  ومؤثرات  الحسية  التجربة  خالل  من  ذهنيا  تتولد 
والعالقات التي تخطط لها الذات وهي تدخل إلى عدة عوالم 
حولها؛ فيكون المنفذ الذي تختاره مالئما مع ثقافتها، لذلك 
تكون ثقافة الصورة من ثقافة الذات وفعل المتخيل واألبعاد 
األحالم  تلك  ليكّون  خلفها  ما  الشاعر  عبور  ومدى  المسّيرة للعملية التكوينية في النّص الشعري الحديث.الواقعية 
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المعاصر،  عالمنا  إطار  في  كفكرٍة  المواطنة  أهمّية  حوَل  االختالُف  يمكُن  ال 
مداخلها  لتعّدد  والقيم  األبعاد  متعّددة  الهالمّية  المفاهيم  من  باعتبارها 
لتداول  ذلك  ويرجع  سهاًل،  ليس  داللتها  على  االّتفاق  يجعل  ما  الحضارّية، 
مصطلح المواطنة في كثيٍر من الخطابات السياسّية والثقافّية دون تحديد امتداٍد واضٍح 
أو إعطاء داللٍة محّددٍة لهذا المفهوم، ويترُك تفسيره غالًبا لنوعّية الوسط الذي عولجت 
فيه كإشكالّيٍة فلسفّيٍة واجتماعّية. كما أّن مفهوم المواطنة بني على أساس مجموعٍة 
من الرؤى والنظرّيات السوسيوفلسفّية التي أسست لمعناه في كّل عصٍر من العصور، 
على اختالف خلفّيات جموع الفالسفة والمفّكرين، حيث أّنهم اّتفقوا على مسألة الوفاق 
في  اختلفوا  لكّنهم  العام،  المجتمع  داخل  األفراد  لمواطنة  فلسفيٍّ  كإطاٍر  االجتماعي 
تحديد مختلف الكيفّيات التي تمّكن األفراد لالنخراط في التمّثالت ومختلف االنتماءات 

الجماعّية كي يكتسبوا صفة المواطن الحقيقّي.

رامي مراد. باحٌث وناشٌط مهتّمٌ في قضايا الشباب والتنمية/ فلسطين

املبدُأ السلطوّي في مفهوم الفرد الليبرالّي

طرحين  أفرزت  اإلشكالّيُة  هذِه 
مختلفين لفكرة المواطنة في المجتمع 
إنسانّيًة  داللًة  يحمل  األّول  الغربي، 
أخالقّيًة ينطوي تحتها مفردات حقوق 
مدنّيًة  داللًة  يحمل  والثاني  اإلنسان، 
تنطوي على معاني األنشطة الجماعّية 
في التصويت والترّشح وتقلّد المناصب 
المفّكر  يقول  كما  الحالُة  هذه  العليا، 
الغربّي  الفرد  جعلت  العروي،  اهلل  عبد 
المساهم  المواطن  بين صفة  يفّرق  ال 
البرجوازي  الحياة السياسّية وصفة  في 
المقيم في المدينة. لذلك بقيت فكرة 
للمواطنة  الصحيح  والمعنى  المواطن، 
وعي  من  كثيٍر  في  وغامضًة  غائبًة 

المجتمعات المعاصرة.  
الفرد  مبدأ  من  يّتخذ  المقال  هذا  إّن 
لتشريٍح  موضوًعا  الليبرالّي  بالمعنى 
الليبرالّية  الدولة  لعالقة  سياسيٍّ 

بالمواطنة في الحداثة الرأسمالّية. 
للفرد  القانونّي  المفهوُم  تعّرض 
من  العديد  قبل  من  واسٍع  نقٍد  إلى 
عن  البحث  من  انطالًقا  المفّكرين، 
نموذٍج بديل، وهي بالفعل تفتح أفًقا 
ا تتيح لنا تتبع الدعوات الغربّية  معرفيًّ
المجّرد،  الفرد  معنى  عن  النقدّية 
نيكوس  الماركسي  منطق  بحسب 
السلطة  بوالنتزاس،   ( بوالنتزاس 
االجتماعية،  والطبقات  السياسية 
1982، ص162(، فضاًل عن مدى قدرتها 
التفسيرّية في مواجهة منطق الحكم 

بالمعنى الليبرالي المهمين. 
لقد طرح الفيلسوف الفرنسي ميشيل 
من  العمل  كيفّية  حول  سؤااًل،  فوكو 

أجل أن تصبح النفس ما يجب أن تكون 
عليه، لكي تتحّرر من منطق السيادة؟ 
الذاُت  تكون  أن  أجل  من  العمل  كيف 
حّرًة تحيل إلى ذاتها بوصفها الحقيقَة 

النهائّية؟ 
يرى فوكو أّن الغرب قّدم نظرّيًة حول 
عندما  مكتملة،  غير  القانونّية  الذات 
صافية،  مواطنٍة  مجّرد  إلى  اختزالها 
فكان مشروعه حول الحقيقة متعّثًرا.  
يرى الماركسي بوالنتزاس أّن مفهوم 
على  القائم  للفرد  الليبرالي  الحقوقي 
وراَء  متأّصاًل  عنًفا  يخفي  المواطنة، 
أماَم  كحٍدّ  القانون  تمثيل  مزاعم 
وكعقبٍة  الرأسمالية  الدولة  عسف 
جهاًزا  بوصفها  العنف،  ممارسة  أمام 
مخاطبته  يزعم  مجّرًدا،  ا  كليًّ حياديًّا 
األشخاص بصفاتهم ال بذواتهم. فقد 
فهمت دولة القانون بالمعنى الليبرالي 
المقّيدة،  غير  للسلطة  كنقيض  هذه 
قامت  الرأسمالية،  الدولة  أّن  وبخاصٍة 
المنهج  تمّثل  أّنها  مزاعم،  على 
فعالية  يحوز  الذي  الصحيح  السياسي 
ال  فكان  والعنف؛  القوة  لضبط  كبرى 
بّد من عملية تفكيك الروابط الجمعية 
بين  الواقعة  الماركسي  بالمعنى 
»للفرد  للوصول  وذلك  والدولة،  الفرد 
المجرد« باعتباره مسلمًة نظرّيًة أولية، 
اإلنتاج  أسلوب  لوجود  ا  تاريخيًّ وشرًطا 
ال  أنه  بوالنتزاس  ويرى  الرأسمالي. 
توجد حدوٌد واقعّيٌة للسلطة الليبرالّية، 
وعالقات  الشعبّية  الصراعات  سوى 
ا  حدًّ تضع  التي  الطبقات  بين  القوى 

لعسفها.   

بيار  إلى موقف  بالنسبة  األمر  وكذلك 
الليبرالّية وعالقتها  بورديو من الدولة 
أّن  إلى  ذهب  فقد  المواطن،  بالفرد 
األفراد  بقولبة  تقوم  هذه  الدولة 
»مؤّسسٌة  إّنها  قال  إذ  وتطويعهم؛ 
عن  بورديو،  )بيار  الكائنات«  لتدمير 
يعود  بورديو  أّن  غير   ،)2016 الدولة، 
مواجهة  الدولة في  على  المراهنة  إلى 
العولمة، كونها تؤّدي إلى تدمير األطر 
مواجهة  في  الدولة  أّن  بما  الجمعّية، 
العامة  القيم  مستودُع  هي  العولمة 
إّن  العمومّية.   للمصلحة  والضامن 
الجمعّية  األطر  يدافع عن  بورديو هنا 
في  والطبقات  واالّتحادات  كالنقابات 
مواجهِة محاولة تفكيكهم وتدميرهم. 
لنشأة  تفسيرها  أرنت في  حنة  وترى 
علّتها  أّن  في  الشمولّية،  األنظمة 
تقوم على انعدام أو هشاشة الوسائط 
وهو  والفرد،  الدولة  بين  االجتماعّية 
وحاجته  التوتاليتارّية  إمكان  شرُط 
االجتماعي،  التضامن  إلغاء  إلى 
الطبقات،  منظومة  انهيار  أّن  والحال 
والسياسي  االجتماعي  النهيار  مقّدمة 
تاريخ  في  المأساوية  األشكال  كأحد 
إلى جسٍم  للوصول  االستبدادية  النظم 
الدولة  يمكن  رخو،  طبقي  اجتماعي 
الهيمنة.  فرط  َثمَّ  ومن  توغلها،  من 
منظومة  انهيار  بأّن  أرنت  ترى  إذ 
كان  األوروبّية،  البلدان  داخل  الطبقات 
)حنة  الشمولّية  النظم  لنشوء  مقّدمة 
 ،2016 التوتاليتارّية،  أسس  أرنت، 

ص39(.
التعاطي مع  الحالة ال يمكن  في هذِه 
على  دااًل  باعتباره  المواطنة  مفهوم 
منظومة  إطار  في  الفرد  حضور  قّوة 
القانون، دون أن يرافق ذلك وعي فردّي 
ومسّوغاته  القانون  بهذا  للمواطنين 
الواعي  الفرد  كون  صالحّياته،  وحدود 
أن  األمر  نهاية  في  محال  ال  يدرك 
حضوره وقوته تكون عند انتظامه في 
ا عن  إطاٍر مؤسسيٍّ منّظم، يعّبُر فعليًّ
تغّول  مواجهة  في  الطبقّية  مصالحه 
المتماهّية  أو  البرجوازّية  الطبقات 
ما  السياسي، وهذا  النظام  ا مع  مصلحيًّ
تمَّ  كمفهوٍم  المواطنة  ا  فعليًّ يحمي 
الجمعّية  األطر  لتفتيت  ليس  تدجينه 
هياكَل  إلى  وتحميلها  المنّظمة 
عن  ا  فعليًّ تعّبُر  ال  شكلّيٍة  هوالمّيٍة 
والطبقّية  االجتماعّية  الفئات  التي تمّثلها.مصالح 
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كاَن  كما  بالضبِط  األّول،  االغتصاِب  ونشيِج  األلِم  بذاكرِة  اًل  ُمحمَّ أّياُر  إلينا  يعوُد 
الذي ال يخلو من دِم الشهداِء،  أّياُر  1948، فهو  الخامَس عشَر منه عاَم  الحاُل في 

والمقاومِة المستمّرِة يوميًّا للردِّ على النكبة. 
قبَل أربعٍة وسبعيَن عاًما؛ كانت فلسطيُن ُتقتلُع مع أهلِها شبًرا شبًرا، حجًرا حجًرا، قريًة قريًة، 
مدينًة مدينًة! وُفصلت األرُض عن شعبِها، كما ُيعِمُل الجّزاُر سّكيَنُه في ضحّيِتِه فاصاًل اللحَم 

عن العظم...، هكذا كانت فلسطين الشهيدة وما زالت.
للصموِد  كبيرًة  أعباًء  كادحيها  وعموُم  فلسطين  عّماُل  حمَل  التاريخّي،  السياِق  هذا  وفي 

والمقاومة، فدفع شعُبنا وعماُلُه أثماًنا غزيرًة في عيشهم وحّرّيتهم ودمائهم.
وبؤِسهم  العّمال  لواقِع  العالمّي  السياِق  من  استثناًء  ليست  الفلسطينّيُة  العاملُة  والحركُة 
الطبقة، كما  الخاّصِة األشدِّ تعقيًدا، حيث تعاني هذِه  الدائم، لكّنها استثناٌء في ظروِفها 
فبينما  الوطنّي.   القومّي  والمستوى  االجتماعّي  المستوى  على  مزدوًجا  غيرها، اضطهاًدا 
الصهاينِة  العّماِل  مشّغلي  قبل  من  خصوًصا  عملِها،  لطاقِة  والنهَب  االستغالَل  تعاني 

المستعمرين، فكذلك تخضُع الضطهاٍد قومٍيّ من ِقبل المحتّل.
في مثِل هذِه الظروِف يعاني العامُل الفلسطينيُّ في سبيِل تأميِن لقمِة العيِش الكريمِة 
به  منوًطا  فلسطينيًّا  كونه  يعاني  كذلك  بشع،  استغالٍل  ظروِف  ضمَن  وأطفالِه،  لعائلِتِه 

المساهمة في كفاِح شعبِِه، والتصّدي لمحتلّيه.
العاملُة الفلسطينّيُة تعاني أكثَر من هذا من قهٍر مرّكب، فهي تخضُع للشرطيِن اآلنفيِن من 
أخرى،  القومّي من جهٍة  العمِل االستعمارّييِن من جهة، ومن االضطهاِد  أرباِب  استغالِل 
تحكُمهم  عمٍل  أرباِب  ِقبِل  من  المحلّي  العمِل  سوِق  في  المنهجّي  للتمييِز  أيًضا  وتخضُع 
النظرُة الذكورّيُة االستغاللّيُة لعمِل النساء، فيتمُّ استغالُلهّن بأجوٍر أقلَّ دون حمايٍة نقابّيٍة 
أو وطنّية؛ دون أن ننسى الواقَع المزري والكارثي الذي يعيشه عّماُل قطاِع غّزَة في ظّل 

الحصار، وغياب العمل النقابّي المناسب، الذي يحمي حقوقهم وينّظم صفوفهم. 
وكما األسئلة الحارقة على المستوى الوطنّي، يبرُز سؤاُل الطبقِة العاملِة الفلسطينّيِة ليس 
بقدراتها في معركة  أيًضا في تنظيمها والولوج  لكن  فقط في حمايتها والدفاِع عنها، 
للتضحيِة وتقّدم  الوطنّي قدرَتها واستعداَدها  الكفاِح  تاريِخ  عبَر  أثبتت  باعتبارها  التحرير، 

الصفوف.
الغالب  العربّية، ذات الطابع الفالحّي في  الفلسطينيَّ كما المجتمعاِت  المجتمَع  صحيٌح أن 
األعّم، لم يبلور طبقًة عاملًة متماسكًة نقابًيّا ومهنًيّا، لكن هذا ال ينفي وجوَدها وضرورَة 
معالجِة مشكالِتها في إطاٍر وطنيٍّ جامع، يتجاوُز االنقساَم السياسيَّ الواقع، وينهُض بحاِل 
قطاٍع عريٍض من الشعِب الفلسطينّي... نحُن في أمسِّ الحاجِة لجهوِدِه المنّظمِة واستعداِدِه 

الممّيز.
االنخراط في معركٍة  الحالّية عن معنى  األوضاِع  استمراِر  للتساؤِل في ظّل  يدفُعنا  وهذا 
وطنّيٍة كبرى دوَن ضمِّ جميِع الشرائِح االجتماعّية لهِذِه المعركة، وأيُّ أمٍل يقّدُمُه لنا 
االنقساُم المزري، الذي يتحّوُل شيًئا فشيًئا إلى وحٍش يبتلُع األمَل بالمستقبل كما يبتلُع 

الواقع. 

أحمد. م. جابرأحمد. م. جابر
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