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فنزويال والقضية الفلسطينية ..بين الثورة البوليفارية وما قبلها

المجلــة الثقافيــة لالئحــة القومــي العربــي ...عــدد  1شــباط
2019

السيد شبل
اختــار هوجــو شــافيز بعــد وصولــه للحكــم منتخبـا ً فــي  ،1998إعــان ثورثــه البوليفاريــة
واالســتقالل عــن منظومــة الهيمنــة األمريكيــة والســعي نحــو الســيطرة علــى اقتصــاد
بــاده وإعــادة توزيــع عوائــد النفــط لصالــح الفقــراء ومحــدودي الدخــل ،فــكان الصــدام
طبيعي ـا ً مــع السياســة الخارجيــة األمريكيــة ،وبالتالــي مــع الكيــان الصهيونــي (شــريك
واشــنطن ،والمرتبــط عضوي ـا ً بالمصالــح اإلمبرياليــة).
كذلــك عــزز شــافيز عالقاتــه مــع األنظمــة التــي يمكــن أن تشــاركه مســار المقاومــة
لألمريكــي ،وكان مــن بينهــا النظــام اإليرانــي والعربــي الســوري والعربــي الليبــي،
باإلضافــة لتعزيــزه العالقــة مــع العــراق العربــي وقــت الحصــار ،وإذا أضفنــا ذلــك
لمبــادئ الثــورة البوليفاريــة المؤيــدة لنضــال الشــعوب ضــد االحتــال ،والرافضــة
للعــدوان ،فقــد كان هــذا منطقيـا ً أن يدفــع فنزويــا بعيــدا ً عــن الكيــان .وحتــى لــو لــم يصــل
األمــر لســحب االعتــراف المــوروث بـ”دولــة إســرائيل” ،فإنــه وصــل لقطــع العالقــات،
ودعــم المقاومــة ،ورفــض أي عــدوان صهيونــي علــى األرض العربيــة ،والمطالبــة
ـورط الموســاد فــي أنشــطة تآمريــة
بتحريــر الجــوالن ..وقــد تطــور الصــدام إلــى حــد تـ ّ
ً
وتخريبيــة داخــل فنزويــا أعلــن عنهــا تشــافيز صراحــة ،وال شــك فــي أنهــا أنشــطة
مســتمرة إلــى اليــوم ضــد نيكــوالس مــادورو ،وقــد أيّــدت حكومــة االحتــال المحاولــة
االنقالبيــة األمريكيــة األخيــرة فــي  23ينايــر /كانــون الثانــي  ،2019واعتبــرت بطلهــا
“خــوان غوايــدو” –الــذي لــم ينتخبــه أحــد– رئيس ـاً.!!..
فــي الفقــرات التاليــة سنشــير إلــى كثيــر مــن (وليــس كل) مواقــف شــافيز ومــادورو
المعارضــة للكيــان ،وســنعرض فــي الخاتمــة بعــض مواقــف فنزويــا قبــل الثــورة
ِ
البوليفاريــة ليتبيــن الــدور الــذي لعبــه تشــافيز وثورتــه.
 أثنــاء حــرب لبنــان  ،2006أدان شــافيز العــدوان الصهيونــي ،وذكــرت تقاريــرصحفيــة حينهــا أنــه كان أول رئيــس دولــة فــي العالــم يديــن عالنيـةً هــذا العــدوان ،وفــي
 3أغســطس /آب  ،2006أمــر تشــافيز القائــم باألعمــال الفنزويليــة فــي “إســرائيل”
بالعــودة إلــى كاراكاس ،واتهــم قــادة الكيــان بأنهــم مجانيــن وإرهابيــون ،يقومــون بحــرق
لبنــان وفلســطين ،وفــي  25مــن الشــهر ذاتــه دعــا شــافيز إلــى محاكمــة قــادة الكيــان
بتهمــة اإلبــادة الجماعيــة ،وفــي حديثــه مــن بكيــن ،قــال أن “الدولــة اليهوديــة فعلــت شــيئا ً
مماث ـاً ،أو ربمــا أســوأ ممــا فعلــه النازيــون”.

 فنزويــا والقضيــة الفلســطينية ..بيــن الثــورةالبوليفاريــة ومــا قبلهــا /الســيد شــبل
 إث ُم العروبة ،أم آثا ٌم بحقها؟ /إبراهيم علوش الواقــع العربــي بيــن منهجيــة التقــدم وتلقائيــةالتطــور /بشــار شــخاترة
 الجماعــات المتخيلــة :النزعــات االنفصاليــةلألمازيــغ واآلرامييــن /فــارس ســعادة
 معــارك علــى الجبهــة اإلعالميــة ..مــن يتصــدىلهــا؟ /كريمــة الروبي
 منبر حر :الحداثة والتنوير /توفيق شومر الصفحــة الثقافيــة :الحــرب علــى ســوريةوســقوط الشــخصيات العامــة /طالــب جميــل
 قصيــدة العــدد :مفاتيــح المســتقبل /محمــدمهــدي الجواهــري
 كاريكاتور العددلمتابعتنا انظر:
لمتابعتا على فيسبوك ،ابحث عن:
الئحة القومي العربي /الصفحة الرسمية
روابط صديقة:
موقع الصوت العربي الحر
www.freearabvoice.org
راسلنا على:

arab.nationalist.moderator@gmail.com
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أثنــاء زيارتــه لســورية فــي  2006أدان تشــافيز االحتــال الصهيونــي
للجــوالن ،ودعــا لردّهــا إلــى ســورية.

العدد رقم ( )57صدر في  1شباط عام  2019للميالد

 واصــل تشــافيز اتهامــه للواليــات المتحــدة بحمايــة الكيــان الصهيونيفــي المحافــل الدوليــة ،وبمنعهــا إصــدار أي قــرار يدينه.
 وفــي عــام  ،2008أثنــاء خــاف فنزويــا مــع كولومبيــا ،قــال شــافيزإن “الحكومــة الكولومبيــة أصبحــت إســرائيل أمريــكا الالتينيــة”،
باعتبارهــا وكيــل المصالــح األمريكيــة فــي أمريــكا الجنوبيــة ،كمــا
“إســرائيل” فــي الوطــن العربــي والمنطقــة.
 وفــي عــام  2009قطــع تشــافيز العالقــات الدبلوماســية مــع الكيــان،وطــرد الســفير الصهيونــي وموظفيــه ،وذلــك ردا ً علــى حــرب غــزة
 2008-2009التــي خلفــت نحــو  1200شــهيدا ً فلســطينيا ً وأكثــر
مــن  5000جريــح ،وردت حكومــة االحتــال بالمثــل .واختــارت
“إســرائيل” كنــدا لرعايــة مصالحهــا فــي فنزويــا (الحــظ دور كنــدا
حتــى اليــوم فــي التآمــر علــى فنزويــا ،مباشــرة ً أو عبــر قيادتهــا
لمجموعــة ليمــا).
 وفــي أبريــل /نيســان  ،2009اعترفــت فنزويــا رســميا ً بدولــةفلســطين ،وكــررت فــي ســبتمبر /أيلــول إدانتهــا لجيــش االحتــال،
متهمــةً إيــاه بارتــكاب إبــادة جماعيــة.
 وفــي يونيــو  ، 2010قــال هوجــو تشــافيز إن “إســرائيل” تمـ ّـول المعارضــة الفنزويليــة ،وإن هنــاك مجموعــات مــن اإلرهابيين،تتبــع للموســاد الصهيونــي ،وتحــاول قتله.
وقــد تعــرض تشــافيز كمــا خليفتــه مــادورو للعديــد مــن محــاوالت االغتيــال وقفــت خلفهــا واشــنطن وعمالؤهــا (وعندمــا أصيــب
تشــافيز بمــرض الســرطان الــذي أدّى الحقـا ً لوفاتــه توجهــت األصابــع للموســاد ،متهمــة إيــاه بالوقــوف خلــف مرضــه).
ثم قال شافيز“ :ملعونة ،دولة إسرائيل! ملعونة ملعونة ،إنهم إرهابيون وقتلة”!
 وفــي  27يونيــو /حزيــران  2010خــال زيــارة قــام بهــا الرئيــس العربــي الســوري بشــار األســد إلــى فنزويــا  ،قــال شــافيز:“إســرائيل هــي ذراع قاتــل لصالــح اإلمبرياليــة األمريكيــة ..وفــي يــوم مــن األيــام ســتوضع فــي مكانهــا”.
 ال تزال العالقة بين الكيان وفنزويال مقطوعة حتى اليوم.. وفــي صيــف  2014أدان نيكــوالس مــادورو ،خليفــة تشــافيز ،القصــف الصهيونــي علــى غــزة ،وقــال إنهــا ليســت حربــا ًدينيــة ،وإن فنزويــا تحتــرم كل الديانــات واليهوديــة ،وإن هــذه حــرب تشــنها القــوى العســكرية الرأســمالية العالميــة لالســتيالء
علــى أرض فلســطين وغــزة ،وأن قــادة الكيــان يقتلــون أهــل غــزة مســلميها ومســيحييها ،ودعــا األنظمــة العربيــة للتحــرك
لنصــرة فلســطين ،والتحلــي بالكرامــة ،والتوقــف عــن التــردد والخــوف ،وقــال“ :متــى ســترفعون صــوت الكرامــة دفاع ـا ً عــن
فلســطين؟!”.
 وفــي نوفمبــر /تشــرين الثانــي  ،2014وخــال اســتقبال طــاب فلســطينيين فــي منحــة دراســية بفنزويــا ،ارتــدى نيكــوالسمــادورو الكوفيــة الفلســطينية ،وهتــف“ :فلســطين واصلــي ..فلســطين قاومــي”.
2

العدد رقم (  )57صدر في  1شباط عام  2019للميالد

وفــي فبرايــر /شــباط  ،2018م ّجــد مــادورو نضــاالت الشــعب العربــي الفلســطيني وصمــوده ،كمــا عبــر عــن دعــم بــاده
الالمشــروط لمســاعي الفلســطينيين فــي مواجهــة قــرار دونالــد ترامــب بنقــل الســفارة األمريكيــة للقــدس ،مؤكــدا ً علــى اعتــراف
فنزويــا بالقــدس كعاصمــة أبديــة لدولــة فلســطين ،وأن سياســات ترامــب العنصريــة والمنحــازة للمحتــل لــن تغيًــر مــن الوضــع
القانونــي للمدينــة المقدســة.
 ورغــم مــا قيــل عــن نوايــا الســتعادة العالقــة بيــن فنزويــا والكيــان الصهيونــي فــي  ،2017بوســاطة مــن الجاليــة اليهوديــةفــي فنزويــا ..إال أن العالقــة ال تــزال مقطوعــة بيــن كاراكاس البوليفاريــة و“تــل أبيــب” حتــى اليــوم ،والخصومــة بيــن
الطرفيــن متحققــة ،وســتتعزز وتتصاعــد خاصــة فــي ظــل اصطفــاف العــدو الصهيونــي خلــف نهــج واشــنطن الداعــم للمعارضــة
الفنزويليــة ،حيــث أيّــد بنياميــن نتنياهــو رئيــس حكومــة االحتــال المحاولــة االنقالبيــة األخيــرة بقيــادة (خــوان غوايــدو وتحالــف
“المائــدة المســتديرة للوحــدة الديمقراطيــة”) ،وقــد ردّ “غوايــدو” علــى هــذا التأييــد بالشــكر والترحيــب والمغازلــة ،كذلــك هنــاك
أخبــار عــن مســاهمة عمليّــة للكيــان بالتعــاون مــع الســي آي إيــه والعناصــر األمريكيــة فــي إشــعال األجــواء بداخــل فنزويــا،
والســعي إلفشــال نظــام مــادورو.
****
قبــل  1998ووصــول هوجــو تشــافيز للســلطة وإعالنــه الثــورة البوليفاريــة ..كانــت فنزويــا قريبــة مــن الكيــان ،بحكــم القــرب
مــن الواليــات المتحــدة ،حيــث صوتــت لصالــح قــرار التقســيم فــي  ،1947وجمعتهــا عالقــات دبلوماســية طبيعيــة الحقـا ً بالكيــان
الصهيونــي ،وعندمــا وقعــت حــرب  1967ســمحت الحكومــة لليهــود الفنزويلييــن بالســفر والقتــال لصالــح جيــش االحتــال
الصهيونــي ،كذلــك حيــن صوتــت الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة فــي  10نوفمبــر /تشــرين الثانــي  ،1975بدعــم مــن الكتلــة
الســوفيتية والــدول العربيــة واإلســامية ،لصالــح اعتبــار (الصهيونيــة شــكل مــن أشــكال العنصريــة والتمييــز العنصــري) فــي
قــرار  ،3379امتنعــت فنزويــا عــن المشــاركة فــي دعــم القــرار (مالحظــة :تــم إســقاط قــرار  3379بقــرار  46/86فــي 16
ديســمبر /كانــون أول  ،1991بضغــط مــن جــورج بــوش األب ،وبتأييــد مــن فنزويــا مــا قبــل تشــافيز) ،وفــي ينايــر /كانــون
الثانــي  1995زار وزيــر الخارجيــة الصهيونــي شــيمون بيريــز فنزويــا ،خــال إدارة «رافائيــل كالديــرا» الثانيــة ،لتوطيــد
العالقــات ،وتعميــق التعــاون فــي المجــاالت ذات المنفعــة المتبادلــة ،واعتُبــرت مــن جانــب الخارجيــة الفنزويليــة حينهــا زيــارة
غيــر مســبوقة.
فأين على العربي الذي يبحث عن دعم قضيته المركزية «فلسطين» أن يقف؟!
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إث ُم العروبة ،أم آثا ٌم بحقها؟

إبراهيم علوش
خــال العــدوان الصهيونــي علــى لبنــان عــام  ،1982كان البعــض يصــرخ“ :أيــن العــرب؟” ،أو يطلــق ألفاظــا ً نابيــة بحــق
العــرب أو العروبــة ،ال ســيما بعــد غــارات طائــرات األف -16الصهيونيــة علــى األحيــاء المدنيــة .ولعــل ذلــك الجهــر بالســوء
مــن القــول كان موجهـا ً إلــى “الحــكام العــرب” ،أو “األنظمــة العربيــة” ،ومثــل ذلــك ،ممــن ُ
ظلــم ،يمكــن تفهمــه بالنظــر لموقــف
النظــام الرســمي العربــي المتواطــئ مــع العــدوان الصهيونــي علــى لبنــان وارتباطــه المباشــر بمقــررات قمــة فــاس عــام ،1981
بعــد رفــض ســورية والعــراق وليبيــا والجزائــر والقــوى واألحــزاب الوطنيــة والقوميــة فــي فلســطين والوطــن العربــي لمبــادرة
“ســام وتطبيــع” مــع العــدو الصهيونــي ســميت وقتهــا بـ“مبــادرة األميــر فهــد” لعــام  ،1981لتتــم إعــادة فــرض تلــك “المبــادرة”
عربيـا ً بعــد االجتيــاح الصهيونــي للبنــان عــام  ،82فــي قمــة فــاس الثانيــة ،فــي  6أيلــول مــن عــام االجتيــاح.
لكــن البعــض اآلخــر مــن ذلــك الــكالم النابــي كان يتنــاول العــرب كعــرب ،كأمــة ،وكهويــة ،ال كأنظمــة وحــكام ،وكان ذلــك
رأس جبــل الجليــد الــذي اعتلــى الموقــف الســلبي لكثيريــن فــي لبنــان وفــي الســاحة الفلســطينية مــن العروبــة والتيــارات القوميــة
العروبيــة ،فأعطــى بتمــدده حيــزا ً لدعــوات التركيــز علــى الــذات القُطريــة والشــأن المحلــي الراهــن ،بــدالً مــن البحــث “الخيالــي”
عــن وحــدة عربيــة بــات البعــض يراهــا ضرب ـا ً مــن الكماليــات ،إذا أحســن الظــن فيهــا ،وال تــزال مقولــة “تخلــي العــرب عــن
المقاومــة الفلســطينية فــي لبنــان” تســاق حتــى اليــوم كذريع ـ ٍة لتبريــر توقيــع اتفاقيــة أوســلو مــع العــدو الصهيونــي.
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كان خــروج مصــر مــن حلبــة الصــراع العربي-الصهيونــي بعــد
كامــب ديفيــد أحــد أهــم العوامــل التــي ســمحت للكيــان الصهيونــي
أن يشــن عدوانــه علــى لبنــان عــام  ،1982وكان خروجهــا مــن
حلبــة الصــراع قــد تمــت التهيئــة لــه بســنوات مــن الضــخ اإلعالمــي
والفكــري الداعــي للتركيــز علــى الــذات “الفرعونيــة” ،والزعــم
إن مصــر تحملــت عــن األمــة العربيــة عــبء مواجهــة تُركــت
فيهــا شــبه وحيــدة لتدفــع الثمــن مــن لقمــة عيشــها ودمــاء شــبابها،
وترافــق ذلــك مــع مشــروع “وهبنــة مصــر” (أي تحويلهــا إلــى
الوهابيــة) بالتعــاون مــع الســعودية فــي مســعى الســتئصال روح
جمــال عبدالناصــر وثــورة  23يوليــو منهــا ،ومــا كان مــن الممكــن
أن يمضــي نظــام أنــور الســادات علــى درب التســوية مــع العــدو
الصهيونــي مــن دون تكريــس فكــرة التركيــز علــى الــذات القُطريــة،
وتضخيمهــا علــى حســاب الهويــة القوميــة ،وترويــج فكــرة “تحمــل
عــبء العروبــة مــن غيــر طائــل” ،والزمتهــا الضروريــة دومــاً:
“تخلــي العــرب عــن مصــر” فــي مســعى لدفعهــا للتخلــي عــن
العروبــة ،وفــي مســعى لتكريــس فكــرة “إثــم العروبــة” فــي الشــارع
المصــري.
هكــذا راحــت تتواتــر فــي التاريــخ العربي المعاصــر معزوفــة “تأثيم
العروبــة” فــي كل قُطــر عربــي تعــرض ألزمــة أو حصــار ،أو حتى
مــن دون تعرضــه لهمــا ،وحيــن لــم يكــن الرئيــس أو الحــزب الحاكــم
فــي ذلــك القطــر مســتعدا ً للســير فــي ركاب الســاعين لالنســاخ عــن
العروبــة ،فإنــه ســرعان مــا يصبــح متهم ـا ً بأنــه جــز ٌء مــن “إثــم العروبــة” فــي ذلــك القُطــر ،وقــد شــهدنا ردة مــن قِبــل بعــض
ـاس دام  13عام ـا ً شــاركت فيــه
ـار قـ ٍ
العراقييــن علــى العروبــة بعــد العــدوان الثالثينــي علــى العــراق عــام  ،1991وبعــد حصـ ٍ
بلـ ٌ
ـدان عربيــةٌ وإســاميةٌ لألســف ،وتعمقــت تلــك المشــاعر حــدة ً بعــد غــزو العــراق وتدميــره عــام  2003بمشــاركة بلــدان عربيــة
خليجيــة ،وقــد كانــت أحــد أهــم “منجــزات” االحتــال األمريكــي للعــراق دســتور نــوح فيلدمــان الــذي يشــطب هويــة العــراق
العربيــة ،والــذي يعتبــر بعــض العراقييــن فحســب (ال العــراق ذاتــه) جــزءا ً مــن األمــة العربيــة ،وقــد كشــف االحتــال األمريكــي
بذلــك عــن واحـ ٍد مــن أهــم عناويــن اســتهدافه للعــراق :الســعي لنــزع عروبتــه.
ســنوات الحصــار الجــوي واالقتصــادي علــى ليبيــا ( )1992-2003قدمــت مثــاالً آخــر علــى مســعى “تأثيــم العروبــة” والتخلــص
مــن “عبئهــا” ،ولــم يتــم رفــع الحصــار حتــى أعلنــت ليبيــا عــن تحولهــا إلــى “الهويــة اإلفريقيــة” ،مــن بيــن أشــياء أخــرى ،وحتــى
ٌ
ـض لالســتعمار واإلمبرياليــة فــي هــذا العالــم ،فــإن منظومــة
وجــد
ي مناهـ ٌ
هــذا لــم يشــفع لليبيــا ،فحيثمــا ِ
ي اســتقالل ٌ
إرث وطن ـ ٌ
الهيمنــة اإلمبرياليــة ال تــكل وال تمــل فــي ســعيها لتقويضــه باالختــراق واإلخضــاع والحــروب ،وتســليم “أســلحة الدمــار الشــامل”
ٌ
ـض للصهيونيــة فــي بلـ ٍد مــن البلــدان ،فهــي
ال يكفــي ...أمــا عندمــا يكــون هنــاك ،باإلضافــة إلــى ذلــك،
ي مناهـ ٌ
ي عربـ ٌ
إرث قومـ ٌ
ث الهويـ ِة العربيـ ِة بــا هــوادة ،وصــوالً حتــى القتــاع تمثــال جمــال عبدالناصــر وتحطيمــه فــي بنغــازي علــى
ـرب اجتثــا ِ
أيضـا ً حـ ُ
يــد جــرذان فبرايــر عــام  ...2012فــي الذكــرى األولــى لـ“ثــورة فبرايــر” .فالثــورات المضــادة فــي أقطارنــا العربيــة ال تكتمــل
إال عندمــا تكــرس فــي الشــارع مقولــة “إثــم العروبــة”.
مــن الجزائــر خــال ســنوات العشــرية الســوداء ومــا بعدهــا ،إلــى ســورية خــال ســنوات الحــرب الكونيــة عليهــا ،وفــي معظــم
بقــاع الوطــن العربــي التــي عانــت مــن آفــة اإلرهــاب ،راحــت تُنفَـ ُ
ـث فــي فضــاءات الــكالم واألقــام مقوالتٌ كالســم البطــيء تربط
ـزو
ظاهــرة اإلرهــاب التكفيــري بالجزيــرة العربيــة ،بالصحــراء ،ومــن ثــم بالعروبــة ،لنصــل بعدهــا إلــى مقولــة أن “العروبــة غـ ٌ
ي جــاء مــع اإلســام قبــل  1400عــام”! لتصبــح تلــك الضاللـةُ بعدهــا ذريعـةً إلحيــاء تيــارات أمازيغيــة أو آراميــة تعمــل
همجـ ٌ
علــى ســلخ المغــرب العربــي أو بــاد الشــام عــن العروبــة .أمــا ربــط اإلرهــاب التكفيــري بالداعميــن والمموليــن اإلمبريالييــن
والصهاينــة ،وبمشــاريع التفكيــك والهيمنــة ،وانحســار المــد القومــي العروبــي ،فـ“نظريــة مؤامــرة” طبعـاً!
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ـعى لدفــع اليمنييــن بالنار
كذلــك يُشــن العــدوان الســعودي علــى اليمــن ،مهــد العروبــة ،تحــت عنــوان “التحالــف العربــي” ،فــي مسـ ً
ً
لتمثــل مقولــة “إثــم العروبــة” .ويُصــور الصــراع فــي وســائل اإلعــام الســائدة بــكل شــك ٍل تضليلــي ممكــن :طائفيـا (بيــن الســنة
والزيدييــن) ،جهويـا ً (مــع أقاليــم ذات نزعــات انفصاليــة) ،أو إقليميـا ً (ضــد إيــران) ...إال كعــدوان غاشـ ٍـم مــن قبــل أنظمــة عربيــة
ب وبلـ ٍد عربـي ٍ أصيـ ٍل كان تاريخيـا ً عنوانـا ً للحضــارات العربيــة القديمــة ،فــإن ذلــك قلمــا تســمعه.
تابعــة لإلمبرياليــة علــى شــع ٍ
ي عربــي ضــد اليمــن
ـ
إمبريالي-صهيوني-رجع
ـف
ـ
تحال
إال
ـو
ـ
ه
ـا
ـ
وم
ـة،
ـ
بصل
ـة
ـ
للعروب
ـت
ـ
يم
ال
ـي”
فمــا يســمى “التحالــف العربـ
ٌ
ٌ
العربــي ،لكــن أهميــة مثــل هــذه النقطــة فــي تفويــت أحــد أهــم أهــداف العــدوان علــى اليمــن ال تلتقطهــا الكثيــر مــن وســائل إعــام
المقاومــة لألســف ،ألن الســماح بتســرب موقــفٍ معــا ٍد للعروبــة والهويــة العربيــة حتــى لــدى أقليــة قليلــة مــن اليمنييــن الذيــن
يتعرضــون للقصــف والحصــار والتجويــع يســهم أيضـا ً بإعطــاء مشــروعية زائفــة لعــدوان “التحالــف العربــي” بأثــر رجعــي...
غــزة وحصارهــا ال يشــذان عــن القاعــدة ،وال العــدوان الصهيونــي المتكــرر عليهــا ،ففــي كل مــرة تســمع مــن يحــاول أن ينفــث
فــي ثنايــا الحــوار فكــرة “إثــم العروبــة” ،و“خطيئــة العــرب” ،و“تخلــي العــرب عــن غــزة” ،مــن دون التمييــز مــن جهــة بيــن
منظومــة التجزئــة ومعادالتهــا وأنظمتهــا التــي أســهمت بحصــار غــزة (مثــل الخطــوط الوهميــة المرســومة فــي الرمــال بيــن
أقطــار األمــة ،ومنهــا الخــط الوهمــي بيــن غــزة ومصــر ،وال نقــول بيــن غــزة وســيناء ،لكــي ال ننجــر إلــى مشــاريع التوطيــن،
ومثــل محاولــة تأســيس دويلــة قُطريــة أخــرى فــي غــزة) ،وبيــن العروبــة كهويــة وانتمــاء مــن جهـ ٍة أخــرى ،فمــن المســتفيد مــن
التخلــي عــن عروبــة أي جــزء مــن فلســطين ،غــزة أو غيرهــا ،إال المعنيــون بتهويــد فلســطين؟! ومــن المســتفيد مــن التركيــز
علــى كل بُعــد فــي المقاومــة الفلســطينية ،فــي غــزة أو غيرهــا ،إال بُعــد دفاعهــا عــن عروبــة أرض فلســطين؟!
ت وتيــارا ٍ
وفــي كل قُطــر عربــي تقريب ـا ً تجــد شــخصيا ٍ
ت عاكف ـةً علــى توظيــف مــا تقــع أيديهــا عليــه مــن فكــر وعقائــد ضــد
العروبــة ،فهــذا إســامي يــرى العروبــة “ابتعــادا ً عــن ديــن هللا” ،وذاك يســاري أو ليبرالــي يراهــا “شــوفينية وعنصريــة”،
وهــذا سياســي “واقعــي” يــروج أن التوجهــات العروبيــة لــدى الحــكام هــي “ســبب مآســي العــراق وســورية ومصــر عبدالناصــر
وليبيــا والجزائــر” ،ويترجــم ذلــك كلــه إلــى حالــة نرجســية مــن التعالــي األجــوف علــى العروبــة والعروبييــن ،أضــف إلــى
ذلــك التيــارات والشــخصيات التــي تتظاهــر بالعمــل علــى “تجديــد” الفكــر القومــي العروبــي و“تخليصــه مــن اللغــة الخشــبية
والقوالــب الجامــدة” ،ال ســيما تحــت عناويــن “الديموقراطيــة” و”الحريــة” ،لتوصلــك فــي حركــة التفافيــة مبهمــة إلــى التحالــف
مــع اإلمبرياليــة األمريكيــة والتصالــح مــع العــدو الصهيونــي تحــت عنــوان “اإلصــاح الداخلــي”“ ،الربيــع العربــي” نموذجـاً.
وهــؤالء هــم األســوأ ،ألنهــم أحصنــة خشــبية طرواديــة تســعى لتدميــر الفكــر القومــي العروبــي مــن داخلــه ،فالنهــج القومــي
العروبــي ال يمكــن إال أن يكــون مقا ِوم ـا ً أو أنــه ليــس عروبي ـاً.
باختصــار ،ثمــة حملــة شرســة ومســتمرة علــى الهويــة العربيــة ،وعلــى التوجهــات القوميــة العروبيــة ،مــا يعنينــا منهــا هنــا
هــو محاولــة إيصــال الشــعب العربــي ،أو قطاعــات رئيســية منــه ،إلــى ربــط الهزائــم والمعانــاة والفقــر والحصــار واالحتــال
والتقصيــر والتقاعــس والتخلــف والتكفيــر واإلرهــاب وكل مــا هــو حقيــر فــي حياتنــا العربيــة المعاصــرة ...باالنتمــاء للعروبــة!
مثاالن على توظيف الشعر والفن ضد العروبة:
كثيــرا ً مــا يتــم توظيــف القصائــد واألغانــي المعروفــة فــي تســويق مثــل هــذه الفكــرة التــي تتغــذى علــى الهزيمــة واإلحبــاط،
واألمثلــة كثيــرة .فلنأخــذ مث ـاً قصيــدة نــزار قبانــي الشــهيرة:
أنا يا صديقةُ متعبٌ بعروبتي
فهل العروبةُ لعنةٌ
وعقاب؟!
ُ
...
فإنــك كثيــرا ً مــا تراهــا علــى وســائل التواصــل االجتماعــي فــي ســياقات تصــب فــي تبخيــس العروبــة والســعي للتملــص مــن
االنتمــاء إليهــا ،وإذا كانــت تلــك القصيــدة تعكــس حالــة الهزيمــة التــي انتابــت المشــهد العربــي بعــد اتفاقيــات كامــب ديفيــد وتراجــع
ب لهــا ،ودعــوة لهــا للنهــوض ،وهــو مقطـ ٌع
المــد القومــي ،فــإن مــا فيهــا مــن رثــاء وتفجــع علــى حالــة العروبــة ال يخلــو مــن عتــا ٍ
فــي تلــك القصيــدة قلمــا تــرى مــن يقتطفــه:
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فتحملي غضبي الجمي َل فربما
هضاب
ثارت على أمر السماء
ُ
فإذا صرختُ بوج ِه َمن أحببتهم
واألحباب
الحب
يعيش
فلك
ُ
ُ
ِ
ُ
وإذا قسوتُ على العروب ِة مرة ً
ُ
األهداب
تضيق بكحلها
فلقد
ُ
ُ
سها
نف
ة
العروب
تجد
فلربما
َ
شهاب
الظالم
ب
ُ
ويضيء في قل ِ
ِ
كذلــك كثيــرا ً تســمع هتافـا ً فــي االعتصامــات والمســيرات المنــددة بهــذا العــدوان أو تلــك المجــزرة الصهيونيــة أو األمريكيــة مــن
مطلــع كلمــات أغنيــة الفنانــة الملتزمــة جوليــا بطــرس (مــن كلمــات الشــاعر علــي الكيالنــي):
وين وين وين
وين الماليين
الشعب العربي وين
الغضب العربي وين
الدم العربي وين
الشرف العربي وين
وين الماليين؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ليتحــول الهتــاف إلــى إدانــة للشــعب العربــي بأكملــه ،وللعروبــة ذاتهــا ،حتــى أن البعــض يــرد ،عندمــا يبــدأ هتــاف “الشــعب
العربــي ويــن؟” ،بكلمــة “نايــم!” ،والــرد علــى “الشــرف العربــي ويــن؟” ،كثيــرا ً مــا يكــون بكلمــة “مــات” ،وهــو مــا يمثــل
ســقطة فــي المحظــور بالنســبة ألي مناضــل ،فــإن لــم تكــن تعـ ّـول علــى الشــعب واألمــة فــي تحقيــق األهــداف الوطنيــة أو القوميــة
الكبــرى ،فعلــى مــن تعــول يــا تــرى؟ علــى األعــداء؟! أم علــى الحلفــاء الذيــن يفتــرض بهــم أن يأتــوا للقتــال بالنيابــة عنــا اآلن
فيمــا نحــن هاهنــا قاعــدون ،بمــا أن الشــعب العربــي “نائــم” ،والشــرف العربــي “ميــت” ،والمالييــن ألهاهــا التكاثــر ،إلــخ،...
ولنبــدأ مــن ثــم بشــتم الحلفــاء إن لــم يأتــوا للقتــال بالنيابــة عنــا؟!!
ومــع أن المقاطــع التــي تلــي فــي أغنيــة “ويــن المالييــن” تصــب كلهــا فــي خانــة اســتنهاض النــاس للثــورة علــى الصهيونيــة
وللمقاومــة والكفــاح المســلح ،أي خانــة اســتفزاز هممهــم ومروءتهــم للتحــرك ،وهــو بالتأكيــد الهــدف النبيــل منهــا ،فــإن تكــرار
تعبيــر “اخوتــي ويــن؟” فيهــا ،أكثــر مــن مــرة ،يرســل رســالة ملتبســة أيضـاً ...فهــل المقصــود هنــا هــو أن المقاوميــن يخاطبــون
شــعبهم بأنــه غائــب وال يفعــل شــيئاً ،وهــي رســالة ملتبســة ،وغيــر دقيقــة إذا أخذنــا بعيــن االعتبــار الظــروف الصعبــة التــي
يعيشــها فــي ظلهــا الشــعب العربــي الفلســطيني فــي غــزة أو فــي غيرهــا وصمــوده فــي أرضــه بالرغــم منهــا؟ أم المقصــود
هــو أن الفلســطينيين هــم الذيــن يثــورون ضــد الصهاينــة وحدهــم فيمــا أخوتهــم العــرب ال يفعلــون شــيئاً ،ال ســيما أن الكلمــات
مكتوبــة باللهجــة الفلســطينية ،ممــا يكــرس الرســالة ذاتهــا المتعلقــة بـ“إثــم العروبــة” ،ولــو عــن غيــر قصــد؟ ومــاذا عــن األخــوة
فــي المقاومــة اللبنانيــة مثـاً ،وعــن عشــرات آالف الشــهداء العــرب فــي الحــروب العربية-الصهيونيــة؟ ومــاذا عمــن يتعــرض
للحصــار والدمــار ألنــه شــكل حاضنــة للمقاومــات العربيــة ،فــي لبنــان وفلســطين والعــراق ،كمــا يحــدث مــع ســورية اليــوم،
وكمــا حــدث مــع ليبيــا والعــراق مــن قب ـلُ؟ بجميــع األحــوال ،تســمح مثــل هــذه الثغــرة ،ولــو عــن حســن نيــة ،بتوظيفهــا فــي
الشــارع ضــد الهويــة العربيــة واالنتمــاء للعروبــة ،خصوص ـا ً بعــد اقتطاعهــا خــارج ســياقها.
إثم العروبة ،أم آثام بحقها؟
ـعور باإلحبــاط واالنســحاق ،ويولــد التراجـ ُع العــا ُم الشــكَ بــكل مــا يحيــط بالمهــزوم ،هويتــه وقناعاتــه ومبادئــه
تولّــد الهزيمـةُ الشـ َ
ـرون عــدة فــي حديثــه عــن تشــبه المغلــوب
وقيمــه ولغتــه وكيانــه ووجــوده ،وهــي مســألة ســبق أن تناولهــا ابــن خلــدون قبــل قـ ٍ
بالغالــب ،كمــا تناولتهــا أدبيــات الهــوت التحريــر (باولــو فــراري فــي البرازيــل /علــم تربيــة المضطهديــن) وأدبيــات ســيكولوجية
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المضطهديــن (فرانتــز فانــون /المعذبــون فــي األرض ،ومصطفــى حجــازي /التخلف االجتماعي :مدخل إلى ســيكولوجية اإلنســان
المقهــور) ،وهــي أدبيــات ســبق أن راجعنــا بعضهــا فــي أعــداد مختلفة مــن مجلة “طلقــة تنوير” (انظر مثـاً العدديــن  ،29و. )36
ْ
ٌ
ي ال ينثنــي فــي حيــاة الشــعوب واألمــم ،وهــو أن الهزيمــة ال تتحقــق باالنكســار العســكري وحــده،
لكــن ثمــة
قانــون فــوالذ ٌ
فاألمــة المغلوبــة ال تُهــزم مــا دامــت متمســكة بهويتهــا ولغتهــا وأهدافهــا القوميــة الكبــرى ،ومــا دامــت مصــرة علــى
المقاومــة والصمــود ريثمــا يأتــي يــو ٌم أفضــل قــد تنتصــر فيــه ،ومــا دامــت طالئعهــا تنتــج جي ـاً بعــد جيــل مــن المناضليــن
والقــادة الثابتيــن علــى المبــدأ والمثقفيــن والفنانيــن والشــعراء الذيــن يضيئــون لألمــة شــعلة األمــل والوعــي فــي عتمــة
اللحظــات التاريخيــة الصعبــة ،ومــا دام هــؤالء موجوديــن ،فــإن الهزيمــة العســكرية ال تتحــول إلــى هزيمــة سياســية
يتــم االعتــراف فيهــا بنصــر العــدو ،فحــرب الـــ 67مثــاً كانــت هزيمــة ،ولكــن الءات قمــة الخرطــوم بعدهــا :ال صلــح ،ال
تفــاوض ،ال اعتــراف ،منعــت الهزيمــة العســكرية مــن التحــول إلــى هزيمــة سياســية ،ثــم جــاءت حــرب االســتنزاف
التــي قضــى فيهــا ،وانتبهــوا للرقــم ،أكثــر مــن  1500صهيونــي ،لتؤكــد علــى خيــار األمــة العربيــة بمواصلــة القتــال.
أمــا مــع توقيــع معاهــدات كامــب ديفيــد وأوســلو ووادي عربــة ،وفتــح مســارات التطبيــع مــع العــدو الصهيونــي ،فــإن الهزيمــة
العســكرية تكــون قــد تحولــت إلــى هزيمــة سياســية ،للمنظومــة الرســمية العربيــة علــى األقــل ،منظومــة التجزئــة ،وليــس لمــن
صنــون
قــرروا أن ال ينخرطــوا فــي مســار التطبيــع والمعاهــدات وأن يســتمروا بالمقاومــة أو أن يحتضنوهــا ،وهــم فعليـا ً مــن يح ّ
األمــة العربيــة سياســيا ً مــن االستســام للهزيمــة ،فالمقاومــة ،بــكل أشــكالها ،هــي جــدار الدفــاع األخيــر لألمــن القومــي العربــي.
العــدو الصهيونــي واإلمبرياليــة العالميــة قــررا اآلن ،بعــد مرحلــة المعاهــدات والتطبيــع الرســمي العربــي ،أن الوقــت حــان
للتطبيــع الشــعبي ،ولذلــك فــإن تمــدد مشــروع الهيمنــة واالحتــال بــات يتطلــب شــق عــرى العروبــة ذاتهــا ،كهويــة وكانتمــاء،
وهــو شــرط ضــروري لتفكيــك الوطــن العربــي ،ولتحويلــه إلــى عشــرات الدويــات واإلمــارات واإلقطاعيــات الدائــرة فــي
فلــك الهيمنــة واالحتــال ،ولهــذا انتقــل أعداؤنــا إلــى مرحلــة االختــراق الثقافــي ،ال األمنــي والسياســي فحســب ،فبــات مطلوبــا
ـب فــي خانــة الســعي لتدميــر الهويــة العربيــة،
تدميــر الحــاالت النضاليــة ،وإنتــاج وعــي مزيــف ينبجــس مــن روافـدَ مختلفـ ٍة ليصـ َ
أي ليصــب فــي خانــة “تأثيــم العروبــة” وتبخيســها والتنصــل مــن روابطهــا ،وصــوالً إلــى التخلــي عــن اللغــة العربيــة ذاتهــا.
مــن الواضــح أن هنــاك مــن يهاجمــون العروبــة بغــرض اســتفزاز حميتهــا ودفــع أبنــاء األمــة للتحــرك دفاعــا ً
عــن الشــرف الوطنــي والقومــي ،ولكــن هنــاك مــن يهاجمهــا بداعــي اإلحبــاط ،وهنــاك مــن يهاجمهــا ألنــه تقمــص
رؤيــة المســتعمر االستشــراقية لوطننــا العربــي فبــات يربــط كل مــا هــو ســلبي ومتخلــف بالعروبــة ،وكل مــا هــو
متقــدم وإيجابــي بمــا هــو خــارج العروبــة ،ولــو كان مــا هــو غيــر عربــي شــرقيا ً أو إســامياً ،ولكــن غيــر عربــي!
هــذا النــوع الثانــي هــو مــن يعيــش حالــة اســتالب وغربــة عــن ذاتــه القوميــة ،ومــن يهاجــم العروبــة انطالقــا ً مــن انتمائــه
لدوائــر ضيقــة طائفيــة أو جهويــة أو ِعرقيــة يصــب فــي المجــرى ذاتــه ،ويــؤدي الغــرض ذاتــه ،وكذلــك مــن يهاجمهــا
انطالقــا ً مــن الــذات القُطريــة التــي رســم حدودهــا االســتعمار ،فالعروبــة هــي هويــة هــذه األمــة بشــعبها وأرضهــا
ع مــن الجهــل
وتاريخهــا ولغتهــا وثقافتهــا ،واســتهدافها مــن أبنــاء جلدتهــا علــى جرائــم وآثــام أعدائهــا بحقهــا هــو نــو ٌ
والطيــش المدمــر الــذي يصــب فــي طاحونــة أعــداء األقطــار العربيــة قطــرا ً قطــراً ،ال العروبــة بالمجــرد فحســب.
فلنتذكــر إن مــن حاصــر واعتــدى وقتــل ودمــر لبنــان وفلســطين والعراق وســورية وليبيــا واليمن وغيرهــا من األقطــار العربية هم
أعــداء العروبــة ،هــو غربــي أو صهيونــي أو رجعــي عربي متحالف معهما ،ومــن دعم اإلرهاب وموله وغذاه هــم أعداء العروبة،
وإذا كان بعــض المواطنيــن العــرب المضلليــن قــد مارســوا اإلرهــاب التكفيــري فــي أقطــار عربيــة أخــرى ،فــإن هنــاك مضلليــن
كثــر مــن أبنــاء القُطــر ذاتــه ممــن انخرطــوا فــي اإلرهــاب التكفيــري أيضـاً ،وانجــروا خلفــه ،فمــن نكــره غيــر العروبــة بعدهــا؟
وإذا كانــت الرجعيــة العربيــة فــي التاريــخ العربــي المعاصــر ،كأداة مــن أدوات اإلمبرياليــة واالســتعمار وكحليــف للصهيونيــة قــد
شــاركت اإلمبرياليــة والصهيونيــة فــي حصارهــا وعدوانهــا ،فــإن ذلــك يديــن المنظومة القُطريــة العربية التي أسســها االســتعمار،
ويديــن الرجعيــة العربيــة ،وال يديــن العروبــة ذاتهــا التــي يمثلها الشــعب العربــي وإرثه الحضــاري وطالئعه المناضلــة والمتنورة،
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وال تؤخــذ العروبــة بجريــرة بعــض األنظمــة العربيــة الرجعيــة ،فــي
الخليــج العربــي أو غيــره ،ألننــا نحــن ممثلــي العروبــة ال يجــوز أن
نتخلــى عــن العروبــة ألعدائهــا ،كمــا ال يجــوز بتات ـا ً أن نتخلــى عــن
اإلســام للتكفيرييــن لــو أســاؤوا باســمه ،وإذا هاجــم أهــل العــراق
وبــاد الشــام ومصــر والســودان والمغــرب العربــي العروبــة ،علــى
مــن يتجنــون إال علــى أنفســهم ،ومــاذا يتبقــى مــن العروبــة بعدهــم،
وهــل العروبــة إال هــم؟!
يحــاول العــدو أن يشــتتنا ويفقدنــا توازننــا وأن يدفعنــا للتخلــي عــن
ذاتنــا ،وهــو جوهــر االختــراق الثقافــي الــذي نجــح بخلــق بعــض
المتفرنســين فــي الجزائــر وفــي لبنــان مثــاً ،ويحــاول العــدو أن
يوصلنــا إلــى حالــة اســتالب نصبــح فيهــا ألــد أعــداء ذاتنــا ،أن نكــره
أنفســنا ،وأن نرمــي بأيدينــا إلــى التهلكــة ،مســتغالً حالــة االحبــاط
والفوضــى التــي يولدهــا دفــق المعلومــات والصــور الموجهــة فــي
زمــن ســيادة تكنولوجيــا االتصــاالت وشــبكات التواصــل االجتماعــي،
لكــن فــي اللحظــة التاريخيــة الصعبــة بالــذات ،أكثــر مــن غيرهــا،
يجــب اإلصــرار بقــوة :عربــي وأفتخــر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الواقع العربي بين منهجية التقدم وتلقائية التطور

بشار شخاترة
إن التصــدي لتحليــل الواقــع العربــي لســبر أغــوار عواملــه الكامنــة والمحركــة لقــواه أيـا ً كانــت طبيعــة تلــك القــوى تحتــاج تأمـاً
عميقـا ً والخــوض بشــكل مركــز فــي التفاصيــل ،ونســتطيع أن نزعــم وبثقــة أن القــوى المتصارعــة ومــا يكمــن خلفهــا مــن أفــكار
ـاش
ســواء كانــت تقدميــة أم رجعيــة إنهــا قــوى متزاحمــة مــن حيــث العــدد والنــوع .وإن هــذا االزدحــام يؤشــر علــى حالــة انفـ ٍ
عامــة للمجتمــع القومــي ،وهــذا ال يتناقــض مــع كــون بعــض عناصــر المجتمــع العربــي فــي بعــض األقطــار العربيــة يبــدي قــدرا ً
مــن التماســك ،فالتوصيــف هنــا ينطلــق مــن مرجعيــة وحــدة األمــة العربيــة كمجتمــع قومــي.
لنحــدد الفــرق بيــن التقــدم والتطــور ،ليكــون بالمقــدور تحليــل عناصــر الحالــة العربيــة الراهنــة لجهــة حركتهــا وصيرورتهــا،
وتبيّــن االتجاهــات المســتقبلية لهــا.
التقــدم يمكــن التعــرف عليــه مــن خــال خصائصــه ،فهــو فكــرة إيجابيــة مبــادرة تســعى دائم ـا ً لألفضــل ،وكذلــك فــإن مفهــوم
ي مقصــو ٍد ُمــدركٍ مرتبــطٍ باإلنســان ،وهــو كذلــك يتســم
ي إراد ٍّ
ي واعٍ ،حيــث أنــه ينطــوي علــى فعـ ٍل إنســان ٍّ
التقــدم ذو طابــع إنســان ٍّ
بالتاريخيــة واالجتماعيــة.
أمــا مفهــوم التطــور فإنــه ذو طابــعٍ مــادي ٍ يرتبــط بقوانيــن المــادة ســواء حيــة أم غيــر حيــة ،وهــو يتســم باآلليــة والتلقائيــة ،وهــو
فعـ ٌل ال واعٍ بالضــرورة وقــد يكــون ســلبيا ً أو إيجابيـا ً وال يمكــن وســمه بالتاريخيــة.
ولنقــرب الفهــم فــي ماهيــة هــذه المقارنــة أو هــذا اإلســقاط للحالــة العربيــة علــى مفهومــي التقــدم والتطــور ،بمــا يمتلكــه كل منهمــا
مــن معنــى وخصائــص ،فــإن محاولتنــا هنــا تقتضــي تشــريح الواقــع العربــي مــن زاويــة الســؤال :هــل المجتمــع العربــي يتقــدم أم
ـوم ال واعٍ علــى حالــة
يتطــور؟ ومــن هــي قــوى التقــدم ومــن هــي قــوى التطــور؟ وكيــف يمكــن أن نُســقط مفهــوم التطــور كمفهـ ٍ
الواقــع العربــي وفقـا ً لمــا بينــاه فــي فهــم معنــى التطــور؟
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إن االســتجابة المجتمعيــة العربيــة للصيــرورة تظهــر أنهــا تشــعبت فــي العقــود األخيــرة إلــى كيانــات اجتماعيــة دينيــة ســلفية
مذهبيــة ،وهــذا النــوع مــن التحــول ذو طابــعٍ رجعـي ٍ حتمـاً ،مــن حيــث أنــه يبــدي حالــة مــن التراجــع عــن الكينونــة القوميــة (كيــان
األمــة) إلــى حــاالت طائفيــة أو مذهبيــة أو قبليــة أو حتــى مفتقــدة للهويــة االجتماعيــة ،فطبقـا ً لوصــف الحالــة هــذا فإننــا أمــام حالــة
تطــور أشــبه بالتطــور غيــر المنتظــم فــي الخليــة الحيــة ،أي مــا يشــبه الطفــرات ،ولكنهــا طفــرات اجتماعيــة ،بمعنــى إن حالــة
التطــور المجتمعــي العربــي حالــة غيــر واعيــة وتتطــور بشــكل تلقائــي وعشــوائي دون ضابــط ينظمهــا ،فمكمــن الالوعــي فيهــا
أنهــا تســتدر األفعــال وردود األفعــال بشــكل يعمــق حالــة التشــتت وتبــدي مزيــدا ً مــن التطــرف خلــف المواقــف وبفوضــى عارمــة،
ولعــل هــذه النزعــات االنفعاليــة ال تــكاد تتوقــف أمــام أي عائــق ،فمث ـاً الحالــة الطائفيــة ال تقــف حائ ـاً أمــام منتمــي الطائفــة
الواحــدة مــن التخنــدق خلــف مذاهــب تتصــارع بــذات الكيفيــة وتتدحــرج الحالــة ككــرة الثلــج كمؤشــر علــى تعاظــم التناقضــات،
لكنهــا أيضـا ً بالقــدر الــذي تتعاظــم فــي حالــة التناقــض فــإن مزيــدا ً مــن التشــظي ينتــاب الحالــة العربيــة ،وهنــا مكمــن الالوعــي
فــي هــذا التطــور حيــث أنــه يكمــن فــي النتيجــة ،كمــا أنــه حالــة داخليــة ،فالمجتمــع بمــا يشــبه الحامــل لجيــن أحــد االمــراض
المتنحيــة ال تظهــر أعراضــه علــى الجيــل األول إنمــا تبــدأ بالظهــور فيمــا يخلفــه مــن أجيــال ،لذلــك هــي حالــة ُمســتبطنة فــي
ي يحمــل كل مــا مــن شــأنه إثــارة التنابــذ داخــل بنيــة المجتمــع العربــي ويعظــم نقــاط االختــاف
الالوعــي نتيجــة تبنــي خطــا ٍ
ب ســلف ٍّ
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فــإن إدارة الصيــرورة االجتماعيــة العربيــة تبــدي وعي ـا مذه ـا وعقالني ـة فــي التخطيــط مســتفيدة مــن غفلــة المجتمــع وغــافٍ
ســميكٍ مــن اإلرث الســلفي والرجعــي تجعــل مــن حركــة المجتمــع العربــي حركــة تطوريــة رجعيــة مــن حيــث النتيجــة مــع أنهــا
كفع ـ ٍل إرادي تنطــوي علــى ســوي ٍة عالي ـ ٍة مــن التخطيــط كمــا ذكرنــا ،ويالحــظ فــي هــذه الجزئيــة أن إدارة التطــور هــي شــيء
خارجــي ليــس جــزءا ً مــن بنيــة المجتمــع العربــي ،والمجتمــع ينقســم فيهــا إمــا إلــى كتـ ٍل بشــرية تخضــع للتحــول والتطــور الســلبي
الرجعــي وبصــورة آليــة ،او إلــى أدوات تنتمــي لهــذا المجتمــع قــد تــدرك أو ال تــدرك مــا تفعلــه علــى األعــم األغلــب.
وهــذا يفســر إلــى حــد كبيــر حــاالت الفصــام التــي تنتــاب األفــراد أو التنظيمــات أو شــرائح اجتماعيــة فــي الواقــع العربــي،
ـدوان صهيون ـي ٍ علــى ســورية ،وبنفــس الوقــت يخــوض معــارك ضــد هــذا العــدو علــى
فيُالحــظ مث ـاً أن هنــاك مــن يهتــف لعـ ٍ
ً
ً
أرض فلســطين ،وهــذه ظاهــرة تنســحب علــى الكثيريــن مــن المجتمــع العربــي ممــن يبــدون تجاوبـا ال واعيـا فــي ردود أفعالهــم
لجهــة انتمائهــم الدينــي أو الطائفــي أو المذهبــي ،فيبــرز هنــا غيــاب المنطــق الــذي يغلــف ردود األفعــال واضح ـا ً تمام ـاً ،وهــي
ع مــن رد الفعــل الغريــزي
حالــة ردود أفعــال غريزيــة أشــبه بــرد الفعــل المنعكــس لــدى الكائنــات الحيــة عموم ـاً ،وهــو نــو ٌ
الالواعــي ،ويظهــر عنــد اإلنســان أيض ـا ً فــي حالــة الخطــر المفاجــئ ،وتصــدر االســتجابة الحســية فيهــا بمعــزل عــن الدمــاغ
ـر مــن الســرعة فــي تجنــب الخطــر المحــدق ،مــا نريــد قولــه هــو أن حركــة المجتمــع العربــي
البشــري ،وذلــك إلبــداء قـ ٍ
ـدر أكبـ َ
ي فــي ظــل هيمنــة األيديولوجيــا الرجعيــة التــي تؤمــن أن
ـز
ـ
غري
ي
ـوائ
ـ
عش
ـه
ـ
وأن
ـام
ـ
النظ
ـى
ـ
وإل
ـي
ـ
الوع
ـور يفتقــد إلــى
عمومـا ً تطـ ٌ
ٌ
ٌ
ً
الخــاص يكــون بالعــودة إلــى الماضــي فــي حتميــات معــدة ســلفا ،وأنــه ال يصلــح الحــال إال بمــا صلــح بهــا أولــه ،بحيــث يعكســون
ـار معــروفٍ مســبقا ً يقــود
رؤيــا دائريــة لحركــة التاريــخ وكأنهــا تــدور دورة كاملــة تتكــرر فيهــا الحــوادث التاريخيــة فــي مسـ ٍ
إلــى حتميــة االرتقــاء مــن جديــد ،وهــذا بالمناســبة ال عالقــة لــه بالديــن ،فاألديــان العربيــة ،اإلســام والمســيحية ،شــكلت ثــورات
حقيقيــة وتقدميــة فــي عصرهــا عملــت قطيع ـةً حقيقي ـةً مــع الواقــع المعاصــر لهــا ،بمحتــوى اجتماعــي غنــي وقــف منافح ـا ً فــي
مواجهــة النظــم االجتماعيــة القائمــة علــى االســتغالل والعبوديــة والتناحــر ،وأهــم مــن ذلــك عملــت علــى كســر البنــى االجتماعيــة
الســائدة التــي لــم تعــد قــادرة علــى االســتمرار كاالنتمــاء القبلــي علــى ســبيل المثــال ،لصالــح بنيــة اجتماعيــة أكثــر تنظيمــا ً
وحداثــة وتقدم ـاً ،وقــد شــكلت الدعــوة اإلســامية خصوص ـا ً قاعــدة ً بشــريةً ضمــت كل مــن لــه مصلحــة منطقيــة وعقالنيــة فــي
تغييــر األنظمــة االجتماعيــة واالقتصاديــة الســائدة ،فأصبحــت قــوة أزاحــت القديــم ،وكانــت حركــة تقدميــة عقالنيــة لــم تســتدعِ أي
قديــم إال بالقــدر المفيــد والــذي يتفــق مــع منهجهــا ،ولــم تقــل بالعــودة مــن جديــد والحركــة الدائريــة للتاريــخ بــل نــادت بالمســار
لألمــام والبنــاء والتراكــم الكمــي والكيفــي فــي نهضــة المجتمــع ،وال شــك فــي أنهــا مفارقــة تســتحق الدراســة فــي وجهيــن لدعــوة
واحــدة ،ســابقة تقدميــة اإلســام فــي ظــال النبــوة ،وحاليــة إســاموية رجعيــة طائفيــة ومذهبيــة ،وهــذا ســببه افتقــاد البوصلــة بيــن
التجربتيــن ،األولــى بوصلتهــا تســير فــي مســار لألمــام تقدمــي ،والثانيــة بوصلتهــا دائريــة رجعيــة تــدور إلــى نقطــة تجاوزهــا
الزمــن وال يمكــن عق ـاً اســتحضارها ألن مســار التاريــخ يســير لألمــام وال يعــود للخلــف.
أسســت مرحلــة غيــاب المرجعيــة التقدميــة فــي الواقــع العربــي لنمــو حــاالت طفيليــة تنــدرج ضمــن الحالــة التطوريــة الالواعيــة،
ليشــهد الواقــع العربــي ظهــور دعــوا ٍ
ت تنهــش فــي الجســد القومــي لتبنــي لنفســها كيانـا ً فكريـا ً بالتلفيــق ،ففــي الحيــن الــذي تســتبد
ب شــتى،
ي مــن البتــرودوالر ،تحــاول القــوى الطفيليــة الولــوج إليــه مــن أبــوا ٍ
ي وإعالمـ ٍّ
فيــه القــوى الرجعيــة بالشــارع بدعـ ٍـم مالـ ٍّ
9

ق إلــى اآلراميــة ،التــي هــي
فمث ـاً خلــق انتمــاءٍ ملف ـ ٍ
أساسـا ً عربيــة قديمــة ،علــى حســاب االنتمــاء للهويــة
العربيــة لســلخ ســورية عــن جوهــر انتمائهــا العربي،
أو الكنعانيــة كجــذر للشــعب العربــي الفلســطيني،
أو «القوميــة الســورية» التــي تعتمــد الجغرافيــا
واالقتصــاد كأســاس لهــذه األمــة المزعومــة ،أو
األمازيغيــة فــي المغــرب العربــي أو الفينيقيــة فــي
لبنــان وتونــس.
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هــل مثــل هــذه الدعــوات تنســجم مــع حاجــات األمــة
العربيــة أوالً؟ وهــل هــي حــركات تقدميــة؟
كيــان علــى حســاب البنيــان
إن كل محاولــة لبنــاء
ٍ
القومــي هــو قطعـا ً كيـ ٌ
ي ،وبصــرف
ـان مضــادٌ ورجعـ ٌ
النظــر عــن تحليــل عناصــره فهــو ال شــك فــي أنــه
ـر تثبيــط حركــة تقــدم األمــة ،وتأتــي الدعــوات
عنصـ ٌ
التفكيكيــة لتضيــف عبئ ـا ً إضافي ـا ً علــى كاهــل األمــة
وعلــى كاهــل القــوى الوحدويــة فيهــا.
فمــن بيــن التناقضــات القائمــة فــي الواقــع العربــي والتــي تُعتبــر جميــع القــوى الســالف ذكرهــا هنــا قــوى تناقضــات هامشــية علــى
هامــش التناقــض الرئيســي وهــو التجزئــة ،ونظــرا ً لتشــوه بنيــة الواقــع العربــي ،نجــد أن مســار الصــراع الطبيعــي ينطلــق مــن
أساســه المنطقــي وهــو التناقضــات التــي تحــرك الصــراع وتضــع لــه قوانينــه وحــدوده وطبيعــة القــوى المتصارعــة فيــه ،مــن
هــذه المرجعيــة يجــب أن تقــف القــوى الوحدويــة خلــف موقــف النضــال مــن أجــل الوحــدة فــي مواجهــة قــوى التجزئــة والتفكيــك
بيــن القــوى التقدميــة والرجعيــة ،ويحصــل الفــرز تلقائيـا ً نظــرا ً لقوانيــن الصــراع ،إال أن الواقــع القائــم مختلــف تمامـاً ،فالقــوى
الرجعيــة الطائفيــة والمذهبيــة مــن جهــة ،والقــوى الطفيليــة ،إقليميــة أو مناطقيــة أو فئويــة ،مــن جهـ ٍة أخــرى ،تخــوض صراعـا ً
علــى محــاور مختلفــة ،فجميــع هــذه القــوى تخــوض معركتهــا فــي مواجهــة فكــرة الوحــدة العربيــة وتمــارس حربهــا علــى األمــة
العربيــة ،فــي المقابــل فــإن القــوى التــي تحمــل المشــروع القومــي ليســت بالحضــور الــازم كطــرف فــي هــذا الصــراع باســتثناء
ســورية التــي تمثــل القــوة العربيــة القوميــة األكثــر تنظيمـا ً واألكبــر أثــرا ً فــي مواجهــة قــوى رجعيــة مختلفــة تخــوض معاركهــا
علــى محــاور مختلفــة.
إن التناقــض الــذي يقــف محــركا ً للصــراع ســتفرض قوانينــه والدة القــوى والظــروف التــي تخــوض هــذا الصــراع ،فمثــاً
اإلمعــان الطائفــي المذهبــي الرجعــي والطفيلــي فــي جســد األمــة ســيخلق مزيــدا ً مــن التناقــض ومزيــدا ً مــن التراجــع ،فحتــى
الــدول القُطريــة ســيواجه بعضهــا التفــكك وبعضهــا الــزوال عــن الخارطــة ،وقــد تشــهد الحالــة العربيــة ســلخ أجــزاءٍ منهــا لصالــح
دول أخــرى نتيجــة لتطــور الصــراع الالواعــي والمشــوه الناشــئ عــن رجعيــة التناقــض الســائد وقــواه ،وهــذا بالضــرورة مرتبــط
بنقيضــه المنطقــي القومــي ،وســيمهد األرضيــة لظهــور القــوى التقدميــة العربيــة ،ألن النتائــج الكارثيــة لرجعيــة التناقضــات
والقــوى التــي تتصــارع مــن خلفهــا تجعــل الحاجــة ماســة لتجــاوز هــذا الواقــع.
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تشــوه بنيــة الصــراع وقــواه ليــس ناجمـا ً عــن أولويــة التناقــض المحــرك للقــوى التــي تتســيد حلبــة الصــراع ،ألن ذلــك يعــود إلــى
أســباب خارجــة عــن حــدود الصــراع وقــواه ،متعلقـ ٍة بقــوى خارجيــة تعمــل علــى تحريــف وجهــة الصــراع لمنــع القــوى التقدميــة
الوحدويــة مــن أخــذ مكانهــا الطبيعــي فــي حلبــة الصــراع ،لذلــك قــد يكــون مــن المنطقــي أحيانـا ً أن تقــوم القــوى الوحدويــة التقدمية
بدفــع عجلــة القــوى الرجعيــة والطفيليــة لمزيــد مــن التحــدي مــع اإلبقــاء علــى نقدهــا وبشــدة وتعريــة دورهــا وذلــك الســتكمال
البيئــة المناســبة لصعــود القــوى التقدميــة إلــى واجهــة الصــراع ،فالحركــة التقدميــة ال بــد أن تــدرك بنيــة القــوى المعاديــة الداخليــة
مــن الداخــل ومــن يقــف خلفهــا خارجيـا ً بحيــث ترســم لنفســها خارطــة واضحــة المعالــم إلدارة الحركــة النضاليــة التقدميــة بوعـي ٍ
وإدراك حثيــث الخطــى لألمــام ،موقنـةً بــأن الواقــع القائــم غيــر قابــل لالســتمرار نظــرا ً لمــا يخلقــه مــن تناقضــات ولكــون هــذا
الواقــع يحمــل عوامــل هدمــه ،التــي يبذرهــا فــي ســيره ،لذلــك دراســة تطــور الحالــة تحتــاج إلــى تقييــم مســتمر أوالً بــأول لتعديــل
الخطــة كلمــا اقتضــى الحــال.
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كمــا أنــه مــن ضمــن أولوياتهــا تصحيــح مســار الصــراع واختيــار القــوى األَولــى بالبــدء بهــا حســب مقتضيــات الميــدان وتصحيــح
التشــوه ،ألن القــوى المضــادة تعمــل علــى تزييــف خطابهــا بشــكل يحــرف النظــر عــن حقيقــة الصــراع معهــا ويدخــل القــوى
التقدميــة فــي دوامــة التبريــر واالســتنزاف ،لــذا يتوجــب عليهــا أن تحــدد القــوى المضــادة وتفضــح أهدافهــا وتعــري ممارســتها
وتكشــف النتائــج التــي تقــود اليهــا تلــك القــوى ،وبهــذا تأخــذ صيــرورة الصــراع صبغتهــا التقدميــة.
إن واقــع القــوى الطفيليــة تحديــدا ً يمــس مباشــرة الدولــة القطريــة العربيــةْ ،
ّ
وإن كان بالنتيجــة يطــال األمــة العربيــة ومشــروع
نهضتهــا ووحدتهــا ،لذلــك ال بــد أن تقــف القــوى القوميــة الوحدويــة التقدميــة موقف ـا ً براغماتي ـا ً مؤقت ـا ً فــي دعــم صمــود الدولــة
القطريــة فــي مواجهــة طفيليــات التجزئــة ،علــى قاعــدة وحــدة األمــة ووقــف مســارات التجزئــة والتفكيــك ،فــي الوقــت ذاتــه
الــذي تؤكــد فيــه علــى الطبيعــة الوهميــة لحــدود التجزئــة بيــن أقطــار األمــة العربيــة ،وبالتالــي علــى دعوتهــا الوحدويــة التقدميــة
الشــاملة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الجماعات المتخيلة :النزعات االنفصالية لألمازيغ واآلراميين

فارس سعادة
مــرت مئــة عــام تقريبــا ً علــى اتفاقيــة ســايكس -بيكــو ،التــي
مزقــت الوطــن العربــي شــر تمزيــق بعــد الحــرب العالميــة
األولــى ،ورغــم عــدم يقيــن القــوى االســتعمارية األوروبيــة مــن
نجــاح هــذا التمزيــق تمامــا ً وفــي جميــع األقطــار العربيــة ،إال
أنهــم اســتمروا وعملــوا علــى اســتدامة المخططــات مــن خــال
المعاهــدات الالحقــة التفــاق ســايكس-بيكو ،مــن معاهــدة ســيفر
إلــى لــوزان وصــوالً إلــى قــرار التقســيم عــام  1948بعــد هزيمــة
األنظمــة العربيــة علــى يــد العصابــات الصهيونيــة فــي فلســطين
المحتلــة.
عمليــات التفكيــك المنظمــة للوطــن العربي شــرقا ً وغربـاً ،حدثت
علــى مســتويات مختلفــة ،ووظفــت ألجلهــا الكثيــر مــن الخبــرات
واألدوات السياســية والعلميــة الحديثــة فــي أوروبا ،هــذه األدوات
كانــت تعمــل ضمــن شــرط أساســي ورئيســي فــي كل خطــوة،
وهــو القــوة والتفــوق األوروبــي عســكريا ً ومعرفيــاً ،وبالتالــي
كان ال بــد مــن تكســير أي تفــوق عربــي فــي أي مجــال ولــو كان
ذلــك التفــوق كامنــا ً وغيــر متبلــور علــى الســاحة السياســية أو
الثقافيــة.
تعــددت األســباب والعوامــل التــي أطالــت مــن عمــر االمبراطوريــة العثمانيــة فــي القــرن التاســع عشــر ،ولربمــا كان مــا يســمى
“المســألة الشــرقية” أحــد أهــم تجليــات أهميــة بقــاء االمبراطوريــة العثمانيــة علــى قيــد الحيــاة إن فــي البلقــان أو فــي الوطــن
العربــي .فبعــد انهيــار مشــروع محمــد علــي باشــا وابنــه إبراهيــم باشــا فــي المشــرق العربــي ومصــر علــى يــد األوروبييــن ،بــدأت
ـوس فــي الوطــن العربــي فــي ظــل االحتــال العثمانــي وبموافقتــه ،وقــد تســلل
القــوى األوروبيــة فــي التغلغــل بشــك ٍل كبيـ ٍـر وملمـ ٍ
هــذا الحضــور علــى عــدة مســتويات مختلفــة ،وســعت أوروبــا فيمــا ســعت إليــه مــن أهــداف إلــى التأســيس لتفكيــك المنطقــة بشــك ٍل
ناعـ ٍـم وبطــيءٍ  ،ولربمــا يقــول البعــض حــول هــذا االفتــراض بأنــه مبالغــة وتضخيــم “لعبقريــة االســتعمار” إال أن الواقــع يعكــس
هــذه الحقيقــة المــرة ،وتؤكــد الحقائــق التاليــة علــى تداخــل الحضــور األوروبــي فــي الوطــن العربــي خــال القــرن التاســع عشــر
وبدايــة القــرن العشــرين وصــوالً إلــى العــام  1930مــع عمليــات التفكيــك الممنهجــة:
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 .1عمليات الفرنسة في المغرب العربي ثقافياً ،تزامنا ً مع محاولة طمس اللغة العربية.
 .2سرقات اآلثار الممنهجة لآلثار المادية من المشرق العربي والمغرب العربي ونقلها إلى أوروبا.
 .3توظيــف علــم الخرائــط فــي عمليــات المســح الواســعة التــي شــملت كل أرجــاء الوطــن العربــي تقريبـاً ،وأشــهرها كان مســح
الذخائــر فــي فلســطين خــال النصــف الثانــي مــن القــرن التاســع عشــر ،الــذي ســاهم فــي رســم خريطــة “فلســطين اليهوديــة
المتخيلــة”.
 .4عولمــة الحضــارة العراقيــة القديمــة ،عبــر إرجــاع أصولهــا إلــى أنــاس مجهوليــن “الســومريين” ،والتنظيــر لــكل موقــع أثــري
بشــكل منفصــل عــن المحتــوى االجتماعــي والسياســي ،أي خلــق ثقافــة منفصلــة عــن المحيــط ،أي عــن المــكان والزمــان.
 .5تأســيس المتاحــف فــي كل مــن القاهــرة وبغــداد والقــدس وبيــروت ودمشــق وحلــب ،وإعطــاء كل متحــف طابعــا ً ثقافيــا ً
وتاريخي ـا ً مختلف ـا ً ومنفص ـاً عــن اآلخــر ،بحيــث أن متحــف بيــروت مث ـاً مثّــل الحضــارة “الفنيقيــة” ،ومتحــف دمشــق مثّــل
الحضــارة العربيــة اإلســامية ،ومتحــف حلــب مثّــل “الحضــارة المســيحية” ،ومتحــف القــدس مثّــل “فلســطين اليهوديــة”.
 .6القوانيــن والتشــريعات التــي شــرعت الوصــول إلــى اآلثــار ألي دول أوروبيــة ،أو قســمت اآلثــار بيــن مكاتــب االمتيــازات
األجنبيــة فــي فلســطين وبــاد الشــام عموم ـاً.
 .7خطــوط ســكك الحديــد فــي العــراق وســورية ،والتــي قســمت المناطــق بشــكل أرعــن وخبيــث ،حيــث هنــاك مؤشــرات واضحــة
علــى أن خــط ســكة حديــد برلين-بغــداد اعتمــد علــى تقســيم “تاريخــي” مزعــوم للعــراق ،كمــا أن خــط ســكة حديــد الحجــاز فــي
األردن عمــل علــى تقســيم شــرق األردن بيــن “بــدو وفالحيــن”.
فعــل االســتعمار فعلتــه الخبيثــة وتــرك الوطــن العربــي فــي شــرك “التخيــل الجماعــي” لفرضيــات وأكاذيــب واضحــة وســطحية،
وعلــى رأس هــذه األكاذيــب “يهوديــة فلســطين”“ ،آراميــة ســورية” أو “ســوريانا” و“فنيقيــة” لبنــان كمــا يدّعــي بعــض البلهــاء
مــن جهلــة التاريــخ والعلــم ،و“أمازيغيــة المغــرب” كمــا يدعــي بعــض الفرانكفونييــن الكارهيــن للعروبــة والقوميــة العربيــة
عمــان!!!
بالرغــم مــن أن ســحنتهم تشــير إلــى جبــال اليمــن و ُ
ضخامــة هــذا الموضــوع معلوماتيـا ً تتطلــب تحديــده بمقارنــة واضحــة وعاجلــة تلمــس الواقــع العربــي اآلن ،لذلــك ســنتطرق إلــى
مســألتين تعمــل الدوائــر االســتعمارية علــى تأجيجهمــا لكــي تشــتعل نــارا ً إن أشــتعلت ال يمكــن أن تنتهــي إال بدمــاء المســاكين
والطيبييــن مــن أبنــاء شــعبنا العربــي .ولعــل النزعــة “األمازيغيــة” فــي المغــرب العربــي ،والنزعــة اآلراميــة فــي بــاد الشــام
وتحديــدا ً فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية لهمــا األولويــة فــي ظــل الظــرف الراهــن فــي األقطــار العربيــة المســتهدفة مــن قبــل
االســتعمار األوروبــي ومؤسســاته الثقافيــة.
النزعة األمازيغية في المغرب العربي بين الحقيقة والمخيلة االستعمارية الفرنسية
يتنــاول هــذا العنــوان مخلوقـا ً أســطوريا ً يســمى “أمازيــغ” ال وجــود مســتقالً أو حقيقيـا ً لــه ،بــل هــو مخلــوق اســتعماري فرنســي،
يوظــف فــي ســبيل العــداء لعروبــة األرض والســكان منــذ القــرن التاســع عشــر وإلــى اآلن ،وإن تلّـ ّـون بألــوان مختلفــة منهــا
العلمانــي ومنهــا اإلســامي حديث ـاً؟
يؤكــد علمــاء البيئــة والجيولوجيــا أن مــا يســمى شــمال إفريقيــا كان خصبـا ً إلــى حــد مــا بســبب تواجــد عــدد كبيــر مــن البحيــرات
العذبــة قبــل األلــف الثامــن قبــل الميــاد ،وإن االنســحاب الســكاني مــن هــذه المنطقــة إلــى وادي النيــل بــدأ مــع نهايــة األلــف
ـن واح ـ ٍد تقريب ـا ً مــع الجفــاف الــذي ضــرب الجزيــرة العربيــة فــي نفــس الفتــرة ممــا أدى
الثامــن قبــل الميــاد تقريب ـاً ،فــي تزامـ ٍ
ب ســكاني ٍ مــن الجزيــرة العربيــة والخليــج العربــي الحالــي إلــى العــراق وبــاد الشــام وحتــى مصــر .هــذا االنســحاب
إلــى انســحا ٍ
ً
التدريجــي للســكان أخــذ أكثــر مــن أربعــة آالف عــام تقريب ـا لكــي يبلــور حضــارات مصــر والرافديــن وســورية فــي مناطــق
الجزيــرة الفراتيــة ،وقــد تزامنــت أيض ـا ً بشــكل تقريبــي عمليــات النهضــة البشــرية فــي هــذه المناطــق بشــكل مثيــر لالهتمــام
والعجــب ،إذ أن التشــابه الثقافــي بيــن هــذه الحضــارات يــكاد يكــون متطابقـا ً عــدا االختالفــات التــي فرضتهــا البيئــة والحاجــات
الحيويــة للســكان بســبب ضــرورة التكيــف البشــري مــع البيئــة والمخاطــر الحياتيــة.
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الجماعيــة الضخمــة التــي هاجــرت مــن منطقــة ألخــرى ألســباب
بيئيــة وسياســية أو اجتماعيــة مختلفــة ،فمــن اليمــن هاجــرت
جماعــات ســكانية إلــى ســواحل البحــر األبيــض المتوســط خــال
فتــرات مختلفــة قبــل الميــاد بثالثــة آالف عــام ،ومــن ســواحل
شــرق البحــر األبيــض المتوســط ،فــي ســورية ولبنــان وفلســطين
مــرة أخــرى ،هاجــرت الكثيــر مــن الجماعــات بشــكل جماعــي
إلــى ســواحل شــمال إفريقيــا لكــي تشــكل أولــى المــدن التاريخيــة
فيهــا مــن قرطاجــة إلــى ســرت ،ومــن ثــم إلــى ســواحل شــبه
الجزيــرة األيبريــة فــي إســبانيا فــي نهايــة األلــف الثانــي قبــل
الميــاد ،لكــي تؤســس مدينــة ومينــاء قــادش الســوري.
ســميت أرض الجزائــر بنوميديــا ،أي أرض البــدو ،والفرســان
النوميديــون هــم مــن شــكلوا القــوة الضاربــة فــي جيــش حنبعــل
الســوري “الفنيقــي” أو البونيقــي ،وفــي كل كتــب التاريــخ
المنصفــة ،وفــي نتائــج الحفريــات األثريــة الحديثــة ،ثبــت بالدليــل
المــادي الثقافــي أن الوحــدة الثقافيــة للمغــرب العربــي هــي وحــدة
تاريخيــة لــم ينغــص عليهــا العيــش ســوى االحتــال الرومانــي،
ومــن ثــم الوندالــي ،وصــوالً إلــى االســتعمار الحديــث المتمثــل
بفرنســا.
يعتمــد أصحــاب النزعــة “األمازيغيــة” علــى اللغــة والكتابــة
والتاريــخ ،أي الماضــي الحضــاري المتمثــل بـ“التــراث والفلكلــور” ،إلثبــات انفصالهــم عــن العروبــة ،وهــو مــا يس ـ ُهل إثبــات
بطالنــه باألدلــة الماديــة والحضاريــة الحيــة إلــى اآلن ،إذ أن خــط “التيفنــاغ” ،وهــذا مســمى باطــل ال أســاس لــه إال فــي مخيلــة
االســتعمار وأدواتــه ،كمــا يســرد الدكتــور عثمــان الســعدي والبروفســور األخضــر بــن كولــة مــن الجزائــر ،ألن هــذه الخطــوط
مــا هــي إال خطــوط عربيــة قديمــة مشــتقة مــن المســند العربــي ،وهــو خــط يمنــي انتشــر فــي اليمــن والجزيــرة العربيــة .أمــا
اللهجــات الشــعبية والمحليــة فــي المغــرب العربــي ،والتــي تشــكل عصــب الهجمــة المعاديــة للعروبــة واللغــة العربيــة ،فقــد
اتضــح بــا أدنــى شــك أنهــا خليــط مــن اللهجــة “البونيقيــة” القديمــة واللهجــات العربيــات القديمــة ،فلقــد أطلــق العــرب علــى
عــرب المغــرب العربــي الكبيــر اســم “بربــر” ،وكمــا يذكــر الدكتــور أحمــد داود ،واألســتاذ الكبيــر محمــد بهجــت القبيســي ،كبيــر
اآلثارييــن العــرب ،فــإن مصطلــح “البربــر” أطلــق عليهــم ألنهــم يســرعون بالــكالم ،وهــذا واض ـ ٌح وجلــي ،فإلــى اآلن يطلــق
أهــل بــاد الشــام علــى الــكالم الســريع وغيــر المفهــوم تمامـا ً “بربــرة كالم” ،أو “ ال تبربــر فــي الحديــث” ،أي أبطــئ قليـاً لكــي
يُفهــم كالمــك .وهنــا نذكــر أن بعــض اللهجــات اليمانيــة إلــى اآلن تتشــابه تمامـا ً مــع الكثيــر مــن اللهجــات الشــعبية فــي المغــرب
ـر جــداً،
العربــي ،نضيــف أن االختــاف بيــن اللهجــات الشــعبية فــي المغــرب العربــي ،أو مــا يســمى لهجــات “أمازيغيــة” ،كبيـ ٌ
حتــى أن مــا يســمى أبجديــة “تيفنــاغ” لــم توضــع إال حديثـا ً فــي القــرن الفائــت تحــت إشــراف االســتعمار الفرنســي ،وإلــى اآلن
لــم يتــم تقعيدهــا أو صرفهــا نحوي ـاً ،فهــي خلي ـ ٌ
ط مس ـ ٌخ مــن اللهجــات الشــعبية وهــي عربيــة األصــل مــع بعــض المصطلحــات
الفرنســية بفعــل عمليــة الفرنســة الطويلــة فــي المغــرب العربــي.
أمــا توظيفهــم لتاريــخٍ متخيـ ٍل فهــو عمـ ٌل مــردودٌ عليهــم ،فالتــراث المــادي يعطــل مفاعيــل النزعــة األمازيغيــة بشــك ٍل كبيـ ٍـر ،إذ
أن اآلثــار الماديــة تعكــس عروبــة المنطقــة تمامـا ً مــن مــدن قرطاجــة وســرت إلــى مدينــة لبــدة فــي ليبيــا ،وهــي تحمــل الطابــع
المعمــاري العربــي القديــم فــي ســورية تحديــداً ،وال نجــد مــن المؤرخيــن مــن ينكــر ذلــك ،حتــى أن القديــس “أوغســطين” أحــد
موظفــي رومــا اعتــرف بنفســه بــأن اللغــة البونيقيــة هــي الســائدة بيــن جميــع فالحــي المغــرب العربــي ،وقــد فشــلت كل محــاوالت
رومــا لطمــس هويــة قرطاجــة الحضاريــة ،فنجدهــا حســب مؤرخــي رومــا تعــود للحيــاة بعــد ســقوط قرطاجــة بشــكل أكبــر
وأعنــف فــي مواجهــة الرومــان ،وقــد أشــار الدكتــور عثمــان الســعدي إلــى ذلــك فــي كتابــه “األمازيــغ عــرب عاربــة” بشــكل
مفصــل ال يتســع المقــال لذكرهــا.
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اتســمت النزعــة “األمازيغيــة” بالتزييــف التاريخــي الــذي يحــاول أن ينســب لنفســه انجــازات وأحــداث لــم تحــدث قــط أو أنهــا
حدثــت لكــن بشــكل مغايــر ،ومنهــا مــا حــدث قبــل أيــام فــي الجزائــر العاصمــة مــن احتفــال بمــا يســمى عيــد “اإللــه ينايــر” رغــم
زيــف الحــدث التاريخــي ،وقــد اتســم االحتفــال برقصــات وثنيــة رومانيــة ،ال “أمازيغيــة” ،ومنهــا التبــرك بجلــد الخــاروف ،وهــي
ـاض متخيــل وزائــف
عــادة ٌ رومانيــةٌ قديمــةٌ موثقــةٌ ال عالقــة لنــا وال “لألمازيــغ” المزعوميــن بهــا ،ولكــن وفــي ســبيل خلــق مـ ٍ
للتنصــل مــن الهويــة العربيــة يقــوم أصحــاب هــذه النزعــة المتفرنســة بتخيــل تــراث وممارســات معينــة لتبريــر اســتقاللهم
التاريخــي المزعــوم ،فضعــف هويتهــم المختلقــة هــو بداعــي التنصــل مــن الهويــة العربيــة قديم ـا ً وحديث ـاً.
يحــاول أصحــاب النزعــة “األمازيغيــة” طمــس حقيقــة التمــازج الحضــاري وعمليــة الذوبــان الحضاريــة بيــن الهجــرات العربيــة
العديــدة منــذ األلــف الثالــث قبــل الميــاد ،وهــي هجــراتٌ مــن اليمــن وســواحل بــاد الشــام ،وبيــن أهــل المغــرب العربــي ،والــذي
تُــوج بالتحالــف النوميــدي -القرطاجــي الــذي حاصــر رومــا خمســة عشــر عام ـاً ،والتمــازج الحضــاري الــذي أنتــج حضــارة
العــرب فــي األندلــس وفــاس والقيــروان ،عبــر الهجــرات العربيــة إبــان الفتــح العربــي اإلســامي وقبائــل البربــر اليمانيــة العريقــة
فــي المغــرب العربــي .هــذا التمــازج الثقافــي ،بــل والعرقــي ،بيــن نفــس العــرق العربــي الواســع ،هــذا العــرق الثقافــي القديــم الــذي
امتــص كل الهجمــات وصمــد فــي وجــه الزمــن إلــى اآلن ،لــم يحــدث مثـاً خــال  600عــام مــن االحتــال الرومانــي واألوروبــي
للمغــرب العربــي! كمــا لــم يحــدث إبــان االســتعمار الفرنســي ،بــل اشــتدت المواجهــة معــه علــى الصعيــد الدينــي والثقافــي،
ومــن ثــم العســكري ،مــن قبــل الشــعب العربــي فــي المغــرب العربــي ،وكمــا يؤكــد الكثيــر مــن الباحثيــن فــإن المواجهــات بيــن
جيــوش الفتــح العربــي اإلســامي والبربــر كانــت تقــع فقــط عنــد مواجهــة عمــاء رومــا والقســطنطينة ،وهــو مــا وثقــه البرفيســور
األخضــر بــن كولــة بشــكل كبيــر فــي أبحاثــه الموســعة.
إذن ،تســتخدم النزعــة األمازيغيــة اللغــة والتاريــخ “المكتــوب غربيـاً” إلثبــات النزعــة العرقيــة المتخيلــة والمصنوعــة مــن قبــل
االســتعمار فــي مكاتــب باريــس خــال ثالثينيــات القــرن الفائــت ،وهــي حجـ ٌج ســاقطةٌ علميـا ً وتاريخيـا ً حتــى أن صفحــات مواقــع
التواصــل االجتماعــي التــي تهتــم بالخــط المســند تثبــت ذلــك ببســاطة عبــر نقــوش األرض المنثــورة علــى كل شــبر فــي أرض
عمــان إلــى اآلن ،وهــي تلتقــي مــع أي نزعــة معاديــة للعروبــة مــن الحركــة الصهيونيــة إلــى الحــركات الفرانكفونيــة،
اليمــن و ُ
وحديث ـا ً توافقــت هــذه النزعــة العنصريــة المتخيلــة مــع اإلســام السياســي فــي المغــرب والجزائــر ،حيــث أن هنــاك أصــوات
“أمازيغيــة” تنــادي بشــعارات إســامية متخيلــة لتبريــر حــق “األمازيــغ” برفــض عروبتهــم وهويتهــم التاريخيــة الحقيقيــة فــي
ســبيل طمــس هويــة المغــرب العربــي العروبيــة األصيلــة.
ليــس مــن الغريــب أيض ـا ً أن تلتقــي النزعــة “األمازيغيــة” العنصريــة بالنزعــة “اآلراميــة” التــي تطالــب “بآراميــة ســورية”
فاألســاس واحــد وهــو االســتعمار الفرنســي ،والمرتكــزات واحــدة ال تختلــف ســوى بالمســميات والجغرافيــا ،وجميعهــا تقــول بــأن
الفتــح العربــي اإلســامي هــو مــن طمــس هويتهــم التاريخيــة عبــر الديــن االســامي واللغــة العربيــة وبطــش جيــوش الفتــح بهــم!
النزعة اآلرامية كآخر بيدق لالستعمار في بالد الشام
قــام االســتعمار الغربــي فــي منطقــة بــاد الشــام “بريطانيــا وفرنســا” بمحاولــة طمــس الوحــدة الحضاريــة لمنطقــة الهــال
الخصيــب ،مــن خــال التقســيم السياســي عبــر خرائــط ســايكس-بيكو ،وخلــق أدوات معينــة لتثبيــت هــذا التقســيم ولشــرعنته
ـواز لعمليــة خلــق الكيــان الصهيونــي ،وذلــك لضمــان عــدم
تاريخيـاً ،وقــد ســارت عمليــة تثبيــت التقســيم المتخيــل هــذا بشــكل مـ ٍ
وجــود مركــز سياســي قــوي يقــف فــي وجــه األطمــاع الصهيونيــة فــي فلســطين والمشــرق العربــي.
كانــت عوامــل الوحــدة الثقافيــة والتاريخيــة فــي بــاد الشــام أقــوى مــن أن يتــم تفتيتهــا عرقي ـا ً أو لغوي ـا ً كمــا حــاول وال يــزال
االســتعمار فــي المغــرب العربــي ،فالتواصــل الحضــاري ثابــتٌ فــي بــاد الشــام وواضـ ٌح وضــوح الشــمس ،فلــم يكــن لالســتعمار
مــن طريقــة للتفكيــك ،إال أن يخلــق هويــات فرعيــة صغيــرة هنــا وهنــاك لتقســيم بــاد الشــام والهــال الخصيــب عمومـاً ،أو أن
يعولــم هــذه الثقافــات ،فمــن العــراق خرجــت “الحضــارة العالميــة” “مهــد الحضــارة البشــرية” ،وفــي بــاد الشــام كان اآلراميــون
واألمويــون ،وفــي األردن عــزز االســتعمار ،ومــن ثــم حكومــات التجزئــة“ ،الهويــة الوطنيــة األردنيــة” عبــر اســتخدام البتــراء
واألنبــاط كمعــزز ثقافــي وتاريخــي للتقســيم الثقافــي.
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لعــل جهــل النخــب العربيــة فــي بدايــة القــرن العشــرين ومنتصفــه ،أو لإلنصــاف نقــول جهــل جــزء مــن هــذه النخــب ،هــو الــذي
أدى إلــى الخــروج بمــا يســمى النزعــة اآلراميــة “القوميــة الســورية” المتخيلــة التــي ال أســاس لهــا تاريخيـا ً ســوى خرائــط اآلثــار
الفرنســية ،ومناهــج القوميــة األوروبيــة الحديثــة ،وذلــك فــي وجــه القوميــة العربيــة واالنبعــاث القومــي الحديــث“ ،حــزب البعــث،
وحركــة القومييــن العــرب” ،وهنــا ال نقصــد أنــه ال وجــود لآلرامييــن فــي بــاد الشــام لكــن أن ذلــك الوجــود كان ضمــن المحتــوى
العربــي القديــم ،هــذا الوجــود التاريخــي الثابــت فــي أرض بــاد الشــام مــن منطلــق قبائــل العمورييــن فــي جبــال حمــص إلــى
بابــل وصــور ويافــا.
يرتكــز الخطــاب الرئيســي لهــذه النزعــة كمــا فــي نزعــة “األمازيــغ” علــى كــره العروبــة ومحاولــة التنصــل منهــا تاريخي ـاً،
بحجــة رئيســية وهــي أن اللغــة العربيــة والعنصــر العربــي دخيـ ٌل جــاء فقــط منــذ الفتــح العربــي اإلســامي للمنطقــة ،بالرغــم مــن
أن الفتــح حــدث قبــل أكثــر مــن ألــف وأربعمئــة عــام وهــو قديــم مقارنــة بقوميــات تشــكلت حديثـا ً كالفرنســية مثـاً أو البريطانيــة!
إال أنهــا تبقــى حجــة مضللــة غيــر حقيقيــة تصــب فــي صالــح الخطــاب االســتعماري القائــل بفصــل بــاد الشــام عــن مصــر
والمغــرب العربــي ،وهــو بالمناســبة الهــدف الرئيســي مــن قــرار اغتصــاب فلســطين ،وذلــك لمنــع تكــرار محاولــة محمــد علــي
باشــا التوحيديــة فــي القــرن التاســع عشــر ألن توحيــد القســم اآلســيوي والقســم اإلفريقــي مــن الوطــن العربــي بــات االســتعمار
يــرى أن مــن الضــروري إيقافــه أيديولوجي ـاً!
إذن ،تلتقي النزعة اآلرامية مع النزعة “األمازيغية” بعدة مفاصل رئيسية وهي:
 .1كره العروبة ،ومحاولة التنصل منها ومهاجمتها.
 .2عنصرية عرقية “متفاوتة” ضد العرب تحديداً ،ال الشعوب األخرى! بالرغم من مجازر األتراك بالسريان والكلدان!!!
 .3إنكار الركيزة اللغوية كأساس ثقافي وتاريخي.
تاريخي ـا ً ســيطرت الحضــارات القديمــة فــي منطقــة بــاد الرافديــن علــى الهــال الخصيــب والجزيــرة العربيــة خــال فتــرات
طويلــة ،وبحســب علــم اآلثــار الحديــث فــإن النمــط الثقافــي الســائد كان موحــدا ً إلــى أبعــد الحــدود ،لغوي ـا ً وديني ـا ً وتراثي ـاً ،مــع
وجــود تمايــزات فرضتهــا البيئــة والتــي تمثلــت بوجــود ثقافــة الرعــي ،والفالحــة والمــدن الداخليــة والســاحلية مــع وجــود متفــرق
للبــداوة هنــا وهنــاك.
يعتمــد أصحــاب النزعــة اآلراميــة علــى اللغــة والجغرافيــا أو التواصــل الحضــاري علــى نفــس الجغرافيــا كدليــل ومعــزز للهويــة
“الســورية المزعومــة” ،فاللغــة اآلراميــة هــي اللغــة العالميــة لمــدة ألــف عــام مــن األلــف األول قبــل الميــاد إلــى  200ميالديــة
تقريبـا ً ولكــن بشــكل أقــل انتشــارا ً فــي آخــر مئتــي عــام ،والديــن المســيحي ديــن آرامــي ،والممالــك اآلراميــة هــي ممالــك ســورية
داخليــة ،شــقيقة دول المــدن علــى الســاحل الســوري مــن غــزة إلــى أوغاريــت ،أمــا األشــوريون فقــد شــكلوا الدولــة المركزيــة لهــم
وأوج الحضــارة “الســورية” إلــى جانــب “الفنيقييــن” علــى الســواحل.
هــذه الســردية التاريخيــة تهمــش حقائــق كثيــرة ال مجــال لذكرهــا هنــا ،ولكــن نذكــر منهــا :وحــدة الثقافــة ،وتحديــدا ً “الديــن” مــن
الخليــج العربــي إلــى جنــوب تركيــا اآلن ،وفــي اســتمرارية هــذا التواصــل كانــت آلهــة العــرب القوميــة “الــات” والتــي لــم يتــم
العثــور علــى تماثيــل لهــا إال فــي الداخــل الســوري ،كمــا أن الخــط العربــي الــذي نكتبــه األن هــو خــط مشــتق مباشــرة مــن الخــط
اآلرامــي ،كيــف ال وملــك الرهــا الســورية “أبجــر” عربــي اعتــز بعروبتــه ،حتــى أن روايــات التاريــخ القديمــة عــن جوليــا دمنــا
تخبرنــا بأســماء أخواتهــا العربيــات ميســاء وســمية وأميــة ،ومــا بالنــا ننســى أن أمــراء ســورية منــذ األنبــاط والتدمرييــن وصــوالً
إلــى الغساســنة هــم مــن العــرب ،وقــد تمكنــوا مــن قيــادة الفتــح العربــي اإلســامي بــكل جــدارة بعــد تحريــر بــاد الشــام مــن
االحتــال الرومانــي؟ ناهيكــم عــن أن المقاومــة العربيــة فــي ســورية ضــد االحتــال الرومانــي أخــذت طابــع الصــراع الدينــي،
فالصــراع بيــن اليعاقبــة والنســطورية ،وهــذا إن أخذنــا بعيــن االعتبــار مســألة دخــول الفتــح العربــي االســامي إلــى المــدن
الســورية بــا مقاومــة بــل بترحيــب شــعبي كبيــر ،وهــذا مذكــور فــي التأريــخ البيزنطــي والعربــي االســامي.
إن تهميــش ســرديات تاريخيــة رئيســية مثبتــة أثري ـا ً وتاريخي ـا ً فــي مقابــل تعميــم ونشــر ســرديات متخيلــة مــن قبــل االســتعمار
وتبنيهــا فــي وجــه الهويــة العربيــة ال يمكــن إال أن يقابــل بنشــر الحقيقــة التــي تقــول بعروبــة بــاد الشــام والقبائــل العموريــة أو
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اآلرامييــن ،فآخــر ملــوك الكلــدان “البابلييــن” نبونئيــد عــاش فــي حــران ،أو تيمــاء فــي الجزيــرة العربيــة ،وآثــار مدينتــه شــاهدٌ
ي إلــى اآلن ،واللهجــات العاميــات فــي بــاد الشــام عربيــة أصيلــة تحمــل غالبيــة جملهــا مصطلحــات “آراميــة” مســتمرة إلــى
حـ ٌ
اآلن كمــا كانــت فــي الســابق لــم تطمــس ،فأســماء القــرى والمــدن فــي فلســطين غالبيتهــا أســماء تاريخيــة قديمــة تبــدأ ب “كفــر”
أي قريــة مثـاً ،وهــي ال تختلــف كثيــرا ً عــن مســميات القــرى فــي ســورية الداخليــة أو دمشــق ومــا حولهــا كمــا فــي جبــل لبنــان
أو األردن ،وهــذا االســتمرار فــي االســتخدام اللغــوي للمصطلحــات يعكــس الوحــدة الثقافيــة للمنطقــة ،فــا نــرى أســماء التينيــة أو
يونانيــة أو فارســية مثـاً للقــرى والمــدن ،وال نــرى عبــادات أو تقاليــد مــن التــراث إال وتكــون جــزءا ً مــن المســيحية أو اإلســام
والعكــس بالعكــس ،فبعــض تقاليــد األديــان هــي انعــكاس للديانــات العربيــة الســورية القديمــة ،وهكــذا دواليــك....
انتشــر العــرق العربــي فــي بــاد الشــام بشــك ٍل كثيــفٍ بــا انقطــاع ،فتــرك بصمتــه العربيــة بشــكل عميــق فــي كل مناحــي الحيــاة
الثقافيــة والماديــة ،ورغــم وقــوع منطقــة بــاد الشــام تحديــدا ً علــى خارطــة طــرق التجــارة والحــرب فــي العالــم القديــم إلــى اآلن،
إال أن العــرق العربــي صامــد بثقافتــه العريقــة ،التــي لــم تكــن يومـا ً عنصريــة ،رغــم عنصريــة أغلــب النزعــات األقلويــة التــي
تنــادي بمعــاداة العروبــة بحجــج واهيــة ،مثــل الكــرد ،فهــي تشــترك مــع النزعــة “األمازيغيــة” فــي المغــرب العربــي بكــره
العــرب والهويــة العربيــة.
صحي ـ ٌح أن النزعــة “اآلراميــة” بســبب جغرافيتهــا ومصالحهــا الجيوسياســية ال تتفــق مــع النزعــة “األمازيغيــة” االنفصاليــة
فــي صداقتهــا للكيــان الصهيونــي ،إال أن التنصــل مــن العروبــة ال بــد بــه أن يقــود أصحابــه إلــى هــذا الطريــق ،وهــو طريــق
الالعــودة ،حيــث ال مجــال فيــه للعفــو والســماح.
يتضــح التوظيــف االســتعماري لمثــل هــذه النزعــات المتخيلــة فــي تفكيــك الهويــة العربيــة إلــى األبــد ،فالنزعــة اآلراميــة مث ـاً
كان أساســها االســتعماري واضح ـا ً مــن خــال تقســيم المتاحــف فــي بــاد الشــام وتوزيــع المحتــوى الثقافــي المــادي فيهــا ،مــن
لبنــان إلــى حلــب ،ومــا التســميات األثريــة للحضــارات والمواقــع األثريــة إال جــزء مــن هــذه المحاولــة التــي تهــدد الهويــة العربيــة
لهــذه المنطقــة وجودي ـاً ،فالنظــر إلــى مصــر أو الجزيــرة العربيــة والمغــرب العربــي بعيــدا ً عــن المحتــوى العربــي مــا هــو إال
وهـ ٌم وخيــال ،يرفضــه المنطــق والعقــل ،فأمــن مصــر مــن أمــن بــاد الشــام وهكــذا ،جغرافيــة متكاملــة ال تحتمــل التجزئــة ،وهــذا
ليــس كالمـا ً خطابيـا ً بــل حقيقــة اكتشــفها المصريــون منــذ األلــف الثانــي قبــل الميــاد كمــا العراقيــون ومملكــة يمحــاض العربيــة
الســورية ،وحديثـا ً اكتشــف محمــد علــي باشــا ومــن ثــم جمــال عبــد الناصــر البعــد العربــي لمصــر ،كمــا فعــل حافــظ األســد ووســع
مجالــه الحيــوي إلــى لبنــان وعبــر أي مقاومــة ضــد االحتــال الصهيونــي لــأرض العربيــة ،وهــي ضــرورة وجوديــة لألمــة
العربيــة ،وال يمكــن لهــذه النزعــات االنفصاليــة المتخلفــة عــن الحقائــق التاريخيــة واألثريــة التــي تثبــت عروبــة األرض رغمـا ً
عنهــم وعــن “زوبعاتهــم الغباريــة” التــي لــن تجلــب لنــا ســوى الفوضــى ومزيــد مــن التقســيم والتجزئــة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
معارك على الجبهة اإلعالمية ..من يتصدى لها؟

كريمة الروبي
تتســارع وتيــرة التطــور الحــادث فــي تكنولوجيــا وســائل االتصــال واإلعــام ،فمــن الصحافــة المطبوعــة إلــى الراديــو ثــم
التليفزيــون وليــس انتهــا ًء بالهواتــف المحمولــة ،أصبــح مــن الضــروري مواكبــة هــذا التطــور الــذي يُســتخدم كســاح ال يقــل
خطــورة ً عــن األســلحة التقليديــة ،وهــو الــدرس الــذي تعلمتــه القيــادات السياســية علــى مــر التاريــخ مــن اســتخدام الدعايــة واآللــة
اإلعالميــة لمواجهــة الخصــوم ،والدعايــة التــي اســتخدمت خــال الحــرب العالميــة الثانيــة خيــر شــاهد علــى ذلــك.
وفــي الســتينيات مــن القــرن العشــرين ،حملــت مصــر العربيــة رايــة التحــرر الوطنــي ومواجهــة اإلمبرياليــة فــي الوطــن العربــي
والعالــم الثالــث مســتندة علــى آلتهــا اإلعالميــة ذات التأثيــر العابــر للحــدود (إذاعــة صــوت العــرب) التــي لعبــت دورا ً كبيــرا ً فــي
دعــم حــركات التحــرر فــي الوطــن العربــي ودول العالــم الثالــث.
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ولكــن تظــل الحمــات اإلعالميــة التــي تعرضــت لهــا األمــة العربيــة خــال مــا يســمى بـــ «الربيــع العربــي» هــي المثــال األوضح
علــى مــدى قــوة وتأثيــر اإلعــام فــي تزييــف الوعــي وإثــارة الفتــن والحــروب وتدميــر األوطــان ،وهــي الحمــات التــي لــم
تقابلهــا حمــات مضــادة تتصــدى لهــذا الكــم مــن الكــذب والتضليــل.
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أمــر فــي غايــة األهميــة
ال شــك فــي أن امتــاك أســلحة متطــورة
ٌ
للوقــوف أمــام أي غــزو خارجــي أو مخططــات داخليــة ،ولكــن امتالك
وســائل إعــام قويــة ،ال يقــل أهميــةً وضــرورة ً عــن تلــك األســلحة
التقليديــة ،فمنظومــة الصواريــخ الروســية  S300التــي اســتطاعت
ســورية امتالكهــا للتصــدي ألي عــدوان خارجــي ،ال تكفــي وحدهــا
لحمايــة ســورية التــي لــم تنتــ ِه المؤامــرة عليهــا بعــد ،ولــن تنتهــي
طالمــا ظلــت ســورية متمســكةً بخطهــا العروبــي المقــاوم ،ولكنهــا
ـر لمواجهــة المعــارك الدائــرة علــى
تحتــاج أيضـا ً لســاحٍ مــن نــوعٍ آخـ َ
الجبهــة اإلعالميــة.
إن انتصــار ســورية علــى اإلرهــاب لــن يكــون نهايــة المؤامــرة ،ولــن
يجعلنــا نتغاضــى عــن بعــض الســلبيات التــي دعمــت موقــف أعدائهــا
وعلــى رأســها ضعــف اآللــة اإلعالميــة التــي تعبــر عــن النهــج
العروبــي الداعــم للمقاومــة ولــكل أحــرار العالــم الصامديــن أمــام
الغطرســة األمريكيــة والرافضيــن لهيمنتهــا علــى العالــم ،فالمؤامــرة
علــى ســورية ســتتكرر وسيســتخدم اإلعــام بشــكل أكثــر شراســةً
ـادر علــى الوصــول
مــن ذي قبــل ،ويجــب مواجهتهــا بإعـ ٍ
ـام قــوي ٍ قـ ٍ
للجماهيــر العربيــة والتأثيــر فيهــا.
وعلــى الرغــم مــن أن الشــعب العربــي بفطرتــه الســليمة كان ضــد
المؤامــرة علــى ســورية وليبيــا ،إال أن ضعــف اإلعــام المنــوط بــه كشــف تلــك المؤامــرات كان عائق ـا ً أمــام وقوفــه فــي وجــه
الشــائعات واألكاذيــب التــي روجهــا اإلعــام الخليجــي والممــول خليجيـاً ،الــذي يعتمــد علــى أحــدث مــا توصلــت إليــه تكنولوجيــا
ـدر عــا ٍل مــن االحترافيــة.
ـوادر إعالمي ـ ٍة علــى قـ ٍ
االتصــال ،وعلــى كـ َ
ـادر علــى التأثيــر والوصــول للمالييــن ليــس باألمــر الصعــب ،فقنــاة «الجزيــرة» القطريــة التــي
إن فرصــة امتــاك إعـ ٍ
ـام قــوي ٍ قـ ٍ
قــادت ومــا زالــت تقــود مخططــات التقســيم فــي الوطــن العربــي قامــت فــي بدايتهــا علــى أكتــاف إعالمييــن قومييــن عروبييــن
علــى قــدر كبيــر جــدا ً مــن المهنيــة واالحترافيــة ،قبــل أن يتركوهــا بعــد افتضــاح أهدافهــا ،كمــا أن توضيــح الحقائــق يحتــاج
مجهــودا ً أقــل مــن تزييفهــا ،ومــا نرجــوه فقــط مــن اإلعــام هــو كشــف الحقائــق ال أكثــر.
ـاون فــي هــذا األمــر هــو
إننــا فــي أمـ ّ
ـس الحاجــة لثــورةٍ فــي اإلعــام ليكــون بحجــم التحديــات التــي تواجــه األمــة العربيــة ،وأي تهـ ٍ
ـاون فــي حــق الوطــن ،ويصبــح كالجنــدي الــذي يلقــي ســاحه ويستســلم وســط المعركــة.
ـ
وته
ـام
بمثابــة استسـ
ٍ
ٍ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منبر حر :الحداثة والتنوير
توفيق شومر
تمهيد:
ً
كمــا هــي الحــال تقريب ـا مــع كل المصطلحــات الفلســفية فــي الفكــر اإلنســاني ،ليــس هنــاك اتفــاق علــى تعريــف محــدد لمفهــوم
الحداثــة .ويعــود مصطلــح الحداثــة كمفهــوم إلــى (هيغــل) وفكــره العقالنــي ،إذ أنــه هــو أول مــن اســتخدم المفهــوم بشــكل فكــري
محــدد .لكنــه كبنــاء فلســفي معبــر عــن محــددات فكريــة مفهوميــة واضحــة تعــود فــي رأيــي إلــى (إمانويــل كانــط) وموقفــه الثابــت
مــن العقالنيــة والعلــم واألخــاق ،هــذه المحــددات الفكريــة هــي التــي ســادت كإطــار مرجعــي للفكــر الغربــي علــى تنوعــه (هنــا
ال بــد مــن التوضيــح أنــه بينمــا تمكــن فكــر كانــط مــن الوصــول إلــى الفكــر اإلنجلــو -ساكســوني ،وتمكــن مــن فــرض محدداتــه
علــى هــذا الفكــر ،بقــي تأثيــر هيغــل منحصــرا ً فــي الفكــر األوروبــي ،إال اليســر القليــل).
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لقــد ربــط الفكــر الغربــي الحداثــة والتنويــر بمخرجات مرحلــة الثورة
العلميــة الكبــرى ومــا رافقهــا مــن ثــورة صناعيــة أدت فيمــا أدت إلــى
الثــورات البورجوازيــة .ولذلــك فقــد ربــط بعضهــم التنويــر والحداثــة
بالعقالنيــة الغربيــة بحيــث تــم التركيــز عنــد ماكــس فيبــر علــى قــدرة
هــذه العقالنيــة علــى إزالــة الســحر مــن العالــم .ويذهــب الفيلســوف
األلمانــي يورغــن هابرمــاس بــأن مشــروع الحداثــة لــم يكتمــل بعــد
 ،بالرغــم مــن أنــه يتفــق جزئيـا ً مــع فيبــر بأهميــة العقالنيــة الغربيــة
فــي مشــروع الحداثــة.
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ال بــد هنــا مــن التأكيــد بــأن مفاهيــم الحداثــة هــي مفاهيــم ال ترتبط فقط
بالمجتمــع الغربــي ،وال بالعقــل الغربــي ،فالعــرب كان لهــم حداثتهــم
وفيهــا ازدهــرت العلــوم والموســيقى والفنــون والفلســفة واآلداب ...
تمامـا ً كمــا كان فعــل الحداثــة فــي الغــرب .فجــذور الحداثــة العربيــة
تعــود للقرنيــن الثالــث والرابــع الهجرييــن ،ونــرى أن العقالنيــة
كانــت هــي الســائدة أبــان تلــك الحقبــة  ،فقــد كان الفكــر المعتزلــي
هــو الفكــر الرائــج ،وكان علــم الــكالم فــي أوج ســجاالته ،وكانــت
الفنــون واآلداب وغيرهــا مــن صنــوف االنتــاج المعرفــي مزدهــرة
وشــائعة .بــل يمكــن القــول أن تأثيــر الحداثــة علــى المســتوى الفكــري
أســتمر حتــى عصــر ابــن رشــد .إذن ،وإذا مــا تخلصنــا مــن ســيطرة
المركزيــة األوروبيــة فإننــا قــد نجــد مــا يبــرر الحديــث عــن وجــود
حداثــات بــدالً مــن الحديــث عــن “الحداثــة” بوصفهــا منتــج خالــص للتنويــر األوروبــي.
الحداثة وما بعدها:
إن مفاهيــم الحداثــة األساســية مهمــة للتطــور ومهمــة لمحاربــة الخرافــة والخزعبــات .أمــا عــن الحداثــة ومــا بعدهــا والتحديــث
فهنــاك جــدل كبيــر حولهــا وعلــى األخــص ألن البعــض يعتبــر أن مفاهيــم مــا بعــد الحداثــة هــي مفاهيــم أكثــر تطــورا ً ونضوجـا ً
مــن مفاهيــم الحداثــة ،وبالتالــي وألن المجتمــع عربــي ،أو حتــى المجتمعــات الناميــة األخــرى ،لــم تدخــل بعــد فــي مرحلــة الحداثــة
فــا ضيــر أن تنتقــل فــورا ً إلــى مرحلــة مــا بعــد الحداثــة وخصوصــا أن الفكــر الســائد اليــوم هــو فكــر مــا بعــد الحداثــة  .هــذا
المنطــق مرفــوض باإلطــاق .فمــن المهــم الدعــوة لتجديــد الحداثــة ،أو إعــادة بعثهــا ،ال القفــز عنهــا إلــى مــا بعدهــا .ألن الحداثــة
هــي مجموعــة مــن القيــم واألفــكار ،أو باألحــرى منظومــة متكاملــة مــن األفــكار والقيــم ،التــي تثبــت نهجـا ً عقالنيـا ً علميـا ً أخالقيـا ً
علــى المســتوى االجتماعــي العــام .وتعــرف الحداثــة بالتالــي :إنهــا نهــج علمــي عقالنــي يمتــاز بمجموعــة مــن القواعــد العامــة
التــي تســهم بشــكل كبيــر فــي تحديــد الرؤيــة الحضاريــة للمجتمــع الــذي يقــر بهــا.
وهــذه النقــاط المحوريــة هــي :اإلقــرار بــأن المعرفــة غيــر ممكنــة إال مــن خــال طرفيهــا العقــل والتجربــة ،وبالتالــي فالمعرفــة
العلميــة هــي أســاس العقالنيــة ،وهــذه المعرفــة ،إذا مــا تــم تأسيســها علــى األســس العلميــة المعتمــدة ،فإنهــا تكــون معرفــة
صحيحــة اليــوم وغــدا ً كمــا كانــت كذلــك باألمــس .وتنطلــق أســس المعرفــة العلميــة مــن القبــول بالســببية والقبــول بــأن محاكمــة
أفكارنــا تنطلــق مــن أن تكــون هــذه األفــكار مقبولــة ليــس فقــط لعقلــي أنــا بــل لــكل عقــل يحاكمهــا ،بغــض النظــر عــن قبولهــا أو
رفضهــا .وترتبــط الحداثــة بتأكيدهــا علــى مفهــوم الحقيقــة وإمكانيــة الوصــول إليهــا والتحقــق منهــا مــن خــال االعتمــاد علــى
التحليــل العلمــي والمنهجيــة العلميــة فــي التفكيــر ،ولذلــك فهــذه الحقائــق العلميــة هــي انعــكاس لعالــم موضوعــي مســتقل عــن
الــذات العارفــة .أمــا علــى صعيــد األخــاق فالحداثــة تقــر بوجــود منظومــة أخالقيــة يمكــن االتفــاق عليهــا بيــن البشــر دون الحاجــة
لربطهــا مــع األوامــر األلهيــة ،وتشــكل هــذه المنظومــة “األخــاق المعياريــة” بحســب كانــط ،أو “األخــاق االجتماعيــة” بحســب
دوركايــم  .وتترافــق هــذه المفاهيــم مــع نهضــة فنيــة وأدبيــة وموســيقية ضخمــة.
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وبالتالــي فالحداثــة ال تعنــي التحديــث وال تعنــي اســتخدام وســائل تكنولوجيــة متقدمــة ،وإنمــا تعنــي بنيــة معرفيــة متميــزة يجــب
اســتيعابها كــي نصــل إلــى الحداثــة .ومــن غيــر الممكــن أن نقفــز فــوق التمريــن المهــم المتعلــق بفهــم الحداثــة للقــول أن هنــاك فكــر
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مــا تجــاوز فكــر الحداثــة وهــو فكــر مــا بعــد الحداثــة .فالنقــاش الــذي دخــل فيــه الفكــر اإلنســاني مهــم ليتمكــن أي كان مــن تقديــم
أفــكار تنســجم مــع النقــاش الفكــري الدائــر اليــوم فــي أروقــة البحــث العالميــة.
وهــذا التعريــف للحداثــة ال تكــون لــه أيــة قيمــة مــا لــم تتحــول قيــم الحداثة ،مــن تقدير للعلــم والبعــد عــن الميتافيزيقــا والخزعبالت،
ومــن أن تكــون قيمــا يلتــزم بهــا لفيــف مــن العلمــاء فــي مختبراتهــم المعزولــة عــن المجتمــع ،إلــى أن تكــون قيمــا اجتماعيــة
عامــة يقــر بهــا المجتمــع بغالبيــة أفــراده .فعندمــا يواجــه هــذا المجتمــع ظاهــرة أو معضلــة ال يلجــأ إلــى إجابــة غيبيــة مبنيــة علــى
مــوروث ثقافــي معطــوب وناقــص ،بــل يلجــأ إلــى البحــث عــن تفســير عقالنــي علمــي مبنــي علــى منهجيــة علميــة نقديــة تتنــاول
هــذه الظاهــرة أو المعضلــة بــكل جوانبهــا وتبعاتهــا ،فــا يتــم توكيلهــا لقــوى غيبيــة ال دخــل لهــا وال حــول لهــا وال قــوة.
الحداثة :تفكيك المفهوم:
لنفــكك هــذا المفهــوم .لقــد جــاءت الحداثــة فــي اإلطــار األوروبــي لتنشــر العقالنيــة والعلــم فــي مجتمــع كان منفصـاً بيــن جمــود
دينــي يتمثــل بمؤسســة الكنيســة ،وبيــن جمهــور عريــض يؤمــن بالخرافــات واألســاطير الشــعبية .فــي تلــك الحقبــة كان الفكــر
الفلســفي يتطــور باســتقالل عــن المؤسســة الدينيــة أو بتعــارض معهــا فــي بعــض األحيــان ،وكان هــذا الفكــر الفلســفي هــو
الوريــث الشــرعي المباشــر للفكــر العربي-اإلســامي .فــكان مجمــل فالســفة عصــر األنــوار علــى احتــكاك مباشــر بالحركــة
الرشــدية ،ومــن المســلم بــه اليــوم أن معظمهــم كان يتقــن العربيــة (بالرغــم مــن أنهــا كانــت معروفــة فــي أوروبــا حينهــا بأنهــا لغــة
الشــيطان) ،ويقــرأ الكتــب التــي وصلــت إليهــم مــن األندلــس .وفــي الوقــت عينــه كان العلــم يتطــور ويتقــدم بوتيــرة قويــة ويتحــول
ليكــون مــزودا ً أساســيا ً لــرأس المــال الوليــد .أدى هــذا بالضــرورة إلــى تشــكل واقــع اقتصــادي– اجتماعــي جديــد ،تحولــت بــه
المــدن إلــى مراكــز صناعيــة كبيــرة ،ونشــأت بالتالــي قــوى طبقيــة جديــدة متناقضــة فــي مصالحهــا مــع القــوى المتحالفــة مــع
الكنيســة مــن أقطــاع وأســياد .هــذه القــوى الطبقيــة الجديــدة ،والمتمثلــة بالبورجوازيــة الصناعيــة الناشــئة ،احتاجــت كــي تتمكــن
مــن الســيطرة علــى الســلطة أن تأخــذ لنفســها فكــرا ً يؤهلهــا لتصــل.
وبمــا أن التطــور العلمــي والفلســفي فــي تلــك اللحظــة كان فــي حالــة تناقــض مــع مؤسســة الكنيســة ،فقــد تبنــت الطبقــة الجديــدة
هــذا التطــور ودعمتــه بــكل الوســائل .وكــي تتمكــن مــن الســيطرة كان ال بــد لهــا أن تنشــر الفكــر الجديــد علــى نطــاق واســع،
فدعمــت بــكل الوســائل أســاليب التواصــل كــي تمكــن الفكــر مــن الوصــول إلــى قطاعــات واســعة مــن الجمهــور ،وبالتالــي تمكنــت
مــن ركــوب موجــة التغييــر وقيــادة الجمهــور نحــو التحــول والثــورة.
لكنهــا وفــي لحظــة تمكنهــا مــن الســلطة لــم تعــد ترغــب فــي أن يســتمر الفعــل الحداثــي ليكــون موقف ـا ً جماهيري ـا ً كمــا كان فــي
لحظــة الثــورة .فبــدأت بتحويــل مفاهيــم الحداثــة لتكــون مجموعــة مــن القوانيــن الثابتــة التــي فرضتهــا علــى المجتمــع مــن دون
أن تتمكــن مــن إلغائهــا أو تغييبهــا .وبالتالــي تمكنــت مــن تحويــل الحداثــة إلــى جســم جمــودي حـ ّـول الكثيــر مــن مفاهيمهــا مــن
جوهرهــا الحداثــي إلــى نــوع مــن المؤسســية الجديــدة التــي حلــت مــكان المؤسســية الكنســية التــي كانــت مســيطرة مــا قبــل الثــورة.
ونظــرا ً إلــى أن الجانــب المفيــد مــن الحداثــة للبورجوازيــة المســيطرة هــو ذلــك الجــزء المرتبــط بالتصنيــع واالنتــاج والتقــدم
التقنــي ،كان ال بــد مــن ابتــكار مصطلــح يهتــم بهــذه الجزئيــات ويتــرك ســواها مــن المفاهيــم المهمــة للحداثــة والتــي تتمثــل
بســيادة العقــل فــي الفضــاء االجتماعــي والربــط المتواصــل بيــن التطــور والفعــل االجتماعــي .ولهــذا الســبب تــم ابتــكار مفهــوم
التحديــث والــذي هــو بديــل بورجــوازي للحداثــة يهتــم فقــط بالعمليــة االنتاجيــة والربحيــة ،أو كمــا يقــول هابرمــاس“ :ويشــير
مفهــوم التحديــث إلــى ســيرورات تراكميــة يشــد بعضهــا بعضـاً .فهــو يعنــي بنــاء تحديــث المــوارد وتحويلهــا إلــى رؤوس أمــوال،
ونمــو القــوى اإلنتاجيــة ،وزيــادة إنتاجيــة العمــل ،كمــا يشــير إلــى إنشــاء ســلطات السياســة المركزيــة وتشــكل هويــات قوميــة،
ويشــير أيض ـا ً إلــى نشــر حقــوق المشــاركة السياســية وأشــكال العيــش المدنــي والتعليــم العــام ،وأخيــرا ً يشــير إلــى علمنــة القيــم
والمعاييــر”  .وجملــة المفاهيــم هــذه هــي التــي مــا زالــت تســيطر علــى أفــق التطــور السياســي واالجتماعــي كمــا يــراد إشــاعتها
اليــوم مــن القــوى البورجوازيــة العالميــة .ولكــن هــذه المفاهيــم فــي جوهرهــا تشــيع أيض ـا ً الرغبــة فــي االنفصــال عــن العقــل
والعقالنيــة التــي تفرضهــا الحداثــة ،وهــي لذلــك كانــت المعيــن األساســي الــذي انتشــرت مــن خاللــه مفاهيــم مــا بعــد الحداثــة .
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وهــذه بالضبــط المعضلــة التــي دخلهــا المجتمــع الحديــث والمتمثلــة
فــي جملــة مــن األزمــات بينــه وبيــن العلــم والمعرفــة العلميــة
وباألخــص فــي الــدول الغربيــة ،ممــا أدى إلــى ظهــور تيــارات
ترفــض العلــم وقــدرة العلــم ،وتدعــي أن المعضلــة في مشــاكل العالم
تســتند إلــى األنظمــة الشــمولية بــكل تفرعاتهــا ،وواحــد مــن هــذه
التفرعــات هــو شــمولية العلــم والنزعــة المطلقــة إلــى التعميــم فــي
النظريــات العلميــة .وبالتالــي كان مــن هــؤالء األفــراد أن رفضــوا
حتــى شــمولية العلــم .فــكان الهــم األساســي لهــم هــو التفكيــك ونكران
الحقيقــة .وهــذا مــا يدافــع عنــه فكــر مــا بعــد الحداثــة.
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الحداثة والتحديث:
الهــدف األساســي مــن التحــول مــن مفهــوم الحداثــة إلــى مفهــوم
التحديــث هــو ،إذن ،التركيــز علــى مــا هــو مفيــد ونافــع لــرأس
المــال ونبــذ كل مــا فــي طياتــه بــذور زيــادة الوعــي لــدى الجمهــور
ليتمكــن مــن االســتمرار فــي فعــل الحداثــة والتحــول بالمجتمــع إلــى
ســيروراته األخيــرة التــي يتمكــن فيهــا مــن التحــول إلــى مجتمــع
عقالنــي يتمكــن مــن التخلــص مــن معوقــات الرخــاء الســائدة اليــوم.
فالعقالنيــة ال تقبــل تشــيؤ اإلنســان وتحويلــه إلــى ســلعة ،وال تقبــل
صــرف ترليونــات مــن الــدوالرات علــى الحــروب ،بهــدف بقــاء
الرخــاء نعمــة لطبقــة محــددة أو مجموعــات بشــرية محــددة ،بينمــا
يمكــن أن يعــم الرخــاء كل البشــر لــو صــرف ربــع هــذه المبالــغ علــى ضمــان التطــور المتكافــئ للعالــم.
لقــد أدرك ماركــس ،كمــا يقــول لنــا هابرمــاس ،خطــورة الفصــل بيــن اإلنتاجيــة ومفاهيــم الحداثــة ،وأدرك أنــه فقــط بدمــج النظــري
مــع العملــي يمكــن أن تتحــول مفاهيــم الحداثــة لتكــون فعـاً يوميـا ً اجتماعيـاً .فبذلــك فقــط يمكــن للفــرد أن يتحــول إلــى فــرد يعيــش
فــي مملكــة حريتــه ،متحــررا ً مــن قيــود عبوديــة العمــل لــرأس المــال ،ومتمكنـا ً مــن أن يكــون فــي الوقــت عينــه مفكــرا ً وعامـاً
منتجـاً .فيقــول لنــا ماركــس أنــه فــي مملكــة الحريــة المتمثلــة بالمجتمــع الحداثــي األمثــل مــن وجهــة نظــره ،المجتمــع الشــيوعي،
يمكــن لإلنســان أن يكــون عامـاً فــي الصبــاح ،صيــادا ً بعــد الظهــر وفيلســوفا ً فــي المســاء.
ســيطرة مفهــوم التحديــث اليــوم يعيدنــا إلــى المربــع األول ،فالمجتمــع اليــوم يشــوبه التفكيــك والنزعــات الذاتيــة والنزعــة
االســتهالكية والحــروب والعنــف المجتمعــي وتشــيؤ اإلنســان .وكل هــذا الحديــث الــذي يحــاول التحديــث أن يدعيــه مــن أنــه
ضــرورة للتطــور المجتمعــي مــن حقــوق إنســان وديمقراطيــة وســيطرة لمفاهيــم العولمــة وســيادة اإلنتاجيــة علــى مفاهيــم التطور،
إنمــا هــي مجموعــة مــن المقــوالت المفرغــة مــا لــم تتملــك العقالنيــة زمــام الفعــل االجتماعــي .فمــا معنــى مثـاً عبــارة “الدفــاع
عــن الديمقراطيــة والحريــة” التــي يدعيهــا الغــرب عندمــا يكــون هــذا “الدفــاع” مــن خــال االحتــال؟ فهــل حريــة إنســان هــي
المبــرر الحتــال بلــد آخــر؟ ومــاذا عــن حريــة البلــد اآلخــر؟ أليســت هــذه أيضـا ً حريــة؟ ومــاذا عــن “الديمقراطيــة”؟ هــل فعـاً
هنــاك دفــاع عــن الديمقراطيــة؟ وأي ديمقراطيــة هــي تلــك التــي يتــم الدفــاع عنهــا ،عندمــا ال يكــون ممكنـا ً للكثيــر مــن الشــعوب
وباســم “الدفــاع عــن الديمقراطيــة” الحــق فــي أن يكونــوا أحــرارا ً فــي بالدهــم ،وال يكــون لهــم الحــق فــي االختيــار الحــر
لمــن يحكمهــم ألنــه ونظــرا ً لضــرورة “الدفــاع عــن الديمقراطيــة” يجــب علــى “القــوى المدافعــة عــن الديمقراطيــة” أن تقبــل
بمجموعــة مــن الدكتاتوريــات التابعــة لهــا هنــا وهنــاك؟
وكــي ال يقــال أن هــذا المثــال هــو مثــال سياســي مــن شــخص ال يــرى أهميــة “الدفــاع عــن الديمقراطيــة والحريــة” كمــا يفهمهــا
هــؤالء “المدافعــون” أقــدم هنــا مثــاالً آخــر حــول حقــوق اإلنســان مــن داخــل هــذه المجتمعــات التــي تقــول عــن نفســها بأنهــا
واحــات “الحريــة والديمقراطيــة” .فنجــد أن الشــكل الفنــي واألدبــي المســيطر لتســويق المنتجــات الرأســمالية يأخــذ أشــكاالً
وضيعــة تحــرك فــي اإلنســان أكثــر نقــاط ضعفــه ،وتحولــه إلــى ســلعة رخيصــة .فالكثيــر مــن هــذه العمليــات التســويقية واإلعالنية
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تســتخدم المــرأة كشــيء تســويقي ويحولهــا فــي الوقــت عينــه كســلعة موضوعــة علــى لوحــة إعالنــات أو علــى صفحــات المجالت
والصحف.
فهل هذا هو الترجمة لحقوق المرأة في منظور «المدافعين عن الحرية والديمقراطية»؟
هنــا ال بــد مــن التعريــج إلــى أن أدراك مــآالت الســيطرة الرأســمالية علــى فضــاء الفكــر اليومــي قــد كانــت مثــار بحــث وتحليــل من
قبــل الكثيــر مــن رواد مدرســة فرانكفــورت .ففــي كتابهــم األهــم «جــدل التنويــر»  ،الصــادر ألول مــرة عــام  ،1947يقابــل أدرنــو
وهوركايمــر المظاهــر األيجابيــة للتنويــر مــع مــآالت المجتمعــات فــي القــرن العشــرين ومــا نتــج عــن التحديــث كمنتــج تنويــري
مــن مظاهــر ســلبية ،أو كمــا يقولــون :ســمات تدميــر التنويــر لنفســه  .ويســتمر ماركــوز فــي عــرض هــذه المظاهــر فــي تطورهــا
مــن خــال كتابــه األشــهر «اإلنســان ذو البعــد الواحــد»  ،والــذي صــدر عــام  .1962فــإذا كان رواد مدرســة فرانكفــورت أرادوا
انتقــاد «العقــل األداتــي» الــذي حكــم مرحلــة «ســطوة العلــم» فإنهــم غفلــوا ،كمــا غفــل هابرمــاس عــن قضيــة أعتقــد أنهــا مهمــة
وجوهريــة فــي معالجــة قضيــة الحداثــة والتنويــر .وهــذه القضيــة تتمثــل فــي أنــه وعلــى الرغــم مــن أن أنمــاط اإلنتــاج ،بحســب
الفهــم الماركســي ،تنتــج الفكــر المرافــق لهــا ،إال أن األفــكار التــي هــي منتجــات أنمــاط اإلنتــاج الســابقة ال تضمحــل كمــا تضمحــل
تلــك األنمــاط.
وفــي الواقــع فــإن األفــكار الموروثــة مــن مختلــف مراحــل التاريــخ اإلنســاني تبقــى محملــة علــى التــراث المعرفــي للفــرد
وللمجتمــع علــى حــد ســواء  .ولكــن مــا تجــدر مالحظتــه أن التالقــح بيــن األفــكار القديمــة ونمــط اإلنتــاج الجديــد ومــا ينتجــه مــن
أفــكار ومنتجــات معرفيــة وتكنولوجيــة ،يــؤدي إلــى إعــادة إنتــاج أو إعــادة تشــكيل لألفــكار والمعــارف الموروثــة بشــكل وبحلــة
جديــدة ناتجــة عــن هــذا التالقــح بيــن القديــم والجديــد .وإذا أتفقنــا علــى مــا قلنــاه ســابقا ً مــن أن القــوى المهيمنــة علــى المســتوى
السياســي ،أي الطبقــة البورجوازيــة المهيمنــة ،تحــاول اليــوم أن تحصــر التنويــر ومتطلباتــه بمــا يرتبــط بالعمليــة الربحيــة
واالنتاجيــة .يصبــح مــن نافــل القــول أن هــذه القــوى ســتحاول أن توظــف األفــكار الموروثــة التــي قــد تســاعدها علــى تحقيــق
تأبيــد ســيطرتها وهيمنتهــا.
الحداثــة ال يمكــن أن تســيطر إال مــن خــال الفعــل االجتماعــي المنظــم .مــن خــال العقالنيــة الفاعلــة اجتماعيـاً ،فالهــدف ليــس أن
نفهــم العالــم كمــا هــو ،إنمــا الهــدف أن نكــون قادريــن علــى تغييــره لصالــح اإلنســانية جمعــاء ،ال لصالــح فئــة مســيطرة مســتغلة
جشــعة تــأكل األخضــر واليابــس فــي طريقهــا كمــا تفرضهــا علينــا مفاهيــم التحديــث .ولكننــا اليــوم بحاجــة ألن نعــي القــوى
االجتماعيــة والروافــع االجتماعيــة المؤثــرة .فالعالــم اليــوم غيــر ذلــك الــذي انتشــرت بــه مفاهيــم الحداثــة ألول مــرة ،فبينمــا كانــت
القــوى االتصاليــة المســيطرة علــى الفضــاء اليومــي هــي قــوى تحــاول أن تنشــر الحداثــة بــكل قوتهــا ،ألنهــا بذلــك تحطــم حصــون
القــوى السياســية المســيطرة حينهــا .فــإن القــوى االتصاليــة اليــوم ،وعلــى الرغــم مــن الثــورات الهائلــة التــي حققتهــا بثورتــي
المعلومــات واالتصــاالت ،هــي قــوى تحــاول أن تحــارب مفاهيــم الحداثــة لتثبــت مكانهــا مفاهيــم التحديــث.
امتــاك القــدرة التواصليــة وتحويــل فضــاء االتصــال إلــى فضــاء عقالنــي مؤثــر علــى الفعــل االجتماعــي هــو الخطــوة المهمــة
األولــى نحــو نشــر فكــر ومفاهيــم الحداثــة مــرة أخــرى .وال بــد مــن أن نتجــاوز اليــوم مــا لــم تتمكــن قــوى الحداثــة ســابقا ً مــن
تجــاوزه ،أي توضيــح العالقــة بيــن اإلنســان والمعرفــة ،فمــن دون هــذا البعــد المعرفــي لــن تتمكــن العقالنيــة مــن أن تنتشــر،
فالمعرفــة الســائدة اليــوم علــى فضــاء الفكــر اليومــي هــي معرفــة ال عقالنيــة وال علميــة.
ال يمكــن للبشــرية أن تخــرج مــن حالــة الفوضــى التــي تعيشــها اليــوم بغيــر العــودة إلتمــام مشــروع الحداثــة .فالجنــون الــذي
يــؤدي بنــا لتحطيــم كوكبنــا ولزيــادة الفجــوة الكبيــرة أصـاً بيــن األغنيــاء الذيــن يعيشــون فــي الرخــاء وباقــي العالــم إنمــا ســيؤدي
ليــس فقــط إلــى مــا نــراه اليــوم مــن فوضــى وعنــف ودمــار ،بــل أيضـا ً وبالضــرورة إلــى فقــدان اإلنســان إلنســانيته .الحداثــة هــي
المخــرج الوحيــد نحــو اإلنســانية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هيجل ،جورج فلهم ،العقل في التاريخ :المجلد األول من محاضرات في فلسفة التاريخ ،ت :أمام عبد الفتاح أمام ،دار التنوير ،ط ،3بيروت .2007
.Weber, Max, The Protestant Ethics and the Spirit of Capitalism, Tr.: T. Parsons, Charles Scribner’s Sons, New York, 1950
هابرماس ،يورغن ،القول الفلسفي للحداثة ،ت :فاطمة الجيوسي ،وزارة الثقافة السورية ،دمشق .1995
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جدعان ،فهمي« ،نحن والحداثة» ،ورقة غير منشورة ،من المؤلف ،قدمت الورقة في الكويت ،في الموسم الثقافي لدار اآلثار األسالمية في  14أيار .2012
ً
يشــبه البعــض ذلــك أحيان ـا ً بمــا حــدث فــي أفريقيــا  ...فبالرغــم مــن أن الكثيــر مــن المناطــق لــم تحصــل علــى شــبكة اتصــال هاتفــي تقليديــة إال أنهــا قفــزت فــورا إلــى
الحصــول علــى هواتــف نقالــة ....أي أنهــا «حرقــة المراحــل»  ..ولكــن الحديــث عــن التقانــة والتحديــث شــيء والحديــث عــن الحداثــة بوصفهــا حالــة مــن التطــور المعرفــي
ومــن تطــور الذهنيــة شــيء آخــر.
كانت ،أمانويل ،تأسيس ميتافيزيقا األخالق ،ت :عبد الغفار ملكاوي ،الدار القومية ،القاهرة .1965
Durkheim, Emile, Ethics and the sociology of Morals, Tr.: Robert Hall, Great Minds Series, Prometheus Books, New York 1993
القــول الفلســفي للحداثــة ،ص .9
من أهم ممثلي ما بعد الحداثة هم جان فرانسوا ليوتار وريتشارد رورتي ،أنظر على سبيل المثال:
 ليوتار ،جان فرانسوا ،في معنى ما بعد الحداثة ،ت :السعيد لبيب ،المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء .2016 رورتي ،ريتشارد ،الفلسفة ومرآة الطبيعة ،ت :حيدر حاج أسماعيل ،المنظمة العربية للترجمة ،بيروت .2009 Lyotard, Jean-Francois, The Postmodern Condition, Tr.: Geoff Bennington & Brain Massumi, Manchester University Press, Man� -
chester 1984
هوركايمر ،ماكس ،وثيودور أدرنو ،جدل التنوير ،ت :جورج كتورة ،دار الكتاب الجديد ،بيروت .2006
جدل التنوير ،ص .14
ماركوز ،هربارت ،اإلنسان ذو البعد الواحد ،ت :جورج طرابيشي ،دار اآلداب ،ط  ،3بيروت .1988
هذا ما أوضحه بجالء مارتن هايدجر في كتابه الكينونة والزمان :أنظر هايدجر ،مارتن ،الكينونة والزمان ،ت :فتحي المسكيني ،الكتاب الجديد ،بيروت .2012
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الصفحة الثقافية :الحرب على سورية وسقوط الشخصيات العامة

طالب جميل
بعــد األحــداث التــي جــرت فــي مصــر ،تونــس وليبيــا مــع بدايــة عــام  2011التبــس األمــر علــى كثيـ ٍـر مــن النــاس ،واختلطــت
األمــور لدرجــة أصبــح فيهــا الفصــل بيــن الثــورة المنبثقــة عــن دوافــع معيشــية للرغبــة فــي التغييــر وصناعــة مســتقبل أفضــل
وبيــن تعــرض بعــض البلــدان لمؤامــرات كبــرى خاصــة وأن الجميــع يعلــم أن كل األقطــار العربيــة مســتهدفة بشــكل أو بآخــر،
ال ســيما المركزيــة منهــا ،لذلــك ضاعــت البوصلــة وتــاه الكثيــر مــن النــاس ،ولــم يســتطع الكثيــر منهــم التقــاط فكــرة المؤامــرة
خاصــة بعدمــا انقشــعت الغمامــة عنــد بدايــة األحــداث فــي ليبيــا ،ومــع ذلــك أصــر الكثيــرون عنــد بدايــة األحــداث فــي ســورية أن
يفســر ذلــك بأنــه ربيــع قــادم وثــورة مــن أجــل الحريــة والديمقراطيــة.
لــم يكــن مــا حــدث فــي ســورية خــال الســنوات المنصرمــة حرب ـا ّ طاحنــة أدت إلــى ســقوط مئــات اآلف مــن الضحايــا وإلــى
تدميــر البينــة التحتيــة فحســب ،بــل كانــت اختبــارا ً حقيقي ـا ً ومحاكمــة علنيــة لضمائــر وأخالقيــات الكثيــر مــن المشــاهير بمــا
ـر واس ـ ٌع علــى المجتمــع ،لكــن هــذا االختبــار فشــلت فيــه الكثيــر مــن
فيهــم الفنانيــن واإلعالمييــن كشــخصيات عامــة لهــا تأثيـ ٌ
الشــخصيات وســقطوا ســقوطا ً أخالقي ـا ً مدوي ـا ً وإن حــاول بعضهــم تبريــر هــذا الســقوط بأنــه موقــف انســاني ضــد الدكتاتوريــة
واالســتبداد -علــى حــد تعبيرهــم -اال أنــه كان فضيحــة ال تُبــرر بــأي شــكل مــن األشــكال.
ولــم تكــن المســألة مجــرد اصطفــاف إلــى جانــب نظــام أو حــزب حاكــم بقــدر مــا كانــت موقفـا ً مــع الدولــة ومؤسســاتها وجيشــها
ومــع الحفــاظ علــى وحدتهــا ومنــع تقســيمها ورفــض المؤامــرة الدوليــة التــي قادتهــا قــوى اإلمبرياليــة والرجعيــة العربيــة بالتعاون
مــع األتــراك والصهاينــة.
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خــال ســنوات الحــرب علــى ســورية ،وخاصــة فــي ســنواتها األولــى ،بــرزت ظاهــرة االنشــقاق عــن الدولــة أو الجيــش أو
المؤسســات الوطنيــة واإلعــان عــن االنضمــام إلــى جماعــات أخــرى تحــارب الدولــة الســورية وكان يحــدث ذلــك فــي الغالــب
خــارج األراضــي الســورية وفــي بعــض العواصــم العربيــة وعبــر الفضائيــات ووســائل اإلعــام ،وكان خطــاب االنشــقاق عــادة ً
يحمــل فــي طياتــه كثيــرا ً مــن النقمــة علــى الدولــة الســورية وجيشــها ونظامهــا والرغبــة باالســتنجاد ببعــض القــوى الخارجيــة
وطلــب المســاعدة منهــا للحمايــة والدعــم والمســاعدة ،وهــذه الظاهــرة شــملت مواطنيــن ســوريين كانــوا منخرطيــن فــي الســلك
العســكري ،وبعضهــم كان فــي وظيفــة أو منصــب حكومــي رفيــع ،إضاف ـةً إلــى بعــض الشــخصيات العامــة والمشــاهير مــن
فنانيــن وإعالمييــن ورياضييــن.

لــم يكــن مســتغربا ً انشــقاق وهــروب بعــض الشــخصيات
العامــة التــي لــم تكــن باألســاس ذات قيمــة مؤثــرة فــي المجتمــع
الســوري ،وبعــض الشــخصيات التــي تحمــل باألســاس موقف ـا ً
ملتبســا ً مــن الدولــة والنظــام منــذ ســنوات مــا قبــل األزمــة،
وال بعــض الشــخصيات التــي ال قيمــة لهــا داخــل أو خــارج
ســورية ،بــل كانــت الكارثــة أن تتحــول بعــض الشــخصيات
ق
العامــة التــي كانــت تســتفيد مــن الدولــة والنظــام إلــى بــو ٍ
للقــوى الخارجيــة المعاديــة للدولــة الســورية وتســاهم بشــكل
مؤثــر فــي حملــة التحريــض عليهــا.
ٍ
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غرقــت الكثيــر مــن هــذه الشــخصيات العامــة فــي موجــة
االنشــقاقات لدوافــع عــدة ،فبعضهــم كان يحمــل موقف ـا ً مســبقا ً
مــن الدولــة فــي ســورية وربمــا ســبق وأن تعــرض للمضايقــات
أو الســجن ،وبعضهــم اســتغل موجــة المواقــف المدفوعــة الثمن
مــن قِبــل بعــض الــدول المعنيــة بتدميــر ســورية وتقســيمها
وخرابهــا كالــدول النفطيــة المنزويــة فــي خنــدق الرجعيــة
ٌ
فريــق منهــم
العربيــة مثــل (قطــر ،الســعودية) ،فيمــا وجــد
الفرصــة مواتيــة الكتســاب مزي ـ ٍد مــن الجماهيريــة والشــعبية
عبــر اإلعــام المجيــش عبــر اتخــاذ موقــفٍ معــا ٍد للدولــة
الســورية ومؤيــ ٍد لمــا يســمى بالثــورة ،والبعــض تعــرض
إلغــراءات ماليــة لتحســين وضعــه المعيشــي مثــل اإلقامــة فــي
بعــض الــدول الخليجيــة واألوروبيــة.
فــي هــذا المجــال يمكــن الحديــث عــن بعــض الفنانيــن العــرب والســوريين الذيــن طرحــوا أنفســهم منــذ بدايــة تاريخهــم الفنــي
عــرف عنهــم اقترابهــم مــن همــوم الفقــراء والكادحيــن والحالميــن بحيــاة أجمــل،
كفنانيــن ملتزميــن بقضايــا الوطــن واألمــة وو ُ
وضمــن هــذا الســياق يمكــن ذكــر المغنــي الســوري ابــن الجــوالن المحتــل (ســميح شــقير) والــذي كان لســورية الدولــة والشــعب
الفضــل الكبيــر عليــه ،وهــو الفنــان الــذي كان يغنــي للوطــن ويفتخــر بالمقاومــة ويغنــي للشــهداء حيــث ســقط منــذ الوهلــة
األولــى فتنكــر لبلــده وللدولــة التــي تدعــم المقاومــة فــي لبنــان وفلســطين وتحمــي فصائلهــا فــي ســورية ،فانجــرف خلــف الدعايــة
اإلعالميــة التــي قادتهــا قنــوات الفتنــة وفبــركات األحــداث التــي ثبــت الحقـا ً عــدم مصداقتيهــا وأنهــا صنعــت لغايــة محــددة ،وال
يــزال (ســميح شــقير) يقيــم فــي فرنســا ويتنقــل بيــن الــدول التــي قــادت المؤامــرة ضــد بلــده ويجــري المقابــات ويغنــي عبــر
الفضائيــات التابعــة لتلــك الــدول.
وعنــد الحديــث عــن الغنــاء الملتــزم ال بــد مــن ذكــر موقــف المغنــي والموســيقي اللبنانــي (مارســيل خليفــة) والــذي كان يحمــل
تاريخ ـا ً طوي ـاً ومهم ـا ً فــي مجــال الغنــاء الملتــزم ،حيــث اتخــذ موقف ـا ً مشــابها ً لموقــف (ســميح شــقير) ،وأعلــن وقوفــه إلــى
جانــب مــا يســمى بالثــورة فــي ســورية مــن خــال قيادتــه لتظاهــرة شــعبية مؤيــدة لمســار “الربيــع العربــي” المشــبوه ،وبالتالــي
انقطعــت عالقتــه بســورية نتيجــة هــذا الموقــف ،ونتيجـةً لمثــل هــذه المواقــف المشــبوهة لــه تــم تكريمــه مــن قبــل إحــدى الــدول
االســتعمارية (فرنســا) فــي مبنــى الســفارة الفرنســية فــي لبنــان خــال عــام  2018ومنحــه وســاماً.
أمــا بعــض األســماء الفنيــة األخــرى مثــل (جمــال ســليمان ،أصالــة نصــري ،ســامر المصــري) فمواقفهــم ال يمكــن وصفهــا إال
بأنهــا مواقــف انتهازيــة مشــبوهة ال أخالقيــة مبنيــة علــى نكــران الجميــل وتفــوح منهــا رائحــة التواطــؤ مــع القــوى الرجعيــة
ـص علــى بعــض الفضائيــات العميلــة واســتعراض لفظــي حــول مبــادئ الثــورة
ـور رخيـ ٍ
التــي تآمــرت علــى ســورية ،مقابــل ظهـ ٍ
والتعاطــف مــع مــن كانــوا يموتــون بســبب األحــداث ورفــض الظلــم واالســتبداد والديكتاتوريــة -علــى حــد تعبيرهــم -الــذي
يمارســه نفــس النظــام الــذي ســاعدهم وســاهم فــي وصولهــم إلــى مــا وصلــوا إليــه مــن مجــد وشــهرة ،بــل أن فنانــة مثــل (أصالــة
ـان مثــل
نصــري) ســبق وأن عولجــت فــي صغرهــا مــن مـ ٍ
ـرض صع ـ ٍ
ب علــى حســاب الدولــة الســورية ،واألمــر وصــل بفنـ ٍ
(جمــال ســليمان) أن ينضــم إلــى مــا يســمى باالئتــاف المعــارض الــذي ترعــاه بعــض الــدول المتآمــرة ويأتمــر بأمرهــا.
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وهنالــك عــددٌ ال بــأس بــه مــن الفنانيــن واإلعالمييــن الســوريين تحديــدا ً الــذي تعاملــوا مــع بلدهــم كفنــدق كان يقــدم خدمــة جيــدة
ق يقــدم خدمــة أفضــل ،ولــم يخجلــوا مــن رفــع علــم االنتــداب
وعندمــا ســاء مســتوى الخدمــة تركــوا الفنــدق بحثــا ً عــن فنــد ٍ
الفرنســي فــي كثيــر مــن المحافــل وفــي عــدة دول ،وضمــن هــذا الســياق يمكــن ذكــر أســماء كثيــرة مثــل (فــارس الحلــو ،يــارا
صبــري ،عبــد الحكيــم قطيفــان ،جهــاد عبــدو ،مكســيم خليــل ،سوســن أرشــيد ،عــزة البحــرة ،عامــر الســبيعي ،محمــد آل رشــي،
ورســام الكاركاتيــر علــي فــرزات) إضافــة إلــى (مــي ســكاف) التــي توفيــت مؤخــرا ً فــي فرنســا وهــي تنتظــر انتصــار الثــورة
اللقيطــة المشــبوهة.
وهنــا ال بــد مــن اإلشــارة إلــى أن هنــاك عــدد مــن الفنانيــن والمشــاهير قــد خرجــوا مــن ســورية نتيجــة تــردي الوضــع األمنــي
وســوء األوضــاع المعيشــية وصعوبــة العمــل وســيطرة بعــض التنظيمــات اإلرهابيــة علــى كثيــر مــن المناطــق ،لكنهــم لــم ينقضوا
علــى بلدهــم ولــم يرتمــوا فــي أحضــان مــن تآمــروا علــى بلدهــم ،ولــم يدعــوا القــوى الدوليــة لقصــف بلدهــم بحجــة “إســقاط
النظــام” فيهــا.
كشــفت الحــرب علــى ســورية حــاالت الزيــف لــدى الكثيــر مــن المشــاهير الذيــن كانــوا يدّعــون الوطنيــة واالنتمــاء ويؤمنــون
بالمقاومــة ،وكشــفت قدرتهــم علــى التالعــب وتغييــر المواقــف والتلــون والبحــث عــن المصلحــة الشــخصية علــى حســاب الوطــن،
لكــن ذلــك لــم يمنــع ســورية مــن النهــوض والبقــاء واالســتمرار واالنتصــار بفضــل ســواعد ومواقــف الكثيــر مــن أبنائهــا الشــرفاء.
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قصيدة العدد:
مفاتيح المستقبل /محمد مهدي الجواهري

ســا ٌم علــى حـــــــــــــاق ٍد ثائــر

ســائر
دم
ب مــن ٍ
علـــــــــى الحــ ٍ
ِ

أن ال َّ
يخــب ويعلــــــــ ُم َّ
طريــق
ُّ

آخــر
مفــض إلـــــى
ال بُـــــــ َّد
ٍ
ِ

َّ
كأن بقايـــــــــا دم السابقيـــن

للحاضــر
مــــاض يمــــــــ َّه ُد
ٍ
ِ

َّ
كأن رمي َمــــــــــ ُه ُم أنــــــــــج ٌم

العـــاثر
تُســـــــ ِ ّد ُد مــــــن زلـــــ ِل
ِ

خانــع
خاشــع
وليــس علـــــــى
َ
ٍ
ٍ

صابــر
ُمقيــم علــــــــــــى ذُ ِلّـــــه
ِ

الحتــوف
ســا ٌم علــــــى جاعليــن
َ

العابــر
ب
جســرا ً إلـــى الموكــ ِ
ِ

ســا ٌم علــــى نبعــ ِة الصامديــن

الكاســر
صــتْ علـــــى ِم ْعــول
تعا َ
ِ

وليــس علــــــــى ُ
ــن ناعــم
غ ُ
َ
ص ٍ

الهاصــر
رشــيق يميــ ُل مـــــــــع
ِ
ٍ

ســا ٌم علــى ُمثقــ ٍل بالحديــــــــ ِد

الظافــر
ويشمــــخ كالقـــائـــــــ ِد
ِ

َّ
كأن القيــو َد علــى معصميــه

زاهـــــــــر
مفاتيـــــــ ُح ُمســتقبل
ِ

قصيــدة /مفاتيــح المســتقبل /للشــاعر العراقــي محمــد مهــدي الجواهــري ،المولــود فــي النجــف  ،/1899/والراقــد فــي دمشــق
 /1997/حيــث كتــب علــى قبــره (يرقــد هنــا بعيــدا ً عــن دجلــة الخيــر) ،عــاش حياتــه مناضـاً وشــاعرا ً فــذاً ،معروفـةً عنــه
ميولــه السياســية اليســارية.
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كاريكاتور العدد

انتهى العدد
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