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والثقافة،  والفكر  السياسة  واليسارية يف جماالت  املاركسية  الكتابات  بنشر  اشرتاكية  أوراق  ُتعنى   *
خاصة الكتابات املهتمة بنقد وتعميق املمارسة النضالية لليسار اجلذري املصري والعربي.

كلمة  و١٥٠٠  القصرية)،  (املراجعات  كلمة   ٥٠٠ بني  املنشورة  النصوص  كلمات  أعــداد  ــرتاوح  ت  *
(املتابعات)، و٢٥٠٠ كلمة (املقاالت)، و٥٠٠٠ كلمة (الدراسات).

والنصوص  الرتمجات  إال يف حاالت  هبا،  مرة  ألول  وتنشر  للمجلة،  كلها خصيصا  املقاالت  ُتكتب   *
التارخيية والوثائق، ويف حاالت استثنائية أخرى يتفق عليها مع الكاتب وينّوه عنها يف اجمللة.

* ترحب اجمللة بكل الكّتاب املاركسيني واليساريني املصريني والعرب وتدعوهم للكتابة، وتّسلم املقاالت 
التارخيية والوثائق، ويف حاالت استثنائية أخرى يتفق عليها مع الكاتب وينّوه عنها يف اجمللة.

* ترحب اجمللة بكل الكّتاب املاركسيني واليساريني املصريني والعرب وتدعوهم للكتابة، وتّسلم املقاالت 
التارخيية والوثائق، ويف حاالت استثنائية أخرى يتفق عليها مع الكاتب وينّوه عنها يف اجمللة.

على عناوين مراسالت اجمللة املذكورة يف هذه الصفحة.
* حيق هليئة التحرير حترير املقاالت أو تأجيل نشرها أو االمتناع عن نشرها، مع االلتزام بذكر األسباب 

وبرّد النص املكتوب إىل كاتبه.

تامر وجيه
جيهان شعبان

كمال خليل

احملرر العام
املسئول الفين
مدير مركز الدراسات االشرتاكية

ــــدراســــات االشـــرتاكـــيـــة * ال مــركــز  ـــضـــرورة عـــن رأي  ـــال ب ــعــرب  ت املـــنـــشـــورة ال  ــات  ــاب ــت ــك ــــدراســــات االشـــرتاكـــيـــة ال ال مــركــز  ـــضـــرورة عـــن رأي  ـــال ب ــعــرب  ت املـــنـــشـــورة ال  ــات  ــاب ــت ــك ــــدراســــات االشـــرتاكـــيـــة ال ال مــركــز  ـــضـــرورة عـــن رأي  ـــال ب ــعــرب  ت املـــنـــشـــورة ال  ــات  ــاب ــت ــك  *
  



قسم خاص:
احلرب على غزة 

يف هذا العدد

الليربالية اجلديدة: قراءة سياسية
٤٤

قراءات ين قدموا قراءات ين قدموا قراءات  ين قدموا كثريين قدموا كثري كثريورغم أن الكثريورغم أن ال نفسه يوميالليربالية اجلديدة هي الواقع الذي نتنفسه يوميالليربالية اجلديدة هي الواقع الذي نتنفسه يوميا. 
طبيعتها ومشروعها، إال أن هناك قلة من الكتابات، العربية، اليت تتناول 

الليربالية اجلديدة هي الواقع الذي نت
طبيعتها ومشروعها، إال أن هن

الليربالية اجلديدة هي الواقع الذي نت
طبيعتها ومشروعها، إال أن هناقتصادية لطبيعتها ومشروعها، إال أن هناقتصادية ل

تداعياهتا السياسية. رباب املهدي تقوم هبذه املهمة، وتطرح أن األزمة االقتصادية 
اليت تعيشها الرأمسالية هذه األيام، تفتح الباب لتجاوز الليربالية اجلديدة، على 

شرط أن تولد حركة مجاهريية تتبنى بديال واعيا للرأمسالية بأشكاهلا املختلفة. 

جتربة منظمة ثورة مصر 

ص١٦-٤٣
الذين عاشوا مثانينيات القرن املاضي البد يتذكرون منظمة ثورة مصر. جتربة  

هذه املنظمة تثري من األسئلة الكثري. فمع التحية الواجبة على الشجاعة 
والنضالية اليت متيز هبا مناضلوها، إال أن السؤال يبقى: هل ميكن للعمليات 
هذه املنظمة تثري من األسئلة الكثري. فمع التحية الواجبة على الشجاعة 

والنضالية اليت متيز هبا مناضلوها، إال أن السؤال يبقى: هل ميكن للعمليات 
هذه املنظمة تثري من األسئلة الكثري. فمع التحية الواجبة على الشجاعة 

املسلحة الفردية أن تقضي على الوجود الصهيوني على أرض مصر؟ 

غاندي واملقاومة السلمية
٨٧

ال يزال غاندي يثري خيال الكثريين. فهناك من يقول أن املقاومة السلمية هي 
الطريق للتغيري. هذا املقال بقلم دينا عمر حيلل مسرية حياة غاندي يف سياق 

لة واجبة حول إمكانيات وحدود ، ويطرح أسئلة واجبة حول إمكانيات وحدود ، ويطرح أسئلة واجبة حول إمكانيات وحدود  ضاع ااألوضاع ااألوضاع اهلندية اخلاصة
اسرتاتيجية املقاومة الالعنفية اليت اتبعها هذا املناضل امللهم. 

ماذا عن التحرش اجلنسي؟
٥٨

التحرش اجلنسي اجلماعي أصبح ظاهرة ملفتة حقا. حفالت انتهاك األعراض يف 
الشوارع الرئيسية يف العاصمة، تشري إىل أن هناك شيء ما خطأ. حممد شفيق 

يطرح هنا تصوره حول أسباب وطرق التعامل مع هذه األزمة. 

**

٧٢

غادة طنطاوي
حتليل سياسي عام

سيد عبد الرحمنسيد عبد الرحمن
 حماس  حماس 

محمد حسنيمحمد حسني

 أحمد زكريا  أحمد زكريا 
تركيا تركيا 



٦متابعات

٥٨ رؤى
التحرش اجلنسي يف مصر *

* تطورات الصراع  الطبقي املصري

٧٢ ذاكرة
* منظمة ثورة مصر

٦٦ ثقافة

١٠٦ مراجعات
* محاس - زكي شهاب
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* مصر إىل أين
أ* أ* أمريكا يف ظل أوباما

 يسبق كالمنا سالمنا.. يطوف ع السامعني معنا يسبق كالمنا سالمنا.. يطوف ع السامعني معنا يسبق كالمنا سالمنا.. يطوف ع السامعني معنا

ً
أوال

هذا العدد!
سيالحظ القارئ بال شك أن هذا عدد خاص. إذ يضم بين دفتيه ما ليس أقل من 
ثمانية موضوعات عن القضية الفلسطينية والمسألة الصهيونية. والسبب طبعا واضح: 

حرب إسرائيل البربرية ضد غزة. 
ففي القسم الخاص يقدم األساتذة غادة طنطاوي وسيد عبد الرحمن وأحمد زكريا 
لحركة  العام  وللسياق  وخلفياتها  للحرب  مختلفة  زوايا  من  قراءات  حسني  ومحمد 
الرحمن  عبد  يقدم سيد  معالم  باب  وفي  إسرائيل.  ودولة  الفلسطينية  الوطني  التحرر 
أبراهام ليون  نعني كتاب  اليهودية،  قراءة لكتاب تأسيسي في الماركسية حول المسألة 
"المسألة اليهودية: تفسير ماركسي". وفي باب نصوص يقدم محمد حسني دراسة بديعة 
لنص إعالن دولة إسرائيل كاشفا طبيعته العنصرية االستيطانية، بالرغم من االدعاءات 
الداخل"  من  لكتاب "حماس  قمر عرضا  يوسف  يقدم  وأخيرا  العلمانية.  الديمقراطية 

لزكي شهاب، وهو كتاب يستحق أن ُيقرأ بالرغم من االنتقادات المستَحقة لمنظوره. 
فإننا  العدد،  هذا  من  األهم  القسم  احتلت  التي  الفلسطينية،  المسألة  عن  وبعيدا 
كذلك حاولنا أن نقدم إسهاما تحليليا في قضية مركزية تشغل بال الرأي العام العالمي 
والمحلي: األزمة االقتصادية العالمية. حيث كتبت رباب المهدي دراسة عن الليبرالية 
أحدثها  التي  األساسية  االجتماعية  التحوالت  كاشفة  السياسية،  وطبيعتها  الجديدة 
لشارلي  مقاال  ترجمنا  كذلك  السوق.  رأسمالية  إلى  الدولة  رأسمالية  من  التحول 
بوست، االشتراكي الثوري األمريكي، حول نظريات األزمة الماركسية. وقد رأينا ترجمة 
هذا المقال، بالرغم من صعوبته، اعتقادا منا بأنه من الواجب فتح باب النقاش حول 
التحليل االقتصادي النظري لألزمة االقتصادية، وهو أمر نرى، بالرغم من صعوبته، أنه 

سيكون له دورا كبيرا في فهم ما يحدث والتفاعل بنضالية وثورية معه. 
ومن جانب آخر، يحتوي هذا العدد على عدد من النصوص المهمة. فقد خصنا 
بقراءة مميزة لرواية عزازيل ليوسف زيدان، تلك  الورداني  المبدع محمود  الروائي 
الرواية التي أثارت لغطا فكريا، والتي تعد كذلك نصا أدبيا متميزا وشديد الخصوصية. 
كذلك قدمت الزميلة نرمين خفاجى قراءة وحوارا مع أحد أعضاء منظمة ثورة مصر، 
األشهر  الهندي  الزعيم  وفكر  حياة  لمسيرة  وتحليال  عرضا  عمر  دينا  الزميلة  وقدمت 
المهاتما غاندي. هذا إلى جانب مقال الزميل عاطف شحات عن أمريكا في ظل أوباما. 
وإذا كان هذا العدد قد ركز كثيرا على القضايا اإلقليمية والدولية، خاصة القضية 
تناوله للشئون المصرية كان – لألسف – محدودا. ومع ذلك فقد  الفلسطينية، فإن 
نشرنا مقاال تحليليا للزميل هيثم جبر حول تطورات الصراع الطبقي في مصر، ومقال 
رأي للزميل محمد شفيق حول ظاهرة التحرش الجنسي، وكذلك متابعة لتامر وجيه 

حول آخر أحداث المعارك السياسية والجماهيرية في مصر.
لظروف  نستطع،  لم  أننا  للقارئ  اعتذارا صادقا  نقدم  فإننا  آخرا،  وليس  وأخيرا، 
تفصيلية ال يتسع المقام لذكرها، أن نوفي ذكرى الكاتبين الكبيرين محمود أمين العالم 
وعبد العظيم أنيس حقها، فاكتفينا بتأبين قصير للمحرر دون تحقيق ما طمحنا إليه من 
ولذكراهما،  لهما  فتحية  الكبيرين.  اليساريين  المثقفين  أعمال وحياة  نشر دراسة عن 

احملرروعذرا على تقصيرنا. 

٤٤ قضايا
* الليربالية اجلديدة

نظريات األزمة املاركسية
* الليربالية اجلديدة

نظريات األزمة املاركسية
* الليربالية اجلديدة

 *

٩٢ نصوص
إعالن دولة إسرائيل* إعالن دولة إسرائيل* إعالن دولة إسرائيل

حتية للعامل وأنيس *
عزازيل: عرض نقدي* عزازيل: عرض نقدي* عزازيل: عرض نقدي

٨٠ معامل
املسألة اليهودية:تفسري ماركسي

معامل
املسألة اليهودية:تفسري ماركسي

معامل
املسألة اليهودية:تفسري ماركسي* املسألة اليهودية:تفسري ماركسي* 

٨٧ وجوه
* ساتياجراها املهامتا غاندي



ربيع ٢٠٠٩

تامر وجيه

مصر اليوم تبدو متذبذبة بين نقيضين: اليأس المظلم واألمل المشرق. فأنت 
إن نظـــرت إلى القصور والفيالت، إلى المنتجعات والكومباوندز، فســـتجد 
ثروات تتراكم واحتكارات تتعزز وســـلطات تتوســـع، مما قد يدفعك إلى 
االقتناع يائســـا أن حيتان السوق وطواغيت الرأســـمالية يعيشون عصرهم 
الذهبي بال منازع. لكنك إن التفتت ووجهت نظرك صوب الشارع، فستجد 
حيويـــة متزايدة ومتواصلة، قد تقطعها أحيانا لحظات تردد وخمول، لكنها 
ال تنفد، بل تتجدد بأشكال مختلفة، وتطول فئات اجتماعية عريضة ومتنوعة، 
إلى حد أنك، كذلك، من الممكن أن تقول أن الحركة الجماهيرية لم تشهد 

أياما أروع من تلك التي نعيشها اآلن!

مصر إىل أين؟

٦

 نظرة وراء األحداث نظرة وراء األحداث
متابعات
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للشأن  فالمتابع  أكبر،  وبتفصيل 
يالحظ  أن  يمكنه  اليوم  المصري 
الحكومية  واإلجراءات  السياسات  تتالي 
الجماهير:  على  الهجومية  والرأسمالية 
اإلعداد  إلى  الصحي،  التأمين  خصخصة  من 
جديدة،  ومعاشات  اجتماعية  تأمينات  لقوانين 
إلى مساع لزيادة الرسوم القضائية، إلى جباية 
إلى مشاريع صكوك  الجديد،  المرور  قانون 
الخصخصة، إلى اتساع نطاق الطرد واإلغالقات 
وتخفيضات األجور في الشركات الرأسمالية 
في  خاصة  وكبيرها،  صغيرها  المختلفة، 

قطاع السياحة. 
يغفل  أن  للمرء  يمكن  ال  كذلك  لكن 
المختلفة،  الجماهيرية  القطاعات  نضاالت  أن 
وعلى رأسها الطبقة العاملة، قد حققت نجاحات 
الطريق:  في  والمزيد  مهمة،  وانتصارات 
اإلجراءات  بإلغاء  مطلبهم  حققوا  فالصيادلة 
الضريبية الجديدة، والمحامون أجبروا الدولة 
القضائية،  الرسوم  قانون  مشروع  سحب  على 
مكاسب  حققوا  األقطان  لحلج  النيل  وعمال 
الصحي  التأمين  خصخصة  وقانون  مهمة، 
يتعثر، وإضرابات السائقين ضد قانون المرور 
الضرائب  انتصارات  عدا  هذا  تتوالى،  وآثاره 
والجماهيرية  العمالية  والقطاعات  العقارية 

األخرى خالل السنوات القليلة الماضية. 
الصراع  في  احتدام  أيام  نعيش  فنحن  إذ�ا، 
الطبقي. وفي رأينا أنه من المهم فهم السياق 
في  االحتدام  هذا  فيه  يدور  الذي  الكلي 
سنتمكن،  بفهمه  ألنه  الطبقية،  المعركة 
يحدث  ما  مغزى  تحديد  من  أفضل،  بشكل 
ودالالته. فبدال من التقلب بين األمل إن نظرنا 
إلى حركة الجماهير، واليأس حين نلتفت إلى 
القمعية، سنتمكن  الدولة وقدراتها  إجراءات 
الصحيح،  سياقهما  في  الظاهرتين  وضع  من 

حتى نصل إلى االستنتاجات األدق واألصوب.

أصل المسألة
أصل المسألة أن نظام السيطرة، الناجح بال 
من  التسعينيات  في  مبارك  أرساه  الذي  شك، 
صحيح  أعيننا.  أمام  يتفكك  الماضي  القرن 
أن الطبقة الحاكمة، بواسطة نظام حكمها، 
التفكك  هذا  مع  كثيرة  أحيانا  تتعامل 
بشراسة نسبية وسلطوية واضحة. لكن هذا، 

والحق يقال، ال يزيد الطين إال بلة!
الذي  والمعقد  البطيء  التفكك  سبب  أما 
تبنته  الذي  الفعال،  السيطرة  نظام  يشهده 

الدولة في الثمانينات ووصل إلى ذروة نجاحه 
ناحية  فمن  مزدوج.  فهو  التسعينيات،  في 
أولى أدت التطورات من أعلى، أي في أوساط 
القوى  موازين  تغيير  إلى  الحاكمة،  الطبقة 
التحالف  في  الرئيسيين  الفاعلين  بين  فيما 
طرحناه  وأن  سبق  ما  بذلك  نعني  الحاكم. 
وزن  أن  من  مرة  من  أكثر  المجلة  هذه  في 
نجم  أفل  بينما  نما،  قد  الجدد  الرأسماليين 
قطاع مهم من البيروقراطيين القدامى. وهو 
األمر الذي تطلب عملية إعادة ترتيب داخلية 
مبارك،  جمال  تنفيذها  إلى  سعى  لألوراق، 
الماضية،  السبع  السنوات  مدى  على  وخلقت، 
السيطرة  نظام  أعطبت  وتعقيدات  اختالالت 

السابق ولم تحله بنظام ناجع بديل. 
ومن ناحية ثانية، وفي تزامن مع االختالالت 
الحركات  صعود  فإن  أعلى،  من  المذكورة 
الثالثة،  األلفية  مطلع  من  بدءا  الجماهيرية 
وتنقلها من مناهضة اإلمبريالية والصهيونية، 
االنتفاضة  مع  تضامن  حركة  صورة  في 
إلى  العراق،  حرب  ومناهضة  الفلسطينية 
صورة  في  السياسية،  الديكتاتورية  مناهضة 
المطالبة  إلى  الديمقراطي،  التغيير  حركة 
االقتصادية واالجتماعية، في صورة  بالحقوق 
النطاق،  واسعة  واجتماعية  عمالية  حركة 
ونخبة  طالب  حركة  من  تطورها  وكذلك 
حركة  إلى  وسطى،  طبقة  ومهنيي  سياسية 
عمالية شعبية من أسفل؛ نقول أن هذا التطور 
المختلفة،  وقطاعاتها  بمراحلها  الحركة  في 
تنظيمية  أشكاال  وبلور  وقوة،  إرثا  صنع 
جديدة، وأيقظ أشكاال تنظيمية قديمة. فمن 
المحامين  واحتجاجات  إضرابات  نظم  الذي 
والصيادلة وموظفي الضرائب العقارية وعمال 
المحلة وأهالي البرلس وفالحي بهوت وسراندو 
ودكرنس وصرد.. الخ؟ هناك تنظيمات مؤقتة 
نسبيا،  مستقرة  جديدة  وتنظيمات  وعفوية، 
موروثة،  بأمراض  مليئة  قديمة  وتنظيمات 
ولكنها مستعدة للتقدم خطوات لألمام تحت 
ضغط الحركة الجماهيرية من أسفل.. الخ. 

اآلن  يوم  وراء  يوما  ونعيشه  نراه  ما  إن 
أسفل  من  الحركة  بين  الجدلي  التفاعل  هو 
قد  هذا  وفهم  أعلى.  من  والتذبذب  واألزمة 
يساعدنا على وضع السلطوية المتزايدة للدولة 

في إطارها الصحيح. 
سلطوية  بين  التفرقة  أوال  المهم  فمن 
الناصري،  النموذج  على  الدولة  رأسماليات 
السلطوية  الجديدة.  الليبرالية  وسلطوية 

جميعا،  نعلم  كما  ترتبط،  األول  النوع  من 
بعض  الجماهير  تمنح  أعلى،  من  بإصالحية 
الفتات يسمح بربطها بنظام الحكم، وخاصة 
إن كان السياق هو احتدام الصدام بين نظام 
يعطي  مما  العالمية،  واإلمبريالية  الحكم 
سلطة الحكم شرعية وطنية. لكن سلطوية 
الليبرالية الجديدة عارية من كل هذا، وهي 
إفقار  عملية  حماية  دور  تلعب  جوهرها  في 
متزايدة. من هنا فإنها أقل استقرارا بكثير، 
وال تملك أدوات إخضاع مادية. فإن أضفنا إلى 
ذلك الفساد الذي عادة ما يلف رأسمالية التحول 
يظهر  أمر  وهو  الجديدة،  الليبرالية  ناحية 
بقوة في الحالة المصرية، فإننا نجد أنه حتى 
قطاعات من الرأسمالية والرأسمالية الكبيرة 
يعني  الحكم، مما  تكون غاضبة على نظام 
تقليص قاعدته االجتماعية إلى حفنة محدودة 

من المنتفعين. 
أكثر  نفهم  أن  يمكننا  السياق  هذا  في 
في  الحاكم  للنظام  المتزايدة  السلطوية 
مصر. هي سلطوية األيادي المرتعشة، التي ال 
تقوى، وليست لديها الموارد المالية الكافية، 
أو المشروع التحديثي القابل للتحقيق، بحيث 
للحركة  النطاق  واسعة  تصفية  بعملية  تقوم 
المعارضة والجماهيرية، ومن هنا فإن بطشها، 
العاجز، يزيد، على المدى المتوسط، الحركة 
السلطة  هيمنة  تفكيك  وعملية  اشتعاال، 

تعمقا. 
وإنه لمن الصحيح تماما ما يثار من أن جهاز 
األمن الذي تحول إلى أخطبوط يمد يديه في 
المكانة على  أخذ هذه  كل مجال ومكان، 
نهايات  عالمة  فهذه  السلطة.  تفكك  خلفية 
أكثر منها أي شيء آخر. فبينما تثبت مؤسسات 
السيطرة واإلخضاع الطبقية المختلفة فشلها، 
الدولة  تتبع  إضراب،  يوم  كل  يندلع  وبينما 
سياسة إطفاء الحرائق، وتلجأ إلى جهاز األمن 
في هلع طالبة منه أن يحميها من نتائج أفعالها، 
وهو بينما يفعل ذلك يسهم في إضعاف هيكل 
صراع  تقوية  في  ويسهم  ومؤسساتها،  الدولة 

القوى والفساد المرتبط به.

دالالت وإمكانيات
القليلة  الشهور  نضاالت  إلى  بدقة  بالنظر 
الرئيسية  روافدها  أحد  أن  سنجد  األخيرة، 
المهنيين،  من  مختلفة  فئات  نضاالت  كان 
فيما يمكن أن نسميه عن حق "ثورة الطبقة 
واألطباء  والصيادلة  المحامون  الوسطى": 
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هذا  وداللة  والمدرسون.  الجامعات  وأساتذة 
سياسات  ظل  ففي  العين.  تخطؤها  ال  التطور 
وتحت  األرثوذكسية،  الجديدة  الليبرالية 
مع  لنفسها  الدولة  تمويل  احتياجات  ضغط 
الموارد  وانكماش  االقتصادية  األزمة  تصاعد 
السيادية من قناة السويس  والسياحة وتحويالت 
العاملين في الخارج، صّعدت الدولة من هجومها 
والمالك  الوسطى  الطبقة  عيش"  "أكل  على 
الصغار، هذا طبعا ناهيك عن التضخم الذي يعد 

أداة غير مباشرة لإلفقار. 
من  كل  نضاالت  وضع  يصح  ال  بالطبع 
هذا  واحدة.  سلة  في  المهنيين  عليهم  يطلق 
يمكن  ال  إذ  واضح.  وسياسي  تحليلي  خطأ 
أن نجمع نضال من يطالبون بالكادر، أي من 
يطلبون تحسين األجر، بصفتهم من العاملين 
الضرائب  بتخفيض  يطالبون  من  مع  بأجر، 
على نشاطهم الحر بصفتهم مالكين صغار. 
بمعناها  العاملة  الطبقة  إلى  ينتمون  األولون 
البرجوازية  إلى  ينتمون  واألخيرون  الواسع، 
معارك  مع  والتفاعل  والمتوسطة.  الصغيرة 
االهتمام  درجة  في  يختلف  أن  البد  األولين 

ونوعه عن التفاعل مع معارك األخيرين.
االجتماعية،  القوى  هذه  انتصارات  لكن 
هذه  بعض  نقصد  بعضها،  أن  من  بالرغم 
االنتصارات، ال يمكن أن يعد مكسبا يضاف 
يعد  البلد،  هذا  في  الكادحين  مكاسب  إلى 
السياسي  المستوى  على  مكسبا  شك  بال 
جهاز  سيطرة  تفكيك  طاحونة  في  يصب 
الدولة وإضعاف إحكامة لسلطته على القوى 

االجتماعية المختلفة. 
نعيش  اآلن كأننا  األمر في مصر  يبدو  إذ 
بانوراما نضالية متنوعة الروافد: بين نضاالت 
برجوازية  فئات  ونضاالت  األحياء،  في  محلية 
صغيرة، ونضاالت قطاعات من الطبقة الوسطى 
فالحين،  ونضاالت  الرأسماليين،  وصغار 
نضاالت  ذلك  كل  وفوق  موظفين،  وكذلك 
شكل  النضاالت  هذه  وتأخذ  العاملة.  الطبقة 
الدورات والحلقات، من فئة إلى فئة، ومن نوع 
إلى نوع، لكن المسار كله يغذي بعضه بعضا، 
ويغري بعضه بعضا، ويعزز بعضه بعضا: الكل 
يأكل من هيبة وقوة وسيطرة جهاز الحكم!

األزمة والحركة 
ال شك أن األزمة االقتصادية التي بدأت في 
ثم  أوروبا،  إلى  انتقلت  ثم  المتحدة،  الواليات 
أصبحت أزمة عالمية، هي األشد منذ عشرات 

السنين، وهي ستلعب دورا أساسيا في تحديد 
تطورات المستقبل القريب في شأن الحركة 
العمالية والجماهيرية وأزمة الطبقة الحاكمة 

في مصر. 
متناقضة  تأثيرات  لها  أزمة،  أي  فاألزمة، 
غضب  تشعل  ناحية  من  فهي  ومتعارضة. 
على  الرأسماليين  هجوم  بسبب  الجماهير 
محاولة  في  وعملهم  معيشتهم  مستويات 
لم  أزمة  ثمن  الكادحة  الطبقات  لتحميل 
تجعل  أخرى  ناحية  من  لكنها  تصنعها. 
الرأسماليين أكثر شراسة وعنفا، وأقل قبوال 
التنازالت،  إعطاء  أو  المساومة  أو  للتفاوض 
العمال  نفوس  في  الخوف  تبث  هي  وكذلك 
التصفية  إلى  األعمال  أصحاب  اتجاه  بسبب 

واإلغالق والتشريد. 
يعتمد،  األزمة  على  الفعل  رد  فإن  وطبعا 
وتأثير  وشكل  وجود  على  األقل،  على  جزئيا 
والجماهيرية،  العمالية  التنظيمات  وتوجهات 
سواء النقابية أو السياسية. فإن بلعت التنظيمات 
العمالية الطعم وتبنت سياسة "وطنية" ترى أن 
"علينا شد الحزام" لدعم الرأسماليين، فإن هذا 
يسحب البساط من تحت حركة العمال، ويسمح 
حماية  تحت  الهجوم  بمواصلة  للرأسماليين 
تنظيمات العمال الصفراء. وإن تسلحت التنظيمات 
العمالية بمنظور طبقي يرى أن الرأسماليين البد 
أن يدفعوا من أرباحهم ثمن األزمة، فإن الحركة 

العمالية تقوى ويشتد عودها. 
وفي مصر، فإننا ال يمكن أن نتنبأ بالمسار 

إزاء  الجماهيرية  الحركة  ستأخذه  الذي 
تطورات  هناك  أن  الواضح  من  لكن  األزمة. 
وتحوالت ستحدث في الشهور القليلة القادمة. 
المشكلة الحقيقية هي في ضعف التنظيمات 
العمالية، وسيطرة الروح المهادنة والمحافظة 
تنظيمات  وأكبر  أهم  على  واالنتهازية 
المعارضة. وهذا ما يضاعف من أهمية السعي 
إلى خلق جبهة عمالية جماهيرية (تضم أفضل 
والجماهيرية  العمالية  الحركة  أفرزتهم  من 
قاعدة  لبناء  الماضية)،  القليلة  السنوات  في 

تنظيمية للمقاومة الجماهيرية. 
بلدان  تجارب  أن  نالحظ  أن  المهم  ومن 
أن األزمة االقتصادية أحيانا  إلى  أخرى تشير 
تلعب دورا مركبا في تأثيرها على الحركة. 
فهي وإن كانت مثال تؤدي إلى إحداث شلل في 
قطاعات نضالية كانت قائدة حتى اندالعها، إال 
ليس  لدى قطاعات  النضال  تفجر طاقات  أنها 

لها تاريخ سابق في النضال. 
أهمية قصوى  إعطاء  وهنا تظهر ضرورة 
مواصلة  سياسة  عليه:  نطلق  أن  يمكن  لما 
استمرت  لو  حتى  أنه  بمعنى  المعركة. 
بفضل  المراحل  بعض  في  دائرة  المعركة 
المدى  على  قائدة  غير  قطاعات  نضاالت 
ذاته  المعركة في حد  استمرار  فإن  الطويل، 
فتح  فإن  وكذلك  وكبير،  أساسي  مكسب 
جبهات جديدة ومتنوعة يلعب دورا كبيرا في 

إضعاف الخصم. المهم هو المواصلة.
نذكر هنا أن انهيار االتحاد السوفيتي لم 

٨
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قصور األغنياء     
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مصر إىل أين؟
يحدث بالقطع بفضل حركة عمالية محض. 
وتنوع  اتساع  لعب  فقد  العكس،  على  بل 
أو  جزئيا  إن  للنظام،  المناهضة  الحركة 
كليا، الدور الحاسم في إسقاطه. فقد اندلعت 
عمالية،  ومطلبية،  وفئوية،  قومية،  نضاالت 
التي  الدرجة  إلى  الخ،  الخ  ومهنية..  وفالحية، 
وضعت النظام في دائرة شريرة من المواجهات 
التي ال تنتهي قوضت أركانه وجعلته مهلهال. 
وهذا بالضبط ما نرى أن مالمحه قد بدأت في 
التشكل في مصر. صحيح أننا الزلنا في طور 
على  الرسمية،  الصحافة  حديث  لكن  بدائي، 
إلى  مدى سنوات، عن حمى اإلضرابات، يشير 
المتواصلة  الحركة  منحنى  دخلت  مصر  أن 

المنهك للسلطة. 

انقالب!
يدفع  ما  بالضبط  هو  الوضع  هذا  لكن 
حلول  عن  تبحث  ألن  الحاكمة  الطبقات 
متطرفة. مصر لم تصل إلى هذه النقطة بعد. 
من  وهناك  مستبعدا.  أمرا  ليس  هذا  لكن 
بين المعارضة لألسف من يغازلون فكرة أن 
المخرج ليس هو الحركة الجماهيرية، التي 
لم يؤمنوا بها قط من األساس، بل هو انقالب 

ما من جانب قطاع من قطاعات جهاز الدولة. 
والحلم هنا طبعا أن يحدث االنقالب لمصلحة 

"الديمقراطية"! 
الجرائم  عن  النظر  بغض  أنه  والحقيقة 
الوقحة التي ترتكب باسم كلمة الديمقراطية، 
مصالح  سيخدم  إياه  االنقالب  أن  األكيد  فإن 
االستقرار، أي مصالح الطبقات السائدة في أن 
تستمر سائدة، ولو حتى كان هذا ضد شطحات 
وجموح بعض أعضائها. فهل هذا ما نسعى إليه؟ 

هل نريد إنقالبا لمصلحة االستقرار؟
يسمون  من  دعوات  فإن  حال،  أي  على 
االنقالب  إلى  بالمصلحين  "كذبا"  أنفسهم 
أذنا صاغية  تلقى  لن  الدولة،  جهاز  داخل  من 
من المتنفذين داخل الدولة إال في لحظة أزمة 
اآلن.  مصر  به  تمر  مما  بكثير  وأشد  أقسى 
السلطة  في  فراغ  يحدث  عندما  مثال  ربما 
بين  األنصبة  توزيع  حول  بصراع  ممزوجا 

رجاالت الحكم. 

البديل
لكن حديث االنقالبات والتغيير من أعلى، 
المخرج  عن  قوله  يمكن  ما  كل  هو  ليس 
واإلمكانية  الفرصة  هناك  حاليا.  يحدث  مما 

الجماهيرية  الحركة  بيد  أسفل  من  للتغيير 
الناهضة في مصر اليوم. المشكلة أنه ال توجد 
أوساط  في  عضويا  ومغروسة  قوية  مؤسسة 
أسفل  من  النضال  بأن  مؤمنة  الكادحين، 
وحركة الجماهير هما الطريق إلى التغيير، 
وليسوا  والغاية،  الوسيلة  هم  الجماهير  وأن 
فقط الوسيلة. فالمالحظ أن حتى كثير من 
السياسيين اليساريين "المحترمين" ال يؤمنون 
حقا بالجماهير وإمكاناتها. هناك شك عميق، 
في  الستالينية،  وجرائم  اليسار  انهيار  خلقه 

الثورة الجماهيرية من أسفل.
ليس  األيديولوجي  التنظيمي  المأزق  هذا 
من  أساسية  حلقة  والتنظيم  فالوعي  هينا. 
لكن  الجماهيرية.  الحركة  انتصار  حلقات 
وقاصرة.  خاطئة  كذلك  المتشائمة  النظرة 
أيديولوجية  رؤية  تأثير  وصعود  فتبلور 
ليس  وصدقا  حقا  أسفل  من  بالتغيير  مؤمنة 
معقد  صحيح  امتداد،  هو  بل  فكريا،  عمال 
حركة  لظهور  ممكن،  لكنه  حتمي  وغير 
جماهيرية على أرض الواقع. اآلن نحن لدينا 
الحلقة  لدينا  الحركة، اآلن نحن  تلك  بدايات 
السلسلة، وما نحتاجه هو أن نبني  األولى في 

على ما هو موجود. 

وعشش الفقراء
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متابعات

أمريكا وأوباما 
هل جتدد اإلمربيالية نفسها؟

 عاطف شحات

هنـــاك حقيقتان ســـبق تأكيدهما في هذه المجلة أكثـــر من مرة. األولي أن 
اإلمبريالية ال تتغير في مضمونها كثيرا إذا ما تحولت من إمبريالية متغطرسة 
(وفـــي حالتنا هـــذه محافظة أو تميل إلي اليمين المتطـــرف)، إلى إمبريالية 
ليبرالية أو متســـامحة (ال تلجأ للحرب كثيرا، وفي حالتنا هذه، كما سنري، 
هذا لن يحدث). أما الحقيقة الثانية فهي أن أي تغيير اجتماعي ال يمكن أن 

يحدث عن طريق صندوق االنتخابات. 
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ــلــشــأن  ل مـــنـــصـــف  مـــتـــابـــع  أي  يــــعــــرف 
األمــــريــــكــــي أنــــهــــا دولـــــــة تــحــكــمــهــا 
السياسات  يطبق  كالهما  حزبين  ديكتاتورية 
حالة  في  شديد كما  بتطرف  ســواء  الرأسمالية، 
الحزب الجمهوري، أو بمسحة اجتماعية طفيفة 
وببساطة،  الديمقراطي.  الحزب  حالة  في  كما 
فإنه يعد شخصا واهما من ينتظر حدوث تغيير 
الحاكمين،  الحزبين  قبل  مــن  حقيقي  جــذري 
أو  األمريكي،  المجتمع  فقراء  في صالح  ســواء 
الذين عانوا من  العالم  الدولي وفقراء  للمجتمع 

غطرسة إمبريالية أمريكا وحروبها. 
الرئيس  انتخاب  بعد  الكالم  هــذا  تغير  هل 
األمريكي الجديد باراك حسين أوباما؟ "ال" هي 
كيف  لكن  التساؤل.  على  المختصرة  اإلجابة 
نفهم هذا الرد في سياق حالة التفاؤل التي أعقبت 
انتخاب أوباما في أمريكا، بل وفي معظم بلدان 

العالم؟ 
االعتراف  يجب  فإنه  منصفين،  نكون  حتي 
بأن هناك حالة من الحراك االجتماعي والسياسي 
الحالة، كما سنرى،  هذه  أوباما.  انتخاب  خلقها 
جهة  فمن  حدين.  ذو  سالحا  تكون  أن  يمكن 
استثمار  األمريكية  الرأسمالية  حــاولــت  أولــى 
الحالة  واستيعاب  وجهها  لتبييض  أوباما  نجاح 
أمريكا  وشــهــدت  بــل  نجاحه،  فــي  تسببت  الــتــي 
حديثا إعالميا مكثفا أن التغيير قد تم بالفعل! 
لكن من جهة أخرى، فإن هناك إمكانية كبيرة 
لحدوث إحباط اجتماعي وسياسي إذا فشل أوباما 
تغييرا  ينتظرون  في تحقيق وعــوده. وكل من 
انتخاب  نتيجة  أمريكا  إمبريالية  فــي  جــذريــا 

أوباما سوف يخيب أملهم، كما سنرى. 
في هذا السياق سوف يركز هذا المقال على 
 (٢ الحرب؛  و١)  أوباما  هي  أساسية  أمــور  أربعة 
االقتصادية  األزمة   (٤ العنصرية؛   (٣ فلسطين؛ 

في أمريكا. 

لماذا فاز أوباما؟ 
قبل القيام بعرض توقعاتنا لما بعد االنتخابات، 
أهم  من  واحــد  أوباما؟  فاز  لماذا  نتذكر  تعالوا 
األسباب هو الحماس الشديد في قطاعات واسعة 
أن  إلى  التقارير  من  الكثير  يشير  الشباب.  من 
ــامــا كــان جديدا  كــل شــىء حــول شخصية أوب
وغريبا. وقد ساعده هذا ليكون مرشح التغيير 
يشارك  ربما  الشباب  أن  المعروف  فمن  المثالي. 
في الحمالت االنتخابية، لكنه ال يقوم بالتصويت 
في النهاية. لكن حجم الضجر من سياسات بوش 
الشباب على االنضمام لحملة  شجع الكثير من 

النهائية  للنتائج  ووفــقــا  ــه.  ل والتصويت  أوبــامــا 
أوباما  بين  فارق كبير  هناك  لالنتخابات كان 
الــواليــات  فــي  حتي  الشباب،  قطاع  فــي  وماكين 
أوهــايــو.  مثل  الــشــديــدة،  بالمحافظة  تتسم  التي 
 John ديــال فولب تقرير لمؤسسة جــون  وفــي 
انتخابات  بين  المقارنة  فإن   ،Della Volpe
تخص  كــبــيــرة  فــــوارق  إلـــي  تشير  و٢٠٠٨   ٢٠٠٤
مشاركة الشباب. فبينما تقدم كيري على بوش 
بنسبة ٩ ٪ في وسط الناخبين الشباب، فإن أوباما 
قد تجاوز ماكين بنسبة أكثر من ٢٣ ٪، علما 
بأن ماكين تميز بحصده ألصوات العجائز الذين 

تجاوزوا ٦٥ عاما.
المالية الضخمة  المهمة أيضا   ومن األسباب 
أكثر  حملته  تمويل  تجاوز  فقد  أوباما.  لحملة 
من ٦٤٠ مليون دوالر، وهو أكبر رقم في تاريخ 
االنــتــخــابــات األمــريــكــيــة – أكــثــر بكثير من 
أن  يجب  عما  جــدل  وهــنــاك  الحملة!  احتياجات 
تقوم به الحملة في هذا الفائض المالي. هذا بينما 
 ٣٦٠ ماكين جمعه  استطاع  ما  يتجاوز كل  لم 
مليون دوالرا، أي تقريبا نصف ما جمعه أوباما! 
وقـــد ســاعــدت أوبــامــا فــي جــمــع هـــذا المبلغ 
عدم  قــرر  أنــه  ــي  األول مهمتان.  مسألتان  الضخم 
االعتماد على الدعم الحكومي. فوفقا للقوانين 
الدعم  على  االعتماد  حالة  في  فإنه  األمريكية، 
الــمــرشــح لسقف  الــحــكــومــي يــجــب أن يــخــضــع 
فهو  الثاني  األمر  أما  أكثر.  مالية  ورقابة  مالي 
الصغيرة.  والــتــبــرعــات  اإلنــتــرنــت  على  االعــتــمــاد 
(أثناء الحملة االنتخابية أشار ماكين أكثر من 
تبرعات من  أوباما قد جمعت  أن حملة  إلى  مرة 
شركات رأسمالية كبرى على خالف ما تدعيه 
الداعمين  مــن  كــانــت  التبرعات  معظم  أن  مــن 
الصغار. وبالرغم من تأكيد حملة أوباما على أن 
التبرعات كان معظمها من المتبرعين الصغار، 
تنشر  لم  األمــوال  هذه  المالية حول  التقارير  إال 
بعد). على أي حال، فقد خلق الفارق الرقمي بين 
ما جمعه ماكين وأوباما ميزات ضخمة لألخير 
الــواليــات  فــي  فقط  ليس  مــاكــيــن،  منافسة  فــي 
في  أحيانا  ولكن  الحزبين،  بين  "المتأرجحة" 
الجمهوري.  الحزب  لنفوذ  تماما  تخضع  واليــات 
ــامــا على  أوب األمــــوال حملة  هــذه  كما ســاعــدت 
شراء أوقات إعالنية طويلة وحيوية في محطات 

التليفزيون الرئيسية.
كذلك ساعدت هذه األموال أوباما على القيام 
بحملة تعبئة ناجحة. فمن المعروف أن المواطنين 
األمريكيين يجب أن يقوموا بتسجيل أسمائهم 
قبل االنتخابات إذا أرادوا التصويت. وقد ساعدت 

واإلمكانيات  ألوبــامــا،  الــشــديــدة  الحماس  حــالــة 
المالية الجبارة لحملته، في تسجيل أعداد مهولة 
المتطوعون مع  ذهــب  وقــد  والــســود.  الشباب  من 
أوباما للمنازل وللشركات الصغيرة والمؤسسات 

االجتماعية لمساعدة الناس علي التسجيل.  
أما ثالث العوامل المساندة ألوباما فهو عامل 
على  لنفسه  تقديمه  أوباما كثيرا  ساعد  العرق. 
والعنصرية.  العرقية  مسألة  يتجاوز  مرشح  أنــه 
على  الــحــصــول  حملته  ضمنت  الــطــريــقــة  بــهــذه 
كل أصوات السود وأيضا الليبراليين ومتعددي 
ــأن أمــريــكــا مجتمع  االعــــراق الــذيــن يــؤمــنــون ب
مــتــعــدد الــثــقــافــات. والــمــفــارقــة أن أحـــد األســبــاب 
األساسية التى أدت إلى انتخاب أوباما كانت هي 
أصوات السود، بينما كان هو يحرص على تجنب 
هذه الحقيقة طوال الوقت. وقد ساعدته أصوات 
السود في الحصول على أصوات والية كفلوريدا 

التى ال يحلم أي مرشح ديمقراطي بالفوز بها.
يشر  لــم  التى  المهمة،  األســبــاب  أحــد  وكــان 
في  والعمومية  الغموض  حالة  كثيرون،  إليها 
شعارات مثل "التغيير". إذ طرح كتاب يساريون 
تجعلها  الشعارات  لهذه  الفضفاضة  الصياغة  أن 
أي شىء  لمعارضة  تتسع  فهي  تشمل كل شىء. 
في السياسات القائمة: الشعار كان يبدو موجها 
وحق  المرأة  حقوق  وألنصار  الحرب،  لمعارضي 
في  الــخ،  المدنية..  الحقوق  وأنــصــار  االجــهــاض، 

الوقت فسه. 
وإذا كــانــت مــعــارضــة الــحــرب هــي الــركــن 
ألوبــامــا،  االنتخابية  الحملة  بــدايــة  فــي  األســاســي 
فقد كانت األزمة االقتصادية هي العامل الحاسم 
حيث حسمت  المعركة.  في  رّجــح كفته  الــذي 
األزمة مواقف كثير من الناس في صالح أوباما 

والحزب الديمقراطي على حساب الجمهوريين.
وكذلك كان أحد أهم العوامل ذكاء أوباما 
شخصه،  على  ليس  تركز  الحملة  جعل  الــذي 
الناخبين  من خالل  يأتي  الــذي  التغيير  على  بل 
أنفسهم. وكثيرا ما ردد أوباما هذه العبارة، وهي 
مذكورة في موقعه االنتخابي: "أنا أطلب منكم 
أن تؤمنوا بالتغيير، ليس عن طريق شخصي أنا، 
لكن عن طريقكم أنتم." وهي عبارة في منتهي 

الذكاء تجعل التغيير منسوبا للناس.

هل انتهت إمبريالية الحروب لتبدأ 
إمبريالية السالم؟

األمريكية  لالنتخابات  منصف  متابع  أي 
يمكن أن يالحظ أن أوباما كان بالفعل معارضا 
لــلــحــرب عــلــى الـــعـــراق. لــقــد ســاعــدتــه الــظــروف! 
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متابعات
أمريكا وأوباما - هل جتدد اإلمربيالية نفسها؟

أثناء  الشيوخ  لم يكن عضوا بمجلس  أنه  حيث 
التصويت على حرب العراق. وكانت هذه ميزة 
االنتخابية.  الحملة  أثناء  استخدامها  تم  كبيرة 
أن  أيضا  يالحظ  سوف  منصف  متابع  أي  لكن 
بعد  اختلف  قد  للحرب  المعارض  أوباما  خطاب 
االنتخابات التمهيدية. إذ بدأ الخطاب يركز علي 

وجود خطة النسحاب معقول خالل ١٦ شهرا. 
 Foreign مــجــلــة نــشــرتــهــا  دراســـــة  وفــــي 
 ٢٠٠٨ يناير   ١٠ بتاريخ   Policy in Focus
حادا  ناقدا  لم يكن  أوباما  أن  إلى  اإلشــارة  تمت 
للحرب في مجلس الشيوخ قبل أن يبدأ معركته 
لزيادة  صّوت  و٢٠٠٦   ٢٠٠٥ عامي  وفي  االنتخابية. 
من  وبــالــرغــم  لــلــحــرب.  الــمــحــدود  غير  التمويل 
البداية  في  الديمقراطيين  غالبية  موافقة  عــدم 
على تعيين كوندوليزا رايس وزيرة للخارجية، 
صّوت لها أوباما بالرغم من دورها المعروف في 

تأييد الحرب. 
ينسحب  سوف  أوباما  أن  افترضنا  لو  وحتى 
من العراق بعد ١٦ شهرا، فنحن نعرف أنه بموجب 
سفارة  أكبر  وجود  وبموجب  األمنية،  االتفاقية 
أمريكية فــي الــعــالــم فــي الــعــراق، فــإن الــعــراق 
سوف يظل محتال بشكل أو بآخر. نحن نعرف 
كذلك أن تحرير العراق شىء وانسحاب القوات 
العراق،  نسينا  لو  وحتى  آخــر.  شىء  األمريكية 
فماذا عن أفغانستان؟ ال يجب أن ننسى أن جوهر 
خطة أوباما هو انسحاب القوات األمريكية من 
خطة  إذاًَ:  افغانستان.  في  تركيزها  مع  العراق 
تغيير  وإنــمــا  الــحــروب  نهاية  تتضمن  ال  أوبــامــا 

استراتيجية التعاطي معها.
أوباما  ألقاه  الــذي  الخطاب  بدقة  تابعنا  وإذا 
أمورا  نالحظ  الرئاسي، سوف  القسم  حلفه  بعد 
فالخطاب  الــشــديــدة.  الــمــرواغــة  أهمها  كثيرة 
يتوعد  لكنه  الحرب،  عن  أي كلمة  يذكر  ال 
أنه  هــو  األهـــم  األمـــر  أمــريــكــا.  الخطرين على 
ال  إشــارة  في  للعالم  أمريكا  قيادة  علي  يركز 
أن تظل  أمريكا يجب  أن  تبديل على  أي  تقبل 

هي القوة المسيطرة. 
وفــــي تــعــلــيــقــه عــلــى الـــخـــطـــاب، أشــــار وزيـــر 
ــــى أن الــخــطــاب  الـــخـــارجـــيـــة اإلســـبـــانـــي مــثــال إل
قــــد خــــال مــــن أيـــــة إشـــــــارة لــكــلــمــة الــتــعــدديــة 
التي  الكلمة  وهي   ،(multilateralism)
تحب أن تسمعها الدول الكبرى والمهمة األخرى 
من أمريكا، على اعتبار أنها تعني مشاركة في 
اتخاذ القرارات في الشأن الدولي. لكن طبعا هذه 
الرغبة من جانب طبقات حاكمة أخرى في عدم 
انفراد أمريكا بإدارة العالم، ال تعني أن التشاور 

يعني نهاية اإلمبريالية. فالقرارات الدولية، سواء 
صدرت عن طريق تعاون ومشاركة دوليين، أو 
عن طريق طرف منفرد، تظل صادرة عن طبقات 
حاكمة. واإلمبريالية ال تنصرف إلى سيطرة دولة 
واحدة في كل األحوال. كما أن قيادة اإلمبريالية 
وأفعالها يمكن أن تستمر كما هي، بالرغم من 

وجود تشاور دولي. 
والقارىء الفطن لخطاب إدارة أوباما وحملته 
األمريكية  اإلدارة  أن  سيكتشف  االنتخابية 
العالم.  على  سيطرتها  عــن  تتخلى  أن  تــريــد  ال 
قالها  الحقيقة في كلمة  أن نرى هذه  ويمكن 
كلينتون  هــيــالري  تنصيب  حــفــل  فــي  أوبـــامـــا 
وجهة  أن  أوباما  أكد  فقد  للخارجية.  كوزيرة 
الــقــوة وحــدهــا ال  الــجــديــدة هــو أن  نــظــر اإلدارة 
من  الــدولــيــة، ولكن كــل  العالقات  فــي  تكفي 
القوة والدبلوماسية  مهمين للمصالح األمريكية. 
أي أن إمبريالية أمريكا في عهد أوباما ستشمل 

الحرب والسالم معا. 
منطق  استمرار  حول  مؤشرات  هناك  لكن 
على  بالحرب  المتعلقة  األمـــور  بعض  فــي  بــوش 
اإلرهاب. مثال تعيين بعض المستشاريين األمنيين 
المخابرات  في  يعملون  كانوا  الذين  أو  لبوش، 
فــي عــهــده، فــي إدارة أوبــامــا، ومــن أمثلة هــؤالء  
جون برينان، وهو كان أول مرشح ألوباما ليقود 

المخابرات المركزية األمريكية، لكن بسبب 
ارتباطه ببعض جماعات الضغط  لم يتم تعيينه 
لألمن  مستشاريه  كأحد  تعيينه  أوباما  وفّضل 

الداخلي.  
المواقع  أحــد  تقرير  أشــار  أخــرى  ناحية  من 
اإللكترونية اليسارية (WSWS) إلى سيطرة 
أوبـــامـــا.  إدارة  الــعــســكــريــيــن عــلــى  كــثــيــر مـــن 
الصحافة  مــوقــع  فــي  نشر  تقرير  تــســاءل  كما 
قام بحصر أهم  أن  بعد   ،(AlterNet) البديلة
إدراته،  في  بتعيينها  أوباما  قام  التي  الشخصيات 
من  منا  كثيرين  يعرف  كما  تشكلت  والــتــى 
وزراء سابقين في عهد كلينتون، حول مصداقية 
شعار "التغيير" الذي رفعه الرئيس الجديد بعد 
إدارتــه تتكون من ٢٠ من الصقور،  أن ظهر أن 
المتمرسين  أو  كلينتون  إدارة  مــن  أغــلــبــهــم 
بالحكم، وبعضهم من المحافظين الجدد أو من 

عملوا مع بوش. 
عندما  ذكيا  أوباما كان  أن  أنه صحيح  ثم 
تنصيبه  خطاب  في  اإلسالمي  للعالم  رسالة  بعث 
العالم  إقــامــة عــالقــة مــع  يــريــد  إنـــه  يــقــول فيها 
اإلسالمي تبني على االحترام والمصالح المتبادلة. 
لكن قول هذا الكالم مع استمرار الحرب على 
اإلرهاب ال يستقيم. فالحرب الغامضة والمفتوحة 
على اإلرهاب معناها العداء لكل العالم اإلسالمي، 

أوباما يصافح جنوده
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بل وغير اإلسالمي، طالما تعارضت مصالحه مع 
الواليات المتحدة. 

العنصرية والفقر في أمريكا أوباما
فــور نجاح أوبــامــا حــاول اإلعــالم األمريكي 
شهادة  بوصفه  واســتــثــمــاره  الــنــجــاح  هــذا  تقديم 
ضــد الــعــنــصــريــة فــي أمــريــكــا وبــوصــفــه شــهــادة 
على  طويلة  فلفترة  األمريكية.  للديمقراطية 
في  أن  أن  السي  شبكة  استمرت  المثال  سبيل 
الذي  أوبــامــا،  انتصار  فقرات من خطاب   إذاعــة 
المناسب على  الرد  إن  كانت أول سطوره تقول 
قد  األمريكية  الديمقراطية  فــي  مشكك  أي 

جاءه اليوم. 
أوباما  نجاح  األمريكي  اإلعـــالم  استغل  إذا 
وقــدمــه عــلــى أنـــه يــرمــز لــنــهــايــة الــعــنــصــريــة في 
استضافة  تمت  فيها  مبالغ  فبطريقة  أمريكا. 
المدنية  الــحــقــوق  حــركــة  قـــيـــادات  مــن  كثير 
تحققت  التي  بالمساواة  أحالمهم  عن  ليتحدثوا 
بعد رؤيتهم أول رئيس أسود ألمريكا. وفي حفل 
تنصيب أوباما، تم االتفاق مع مطربين سود للغناء 
الغناء  رمــوز  مــن  وهــي  فرانكلين  إريــثــا  منهم 
األفريقي في أمريكا. بدا األمر وكأنه بانتخاب 
أوباما انتهت العنصرية في أمريكا. لكن هناك 

الكثير من الحقائق التي يجب أن نتذكرها. 
ال  التى  نفسها  األرقــام  الحقائق هو  هــذه  من 
تكذب. ونتذكر هنا الفارق الشاسع على سبيل 
المثال في عدد السود في السجون مقارنة بالبيض 
السود يصل  فعدد  أخــرى.  أعــراق  وبالسجناء من 
إلى حوالي ٤١ ٪ من كل السجناء األمريكيين. 
تحت  يعيشون  شخصا  مليون   ٣٥,٩ هناك  أيضا 
مليون من هؤالء   ١٢,٩ أمريكا،  في  الفقر  خط 
السود ومن األعراق غير  أطفال، ومعظمهم من 
البيضاء ومن العمالة المهاجرة غير الشرعية. هذا 
البائس يحتاج مواجهة مجتمعية، واألمل  الواقع 
لن يأتي من حكومة رأسمالية جديدة ولو على 

رأسها أسود. 
التى  الطريقة  فهو  الحقائق  هــذه  ثــانــي  أمــا 
العنصرية.  قضية  مــع  نفسه  أوبــامــا  بها  تعامل 
وفي هذا السياق يواجهنا سؤاال مهما ال ينتبه له 
االنتخابات  في  أوباما  نجح  لماذا  هو:  كثيرون 
األمريكية بينما لم يستطع أي مرشح أمريكي 
أسود في الحصول حتى على ترشيح حزب رئيسي 
أوباما  أن  هنا  نذكر  قبل؟  من  االنتخابات  في 
أوال وأخيرا هو خريج جامعة هارفارد المليونير 
يذكر  الــديــمــقــراطــي.  الــحــزب  مــن  والسيناتور 
وأحد  ستانفورد  بجامعة  األستاذ  ستيلي،  شبيلبي 

الواليات  في  العنصرية  دراسة  في  المتخصصين 
أوبــامــا ومن  بين  األســاســي  الــفــارق  إن  المتحدة، 
شــاربــتــون،  وآل  جــاكــســون  جيسي  مثل  سبقوه 
للسيطرة  تحديا  يمثلوان  كــانــوا  هــؤالء  أن  هــو 
الرأسمالية البيضاء. يقول ستيلي: إن السود الذين 
يدخلون معترك السياسية السائدة أو المسيطرة 
ــق الـــدخـــول فـــي األحــــــزاب الــحــاكــمــة  عـــن طــري
رأسهم  "وعــلــى  يدخلون  المتحدة  الــواليــات  فــي 
بالكالم  البيض  رأس  يــصــدعــون  هــم  بــطــحــة"، 
أسقف  وهناك  العبودية،  وتاريخ  العنصرية  عن 
لهؤالء إذا أعلنوا تحديهم للطبقة السائدة، لكن 
أهم عامل في نجاح أوباما هو أنه لم يمثل تحديا 

للطبقة السائدة البيضاء. 
والدليل على ذلك هو الحقائق على األرض. 
فكما جاء في تقرير لوكالة األسوشيتد برس 
فإن انتخابات أوباما قد ساهمت في زيادة معدل 
شهد  المثال  سبيل  على  العنصرية.  الــجــرائــم 
الكثير من الواليات األمريكية حوادث اعتداء 
المعتدين عالمات  أو ملونين وترك  على سود 
عنصرية أو قيل للمعتدى عليهم "نتمنى أن يقتل 
أوباما." وفي أحد الواليات الجنوبية (جورجيا) 
لم  المدرسين  أن  من  السود  الطالب  اشتكي 
األمريكية  االنتخابات  بمناقشة  لهم  يسمحوا 
في اليوم التالي لالنتخابات. وقد سمع الطالب 

السود تعليقات عنصرية من زمالئهم. وفي أحد 
المدارس عاقب مدير المدرسة إحدى التلميذات 
ألنها كانت ترتدي قميصا عليه صورة أوباما. 
لتقديم شكوي  الطالبة  والــدة  جــاءت  وعندما 
لم  أم  أعجبك  األخــيــر"ســواء  لها  قــال  للمدير، 
الواليات  يعجبك، فإننا الزلنا نعيش في جنوب 
المتحدة!" حتى الواليات التقدمية نسبيا، مثل 
كاليفورنيا، شهدت بعض الحوداث مثل حرق 
اختلقت  الحوادث  أحد  أعــالم. وفي  أو  سيارات 
أن  للبوليس  قــالــت  حيث  قــصــة،  بيضاء  طالبة 
تعمل  اعتدوا عليها جنسيا ألنها  أوباما  أنصار 
الحوادث  هذه  تقتصر  ولم  ماكين.  حملة  في 
ــســود، بــل تــم االعــتــداء على عــمــال من  على ال
أمــريــكــا الــالتــيــنــيــة فــي ضــواحــي نــيــويــورك. 
الجماعات  تــجــاه  الــقــلــق  مــن  الكثير  وهــنــاك 
"سيادة  جماعات  وخــاصــة  البيضاء  العنصرية 
 .(White supremacy)"الـــــبـــــيـــــض
الصحف  نشرت  االنتخابية،  الحملة  اثناء  ففي 
أكثر  وجــود  عن  التقارير  بعض  األمريكية 
ــة اغــتــيــال ألوبـــامـــا مـــن قــبــل هــذه  مـــن مــحــاول
الجماعات األخيرة. كل هذه األمور تشير إلى 
عمق العنصرية في المجتمع األمريكي. ومرة 
مــن حكومة  التغيير  يــأتــي  لــن  نــقــول  أخـــري 

رأسمالية جديدة ولو على رأسها أسود. 

البنادق مصوبة إلى الحركة األمريكية لمناهضة الحرب

أمريكا وأوباما - هل جتدد اإلمربيالية نفسها؟
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متابعات

وماذا عن القضية الفلسطينية؟
نري  أن  االطـــالق  على  مــصــادفــة  لــم تكن 
كثير  في  أوبــامــا  بانتصار  احتفال  مظاهرات 
من دول العالم، بينما الحالة كانت على خالف 
ـــارىء لمعظم  ذلــك فــي الــشــرق األوســــط. أي ق
حجم  سيالحظ  والمصرية  العربية  الصحف 
الشكوك القوية تجاه أي إدارة أمريكية. هذه 
الشكوك زادت عندما عين أوباما السيناتور رام 
عمانوئيل كبيرا لموظفي البيت األبيض، وهو 
اليهودي المتشدد، كما أنه كان قد تطوع في 
األولي.  الخليج  حرب  أثناء  اإلسرائيلي  الجيش 
مؤكدا  خــوفــا  لتصبح  الــشــكــوك  واكتملت 
وزيــرة  كلينتون  هــيــالري  تعيين  تــم  عندما 
الشديد  بقربها  الــمــعــروفــة  وهـــي  لــلــخــارجــيــة، 
جورج  أوبــامــا  عين  وبعدها  الصهيوني.  للوبي 
مبعوثا  الشهير  تقرير ميتشل  ميتشل  صاحب 
خاصا للشرق األوسط. وكان ميتشل قد كتب 
بناء على تكليف من بوش.   ٢٠٠١ التقرير عام 
الشىء الوحيد اإليجابي في تقرير ميتشل كان 
لبنائها المستوطنات. أما بقية  انتقاده إلسرائيل 
التقرير فهي ال تختلف في شىء عن أوسلو أو 
بشكل  يركز  التقرير  في كون  إال  مدريد، 
خاص على أهمية جهود الحكومة الفلسطينية 

لمنع اإلرهاب! 
مــؤشــر آخـــر عــلــى مــواقــف أوبــامــا كـــان أن 
محمود  هو  األوســط  الشرق  في  حادثه  من  أول 
عباس،  أن  يعتبر  بــوش،  أوباما، كسلفه  عباس. 
الفلسطيني  الطرف  ممثل  هو  واليته،  المنتهية 
يعتبر حماس  به. وهو كذلك  المعترف  الوحيد 
جماعة إرهابية. وعلى كل األحوال، فإن أفضل 
ما سيقدمه أوباما للقضية الفلسطينية هو العودة 
تماما،  فشله  أثــبــت  الـــذي  كلينتون  منهج  إلــى 
انــدالع االنتفاضة  والــذي كان من ضمن أسباب 
الفلسطينية الثانية، حين اتضح أن إسرائيل غير 
الرئيسية  الوطنية  بالحقوق  للتسليم  مستعدة 

للفلسطينيين. 
إذا�، فمن المتوقع أن ال يحدث تقدم جوهري 
لكن  أوبــامــا.  ظــل  فــي  الفلسطيني  الملف  فــي 
الــســؤال:  أنفسنا  على  نطرح  أن  ذلــك  مــن  األهــم 
هل سيتوقف أوباما عن دعم إسرائيل وتأييدها؟ 
أفال  جميعا،  نعلم  كما  بال  اإلجابة  كانت  وإذا 
إسرائيل  وراء  يقف  ســوف  أوبــامــا  أن  هــذا  يعني 
بقوة  لتحطيم حماس  المعلنة  استراتيجيتها  في 
السالح؟ إذ� ال يبدو أن ما سنراه في السنوات القادمة 
هو تغيير للمسار الدموي في الشرق األوسط، أو 

تغيير جوهري في الدور األمريكي. 

رأسمالية متطرفة
أم ذات مسحة اجتماعية؟

التي  األمريكية،  المالية  األزمة  تصاعد  أدى 
أصــبــحــت أزمـــة مــالــيــة واقــتــصــاديــة عــالــمــيــة، إلــى 
احتدام معركة االنتخابات الرئاسية بين ماكين 
وأوباما. حيث بدأ كل فريق يركز دعايته حول 
هي  أصبحت  التي  والمالية  االقتصادية  المسائل 
من  وبالرغم  األمريكي.  للناخب  الرئيسي  الهم 
أن الكثيرين يصورون األمر على أن هناك فجوة 
والديمقراطيين  الجمهوريين  رؤيتي  بين  هائلة 
أن  إال  األزمـــــة،  مــع  والــتــعــامــل  االقــتــصــاد  إلدارة 
بين  األســاســي  فالفارق  أبـــدا.  ليس صحيحا  هــذا 
الحزبين الجمهوري والديمقراطي هو أن األخير 
التدخل  من  الشيء  بعض  أوســع  بمساحة  يؤمن 
الــحــكــومــي لــحــل الــمــشــاكــل االقــتــصــاديــة، هــذا 
كل ما في األمــر. أما حينما يخص األمر إنقاذ 
الرأسمالية الكبيرة من عواقب أزمة هي السبب 
الهدف  لتحقيق  يتضامنان  الحزبين  فــإن  فيها، 

ذاته. 
التفصيلي  التناول  السطور  ليس محل هذه 
للفارق بين رأسمالية الحزب الجمهوري وتلك 

الــديــمــقــراطــي. لكن هناك  بــالــحــزب  الــخــاصــة 
سنطرحها  الــفــارق  هــذا  إلــى  تشير  هامة  واقعة 
الــواقــعــة تتمثل  ــه.  قــول نـــود  مــا  يــشــرح  كمثل 
فــي أنــه بعد ظــهــور بـــوادر األزمـــة حــدث جدل 
 ٢٠٠٨ أكتوبر  في  ظهرت  حتي  الحزبين  بين 
بتقديم مساعدة قدرها  الحكومة  قيام  فكرة 
المالية  والمؤسسات  للبنوك  دوالر  بليون   ٧٠٠
الكبري. وبالرغم من أن كال الحزبين وافق 
الديمقراطي  الــحــزب  أن  إال  الــدعــم،  هــذا  على 
ــبــات مـــديـــري الــبــنــوك  اشـــتـــرط تــخــفــيــض مــرت
هذه  أن  وضمان  الكبري  المالية  والمؤسسات 
في  المقترضة  األمــوال  تعيد  سوف  المؤسسات 
كانت  فــعــال.  تستثمرها  ســوف  أو  المستقبل 
أن  ينبغي  أنــه  ذلــك  فــي  الديمقراطيين  حجة 
األمريكيين.  الضرائب  دافــعــي  أمـــوال  نحمي 
ثم بعد أقل من شهر، بدأ الحزب الديمقراطي 
الــســيــارات.  إلنــقــاذ شــركــات صناعة  فــي حملة 
الديمقراطيون  أوباما طالب  اقتراح  وبناء على 
بتقديم حوالي ٢٧ بليون دوالر دعما للشركات 
األمريكية الكبري لصناعة السيارات. عندها 
أن  ينبغي  إنــنــا  وقــالــوا  الجمهوريون  اعــتــرض 
أن هذه  الضرائب ونضمن  دافعي  أموال  نحمي 

هل من أمل لفقراء أمريكا؟
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األمــوال سوف تذهب للشركات فعال، وطالبوا 
كذلك بتخفيض مرتبات المديرين! 

إذ� فكال الحزبين يسيران في نفس الطريق 
تقريبا، لكن ألسباب انتخابية ضيقة يتحججان 
يفعلون  ال  هم  بينما  الضرائب،  دافعي  بمصالح 
الرأسماليين  مــن  األزمـــة  ســوي مــكــافــأة صــنــاع 
الكبار على أزمتهم. وإذا كان هناك من فارق، 
أساسي، بين الحزبين فهو أن كل منهما يتضامن 
بــشــكــل أكــبــر مــع قــطــاع مــعــيــن مــن قــطــاعــات 
أقرب  الجمهوري  فالحزب  الكبيرة:  الرأسمالية 
إلى  أقــرب  الديمقراطي  والــحــزب  البورصة  إلــى 
مشروعيهما  صلب  في  لكن  السيارات.  صناعة 
دعم  ضــرورة  فكرة  تكمن  االقتصادي  لإلنقاذ 
جرائمها  على  ومكافأتها  الــشــركــات  كــبــرى 
بدفع األموال لها حتى تحمي نفسها من السقوط، 
هذا بالرغم من أن هناك مسحة اجتماعية خفيفة 

يتحلى بها الحزب الديمقراطي.

وأخيرا: اإلمبريالية ليس من حقها 
أن تبيع األمل للفقراء

عن  يــأتــي  لــن  الحقيقي  التغيير  أن  صحيح 
طريق الحزب الديمقراطي أو أوباما، لكن علينا 
الذي حدث  الواسع  االجتماعي  الحراك  نفهم  أن 
لصالح أوباما أثناء حملة االنتخاب. تجدر اإلشارة 
هنا إلى أن مرحلة االنتخابات شهدت سجاالت حادة 
بين بعض المنظمات اليسارية. حيث رأي بعضها 
وكبير.  حقيقي  أوباما  يمثله  الــذي  التغيير  أن 
الليبرالية  النزعة  ذوي  مــن  اليساريين  فبعض 
عليكم  قائلين:  الــراديــكــالــي  اليسار  انــتــقــدوا 
أوباما  انتصار  بــأن  االعــتــراف  المتطرفون  أيها 
البيضاء. مثال كتب  العنصرية  انتصار ضد  هو 
 (Nation) األمـــة  مجلة  فــي  المحررين  أحــد 
الماضي أن "أوباما  بتاريخ ٢٣ ديسمبر  اليسارية 
ال يتشابه مع أي رئيس أمريكي سابق. واألهم 
من ذلك أن الذين قاموا بانتخاب أوباما يختلفون 
اختالفا كبيرا عن أي قاعدة اجتماعية لرئيس 
وناخبيه  أوباما  بين  العالقة  إن  سابق.  أمريكي 
تمثل أهم عالقة بين رئيس وشعبه في أي لحظة 

من اللحظات."
طبعا،  المبالغة  من  الكثير  به  الكالم  هذا 
التي  االجتماعية  بالقاعدة  يتعلق  فيما  خــاصــة 
فقراء وغير  السود،  انتخبه  فقد  أوباما.  انتخبت 
األمريكيين  من  الكثير  انتخبه  كما  فقراء، 
من أعراق مختلقة، كما انتخبه بيض كثيرون، 
وكذلك شركات رأسمالية كبري، كما دعمته 

الذي  فالـ"تحالف"  إذن  عديدة.  شعبية  منظمات 
تحمس ألوباما كان عابرا للطبقات ويضم أغنى 

األغنياء وأفقر الفقراء. 
القضية المركزية هنا من وجهة نظرنا أنه 
كانت هناك حالة حنق سياسي اجتماعي حقيقية 
حالة  ما كانت  وبمقدار  يمثله.  ومــا  بــوش  ضد 
الحنق تلك عابرة للطبقات، أي أنه حتى قطاعات 
واسعة من الرأسماليين والطبقات العليا رأت في 
سياسات هذا األخير كارثة على مصالحها، فإن 

هذا غذى حماسها للبديل الذي يمثله أوباما. 
على أي األحوال، فأن ما حدث فعال هو أن قطاع 
أوباما هم قطاعات  التفوا حول  الذين  واسع من 
لقد  أمريكا.  في  والمضطهدين  المستغلين  من 
رأوا في هذا األخير أمال في المستقبل. وأصبح 
تــصــورهــم عــن الــتــغــيــيــر هــو اقــتــنــاص كرسي 
الرئاسة لمن اعتقدوا أنه سيحقق لهم ما يصبون 
إليه إن جلس على هذا الكرسي. وهو ما يعني 
والحركة  أوباما،  حول  االلتفاف  أن  لنا  بالنسبة 
طامحة  شعبية  روح  عن  تعبر  إلنجاحه،  النشطة 
للتغيير ومستعدة لعمل شيء ما من أجل تحقيقه. 
وهذا، طبعا، خبر سعيد، وتطور إيجابي كبير. 

موظفة  الـــروح  تلك  أن  هــو  التناقض  لكن 

حزبي  أحــد  لمرشح  رئاسية  انتخابية  حملة  في 
فيه  وضعت  من  أن  أي  األمريكية.  الرأسمالية 
الجماهير ثقتها لكي يغير حالها هو أحد ممثلي 
الــرأســمــالــيــة الــكــبــيــرة، مهما كــان جــديــدا في 
ليست  للحق،  أو وثابا في روحــه. وهــذه،  شكله 
الجماهير  أن  نجد  ما  فكثيرا  جــديــدة.  ظاهرة 
نفسها،  عــن  الصمت  غبار  نفض  فــي  تبدأ  حين 
غير  أو  وسطية  وخــيــارات  بــدائــل  صــوب  تتجه 
حقيقية ظنا منها أن هذا هو الطريق إلى التغيير 

الذي تطالب به.
فــإن  ــســا،  ــي رئ ـــامـــا  أوب أصــبــح  أن  بــعــد  واآلن 
مــا ســيــحــدث ال مــحــالــة أنـــه ســيــخــذل كثير من 
الجماهير التي انتخبته، وسيظهر – خاصة تحت 
باألساس  يخدم  أنــه   – االقتصادية  األزمــة  وطــأة 
فإن  الحالة  هذه  في  الرأسماليين.  مصالح كبار 
االحتماالت هي أن تصاب الجماهير بحالة إحباط 
تكتشف  أن  أو  أحالمها،  تساقط  جــراء  واسعة 
زيــف بديل أوبــامــا وتــبــدأ فــي أخــذ خطوة أوســع 
ال  الــذي  الحقيقي  التغيير  نحو  وأكبر: خطوة 
يمر عبر صناديق االنتخابات أو مؤتمرات الحزب 
التي  الــشــارع  نــضــاالت  عبر  وإنــمــا  الديمقراطي، 

تخوضها الجماهير ذاتها. 

١٥

أوباما عند حائط المبكى.. حليف جديد إلسرائيل
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حرب غزة، كانت بال شك، مجزرة جديدة تضاف 
عن  ففضال  الصهيونية.  بــرابــرة  مــجــازر  سجل  إلــى 
الحصار  فإن  المدنيين،  باآلالف من  القتلى والجرحى 
مثّلوا  التحتية  للبنية  المقصود  والتدمير  مثّلوا والتجويع  التحتية  للبنية  المقصود  والتدمير  والتجويع 

أدوات رئيسية في السياسة اإلسرائيلية إلخضاع أدوات رئيسية في السياسة اإلسرائيلية إلخضاع 
الشعب الفلسطيني وخلق العداء بينه الشعب الفلسطيني وخلق العداء بينه الشعب الفلسطيني وخلق العداء بينه الشعب الفلسطيني وخلق العداء بينه 

وبين المقاومة. وبين المقاومة. 
لكن حرب غزة كانت، لكن حرب غزة كانت، 

كذلك، ملحمة بطولية كذلك، ملحمة بطولية 
نـــحـــفـــر  أن  نـــحـــفـــر البــــــــــد  أن  البــــــــــد 

ــعــزة  ــعــزة ســــطــــورهــــا، ب ســــطــــورهــــا، ب
ــى  وفــــــخــــــار، عــلــى وفــــــخــــــار، عــل
جــبــيــن الــشــعــب جــبــيــن الــشــعــب 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي 
ــــــــصــــــــامــــــــد.  ال
فــــــ"الـــــحـــــرب" 
محطة  كــانــت 
أســـــاســـــيـــــة مــن أســـــاســـــيـــــة مــن 
ـــــــــحـــــــــطـــــــــات  ـــــــــحـــــــــطـــــــــات م م

ـــــــصـــــــراع بــيــن  ـــــــصـــــــراع بــيــن ال ال
حـــركـــة الــتــحــرر حـــركـــة الــتــحــرر 

الفلسطينية من جانب الفلسطينية من جانب 
ــــة الــصــهــيــونــيــة  ــــدول ــــة الــصــهــيــونــيــة وال ــــدول وال

ربيبة اإلمبريالية من جانب ربيبة اإلمبريالية من جانب 
العدو  فيها  فشل  محطة  العدو آخــر،  فيها  فشل  محطة  آخــر، 

على  يقضي  أو  المقاومة  ُيَرّكع  على أن  يقضي  أو  المقاومة  ُيَرّكع  على أن  يقضي  أو  المقاومة  ُيَرّكع  أن 
روح الكفاح لدى أبناء الشعب. 

استراتيجيا أظهرت تلك الحرب، بالرغم من األشالء 
الكيان  يواجهها  التي  الخطيرة  المعضلة  الكيان والــدمــار،  يواجهها  التي  الخطيرة  المعضلة  والــدمــار، 
الحد  ثمن "ســالم  دفــع  قــادر على  الحد الصهيوني. فال هو  ثمن "ســالم  دفــع  قــادر على  الصهيوني. فال هو 
العربية  البرجوازيات  طموحات  يلبي  الــذي  العربية األدنـــى"  البرجوازيات  طموحات  يلبي  الــذي  األدنـــى" 
إسكات  قادر على  هو  الفلسطينية، وال  والبرجوازية 

المقاومة. وهكذا فهو ينتقل من حرب إلى حرب في المقاومة. وهكذا فهو ينتقل من حرب إلى حرب في 
صراع دائم يهدد وجوده ويقضي على آماله العنصرية. صراع دائم يهدد وجوده ويقضي على آماله العنصرية. 
أسطوريا  التي صمدت صمودا  المقاومة،  فإن  أسطوريا كذلك  التي صمدت صمودا  المقاومة،  فإن  كذلك 
ال  معضالت  تواجه  مهما،  تكتيكيا  نصرا  وحققت 
إلى  العربي،  الظهير  ضعف  من  حولها،  إلى لبس  العربي،  الظهير  ضعف  من  حولها،  لبس 
ـــى تـــوازنـــات  ـــى تـــوازنـــات تــذبــذبــات الــفــصــائــل، إل تــذبــذبــات الــفــصــائــل، إل

السياسة الدولية. السياسة الدولية. 
هــذا "الــقــســم الــخــاص" هــذا "الــقــســم الــخــاص" 
وتحليالت  رؤى  وتحليالت يــقــدم  رؤى  يــقــدم 
حـــــــول حـــــــرب غــــزة حـــــــول حـــــــرب غــــزة 
ـــــهـــــا  ـــــفـــــيـــــات ـــــهـــــا وخـــــل ـــــفـــــيـــــات وخـــــل
الــــــســــــيــــــاســــــيــــــة الــــــســــــيــــــاســــــيــــــة 
والــــطــــبــــقــــيــــة. 
وفــــيــــه نـــحـــاول 
أن نــقــدم رؤيــة 
تـــضـــع الـــحـــرب 
فــــــي ســـيـــاقـــهـــا فــــــي ســـيـــاقـــهـــا 
الــــــتــــــاريــــــخــــــي الــــــتــــــاريــــــخــــــي 
ـــمـــاعـــي،  ـــمـــاعـــي، واالجـــت واالجـــت
بـــــــــــــحـــــــــــــيـــــــــــــث بـــــــــــــحـــــــــــــيـــــــــــــث 
ـــــواجـــــه مــــواقــــف نـــــواجـــــه مــــواقــــف  ن
ــــن  ــــي ــــســــالمــــي ــــن االســــت ــــي ــــســــالمــــي االســــت
أصحاب  أصحاب والليبراليين  والليبراليين 
استراتيجية السالم البائسة، استراتيجية السالم البائسة، 
طـــارحـــيـــن إمـــكـــانـــيـــات خــيــار طـــارحـــيـــن إمـــكـــانـــيـــات خــيــار 
الــمــقــاومــة ومــعــضــالتــه عــلــى طــريــق 
فلسطين  تــحــرر  لمعركة  ثــوريــة  نــظــرة  بــلــورة 

والقضاء على الصهيونية. 
إعــداد  فــي  شــاركــوا  الــذيــن  للزمالء  إعــداد شكر جزيل  فــي  شــاركــوا  الــذيــن  للزمالء  شكر جزيل 
الــذي  حسني  محمد  للزميل  خــاص  وشكر  الــذي الملف،  حسني  محمد  للزميل  خــاص  وشكر  الملف، 
الــتــاريــخــي ألحــــداث القضية  الــتــســلــســل  بـــإعـــداد  الــتــاريــخــي ألحــــداث القضية قـــام  الــتــســلــســل  بـــإعـــداد  قـــام 

الفلسطينية. 
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حرب غزة وحترر فلسطني 
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حقائق حول حرب غزة
غادة طنطاوي

الحرب  البعض  الذي أطلق عليه  اإلسرائيلي على غزة،  العدوان 
العربية اإلســرائــيــلــيــة الــســابــعــة، هــو بــال شــك واحـــد مــن أكثر 
المحطات بربرية في تاريخ الصراع مع الصهيونية. فخالل ثالثة أسابيع 
القطاع.  على  متفجرات  طن   ١٠٠٠ إسرائيل  ألقت  المتواصل  القصف  من 
وكانت نتيجة القصف الوحشى استشهاد نحو ١٥٠٠ شخص وإصابة أكثر 
من ٥٥٠٠ آخرين. واستخدمت إسرائيل أسلحة محرمة دوليا، على رأسها 

قنابل الفوسفور، وأسلحة أمريكية تمت تجربتها للمرة األولى.   
الهائل، ولكن  الدمار  ليس فقط حجم  المذبحة  هذه  ميز  ما  لكن 
حالة االلتباس التي خلقتها، خاصة في مصر، بشأن المسئولية عما حدث، 
والموقف من المقاومة، وما الذي يجب عمله لمساندة الشعب الفلسطيني. 
وفي حقيقة األمر، تذكرنا هذه الحالة بما حدث في يوليو ٢٠٠٦، حينما 
بأسر جنديين  قيامه  بسبب  اهللا  على حزب  بالمسئولية  الكثيرون  ألقى 
إسرائيليين. غير أن حالة غزة ال شك أكثر حساسية، ليس فحسب ألن 
هذه  ألن  أيضا  ولكن  لبنان،  في  ما حدث  يفوق  المرة  هذه  القتل  حجم 
الحرب مست مصر بشكل مباشر، ألنها وقعت على حدودها الشرقية، وألن 

مصر كانت طرفا أساسيا في عمليات الوساطة السابقة على العدوان.

حقائق غائبة
قد يكون مفيدا اإلشارة إلى عدد من الحقائق التي كان بعضها في 
الماضي من البديهيات، لكنها  غابت – أو ُغيبت – في األعوام األخيرة. 
التي كان بعضها في 
الماضي من البديهيات، لكنها  غابت – أو ُغيبت – في األعوام األخيرة. 
التي كان بعضها في 

بالفور عام ١٩١٧  قبل وعد  فلسطين أرض عربية.  أن  الحقائق  أول هذه 
 ٪٥ ســوى  يملكون  وال   ٪١٠ عن  يزيد  ال  بها  اليهود  السكان  عــدد  كــان 
من األرض. وعندما اكتشفت القوى اإلمبريالية أهمية الشرق األوسط 
باعتباره صاحب أكبر احتياطي للنفط، أصبح ضروريا خلق دولة تلعب 
في  لالمبريالية  معاٍد  مشروع  أي  يجهض  الــذي  الحراسة  كلب  وظيفة 
أوروبا  ألمانيا وشرق  في  اليهود  النازية ضد  المحرقة  ومثلت  المنطقة. 
الفلسطيني. وخالل  الشعب  لليهود على جثة  الذريعة إلقامة وطن قومي 
وُشكلت  اليهودية  الهجرة  توسعت  البريطاني،  الدعم  وبفضل  عقود، 
الفلسطيني. وخالل  الشعب  لليهود على جثة  الذريعة إلقامة وطن قومي 
وُشكلت  اليهودية  الهجرة  توسعت  البريطاني،  الدعم  وبفضل  عقود، 
الفلسطيني. وخالل  الشعب  لليهود على جثة  الذريعة إلقامة وطن قومي 

الجيوش  وأدت هزيمة  الفلسطنيين.  لقتل وترويع  الصهيونية  العصابات 
العربية في ١٩٤٨ إلى ضياع ٧٩٪ من مساحة فلسطين، بينما نتج عن هزيمة 

١٩٦٧ ضياع ما تبقى من أرض فلسطين. 
المقاومة  الواقعة تحت االحتالل في  الشعوب  الثانية إن حق  الحقيقة 
هو حق مشروع، ليس فقط من الناحية اإلنسانية واألخالقية، ولكن أيضا 
وفقا للمواثيق والمعايير الدولية، التي نعلم أنها ُصممت من أجل تحقيق 
مصالح الدول األقوى. وال يسقط هذا الحق نتيجة التوجه األيديولوجي 

الذي تتبناه المقاومة، يساريا كان أم قوميا أم إسالميا. 
ثالثا، إن قوة المقاومة لم تكن يوما مساوية لقوة االستعمار، ال في 
فيتنام وال الجزائر وال جنوب أفريقيا وال غيرها. دائما كان توازن القوى 
في صالح االستعمار، لكن فلسفة المقاومة ترتكز على محاولة إحداث 

أكبر قدر ممكن في الخسائر في صفوف االحتالل، حتى تصبح تكلفة 
االستعمار أعلى من القدرة على تحملها. وفي هذا السياق، كان إستهداف 

المدنيين لترويعهم وتأليبهم على المقاومة هو سياسة استعمارية ثابتة.
الفلسطينية،  التحرير  منظمة  في  ممثلة  المقاومة  تبني  كان  رابعا 
وعلى رأسها حركة فتح، خيار "السالم" هو األساس الذي برزت بسببه 
المجلس  الفتحاوي. فقد قبل  حركة حماس كبديل مقاوم لالستسالم 
الوطني الفلسطيني في ١٩٨٨ حل الدولتين الذي يعني االكتفاء بـ ٢١٪ من 
أرض فلسطين. ثم توقفت االنتفاضة األولى – التي دشنت دخول الحركة 
ياسر عرفات عملية  الصراع – وخاض  اإلسالمية ممثلة في حماس في 
مفاوضات أسفرت عن اتفاق أوسلو في ١٩٩٣. وكانت حصيلة عشر سنوات 
عملية  في  مسبوق  غير  بتوسع  إسرائيل  قامت  أن  المقاومة  توقف  من 
االستيطان في الضفة الغربية، وأن تولت حكومة من أكثر الحكومات 
فسادا في العالم – نعني السلطة الفلسطينية – أمور الفلسطينيين الداخلية 
تحت رعاية صهيونية. في ظل هذا الوضع اندلعت االنتفاضة الثانية عام 
بينها  األولــى، من  االنتفاضة  النواحي عن  اختلفت في كثير  التي   ،٢٠٠٠
فقط  ليس  اإلسالمية،  الحركة  إلى  المقاومة  في  الثقل  مركز  انتقال 
تطورات  بفعل  فتح، ولكن  في  العلمانية ممثلة  المقاومة  إفالس  بسبب 
بفصائلها  اإلسالمية  الحركة  جعلت  بأكملها  المنطقة  شملت  أوســع 

المختلفة القوة السياسية األكثر تأثيرا�. 
المسئولية عن العدوان

نص اتفاق التهدئة الذي وقعته حماس وإسرائيل في يونيو ٢٠٠٨، على 
أن توقف حماس إطالق الصواريخ على المدن اإلسرائيلية في مقابل فتح 
إلى  اإلنسانية  المساعدات  بتدفق  للسماح  وإسرائيل  القطاع  بين  المعابر 
قطاع غزة. وخالل فترة التهدئة التزمت حماس بوقف إطالق الصواريخ 
فيما رفضت إسرائيل االلتزام ببند فتح المعابر، ورهنت ذلك بإطالق سراح 
جلعاد شاليط. ومن ثم ظلت المعابر مغلقة معظم فترة التهدئة، ومنعت 
التي  التابعة لألمم المتحدة (األونــروا) من إعادة تعبئة مخارنها  الهيئات 
يعتمد عليها ٧٥٠ ألف شخص هم نصف عدد سكان القطاع. كما نفذت 
قامت  التي  الغارة  أهمها  كان  الخروقات  من  عــددا  اإلسرائيلية  القوات 
بها في نوفمبر ٢٠٠٨ وأسفرت عن استشهاد ستة فلسطينيين. وقبل إنهاء 
ببنوده األصلية،  التهدئة  اتفاق  إلى  للعودة  االتفاق تقدمت حماس بعرض 

لكن الحكومة اإلسرائيلية لم تقدم ردا. 
اإلعـــداد  اإلسرائيلية  الحكومة  بـــدأت  اإلســرائــيــلــيــة،  للصحف  وفــقــا 
للعدوان منذ يونيو ٢٠٠٨، أي وقت التوصل إلى اتفاق التهدئة. فقد تمكنت 
الحكومة اإلسرائيلية بالتعاون مع السلطة الفلسطينية من القضاء على 
واالعتقال  المطاردة  عبر  الغربية،  الضفة  في  المقاومة  أشكال  كافة 
والتعذيب والقتل، حتى أن أكثر أشكال المقاومة سلمية، وهي المقاطعة 
الفلسطينية. ومن  الشرطة  لم تسلم من تنكيل  األكاديمية  إلسرائيل، 
ثم أضحت الضفة الغربية كيانا مقطع األوصال بفعل االستيطان الذي



١٨

وُشلت  التفتيش،  ونقاط  والحواجز  العنصري  الفصل  يتوقف وجدار  ال 
قدرتها على المقاومة بفضل التعاون األمني بين سلطات االحتالل والسلطة 

الفلسطينية. 
الذي تبلغ مساحته ٣٦٠ كم أو ١,٥٪  المقابل ظل قطاع غزة –  وفي 
من أرض فلسطين – يستعصي على  سيطرة اإلسرائيليين، ويمثل البؤرة 
التوصل  أمام  الرئيسية  العقبة  تمثل  والتي  للمقاومة،  الحاضنة  الوحيدة 
إلى تسوية وفقا للشروط اإلسرائيلية. هنا تجدر اإلشارة إلى أنه ال يمكن 
الفصائل،  أنها أكبر وأقوى  المقاومة في حركة حماس، رغم  اختزال 
ذلك إنه خالل العدوان األخير، كان يقاتل إلى جانب كتائب عز الدين 
القسام التابعة لحماس، وتقدر بـ ١٥ ألف مقاتل، ١٠ آالف مقاتل ينتمون لـ 
١٣ فصيال. ومن ثم كان البد من القضاء على بؤرة المقاومة تلك. وإذا 
القطاع،  في  القاطنين  المليون  ونصف  المليون  إبــادة  متاحا  ليس  كان 
تــؤدي  النطاق  واســعــة  وتدمير  قتل  بعمليات  القيام  اإلمــكــان  فــي  فإنه 

نبذ  على  يجبرهم  مما  للسكان،  المعنوية  والهزيمة  الترويع  نبذ إلى  على  يجبرهم  مما  للسكان،  المعنوية  والهزيمة  الترويع  إلى 
والدليل  اإلسرائيلية.  لـــإلرادة  واالستسالم  والدليل المقاومة  اإلسرائيلية.  لـــإلرادة  واالستسالم  المقاومة 

الهائل واالستهداف  الدمار  ذلك هو حجم  الهائل واالستهداف على  الدمار  ذلك هو حجم  على 
إسرائيل  للمدنيين. فقد اختارت  إسرائيل المتعمد  للمدنيين. فقد اختارت  المتعمد 

العدوان في موعد خروج  بدء  العدوان في موعد خروج توقيت  بدء  توقيت 
القصف  وطــال  الــمــدارس.  القصف تالميذ  وطــال  الــمــدارس.  تالميذ 

عددا هائًال من المنشآت المدنية، عددا هائًال من المنشآت المدنية، 
منزل   ٤٠٠٠ تسوية  جــرت  منزل حيث   ٤٠٠٠ تسوية  جــرت  حيث 
باإلرض وُدمر جزئيا ١٧ ألف باإلرض وُدمر جزئيا ١٧ ألف 
المدارس  وُقصفت  المدارس آخرين،  وُقصفت  آخرين، 
والمساجد  والمستشفيات 
ــــر والـــجـــامـــعـــة  ــــاب ــــمــــق وال
الصحي  الصرف  وشبكات 
تابعة  هيئة   ٥٣ ــى  إل إضــافــة 
لألمم المتحدة. والهدف من لألمم المتحدة. والهدف من 

القضاء على كل  القضاء على كل ذلــك كــان  ذلــك كــان 
القطاع  فــي  الحياة  القطاع إمكانيات  فــي  الحياة  إمكانيات 

وتـــدمـــيـــر األســــــاس االجــتــمــاعــي وتـــدمـــيـــر األســــــاس االجــتــمــاعــي 
لحماس حتى تصبح قدرتها مشلولة لحماس حتى تصبح قدرتها مشلولة 

في تخفيف معاناة السكان. 
المتعلق  المحوري  الهدف  إلــى  المتعلق وإضافة  المحوري  الهدف  إلــى  وإضافة 

ــى الـــمـــقـــاومـــة، كـــانـــت الــحــكــومــة  ــقــضــاء عــل ــال ــى الـــمـــقـــاومـــة، كـــانـــت الــحــكــومــة ب ــقــضــاء عــل ــال ب
اإلسرائيلية في حاجة إلى شن حرب تستعيد بها قدرتها على 

الردع التي فقدتها في الحرب على لبنان، وتكسبها نقاطا في االنتخابات 
البرلمانية القادمة. ولم يكن توقيت العملية في نهاية ديسمبر مصادفة، 
ألن هذه العملية كان يجب أن تنتهي قبل انتهاء والية جورج بوش، حتى 
ال يتم إحراج الرئيس األمريكي الجديد، الذي رغم اتفاقه مع بوش في 
الدعم الالمحدود إلسرائيل، إال أنه لم يكن ليقبل أن يجري حفل تنصيبه 

في ظل استمرار هذا المشهد الدموي. 
وفي ضوء ذلك، يصبح تحميل المقاومة المسئولية عما حدث للشعب 
الفلسطيني جراء آلة الحرب اإلجرامية اإلسرائيلية هو بمثابة تجاهل لكل 
التطورات السابقة والمصاحبة للحرب، ناهيك عن أنه يصب في مصلحة 

دعاية إسرائيل وأمريكا وحلفائها في المنطقة. 
وقد يرى البعض أن قادة حماس قد أخطأوا حينما أعلنوا رفض تجديد 
الهدنة إذا لم تتضمن فتح المعابر، أو حينما أطلقوا عدد�ا من الصواريخ 
على جنوب إسرائيل عقب انتهاء التهدئة، وأنه كان عليهم االنتظار حتى 

تبدأ إسرائيل الحرب. لكن الحديث عن هذا الخطأ السياسي أو ذاك شئ،  
وتحميل المقاومة المسئولية عن العدوان شي آخر.

الموقف المصري
حكم موقف النظام المصري من العدوان عدد من االعتبارات، وهي 
نفوذ  من  فالخوف  االعتدال.  دول  موقف  التي حكمت  ذاتها  االعتبارات 
المتنامي،  اإليراني  النفوذ  إزاء  والقلق  الداخل،  في  اإلسالمية  المعارضة 
والحرص على عدم إغضاب أمريكا وإسرائيل كانت هي العوامل التي 
وجهت سياسة دول االعتدال ومنها مصر. لكن حساسية الموقف المصري 
كانت إضافية، ألن مصر تتحكم في الرئة الوحيدة الباقية لقطاع غزة 

(توجد سبعة معابر للقطاع، ستة مع إسرائيل ومعبر واحد مع مصر). 
من  عــدد  على  المصري  الرسمي  الموقف  ارتكز  الــعــدوان،  وخــالل 
األسس. فأوال كان الرفض الحاسم لفتح معبر رفح أمام تدفق المساعدات 
الغذائية واإلنسانية للقطاع. وخالل فترة الحرب، لم يتم السماح الغذائية واإلنسانية للقطاع. وخالل فترة الحرب، لم يتم السماح 
لم  فيما  األدويــة،  من  بعبور كميات محدودة  لم سوى  فيما  األدويــة،  من  بعبور كميات محدودة  سوى 
اإلنسانية  والمساعدات  األغذية  بعبور  اإلنسانية ُيسمح  والمساعدات  األغذية  بعبور  ُيسمح 
األخـــرى. وهـــذا ليس جــديــدا، ألن مصر األخـــرى. وهـــذا ليس جــديــدا، ألن مصر 
نحو  منذ  المعبر  إغـــالق  على  نحو تصر  منذ  المعبر  إغـــالق  على  تصر 
العام، حينما سيطرت  العام، حينما سيطرت عام ونصف  عام ونصف 
حماس على قطاع غزة، رغم أن حماس على قطاع غزة، رغم أن 
انتهت  الــذي   – المعابر  انتهت اتفاق  الــذي   – المعابر  اتفاق 
ــيــس مــلــزمــا  صــالحــيــتــه – ل
ــمــصــري ألنـــه لم  لــلــنــظــام ال
يكن طرفا فيه، ومن ثم ال 
يوجد عليه أي التزام دولي 
يــجــبــره عــلــى الــمــشــاركــة 
الفلسطينيين.  تجويع  فــي 
الخوف من "اإلمــارة  ولكنه 
مصر  حــدود  على  مصر اإلسالمية"  حــدود  على  اإلسالمية" 

الشرقية. الشرقية. 
المصري  النظام  بــذل  المصري وثانيا،  النظام  بــذل  وثانيا، 
دون عقد  للحيلولة  دون عقد جهودا مستميتة  للحيلولة  جهودا مستميتة 
وقطر  ســوريــا  تتخذها  قــد  عربية  وقطر قمة  ســوريــا  تتخذها  قــد  عربية  قمة 
وســيــلــة لــلــمــزايــدة عــلــى مــوقــفــه مــن األزمـــة. وســيــلــة لــلــمــزايــدة عــلــى مــوقــفــه مــن األزمـــة. 
وقد أتت هذه الجهود بثمارها عندما فشل النصاب وقد أتت هذه الجهود بثمارها عندما فشل النصاب 
كان  المقابل،  وفــي  االكتمال.  في  الدوحة  لقمة  القانوني 
السعي إلحالة األمر – عبر اجتماع وزراء الخارجية العرب – إلى مجلس 

األمن الذي تسيطر عليه أمريكا. 
وهدنة  الــنــار،  إطــالق  وقــف  على  تقوم  مــبــادرة  وثالثا، طرحت مصر 
لم  ثم  ومــن  مسمى.  غير  أجــل  إلــى  المقاومة  توقف  أي  عاما،   ١٥ مدتها 
يكن مستغربا أن يصرح اإلسرائيليون بأن هذه المبادرة تأتي في صالح 

إسرائيل. 
الحرب  أنــه خــرج من هــذه  المصري  النظام  أنــه من ســوء طالع  غير 
لدى  تــدهــور صــورتــه  إلــى  فحسب  ذلــك  يعود  ال  الخاسرين.  أكبر  وهــو 
المصري، ولكن  العام  الــرأي  من  واسعة  وقطاعات  العربي  العام  الــرأي 
أيضا ألن أمريكا وإسرائيل قررتا تجاهله، حينما وقعت رايس وليفني 
"الحرب  من  األنفاق جزءا  عبر  التهريب  مواجهة  تعتبر  تفاهم  مذكرة 
على اإلرهاب" وتضمنت تعاونا استخباراتيا حول تهريب األسلحة ومراقبة 
دولية لطرق التهريب المؤدية إلى غزة، مما يعني وجود قوات دولية على 
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األراضي المصرية.  
الشعبي  الموقف  فــإن  ومتسقا،  منطقيا  الرسمي  الموقف  كــان  وإذا 
تجاه  الواسعة  الشعبي  التعاطف  حالة  من  فبالرغم  تعقيدا.  أكثر  كان 
في  خاصة   – الرؤية  فقدان  من  حالة  هناك  كانت  الفلسطيني،  الشعب 
الخاطئ،  والموقف  الصحيح  الموقف  حــول   – للعدوان  األولـــى  الفترة 
ومدى مشروعية المقاومة. كما أن حركة التضامن الشعبية مع الشعب 
الفلسطيني كانت ضعيفة مقارنة بما حدث مع اندالع انتفاضة األقصى 
التي  المظاهرات  من كثرة  فبالرغم   .٢٠٠٢ في  جنين  ومذبحة   ٢٠٠٠ عام 
المحافظات، فإن معظمها كان مكونا من كوادر اإلخوان،  حدثت في 
على خالف الطابع الجماهيري العفوي الذي ساد في األحداث السابقة. ولم 
تتشكل حركة جماهيرية تنظم أشكاال للدعم كما حدث في حمالت 

المقاطعة في السابق.
ويمكن فهم ذلك في ضوء عدة عوامل. فال يمكن إنكار تأثير الدعاية 
الفلسطينيين  ضد  المصري  الشعب  تأليب  بهدف  المكثفة  الحكومية 
المصري  النظام  على  الهجوم  والمقاومة بشكل خاص، وتصوير  عامة 
بعناية  المدروسة  األكذوبة  وترويج  على مصر،  لو كان هجوما  كما 
حول رغبة الفلسطينيين في ترك القطاع واستيطان سيناء. وفي ظل أزمة 
اقتصادية تزداد عمقا يوما بعد يوم، وتدهور حاد في مستويات المعيشة، 
يجد هذا النوع من الدعاية أرضا خصبة، خاصة لو لم يكن يقابله دعاية 
في االتجاه المضاد. فاإلخوان المسلمون الذين كانوا القوة األهم المؤيدة 
شعبية  خلق حركة  أجل  من  بالجماهير  االلتحام  يعنيهم  لم  للمقاومة، 
أما  في مظاهرات محسوبة.  دفع كوادرهم  على  وإنما ركــزوا  واسعة، 
القوى األخرى، فهي غير قادرة على التأثير، كما أن الكثير من الرموز 

السياسية والفكرية كان عدائها للمقاومة يفوق عدائها إلسرائيل. 
من ناحية أخرى، يمكن القول إن ضعف الموقف الشعبي هذه المرة 
يعود في جزء منه إلى عدم الثقة في جدوى الفعل. فقد سارت مظاهرات 
باآلالف في ٢٠٠٠ و٢٠٠٢ و٢٠٠٣، لكنها لم تستطع حماية الفلسطينيين من 
العدوان، وال حماية العراق من االحتالل. وفي ظل هذه الحالة من التردد، 

لم تبرز أي أطروحات تساعد على الخروج من نفق اإلحباط المظلم. 
لكن بالرغم من ذلك، فقد تبلورت مع الوقت حركة للتضامن ضمت 
أشكاال متعددة للفعل والمؤازرة. هذه الحركة لها فرص – خاصة مع 
أن   – العالمي  المستوى  على  الفلسطيني  للحق  المؤيدة  الحركة  تطور 
تنمو وتتجذر وتكسر الحصار األمني والسياسي المضروب على مؤيدي 

المقاومة في مصر. 

المنتصر والمهزوم
عند بدء العدوان، أعلنت إسرائيل ثالثة أهداف، هي خلق واقع جديد 
أنفاق  جميع  وتدمير  الصواريخ،  إطــالق  على  تماما  والقضاء  غــزة،  في 
تهريب السالح. وبعد ثالثة أسابيع من القصف المتواصل، بدا أن أيا من 
أية مؤشرات  تدل  واقــع جديد، ال  يتحقق. فحول خلق  لم  األهــداف  هذه 
حتى اآلن على أن األمور في غزة تسير في اتجاه التمرد على حماس أو 
فقدان اإليمان بالمقاومة. بل يرى الكثيرون أن البربرية التي مارستها 
الجديدة على خيار  القطاع سوف تزيد من إصرار األجيال  إسرائيل في 
المقاومة. أما أهداف القضاء على إطالق الصواريخ، وتدمير األنفاق فلم 

تتحقق أيضا.   
الناحية االستراتيجية.  لكن األهم من ذلك هو النظر إلى األمر من 
فترات سابقة،  الحقبة بوضعها في  إسرائيل في هذه  فعند مقارنة وضع 
يتضح مدة عمق األزمة الذي تواجهها. فقد كانت الدولة الصهيونية في 
االنتفاضة  اندالع  السبعينيات وحتى  نهاية  منذ  العسكرية  هيمنتها  قمة 

�تفاقية أوسلو

 حماس في �نتفاضة �لحجارة

عملية �لرصاص �لمصبوب

حصار أمني لمعبر رفح



األولى في نهاية عام ١٩٨٧. فقد استطاعت في هذه الفترة غزو لبنان في 
احتالل  ثم  لبنان  من  الفلسطينية  المقاومة  أخرجت  و١٩٨٢، حيث   ١٩٧٨
الذي  األول  التحدي  هي  األولــى  االنتفاضة  وكانت   .١٩٨٤ عــام  الجنوب 
تواجهه بعد سنوات من االستقرار والهيمنة. غير أن اتفاق أوسلو احتوى 

االنتفاضة وأتاح للدولة الصهيونية فترة من التوسع.
أنها  نجد  األلفية،  بداية  منذ  إسرائيل  إلى وضعية  نظرنا  إذا  لكن 
في حالة أزمة مستمرة. ففي مايو ٢٠٠٠ اضطرت بفعل ضربات المقاومة 
اللبنانية لالنسحاب من لبنان من جانب واحد ودون توقيع أية معاهدات، 
العام  نوعها. وفــي سبتمبر من نفس  األولــى من  وذلــك في سابقة هي 
حينما  الفلسطيني  الشعب  مــع  مواجهة  فــي  نفسها  إســرائــيــل  وجـــدت 
اندلعت االنتفاضة الثانية. وفي ٢٠٠٢ خاضت إسرائيل حربا بربرية ضد 
المقاومين في مخيم جنين بالضفة الغربية، لكنها لم تستطع القضاء 
لتركيع  لبنان  ضد  وحشيا  هجوما  شنت   ٢٠٠٦ وفــي  االنتفاضة.  على 

حزب اهللا، وهو ما فشلت فيه أيضا. وأخيرا� كانت الحرب على حزب اهللا، وهو ما فشلت فيه أيضا. وأخيرا� كانت الحرب على 
وإنــه ألمر  إسرائيل حسمها.  تستطع  لم  التي  وإنــه ألمر غــزة،  إسرائيل حسمها.  تستطع  لم  التي  غــزة، 

ذو داللة أن يحدث ذلك في ظل غياب أي نوع ذو داللة أن يحدث ذلك في ظل غياب أي نوع 
ــتــوازن الــدولــي الــداعــم "جزئيا"  ــتــوازن الــدولــي الــداعــم "جزئيا" مــن ال مــن ال

لــحــركــات الــمــقــاومــة، مــقــارنــة بما لــحــركــات الــمــقــاومــة، مــقــارنــة بما 
الحرب  الــحــال خــالل  الحرب كــان عليه  الــحــال خــالل  كــان عليه 

الباردة. 
مـــن نــاحــيــة أخــــــرى، لم مـــن نــاحــيــة أخــــــرى، لم 
تكن الوحشية اإلسرائيلية اإلسرائيلية 
بال ثمن. فقد تدنت صورة 
العام  الــرأي  أمام  إسرائيل 
الــعــالــمــي، وســقــطــت عنها 
كافة االدعاءات األخالقية 
ومـــــــــزاعـــــــــم الـــتـــحـــضـــر ومـــــــــزاعـــــــــم الـــتـــحـــضـــر 
ظل  وفــي  ظل والديمقراطية.  وفــي  والديمقراطية. 

أن خيار  اتضح  الوضع،  أن خيار هذا  اتضح  الوضع،  هذا 
الدولتين  على  القائم  الدولتين الــســالم  على  القائم  الــســالم 

أن  تبين  بعدما  وهــم،  أن هو مجرد  تبين  بعدما  وهــم،  هو مجرد 
وجود  في  تــرى  الصهيونية  وجود الدولة  في  تــرى  الصهيونية  الدولة 

خطرا  حــدودهــا  على  فلسطينية  ــة  خطرا دول حــدودهــا  على  فلسطينية  ــة  دول
يــهــدد وجــودهــا ذاتــــه، وأنــهــا عــلــى اســتــعــداد يــهــدد وجــودهــا ذاتــــه، وأنــهــا عــلــى اســتــعــداد 

الدولة.  العرقي لمنع قيام هذه  التطهير  الدولة. لممارسة  العرقي لمنع قيام هذه  التطهير  لممارسة 
العلمانية  ــواحــدة  ال الــدولــة  خــيــار  أن  يتضح  الــمــقــابــل،  وفــي 

الفلسطينية، رغم  للقضية  الممكن  الوحيد  الحل  الديمقراطية هو 
أنه الخيار األصعب الذي يتطلب إلى جانب استمرار النضال، توازنا 

دوليا وإقليميا مختلفا. 
من الحرب منتصرا بشكل لكن ذلك ال يعني أن الطرف اآلخر خرج من الحرب منتصرا بشكل لكن ذلك ال يعني أن الطرف اآلخر خرج من الحرب منتصرا بشكل 
الدمار  حجم  فــإن  للمقاومة،  البطولي  الصمود  مــن  فبالرغم  كــامــل. 
انتصار  للحديث عن  القطاع ال يترك مكانا  الذي طال سكان  والقتل 
تحديد  في  حاسمة  ستكون  القادمة  الفترة  أن  ذلك  من  واألهــم  حاسم. 
من  يستميتون  سوف  وحلفائها  وأمريكا  فإسرائيل  المقاومة.  وضعية 
أجل استغالل عملية إعادة اإلعمار في تهميش حماس وتقليص نفوذها، 
وهو ما يلقي بقدر كبير من المسئولية على األخيرة من أجل تعزيز 
الممارسة الديمقراطية داخل القطاع واستيعاب القوى المعارضة. كما 
دور  عن  والحديث  بحريا،  القطاع  لمحاصرة  تجري  التي  الترتيبات  أن 

أوروبي في مواجهة التهريب، هي أمور مازال من الصعب التنبؤ بنتائجها. 
التساؤل  يصبح  وهنا  أهمية.  الغربية  الضفة  في  الوضع  يقل  ال  وربما 
إلى أي مدى يمكن للسلطة الفلسطينية االستمرار في قمع فلسطينيي 
الضفة، وإلى أي مدى ستظل فتح منضوية تحت لواء الفريق الذي يقوده 

محمود عباس. 
ــك، فــإن تــطــورات الــصــراع الطبقي فــي المنطقة وفي  واألهـــم مــن ذل
مصر بشكل خاص، تمثل عنصرا أساسيا في تحديد مستقبل المقاومة. 
مقارنة  األســــوأ  هــو  فــي وضـــع  تــوجــد  الفلسطينية  الــتــحــريــر  فــحــركــة 
دعما غير مشروط  تلقى  إسرائيل  أن  إلى  فإضافة  األخــرى.  بالحركات 
بين  محاصرة  نفسها  تجد  الحركة  فإن  األقــوى،  اإلمبريالية  الدولة  من 
إسرائيل من ناحية، وبين دول معادية تجد في هذه الحركة خطرا أكبر 
من الخطر الذي تمثله إسرائيل. ومن ثم فإن كسر هذا الحصار، الذي ال 
يمكن إال أن تقوم به الشعوب، يصبح أمرا حاسما إذا كان لهذه الحركة 

أن تحقق أهدافها. أن تحقق أهدافها. 

الموقف من المقاومة
فيها  أصــبــحــت  الــتــي  اللحظة  فيها مــنــذ  أصــبــحــت  الــتــي  اللحظة  مــنــذ 
قياديا  عنصرا  اإلسالمية  الحركة الحركة 
الوطني،  الــتــحــرر  الوطني، فــي حــركــات  الــتــحــرر  فــي حــركــات 
المقاومة  مــن  الموقف  المقاومة أصبح  مــن  الموقف  أصبح 
ـــــطـــــرح نــــفــــســــه فــــــي كــل  ـــــطـــــرح نــــفــــســــه فــــــي كــل ي ي
الصراع  محطة من محطات 
مـــع اإلمـــبـــريـــالـــيـــة. وخـــالل 
ــــعــــدوان األخــــيــــر، ركــز  ال
خــطــاب الــتــيــار الــغــالــب من 
"الــنــخــبــة الــفــكــريــة" على 
وتحميلها  الــمــقــاومــة  إدانـــة 
الــمــســئــولــيــة عـــن الــــعــــدوان. الــمــســئــولــيــة عـــن الــــعــــدوان. 
ـــي أفــضــل األحــــــوال، كــان  ـــي أفــضــل األحــــــوال، كــان وف وف
هـــذا الــخــطــاب يــديــن الــمــقــاومــة هـــذا الــخــطــاب يــديــن الــمــقــاومــة 
وإســـرائـــيـــل عــلــى قـــدم الــمــســاواة. وإســـرائـــيـــل عــلــى قـــدم الــمــســاواة. 
وأزمة هذا الموقف أنه يقلل من حجم وأزمة هذا الموقف أنه يقلل من حجم 
اإلمبريالية  الــقــوى  تمثله  الـــذي  اإلمبريالية التهديد  الــقــوى  تمثله  الـــذي  التهديد 
بالنسبة  هائلة،  تدميرية  قــدرات  من  لديها  بالنسبة بما  هائلة،  تدميرية  قــدرات  من  لديها  بما 
للشعوب الواقعة تحت االستعمار والبشرية بشكل عام. للشعوب الواقعة تحت االستعمار والبشرية بشكل عام. 
كما أن هذا الطرح يساوي بين الطرف المعتدي والطرف المعتدي 
هذا  ويتطلب  المعتدي.  جانب  إلى  وقوفا  الواقع  في  يعد  ما  وهو  عليه، 
الوضع استدعاء الموقف الذي طوره القادة االشتراكيون في بداية القرن 
العشرين من حركات التحرر الوطني. ويقوم هذا الموقف على التأييد 
التأييد  ذلك عدم وقف  ويعني  الحركات.  لهذه  المشروط  غير  النقدي 
أو  اإلسالمي،  توجهها  عن  الحركة  تتخلى  أن  (مثل  معين  شرط  على 
التردد  الوقت مع عدم  المرأة) لكن في نفس  تتبنى موقفا تقدميا من 
في نقد أخطاء الحركة. ومن ثم فإن إعالن تأييد حماس في مواجهة 
الصهيونية واإلمبريالية ال يتناقض مع انتقاد األساس البرجوازي الصغير 
التي  السياسية  واألخطاء  اجتماعي،  مشروع  امتالكها  وعدم  للحركة 
المقاومة بإصرارها على  أن  ارتكبها قادتها، ألن هذه األخطاء ال تنفي 
خيار المواجهة والتضحيات التي تقدمها، تمثل العائق الذي يمنع تحقيق 

المخططات الصهيونية واألمريكية.
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مر أكثر من أربعين عاما على تجربة الثورة الفلسطينية التي 
انطلقت في منتصف الستينيات من القرن الماضي. لعبت خالل 
معظم تلك الفترة منظمة التحرير الفلسطينية، والفصائل الفلسطينية 
المنضوية تحتها (فتح، الجبهة الشعبية، الجبهة الديمقراطية، وغيرهم)، 
أدوارا مهمة في النضال ضد االحتالل اإلسرائيلي وفي محاولة خلق دولة 
وقعت  لكنها  النجاحات،  بعض  التجربة  تلك  أنجزت  وقد  فلسطينية. 
في الكثير من األخطاء، ولوال االنتفاضة الفلسطينية األولى لما قبلت 
إسرائيل بفكرة سلطة فلسطينية، تلك االنتفاضة التي تبلورت خاللها 

فصائل فلسطينية جديدة، لم تنضم  إلى منظمة التحرير. 
هذا المقال سيحاول أن يلقي الضوء على تجربة الفصائل الفلسطينية 
وصوال إلى المشهد الفلسطيني الحالي، حيث الصراع بين "فتح وحماس". 
الفلسطينية،  الفصائل  لتجربة  التاريخي  السرد  خــالل  من  وسنحاول 
مــدى يمكن  أي  وإلــى  الــصــراع،  تقف وراء  التي  القوى  معرفة طبيعة 
النظر لما يحدث على الساحة الفلسطينية باعتباره صراعا بين اختيارين 

متناقضين ال يمكن التوفيق بينهما لحل القضية الفلسطينية.

منظمة التحرير الفلسطينية
شهدت سنوات أوائل الستينيات من القرن عشرين ميالدا جديدا لثورة 
الفلسطيني ضد االحتالل الصهيوني، حيث تشكل عدد كبير  الشعب 
 ٣٠ من  أكثر  التقديرات  بعض  وفق  بلغت  الفلسطينية،  الفصائل  من 
فصيال، وكان ذلك تعبيرا عن رغبة الشعب الفلسطيني في الدفاع عن 
في  راغبة  تكن  لم  التي  العربية  األنظمة  عنه  تخلت  أن  بعد  قضيته، 

الدخول في مواجهة مع الكيان الصهيوني. 
وتشريد  فلسطين،  مــن  األكــبــر  الــجــزء  وضــيــاع   ،١٩٤٨ نكبة  بعد 
كان  المجاورة،  العربية  البالد  في  كالجئين  الفلسطينيين  وتشتيت 
من الصعب تنظيم الشعب الفلسطيني في إطار تنظيمات سياسية تواجه 
االحتالل الصهيوني، خاصة في ظل سيطرة النظام األردني على الضفة 
هي  السيطرة  هذه  كانت  غــزة.  قطاع  على  المصري  والنظام  الغربية 
المواجهة، نظرا  الفلسطيني في إطار  الشعب  أحد أهم معوقات تنظيم 
كاهل  أثقل  لذلك  بــاإلضــافــة  لكن  األنــظــمــة،  لتلك  القمعية  للسياسة 
الشعب الفلسطيني سوء الوضع االقتصادي وافتقاد الكثير من مقومات 

الحياة.  
تــحــســن الـــوضـــع االقـــتـــصـــادي نــســبــيــا مـــع تــدفــق عـــائـــدات العاملين 
الفلسطينيين في الخليج إلى أسرهم، وبدأت شرائح من الفئات الوسطى 
األرض  تحرير  أجــل  مــن  سياسي  دور  لعب  إلــى  تتطلع  الفلسطينية 
المغتصبة. ومن هنا جاء تشكل العديد من الفصائل الفلسطينية. لكن 
خشية بعض األنظمة العربية أن يفلت األمر من بين يديها، أو أن تورطها 
الفصائل في مواجهات ال ترغب في دخولها مع الجيش اإلسرائيلي، دفعت 
تلك األنظمة إلى تشكيل كيان فلسطيني يضم الفصائل وينظم عملها 
التحرير  منظمة  ولدت  العربية. هكذا  األنظمة  أمام  مسئوال  ويكون 

الفلسطينية من رحم النظام العربي، وُأعلن عن هذه الوالدة في مؤتمر 
القمة العربي الثاني في اإلسكندرية في أغسطس ١٩٦٤، لتصبح المنظمة 
العربية،  اعترفت األنظمة  الفلسطيني". وفي عام ١٩٧٤  للشعب  "ممثال 
في مؤتمر القمة بالرباط، بأن المنظمة هي "الممثل الشرعي والوحيد 

للشعب الفلسطيني". 
بدأ الميالد الحقيقي للثورة الفلسطينية بعد أن تلقى النظام الرسمي 
األنظمة  جعلت  الضربة  هــذه   .١٩٦٧ يونيو  في  قاصمة  ضربة  العربي 
بل  الفلسطينية،  الفصائل  في  المتحكمة  قبضتها  من  تخف  العربية 
الفدائي، بخاصة مصر، كجزء من حربها  العمل  الدول  شجعت بعض 
ضد االحتالل اإلسرائيلي لسيناء. وطوال السبعينيات والثمانينات برزت 
فتح"،  "حركة  هــي:  كبرى  فصائل  ثــالث  الفلسطينية  الساحة  على 

و"الجبهة الشعبية"، و"الجبهة الديمقراطية".

حركة فتح
من  الفلسطيني)  الوطني  التحرر  (حــركــة  فتح  حركة  تأسست   
مجموعة من الشباب الفلسطيني في أواخر الخمسينيات في الكويت. 
كان أغلب هؤالء ينتمي للبرجوازية الصغيرة. ظلت الحركة سرية حتى 
أعداد  باسمها وتوافدت  ياسر عرفات كمتحدث  عام ١٩٦٨، حيث ظهر 
كبيرة من الفلسطينيين إلى معسكرات فتح في األردن بعد معركة 
الكرامة (مارس ١٩٦٨). لم تكن فتح تلتزم بخط أيديولوجي محدد، 
وانضمت  فحسب.  الوطني  االنتماء  هو  لها  العضوية  شــرط  جعل  مما 
الحركة لمنظمة التحرير الفلسطينية في عام ١٩٦٩، وهيمنت تدريجيا 
المنظمة. حيث عمد عرفات رئيس الحركة والمنظمة في  على قيادة 
الوقت نفسه، إلى تسريح موظفي منظمة التحرير وإحالل "فتحاويين" 
محل هؤالء، مما أدى إلى تالشي الحدود بين المنظمة وحركة فتح(١). 

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
نشأت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من رحم حركة القوميين 
العرب التي أسسها جورج حبش عام ١٩٥٣. حيث تبنى قطاع من القوميين 
العرب أفكار علمانية ممزوجة بأفكار اشتراكية متأثرة بالجيفارية، 
فلسطين.  لتحرير  كطريق  المسلح  الكفاح  فكرة  الحركة  وتبنت 
القوميين  وبعد هزيمة يونيو ١٩٦٧ توحد القطاع الجذري من حركة 
العرب مع مجموعة "شباب الثأر" ومع "جبهة تحرير فلسطين" بقيادة 
لتحرير  الشعبية  الجبهة  تشكلت  االتــحــاد  هــذا  ومــن  جبريل،  أحــمــد 
فلسطين عام ١٩٦٨. وفي العام نفسه انضمت الجبهة إلى منظمة التحرير 
ماركسية- منظمة  نفسها  الجبهة  أعلنت   ١٩٦٩ عام  وفي  الفلسطينية. 

لينينية. وتعد الجبهة ثاني أكبر فصيل بعد حركة فتح. وفي أواخر 
الستينيات وأوائل السبعينيات، نفذت الجبهة عدد من عمليات اختطاف 
للقضية  االنتباه  لفت  بهدف  وأوروبية،  وأمريكية  إسرائيلية  لطائرات 

الفلسطينية(٢).

الفصائل الفلسطينية: تاريخ من املقاومة واالستسالم
سيد عبد الرحمن



الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
تشكلت الجبهة الديمقراطية عقب انشقاق حدث داخل الجبهة الشعبية 
في فبراير ١٩٦٩. وفي يونيو ١٩٦٩ توحد القطاع الذي خرج من الجبهة 
الشعبية مع "المنظمة الشعبية لتحرير فلسطين"، و"عصبة اليسار الثوري 
متحدة  يسارية  جبهة  باعتبارها  الجبهة  هذه  وتشكلت  الفلسطيني"، 
أردنية/ فلسطينية بهدف تنظيم الجماهير الشعبية الكادحة، الممثلة في 
جماهير العمال والفالحين والالجئين المعدمين والبرجوازية الصغيرة 
إلى   يهدف  وجذري  وطني  سياسي  برنامج  أساس  على  وذلك  التقدمية، 
إنجاز التحرير الوطني الكامل لفلسطين. لكن تراجع الجبهة عن هذا 
الهدف بدأ مبكرا، حيث بلورت الجبهة الديمقراطية في أغسطس ١٩٧٣ 
ما عرف باسم "البرنامج المرحلي"، الذي تبنته بعد ذلك منظمة التحرير 
القائم على فكرة دولة فلسطينية  العشر"،  النقاط  تحت اسم "برنامج 

على األراضي الفلسطينية المحتلة عام ١٩٦٧.(٣) 

الفصائل والكفاح المسلح
نشاطها  الــفــلــســطــيــنــيــة  الــفــصــائــل  ــــدأت  نشاطها ب الــفــلــســطــيــنــيــة  الــفــصــائــل  ــــدأت  ب

بعمليات فدائية ضد االحتالل اإلسرائيلي. بعمليات فدائية ضد االحتالل اإلسرائيلي. 
واســتــطــاعــت مــنــظــمــة الــتــحــريــر أن واســتــطــاعــت مــنــظــمــة الــتــحــريــر أن 

في  لــهــا  عسكرية  قــواعــد  في تبني  لــهــا  عسكرية  قــواعــد  تبني 
ــان،  ــن ــب ل جـــنـــوب  وفـــــي  ــان، األردن  ــن ــب ل جـــنـــوب  وفـــــي  األردن 

عسكريا،  كوادرها  عسكريا، لتدريب  كوادرها  لتدريب 
لتنفيذ  مــنــهــا  لتنفيذ ولـــالنـــطـــالق  مــنــهــا  ولـــالنـــطـــالق 
محاوالت  ورغــم  محاوالت العمليات.  ورغــم  العمليات. 
الــــفــــصــــائــــل والـــمـــنـــظـــمـــة 
داخــل  لها  خــاليــا  تشكيل 
فــإنــهــا  الــمــحــتــلــة،  األرض 
لــم تحقق نــجــاحــا فــي هــذا 
اإلطار، واقتصر األمر على اإلطار، واقتصر األمر على 

الـــدول  مــن  تنطلق  الـــدول عمليات  مــن  تنطلق  عمليات 
األردن  الـــمـــجـــاورة:  األردن الــعــربــيــة  الـــمـــجـــاورة:  الــعــربــيــة 

ولـــبـــنـــان. لــكــن خــشــيــة الــنــظــام ولـــبـــنـــان. لــكــن خــشــيــة الــنــظــام 
المقاومة  تــورطــه  أن  مــن  المقاومة األردنــــي  تــورطــه  أن  مــن  األردنــــي 

إسرائيل، جعلته يشن  إسرائيل، جعلته يشن في مواجهة مع  في مواجهة مع 
الفلسطينية،  للمقاومة  موجعة  الفلسطينية، ضــربــات  للمقاومة  موجعة  ضــربــات 

مما أجبرها على الخروج من األردن بعد مذبحة مما أجبرها على الخروج من األردن بعد مذبحة 
جرش في يوليو ١٩٧١. أما في لبنان، فقد تورطت المقاومة جرش في يوليو ١٩٧١. أما في لبنان، فقد تورطت المقاومة 

المنظمة  ١٩٧٥، وكان خروج  بدأت  التي  اللبنانية  األهلية  الحرب  في 
برعاية  اتفاق  وفق   ،١٩٨٢ اإلسرائيلي  االجتياح  بعد  المقاومة  وفصائل 

الواليات المتحدة.  
رحلت فصائل المقاومة وقيادتها وقيادة منظمة التحرير إلى تونس، 
لعرفات  قدمت  فلسطينية  قيادات  من  اقتراحات  هناك  أنه كانت  رغم 
بالرحيل إلى دمشق. لكن عرفات استمع للوعود األمريكية بأنه يمكن 

إيجاد حل للقضية الفلسطينية بعيدا عن دمشق.  
أولها غياب  الفلسطينية في أخطاء عدة، كان  الفصائل  وقد وقعت 
إال  مؤتمراتها  الفصائل  أغلب  تعقد  لم  إذ  ممارستها.  في  الديمقراطية 
مرة كل عشر سنين، رغم عدم وجود مبرر لذلك، ما ترتب عليه غياب 
المحاسبة للشخصيات القيادية، وكان من أهم نتائج تغييب الديمقراطية 

أن كثرت االنقسامات.
التي  المدربة  النخبة  على  القائم  العسكري  العمل  الفصائل  تبنت 

تحترف السالح فحسب، دون أي محاولة جادة لتنظيم الشعب الفلسطيني 
الفصائل  أن  من  فبالرغم  اللجوء.  دول  في  أو  المحتلة  األرض  داخــل 
الفلسطينية رفعت لفترة طويلة شعار "حرب التحرير الشعبية"، فإنه ظل 
مجرد شعار ولم تكن هناك خطوات جادة لتحويله إلى سياسة واقعية. 
وبعد خروج المقاومة إلى تونس، أصبح المناضلون الفلسطينيون بعيدين 
عن أرض المعركة العسكرية، ولما كان النضال يقتصر، في األغلب، 
الفلسطينية  التنظيمات  أصاب  اإلبعاد  هذا  فإن  العسكري،  العمل  على 

بالترهل ولم يعد هناك فرز حقيقي داخلها.
فتح  قيادته لحركة  أثناء  األخطاء  ياسر عرفات جملة من  ارتكب 
وفي  بالقرار.  واالنفراد  للديمقراطية  تغييبه  أولها  التحرير،  ومنظمة 
في  التوسع  تــم  كما  للمنظمة،  البيروقراطي  الجهاز  تضخم  عهده 
من  اليومي  نضالها  في  الجماهير  عن  عزلها  التي  المتفرغة  الكوادر 
أجل توفير سبل الحياة، كما جعل منها جيشا من الموظفين يتلقون 
الوطنية.  القضية  للتضحية من أجل  الوطنية. أجرا، وليس مناضلين مستعدون  القضية  للتضحية من أجل  أجرا، وليس مناضلين مستعدون 
إلى  دخلت  للتجنيد  واضحة  معايير  غياب  ظل  إلى وفــي  دخلت  للتجنيد  واضحة  معايير  غياب  ظل  وفــي 
الممنوحة  الــمــزايــا  فــي  راغــبــة  قــطــاعــات  الممنوحة فتح  الــمــزايــا  فــي  راغــبــة  قــطــاعــات  فتح 
أثــقــل كــاهــل الحركة  أثــقــل كــاهــل الحركة ال أكــثــر، مــمــا  ال أكــثــر، مــمــا 
هناك  أصــبــحــت  كــمــا  هناك بالمنتفعين.  أصــبــحــت  كــمــا  بالمنتفعين. 
تحترف  ممن  كبيرة  تحترف مجموعات  ممن  كبيرة  مجموعات 
حمل السالح فحسب، مما جعلها حمل السالح فحسب، مما جعلها 
عرضة للفساد، خاصة في ظل عرضة للفساد، خاصة في ظل 
باألموال  الوالء  شراء  باألموال سياسة  الوالء  شراء  سياسة 

التي اتبعها أبو عمار. 
بقيادة  فــتــح  ــفــراد  ان إن 
ــتــحــريــر طـــوال  مــنــظــمــة ال
الفترة من ١٩٦٨ وحتى اآلن، 
الفلسطينية  الفصائل  جعل 
ــــمــــوجــــودة فــي  األخــــــــرى ال
ــــب ال  ــــب ال الــمــنــظــمــة فــــي األغــــل الــمــنــظــمــة فــــي األغــــل
تستطيع الخروج عن خط فتح تستطيع الخروج عن خط فتح 
أو انتقاد عرفات. من كان يفعل أو انتقاد عرفات. من كان يفعل 
ذلك كان مصيره تجميد عضويته ذلك كان مصيره تجميد عضويته 
أن  خــاصــة  تهميشه،  أو  المنظمة  أن فــي  خــاصــة  تهميشه،  أو  المنظمة  فــي 
مالية المنظمة، التي تعتمد على منح الدول مالية المنظمة، التي تعتمد على منح الدول 
الــخــارج،  فــي  الفلسطينيين  وتــبــرعــات  الــخــارج، العربية  فــي  الفلسطينيين  وتــبــرعــات  العربية 
كانت في يد أبو عمار، مما جعل أغلب الفصائل تتذيل كانت في يد أبو عمار، مما جعل أغلب الفصائل تتذيل 

حركة فتح، أو ترتبط بأحد األنظمة العربية، لكي تدعمها ماليا.
عدم  سياسة  التحرير  منظمة  وكــذلــك  الفلسطينية  الفصائل  تبنت 
التدخل في شئون الدول العربية، التي تحولت في الواقع إلى عدم نقض 
سياسة األنظمة العربية، حتى في ما يخص القضية الفلسطينية. هكذا لم 
أمام شعوبها، تلك  العربية  الفلسطينية في فضح األنظمة  الفصائل  تسهم 
األنظمة الحريصة على أن تبدو في صورة المدافع عن الشعب الفلسطيني، 
في الوقت الذي تلعب فيه أدوارا سلبية في حق هذا الشعب. وبينما كان 
الشعب الفلسطيني ينتفض ضد االحتالل اإلسرائيلي، في االنتفاضة األولى 
بشأن  المتحدة  الواليات  مع  جاد  حــوار  في  المنظمة  قيادة  شرعت   ،١٩٨٧
التسوية، وأعلنت منظمة التحرير في مؤتمر المجلس الوطني الفلسطيني 
في نوفمبر ١٩٨٨ "إدانة المنظمة لكافة األعمال المسلحة" خارج الوطن، 
واعتبارها "إرهابا". وعندما قام فصيل فلسطيني بتنفيذ عملية قرب تل 
أبيب، علقت المنظمة عضوية هذا الفصيل. وبعد الحرب األمريكية على 
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العراق عام ١٩٩١ جاء مؤتمر مدريد، وجلست منظمة التحرير مع الكيان 
الصهيوني، وأصبح التفاوض والسالم هو الخيار الوحيد. 

حركات المقاومة اإلسالمية
أواخــر  إلــى  فلسطين  في  المسلمين  اإلخـــوان  جماعة  وجــود  يرجع 
األربعينيات، لكنها لم تلعب دورا بارزا في مجابهة االحتالل اإلسرائيلي 
إلى خروج  الــذي أدى  انــدالع االنتفاضة األولــى ١٩٨٧، وهو األمــر  حتى 
مجموعة من أعضائها في عام ١٩٧٥ احتجاجا على عزوف اإلخوان عن 
مقاومة االحتالل اإلسرائيلي، وشكلت هذه المجموعة "حركة الجهاد 
اإلسالمي" التي بدأت في منتصف الثمانينيات تنظم عمليات لطعن جنود 

االحتالل بالخناجر. 
المشاركة  إلــى  فلسطين  فــي  المسلمون  اإلخــــوان  تــحــول  ولــكــن 
وبالفعل  االنتفاضة،  انــدالع  بعد  جــاء  االحــتــالل،  مقاومة  في  السياسية 

تشكلت حركة المقاومة اإلسالمية "حماس".
"الجهاد"  الثمانينيات،  في  اإلسالمية  المقاومة  حركات  صعود  إن 
و"حماس"، جاء في سياق ما عرف باسم "الصحوة اإلسالمية" التي بدأت 
تنتشر في العالم العربي منذ السبعينيات من القرن الماضي. لكن تلك 
الحركات ثبتت أقدامها في فلسطين نظرا للدور البارز التي لعبته في 
االنتفاضة الفلسطينية األولى (١٩٨٧-١٩٩٣)، وللتضحيات الضخمة التي 

قدمتها في االنتفاضة الثانية (٢٠٠٠-٢٠٠٤).
ال يجب النظر بشيء من الجمود، من خالل وجهات نظر ثابتة، للقوى 
والفصائل السياسية، بل يجب النظر إليها باعتبارها مجوعات من البشر 
هو  ما  منها  أحيانا،  ومتناقضة  ومتشابكة  متعددة  دوافــع ومصالح  لها 
طبقي، ومنها ما هو وطني، ومنها ما هو أيديولوجي. لذلك تحدث دائما 
تحوالت داخل تلك القوى، بعض هذه التحوالت يكون خافتا وتدريجيا، 
وبعضها يكون جذريا. لذلك ليس من الحكمة تقديس فصيل أو إهالة 
التراب على آخر، بل يجب الحكم على القوى السياسية وفق السياسات 

الفعلية والممارسة في الواقع، وليس وفق الشعارات المرفوعة.
إسرائيلية  صنيعة  باعتبارها  "حماس"  عن  يتحدث  من  أحيانا  نجد 
لضرب الحركة الوطنية الفلسطينية، ويستشهد في ذلك بتساهل قوات 
االحتالل اإلسرائيلي مع نشاط اإلخوان المسلمين في األراضي الفلسطينية 
المحتلة منذ ١٩٦٧ وحتى انتفاضة ١٩٨٧. حيث لم تجد إسرائيل في هذه 
اإلسالمية  والتربية  الدعوة  على  أنها ركزت  الجماعة خطرا، وخاصة 
فحسب، بل وكذلك لعبت دورا في ضرب القوى اليسارية والعلمانية في 
فلسطين، وظل البعض محتفظا بهذه الصورة عن اإلخوان في فلسطين، 
أحدثت عدة  األولــى  االنتفاضة  في  إخــوان "حماس"  أن مشاركة  رغم 
المهام  أهــم  أصبحت  االحتالل  مقاومة  أن  أهمها  من  داخلها،  تحوالت 
الملقاة على عاتقها. وال يجب أن نتجاهل أن حماس تتقدم، في الوقت 
الصهيوني،  للمشروع  المقاومة  الفلسطينية  الفصائل  صفوف  الراهن، 
االنتفاضة  في  االستشهادية  العمليات  في  األكبر  العدد  لها  حيث كان 
لكوادرها  كان  الصهيوني،  الكيان  على  لخطورتها  ونظرا  الثانية، 

النصيب األكبر من عمليات االغتيال االنتقائي اإلسرائيلية. 
قادت  التي  فتح،  حول حركة  من  الفلسطيني  الشارع  انفضاض  إن 
الحركة الوطنية الفلسطينية منذ ١٩٦٨ وحتى ٢٠٠٠، يرجع إلى عاملين، 
الكثير من  إن  الفلسطيني  للشعب  أولهما طبقي، حيث أصبح واضحا 
السياسي،  العمل  بفضل  واغتنوا  تربحوا  فتح  في  القياديين  األعــضــاء 
خاصة بعد إنشاء السلطة الفلسطينية صيف عام ١٩٩٤، بل أن هناك من 
أغنياء فتح من يعلي من مصالحه التجارية مع إسرائيل على المصالح 
في  المدنية  الشئون  وزيـــر  الطريفي،  جميل  مثل  فأسماء  الوطنية، 

فد�ئيو فتح في لبنان

مسلحو �لجبهة �لشعبية في �ألردن ١٩٦٩

عرض عسكري لمقاتلي �لجبهة �لديمقر�طية

مقاتلو �لفصائل �لفلسطينية في أيلول �ألسود ١٩٧٠
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مستورد من شركة  أسمنت  توريد  في  تورطت  قريع،  أحمد  حكومة 
"أسمنت بني سويف" المصرية إلى شركات إسرائيلية تستخدمه في بناء 
الفلسطيني السابق،  المستوطنات، كما أن أحمد قريع، رئيس الوزراء 
باع خالطات لألسمنت للشركات إسرائيلية. هذه الوقائع قام بكشفها 

المجلس التشريعي الفلسطيني عام ٢٠٠٤. 
أما العامل الثاني فهو العامل الوطني، حيث تبنت فتح منذ منتصف 
الثمانينيات سياسة التفاوض مع الواليات المتحدة وإسرائيل، تلك السياسة 
التي انتهت إلى إنشاء سلطة فلسطينية ليس لها أي شكل من أشكال 
السيادة، حيث تحولت الضفة والقطاع إلى سجن كبير مفتاحه في يد 
إسرائيل، وتحولت السلطة الفلسطينية، المكونة من ٤٠ ألف من أفراد 
الشرطة، إلى وسيلة لقمع الشعب الفلسطيني ومنعه من المقاومة. على 

الوقائي،  األمــن  قائد  إلى  أوامــر  المثال أصــدر عرفات  الوقائي، سبيل  األمــن  قائد  إلى  أوامــر  المثال أصــدر عرفات  سبيل 
حماس  عناصر  مــن   ٢٠٠٠ باعتقال  دحـــالن،  حماس محمد  عناصر  مــن   ٢٠٠٠ باعتقال  دحـــالن،  محمد 

حماس  نفذتها  التفجيرات  من  موجة  حماس عقب  نفذتها  التفجيرات  من  موجة  عقب 
ضــد االحــتــالل اإلســرائــيــلــي عـــام ١٩٩٦، ضــد االحــتــالل اإلســرائــيــلــي عـــام ١٩٩٦، 

تعذيب  ألعمال  المعتقلون  تعذيب وتعرض  ألعمال  المعتقلون  وتعرض 
وحــشــيــة فــي ســجــون أبـــو عــمــار. وحــشــيــة فــي ســجــون أبـــو عــمــار. 

أحمد  السلطة  اعتقلت  أحمد كــمــا  السلطة  اعتقلت  كــمــا 
للجبهة  العام  األمين  للجبهة سعدات،  العام  األمين  سعدات، 
فلسطين،  لتحرير  فلسطين، الشعبية  لتحرير  الشعبية 
الجبهة،  أعضاء  من  وأربعة 
في يناير ٢٠٠٢، بعد العملية 
وأدت  الجبهة  نفذتها  التي 
السياحة  وزيـــر  مقتل  ــى  إل
اإلســرائــيــلــي. وظــل سعدات 

السلطة،  سجون  في  السلطة، ورفاقه  سجون  في  ورفاقه 
حـــتـــى اقـــتـــحـــمـــت إســـرائـــيـــل حـــتـــى اقـــتـــحـــمـــت إســـرائـــيـــل 

السجون  إلــى  ونقلتهم  السجون السجن  إلــى  ونقلتهم  السجن 
اإلسرائيلية.

إجماع  على  المقاومة  خيار  إجماع حاز  على  المقاومة  خيار  حاز 
أن  بعد  خــاصــة  فلسطين،  داخـــل  أن شعبي  بعد  خــاصــة  فلسطين،  داخـــل  شعبي 

مع  التفاوض  أن  الفلسطيني  للشعب  مع اتضح  التفاوض  أن  الفلسطيني  للشعب  اتضح 
العدو الصهيوني ال نهاية له، وأن إسرائيل تتخذ من العدو الصهيوني ال نهاية له، وأن إسرائيل تتخذ من 

المفاوضات طريق لتثبيت االحتالل، في ظل زيادة االستيطان 
والعمل الدؤوب على تهويد القدس وتقطيع أوصال الضفة الغربية وحصار  
ما  الفلسطينية  السلطة  أن  الفلسطينيون  اكتشف  الفلسطيني.  الشعب 
هي إال جهاز أمن فلسطيني في مواجهة الشعب الفلسطيني، وأن إسرائيل 
لها السيادة على البحر والجو والمعابر، وأنها تحاصر الشعب  الفلسطيني 
في سجن كبير. لذلك كانت االنتفاضة الفلسطينية الثانية ٢٠٠٠ بمثابة 
تأكيد من الشعب الفلسطيني على خيار مقاومة االحتالل. وأجبر ياسر 
يفقد  ال  حتى  انتفاضته  في  الفلسطيني  الشعب  يساير  أن  على  عرفات 
صورته كزعيم. ورأى عرفات أنه يمكن استخدام االنتفاضة كورقة 
السلطة  تقمع  لم  لذلك  إسرائيل.  مع  المتعثرة  المفاوضات  لتحريك 
تشكيل كتائب  عرفات  شجع  بل  بدايتها،  في  االنتفاضة  الفلسطينية 
شهداء األقصى، وهذا ما عده اإلسرائيليون تجاوزا ال يمكن قبوله، لذلك 

جاء حصار عرفات ثم تسميمه.
فقدت حركة فتح الكثير من رصيدها التاريخي وتراجعت شعبيتها. 
بالتنسيق  الفتحاوية  الفلسطينية  السلطة  فيه  تقوم  الــذي  الوقت  ففي 
األمني مع إسرائيل، كانت الفصائل الفلسطينية األخرى، وفي مقدمتها 

العمليات  المتاحة، من  السبل  اإلسرائيلي بكل  تقاوم االحتالل  حماس، 
االستشهادية، إلى تطوير صواريخ محلية الصنع. فكان طبيعيا أن نشهد 

نجاح حماس بـ٥٦٪ من مقاعد المجلس التشريعي في يناير ٢٠٠٦. 
بعد هذا النجاح، تحالف القطاع األكثر نفوذا وفسادا داخل حركة 
فتح مع الواليات المتحدة األمريكية وإسرائيل وبعض األنظمة العربية 
من أجل إفشال أي حكومة تشكلها حماس. ووضع هذا الحلف شروطا 
أمام تشكيل حماس للحكومة، كان أهمها االعتراف بإسرائيل، وهو 
الحكم،  من  لمنع حماس  فتشكلت خطة  بقوة.  الحركة  رفضته  ما 
كان أولها عصيان موظفي السلطة، المنتمين في األغلب لفتح، ألوامر 
حكومة حماس. ثم جاء نقل أبو مازن كل صالحيات وزير الداخلية إلى 
نفسه ليضمن السيطرة األمنية، وقام بزيادة قوات حرس الرئاسة، وذلك 
بالتنسيق مع إسرائيل وأمريكا، تولى محمد دحالن، رجل بالتنسيق مع إسرائيل وأمريكا، تولى محمد دحالن، رجل 
أجــل ضــرب حماس  تنفيذ خطة من  الــقــوي،  أجــل ضــرب حماس فتح  تنفيذ خطة من  الــقــوي،  فتح 
والقضاء عليها (٤)، مما أجبر حركة حماس والقضاء عليها (٤)، مما أجبر حركة حماس 
على التصدي لتلك المحاوالت، وكانت على التصدي لتلك المحاوالت، وكانت 
عناصر فتح التي اشتركت في تلك عناصر فتح التي اشتركت في تلك 
المحاوالت من الهشاشة والضعف المحاوالت من الهشاشة والضعف 
ـــم تــحــقــق أي  ــــى حـــد أنـــهـــا ل ـــم تــحــقــق أي إل ــــى حـــد أنـــهـــا ل إل
القطاع  من  هربت  بل  القطاع نجاح،  من  هربت  بل  نجاح، 
واستطاعت حكومة حماس 
ــقــطــاع  الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى ال
ـــذي  ـــوقـــت ال أمـــنـــيـــا، فـــي ال
عمد الرئيس أبو مازن إلى 
تقويض حركة حماس في 

الضفة. 
حــــــرصــــــت الــــفــــصــــائــــل 
الفلسطينية األخرى، وخاصة الفلسطينية األخرى، وخاصة 
الــشــعــبــيــة والــديــمــقــراطــيــة، أن الــشــعــبــيــة والــديــمــقــراطــيــة، أن 
وأخــذت  المحايد،  بموقف  وأخــذت تظهر  المحايد،  بموقف  تظهر 
تــدعــو "األخـــــوة" فــي فــتــح وحــمــاس تــدعــو "األخـــــوة" فــي فــتــح وحــمــاس 
الطريق  باعتباره  والحوار  الجلوس  الطريق إلى  باعتباره  والحوار  الجلوس  إلى 
الداخلي،  الفلسطيني  الخالف  لحل  الداخلي، الوحيد  الفلسطيني  الخالف  لحل  الوحيد 
فتح ضد  لممارسات حركة  انتقاد  أي  توجيه  فتح ضد دون  لممارسات حركة  انتقاد  أي  توجيه  دون 
التي  الفصائل  تلك  ديمقراطيا،  المنتخبة  حماس  حكومة 
رفضت المشاركة في حكومة وحدة وطنية مع حماس للضغط عليها 
من أجل االعتراف بمنظمة التحرير كممثل وحيد للشعب الفلسطيني، 
وأن تلتزم حماس باالتفاقات التي وقعتها السلطة مع إسرائيل وبقرارات 

الشرعية الدولية!
وقع اليسار الفلسطيني في أخطاء عدة، من أهمها عدم انتقاد سياسات 
منظمة التحرير الفلسطينية بشكل جذري، وهو ما ترتب عليه فشله 
في أن يكون بديال معارضا لقيادة حركة فتح "اليمينية، بل في كثير 
العربية  من األحيان كان يتذيل حركة فتح، كما لم ينتقد األنظمة 
الرجعية بشكل جذري، وحدث التراجع الكبير لهذا اليسار مع سقوط 
االتحاد السوفيتي. واليوم يرتكب هذا اليسار خطيئة كبرى في حق 
الشعب الفلسطيني. حيث يتغاضى عن التحالف القائم بين عناصر من 
فتح وإسرائيل وأمريكا وأنظمة عربية رجعية لضرب المقاومة، ويصر 
الشعبية  الجبهة  إصــرارا في خطاب  نجد  الفتح، كما  الحوار مع  على 
والديمقراطية على توصيف سيطرة حماس على قطاع غزة باالنقالب، 
رغم علم تلك الفصائل أن حماس لو لم تقدم على هذه الخطوة، لذبحت 
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١ - عبد القادر ياسين، الحركة الوطنية الفلسطينية.. المحطات الرئيسية- الدروس المستفادة، دار الكلمة، ٢٠٠٠، ص ٥٨
٢ - لمزيد من التفصيل، انظر: دينا سمك، الجبهة الشعبية والبديل اليساري المقاوم في فلسطين، أوراق اشتراكية، العدد ١٤، ص ٤٥-٤٧. 

٣ - لمزيد من التفصيل، انظر: أشرف محمد إسماعيل، تجربة اليسار الفلسطيني المسلح، العربي للنشر والتوزيع، ٢٠٠٧
٤ - لمزيد من التفصيل حول مالمح هذه الخطة انظر:  سيد عبد الرحمن، حماس، عندما تصبح المقاومة سلطة، "أوراق اشتراكية" العدد ١٩، ص٧٠-٧٥.

على يد رجال دحالن. 
دراسة التركيبة الطبقية لقيادات حركة فتح في الوقت الحالي، تشير 
إلى أن هؤالء تربحوا واغتنوا من وراء منظمة التحرير الفلسطينية التي 
توفر لها من األموال الممنوحة من الدول العربية، بخاصة الخليجية منها، 
أكثر من ميزانيات بعض الدول في العالم الثالث، كما تربحت من وراء 
السلطة الفلسطينية وأصبحت مصالحها منسجمة مع الوضع الحالي، أو 
الشكل الهزيل للدولة الفلسطينية المتوقع من خالل المفاوضات، التي 
توظف  القيادات  هذه  وحيدا!  استراتيجيا  خيارا  فتح  قيادات  فيها  ترى 
الفلسطينية ولتعيق  الوطنية  الحركة  الفلسطينيين لضرب  جيش من 
مقاومته لالحتالل. لكن هذا ال يعني أنه ال يوجد وطنيين داخل حركة 
فتح، بل يوجد الكثير من الوطنيين، لكنهم مبعدين عن صناعة القرار 
داخل الحركة، وليس لديهم أي قدرات تنظيمية للتمرد، فمن ال يساير 

التيار الحاكم في حركة فتح، يتم التخلص منه أو تهميشه.
بعد نجاح المقاومة الفلسطينية في الصمود أمام العدوان اإلسرائيلي 
األخير، الذي استمر ٢٣ يوما، خرجت دعوات من حماس والجهاد تدعو 
الفصائل الفلسطينية للحوار على أساس المقاومة، بخالف الحوارات التي 
األساس  في  والتي كان محورها  المصرية،  المخابرات  ترعاها  كانت 
دولة فلسطينية على األرض المحتلة بعد عام ١٩٦٧. هذه الدعوة لألسف 
ال يتوقع أن تجد استجابة لدى اليسار الفلسطيني، الحريص على عدم 
التحرير. ويلح  التي هي قيادة منظمة  الود مع قيادة فتح،  انقطاع حبل 
هذا اليسار على الحوار بين الفصائل، على أساسا البرنامج المرحلي، أي 
التحرير  على أساس االعتراف الضمني بإسرائيل، واالعتراف بمنظمة 
كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني، على أن يتم إصالح المنظمة 

وأن تنضم  حماس وجهاد إلى المنظمة.
القادمة،  الفترة  في  ضخمة  تحديات  ستواجه  الفلسطينية  المقاومة 
من أهمها استمرار الحصار، بل وتشديده، وستلعب مصر دورا هاما في 
هذا الشأن، كما ستتكرر محاوالت عناصر من فتح لالنقضاض على 
حماس، كما ستواصل إسرائيل شن ضربات خاطفة على المقاومة بهدف 
إضعافها على المدى الطويل، ولن تتوقف الحمالت اإلعالمية التي دأبت 
وأن  الفلسطيني،  الشعب  معاناة  سبب  أنها  على  المقاومة  تصوير  على 
"صواريخها العبثية"، على حد قول أبو مازن، تلحق الضرر بهذا الشعب. 
كما سيتم تضخيم أخطاء حماس في السلطة، وستستخدم أموال إعادة 
إلــى قطاع  أبــو مــازن وفتح  إعمار غــزة كورقة ضغط من أجــل عــودة 

غزة.
 تلك المحاوالت البائسة هي آخر ما في جعبة حلف الواليات المتحدة 
وإسرائيل األنظمة العربية الرجعية والقطاع األكثر نفوذا وفسادا داخل 
فتح. لكن جبهة وطنية فلسطينية متحدة، على أساس المقاومة، ستكون 
إلى منظمة تحرير  تتطور  أن  بل يمكن  الصمود،  قــادرة  أكثر على 
األنظمة  باعتراف  تحظى  لن  المنظمة  هذه  مناضلة.  جديدة  فلسطينية 
الدولي، لكنها تستطيع، في  بالمجتمع  الرجعية وال ما يسمى  العربية 
المدى،  طويلة  استراتيجية  وبرؤية  ديمقراطي،  بشكل  تأسيسها  حالة 
أن تنظم الشعب الفلسطيني في كفاحه من أجل القضاء على المشروع 
الصهيوني، الذي بدأت مالمح ضعفه تلوح في األفق مع اشتداد ضربات 

المقاومة.  

�النسحاب من بيروت ١٩٨٢

شبيبة منظمة �لتحرير �لفلسطينية في تونس

مسلحون من حركة �لجهاد �إلسالمي
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المنصرم،  العام  من  ديسمبر  من  والعشرين  السابع  في 
٢٠٠٨، شرعت إسرائيل في قصف غزة في حرب حملت اسم 
"الرصاص المصبوب"* . واستمرت عمليات القصف العنيف لتحصد 
العشرات، وأحيانا المئات، يوميا. ثم تبع ذلك عملية برية حذرة لم 
تستطع الدولة الصهيونية تحمل نتائجها، ولم تستطع أن تتحمل أمد 
الحرب التي شنتها، وال السقوط في مستنقع غزة، حسب التحذير 

الذي شاع بين المحللين ورجل الشارع على حد سواء.
هل كان درس حزب اهللا هو السبب في عدم إعالن وزير الدفاع 
الحرب؟  تلك  يثق في تحقيقها من وراء  أهداف ال  الحرب؟ اإلسرائيلي عن  تلك  يثق في تحقيقها من وراء  أهداف ال  اإلسرائيلي عن 

ربما! ففي الخامس من يناير، وبعد أكثر من أسبوع ربما! ففي الخامس من يناير، وبعد أكثر من أسبوع 
لجنة  أمام  باراك  تحدث  العملية،  بدء  لجنة على  أمام  باراك  تحدث  العملية،  بدء  على 

الخارجية واألمن بالكنيست، مصرحا الخارجية واألمن بالكنيست، مصرحا 
الرصاص  عملية  من  الهدف  الرصاص بأن  عملية  من  الهدف  بأن 

إطالق  وقف  هو  إطالق المصبوب  وقف  هو  المصبوب 
مستوطنات  على  مستوطنات الصواريخ  على  الصواريخ 

على  والقضاء  على الجنوب  والقضاء  الجنوب 
األسلحة،  تهريب  األسلحة، ظاهرة  تهريب  ظاهرة 
العسكرية  النتائج  العسكرية وعن  النتائج  وعن 
العملية  أن  باراك  ذكر 
كان  ما  وفق  تسير 
غزة  وأن  لها،  مخططا 
أصبحت محاصرة حصارا 

القوات  وأن  كامل،  القوات شبه  وأن  كامل،  شبه 
وهي  أهدافها،  إلى  وهي وصلت  أهدافها،  إلى  وصلت 

تناقلتها  التي  تناقلتها المعلومات  التي  المعلومات 
ذكرت  بينما  اإلعالم،  ذكرت أجهزة  بينما  اإلعالم،  أجهزة 

مبالغ  يذاع  ما  أن  أخرى  مبالغ مصادر  يذاع  ما  أن  أخرى  مصادر 
الدخول  يستطع  لم  الجيش  وأن  الدخول فيه،  يستطع  لم  الجيش  وأن  فيه، 

أبعد من النقاط التي كان قد وصل إليها أبعد من النقاط التي كان قد وصل إليها 
في االجتياح السابق، وهو ما اتضح فعليا بعد أيام، في االجتياح السابق، وهو ما اتضح فعليا بعد أيام، 

عندما فشلت العملية البرية، وفشلت الحرب ككل، في تحقيق 
أهدافها.

من  كل  يضم  الذي  األمني،  الحكومي  المجلس  أعلن  وقد 
إيهود  الدفاع  ووزير  أولمرت  إيهود  اإلسرائيلي  الحكومة  رئيس 
إلى  ترمي  إسرائيل  أن  ليفني،  تسيبي  الخارجية  ووزيرة  باراك 

فرض المزيد من العزلة على حماس والضغط من أجل فرض واقع 
سياسي جديد، وأنها لن تسمح بأن تقوم لحماس قائمة أو أن يكون 
لها دور في المرحلة القادمة. قال هؤالء إن "الواقع السياسي الجديد" 
لن تكون حماس طرفا فيه، ولكنه سيتشكل بناء على التوصل 
إلى اتفاقات مع دول عربية وصفتها إسرائيل بالـ"معتدلة"(ليس من 
الصعب التخمين أن المقصود هنا مصر) إلى جانب أطراف دولية 
(ليس من الصعب أيضا التخمين أن المقصود هو االتحاد األوروبي 
والواليات المتحدة وأطراف دولية أخرى) وتتضمن هذه االتفاقات 

ما يلي:ما يلي:
أمريكية  برعاية  مصري  إسرائيلي  اتفاق  أمريكية •  برعاية  مصري  إسرائيلي  اتفاق   •
وهو  األنفاق.  عبر  األسلحة  تهريب  وهو لوقف  األنفاق.  عبر  األسلحة  تهريب  لوقف 
ليفني  بين  توقيعه  تم  الذي  ليفني االتفاق  بين  توقيعه  تم  الذي  االتفاق 
عمل  آخر  وكان  فقط،  عمل ورايس  آخر  وكان  فقط،  ورايس 

رسمي تقوم به األخيرة.رسمي تقوم به األخيرة.
اتفاق معبر  إعادة تفعيل   •
وقعته  الذي   ٢٠٠٥ وقعته رفح  الذي   ٢٠٠٥ رفح 
مع  بالشراكة  إسرائيل 
مصر والسلطة الفلسطينية 
واالتحاد األوروبي، لكن 
إدارته  تخضع  أن  بشرط 
الفلسطيني  الرئيس  إلى 
محمود عباس الذي انتهت 
التاسع  في  رسميا  رئاسته 

من يناير ٢٠٠٩. من يناير ٢٠٠٩. 
• وقف إطالق النار باتفاق 
معتدلة  عربية  دول  معتدلة ترعاه  عربية  دول  ترعاه 
– مصر حسب صحيفة معاريف – – مصر حسب صحيفة معاريف – 
والواليات المتحدة وفرنسا، بما يراعي والواليات المتحدة وفرنسا، بما يراعي 
بالرد  الحق  ويعطيها  اإلسرائيلية  بالرد المصالح  الحق  ويعطيها  اإلسرائيلية  المصالح 

الفوري في حالة إخالل حماس باالتفاق.الفوري في حالة إخالل حماس باالتفاق.
بضغط  إسرائيل،  إدانة  في  األمن  مجلس  تلكأ  أن  وبعد 
الواليات المتحدة التي عارضت قرار اإلدانة، وعندما أصبح واضحا 
أن إسرائيل لم ولن تحقق األهداف المزعومة، كان من الضروروي 
السعي من أجل إصدار قرار من مجلس األمن لوقف إطالق النار. 
وقد امتنعت الواليات المتحدة عن التصويت عليه، معلنة أن سبب ذلك 

املقاومة أمام الرصاص املصبوب
محمد حسني
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* الرصاص المصبوب (عوفيرت يتسوقا)، ليس المقصود بالرصاص (الطلقات) وإنما معدن الرصاص، والتعبير لم يرد في العهد القديم، وإنما مأخوذ من 
أغنية، تتردد في عيد الحنوكاه، الذي حل في ٢٢ ديسمبر، والذي يخّلد، حسب الرواية اليهودية، ذكرى صمود ثورة المكابيين أمام الرومان، فالتعبير 

"الرصاص المصبوب" كناية عن الصالبة والصمود.



هو األمل في نجاح مبادرة مبارك-ساركوزي، وبمعنى أصح، الورقة 
التي ترتضيها الواليات المتحدة وإسرائيل، وترسلها مع سعاتها إلى 
القاطع  ليفني  قطر، ورفض  قمة  إفشال  اتضح سبب  لذا  المنطقة. 
موسكو  في  مؤتمر  عقد  تقترح  كانت  التي  الروسية،  للوساطة 
والدخول مباشرة في مفاوضات حول وضع دائم، تشارك فيه سوريا 

ولبنان.
هو  والديني  القومي  اليمين  موقف  إسرائيل، كان  داخل  وفي 
التأييد الكامل للعملية، بل والمطالبة بتصعيد العمليات "برا وبحرا 
رئيس حزب شاس وعضو  يشاي"،  "إيلي  تعبير  وذلك وفق  وجوا، 
المجلس السياسي األمني، الذي نجا بأعجوبة من قذيفة فلسطينية 
خالل تجوله بإحدى المستوطنات، وذلك للقضاء نهائيا على ما أسماه 
بيتينو،  يسرائيل  حزب  رئيس  ليبرمان،  أفيجدور  أما  بـ"اإلرهاب". 
وعضو الكنيست جلعاد أردن (كتلت موليدت-هائيحود هالئومي)، 
فقد دعيا إلى اتخاذ قرارات "رادعة" ضد العرب في الداخل، ووقف 
أنشطتهم اإلعالمية، بل وإسقاط الجنسية عنهم وطردهم باعتبارهم 
طابور خامس، وحرمان نوابهم من الترشح في انتخابات الكنيست 
من  ومجموعة  إسرائيلية  يمينية  منظمات  دعت  كما  الوشيكة! 
الطالب اليمينيين إلى للتجمع والتظاهر من أجل اإلعراب عن تأييد 

الحرب وحمل الرايات والشعارات القومية الصهيونية.
ميرتس  حزب  رئيس  أورون،  حاييم  الكنيست  عضو  أما 
حيث  من  الحرب  يرفض  لم  فهو  الوسط،  يسار  ضمن  المصنف 
واالنغماس  التوغل  أو  األبرياء  قتل  عدم  إلى  دعا  ولكنه  المبدأ، 
في مستنقع غزة. لكن موقفه تحول يمينا بعدما أعلن أن "عملية 
الرصاص المصبوب" تعد دفاعا عن النفس، كما رفض المشاركة 

في المظاهرة المناهضة للحرب.
أصوات المعارضة الخافتة أتت من ائتالف يساري يضم األحزاب 
اليهودية-العربية  المنظمات  من  وعدد  إسرائيل  في  العربية 
ومنظمات حقوق اإلنسان التي خرجت في مظاهرات للتنديد بالعملية 
العسكرية على غزة والمطالبة بإنهاء احتالل ما يسمونه بـ"المناطق 
الفلسطينية". لم يضم هذا االئتالف حركة شالوم عخشاف (السالم 
اآلن) التي أيدت العملية من حيث المبدأ وطالبت الحكومة بالشروع 

في التسوية السياسية بعد أن لقنت حماس درسا. 
وكانت االنتخابات اإلسرائيلية، التي ُأجريت بالفعل في فبراير 

في التسوية السياسية بعد أن لقنت حماس درسا. 
وكانت االنتخابات اإلسرائيلية، التي ُأجريت بالفعل في فبراير 

في التسوية السياسية بعد أن لقنت حماس درسا. 

استطالع  أظهر  فقد  الحرب.  قرار  اتخاذ  في  أساسيا  عامال   ،٢٠٠٩
للرأي أجرته صحيفة معاريف أن العملية العسكرية أحدثت تبدال 
في عدد المقاعد المتوقع الحصول عليها. فقد انخفضت مقاعد كل 
من كاديما، ومرشحته تسيبي ليفني، والليكود، ومرشحه بنيامين 
نتانياهو، مقابل ارتفاع مقاعد العمل، ومرشحه إيهود باراك، خمسة 
مقاعد مرة واحدة. ومع استمرار الحرب، كشفت االستطالعات أن 
انخفضت  بينما  السابقة،  بالنسب  احتفظا  والليكود  العمل  حزبي 
يسرائيل  اليميني  الحزب  ارتفاع  مقابل  في  أكثر،  كاديما  نسبة 
عشر  السادس  في  معاريف  نشرته  الذي  االستطالع،  نفس  بيتينو. 
من يناير، كشف أن أكثر من ٥٣٪ مؤيدين لالستمرار في الحرب 
و٨٪  الوتيرة،  بنفس  لالستمرار  مؤيدين   ٪٣٦ بينما  وتصعيدها، 

مؤيدين للتوقف واتخاذ طرق سياسية.
وعلى الصعيد الدولي أعلنت إدارة بوش على طول الخط إدانة 
حماس وتأييد إسرائيل، التي اعتبرتها في حالة "دفاع عن النفس". 

السياسية  بالمساندة  وال  بالتصريحات،  بوش  إدارة  تكتف  ولم 
إسرائيل.  لدعم  أرسلت علنا سفينة سالح  بل  الدولي،  الصعيد  على 
نعلم جميعا،  الحرب، كما  أثناء  ألقى عن كاهله  فقد  أوباما،  أما 
الرئيس،  هو  رسميا  يزال  ال  بوش  أن  قائال  التعليق،  مجرد  حتى 
الوقت.  ذات  في  رئيسين  المتحدة  للواليات  يكون  ألن  مجال  وال 
ولكن بمراجعة خطب أوباما وتصريحاته ولقاءاته خالل الحمالت 
الواليات  بالعالقة األبدية بين  االنتخابية، نجد رجال يعلن تمسكه 
الشرق  في  الوحيد  وحليفها  أمريكا  صديقة  وإسرائيل،  المتحدة 
األوسط، بل أنه يتطوع ليذكر أن هيالري كلينتون وجون ماكين 
هما أيضا يحبان إسرائيل، ألن حب إسرائيل، في رأيه، أقوى من أي 
اختالف حزبي في الواليات المتحدة. ويعلن أوباما أنه سيستمر في 
دعمه إلسرائيل. وعن حق العودة لالجئين الفلسطينيين، فإن أوباما 
يرفضه تماما، كما يعلن أنه يرى أن عودة القدس إلى حدود ١٩٦٧ 
حل منطقي، لكنه يستدرك في خطاب الحق ليؤكد أنها العاصمة 

األبدية للدولة العبرية.
هي  فكانت  األوروبيين،  القادة  ألسنة  على  الشائعة  النغمة  أما 
ال  أحدا  وكأن  النار،  إطالق  وقف  أجل  من  "الطرفين"  مخاطبة 
يميز  ال  أحدا  وكأن  بل  عليه،  المعتدى  ومن  المعتدي  من  يميز 
الفرق في ميزان القوى. في مقابل ذلك، كان رد فعل الشارع مختلفا 
تماما عن موقف األنظمة، فقد خرجت مظاهرات بعشرات اآلالف، 
حتى في الدول األوروبية التي اتخذت الموقف سالف الذكر. فقد 
ألف  وخمسين  مائتين  من  يقرب  ما  لندن  في  المظاهرات  بلغت 
أخرى  وعواصم  وباريس  لندن  في  المتظاهرون  وحاول  متظاهر، 

مهاجمة السفارات اإلسرائيلية.
أمريكا  من  جاءت  فقد  واحتراما،  قوة  المواقف  أكثر  أما 
سفير  طرد  بوليفيا،  بعدها  ومن  فنزويال،  أعلنت  حيث  الالتينية. 

إسرائيل وقطع العالقات معها. 

عود على بدء
كل ما سبق كان استعراضا، أرجو أال يكون مخال، وتوطئة، 
واألرقام  والتواريخ  األحداث  تفاصيل  من  أعمق  قضية  لعرض 

واألسماء.
الرأسمالية  تطورت  عشر  التاسع  القرن  من  الثاني  النصف  في 
الرأسمالية االحتكارية، وأصبحت  إلى وضعية  األوروبية ووصلت 
في حاجة ملحة ألن تخلق مستعمرات من أجل الحصول على المواد 
أسواق بكر من  الرخيصة، من جهة، وإليجاد  العاملة  الخام واليد 

جهة أخرى.. من هنا وصلت الرأسمالية إلى مرحلة اإلمبريالية.
الرجل  تركة  لوراثة  محاولة  في  اإلمبريالية  القوى  زحفت 
المريض، الدولة العثمانية، راسمة سيناريوهات مختلفة، ومتأرجحة 
بين التعاون أو التناحر بين بعضها البعض، كل ذلك حسب الظروف 
االستعمار  اتبع  وقد  الساعة.  ظروف  وحسب  قطر،  بكل  الخاصة 
مثل  السياسية،  والسيطرة  العسكري  االحتالل  منها  طرق،  عدة 
الجزائر،  العربية، االحتالل االستيطاني، مثل  الدول  مصر ومعظم 
وزرع جسم غريب، ينوب عن االستعمار، في وسط المنطقة، وهنا 
البداية الحقيقية للصهيونية، ذلك الكيان الذي نشأ وتقوى كذراع 

لإلمبريالية.
آذانا  ُيرّوج، ولألسف يجد  بالبديهة، نستبعد ما  ونحن وإن كنا 
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تاريخ  مصغية وعقوال متكاسلة، عن مخطط يهودي يمتد بطول 
الجماعات اليهودية وبعرض الكرة األرضية، بقدر تشتت الجماعات 
اليهودية فيها، لينشط، فجأة في لحظة معينة، من أجل تنفيذ مؤامرة 
مخططة ضد اإلسالم، وربما ضد المسيحية أيضا، وربما بمساعدتها، 
ولعله يخطط للسيطرة على األرض بأكملها، استنادا في ذلك إلى 
أساطير تلمودية ال ترقى إلى أي نقد عقالني، وال يقتنع بها  معظم 

اليهود أنفسهم.
نحن إن كنا نرفض هذه القراءات والتفسيرات، إال أننا يجب أن 
نفهم أن الصهيونية ليست هي الطرف األذكى أو األقوى، بل ال يمكن 
أن نعتبرها القاطرة المحركة للمشروع الصهيوني ذاته. بمعنى آخر، 
تيودور  باسم  الصهيوني،  المشروع  عن  الحديث  نستهل  أن  يجب  ال 

هرتزل، الملقب بنبي الصهيونية، وال بكلمة اليهود أصال.
يمكننا القول بثقة، ولسنا مبتدعين، أنه لو لم توجد الصهيونية 

ألوجده  هرتزل  يوجد  لم  ولو  االستعمار،  ألوجده ألوجدها  هرتزل  يوجد  لم  ولو  االستعمار،  ألوجدها 
االستعمار. فتلك الحفنة المتطرفة، التي لم تجد االستعمار. فتلك الحفنة المتطرفة، التي لم تجد 

من يصغي لها، حتى بين اليهود، وكانت من يصغي لها، حتى بين اليهود، وكانت 
كثيرة  أحيان  في  استعداد  كثيرة على  أحيان  في  استعداد  على 

المشروع  فكرة  عن  المشروع للتنازل  فكرة  عن  للتنازل 
فلسطين،  في  فلسطين، الصهوني  في  الصهوني 

التاريخية  فرصتها  التاريخية وجدت  فرصتها  وجدت 
اليهود  له  تعرض  ما  اليهود مع  له  تعرض  ما  مع 
شرق  في  اضطهاد  شرق من  في  اضطهاد  من 
القرن  نهاية  في  أوروبا 
إذ لعب هذا  التاسع عشر. 
الحافز  دور  االضطهاد 
الصهيونية.  للفكرة 
النازية  جرائم  أن  النازية كما  جرائم  أن  كما 

قيام  األخرى  هي  قيام حفزت  األخرى  هي  حفزت 
دولة إسرائيل. إال أن المحرك دولة إسرائيل. إال أن المحرك 

هو  كان  لألحداث  هو الحقيقي  كان  لألحداث  الحقيقي 
المصالح االستعمارية.

لو أن هدف الصهيونية كان حل لو أن هدف الصهيونية كان حل 
بإنشاء وطن قومي لهم،  اليهود  بإنشاء وطن قومي لهم، مشكلة  اليهود  مشكلة 

على أساسا االدعاء القائل إن إندماج اليهود في على أساسا االدعاء القائل إن إندماج اليهود في 
مجتمعاتهم ليس له جدوى، بدليل المذابح التي تعرض 

مشاريع  وتنجح  تظهر  لم  فلماذا  القيصرية،  روسيا  في  اليهود  لها 
استيطانية على طول تاريخ اليهود إال في هذه المرحلة التاريخية؟ 

النواة  بأن  العلم  مع  الدافع،  هو  إلى صهيون  الحنين  ولو كان 
في  المندمجين  ومن  العلمانيين  من  الصهيونية  بين  المسيطرة 
تم  قد  لكان  ديني،  الهدف  أن  لو  نقول  أوروبا..  غرب  مجتمعات 
االكتفاء بالهجرة. فقد كانت الهجرة الدينية لفلسطين مفتوحة، 
حتى لو لم تكن مجرد حج، وتبعها استقرار، وهو نهج اتبعه عدد 
كبير من اليهود المسنين على مدى قرون ليختموا حياتهم هناك، 
عشر  التاسع  القرن  منتصف  في  جماعي  بشكل  حدث  أنه  كما 
لو  أيضا  واالستقرار.  بالهجرة  دينية  قامت جماعات  عندما  تقريبا، 
أن الهدف ديني، فلماذا لم تركز الصهيونية على المناطق المقدسة 
– أربعت عاري هاقودش – أي المدن المقدسة األربعة، وهي القدس 

والخليل وصفد وطبرية، مع األخذ في االعتبار أن الدولة العثمانية 
لدى  يكن  ولم  والعرقية،  الدينية  الطائفية  على  قائمة  كانت 
المواطنين الخاضعين للدولة العثمانية أية غضاضة في ذلك، حتى 

مع تمييز بعض الطوائف واألعراق.
 إن القدس، أو أورشليم، بل وفلسطين بوجه عام، لم تكن من 
أنفسهم، وهو ما يتجلى  بالنسبة للصهاينة  المقدسات  أو  المسلمات 
بوضوح في طرح مشروعات استيطان مثل مشروع األرجنتين، الذي 
دي  "موريس  الفرنسي  اليهودي  الثري  نفذه  مشروع  بفكرة  بدأ 
هيرش"، وحاول "هرتزل" أن يقنعه بالتوسع في المشروع، ليصبح 
إنشاء دولة لليهود، وبالفعل أشار هرتزل إلى األرجنتين في كتابه 
انعقد في بازل  الذي  الثالث،  المؤتمر الصهيوني  اليهود. وفي  دولة 
قبرص،  استعمار  بفكرة  تريتش  الصهيوني  المندوب  نادى   ،١٨٩٩
مؤيدي  أهم  من  وكان  بشأنها.  بمفاوضات  بالفعل  هرتزل  وقام 
الذي  هرتزل،  مستشار  زنجويل،  إسرائيل  االتجاه،  الذي هذا  هرتزل،  مستشار  زنجويل،  إسرائيل  االتجاه،  هذا 
في  البديل  الوطن  إلى  تدعو  التي  األقلية  في قاد  البديل  الوطن  إلى  تدعو  التي  األقلية  قاد 
في  األمر  تكرر  وقد  التالي.  في المؤتمر  األمر  تكرر  وقد  التالي.  المؤتمر 
المؤتمر الصهيوني في ١٩٠٣، عندما المؤتمر الصهيوني في ١٩٠٣، عندما 
العرض  قبول  إلى  هرتزل  العرض دعا  قبول  إلى  هرتزل  دعا 
في  باالستيطان  في البريطاني  باالستيطان  البريطاني 
ذلك  القاه  ما  رغم  ذلك أوغندا،  القاه  ما  رغم  أوغندا، 
من  شديدة  معارضة  من من  شديدة  معارضة  من 
وايزمان  حاييم  جانب 
أوروبا،  شرق  ويهود 
باألفكار  المتشبعين 
صهيون،  عن  التقليدية 
ينشدون:"ِإْن  أخذوا  حيث 
َنِسيُتِك َيا ُأوُرَشِليُم، َتْنَسى 
ينشدون:"ِإْن  أخذوا  حيث 
َنِسيُتِك َيا ُأوُرَشِليُم، َتْنَسى 
ينشدون:"ِإْن  أخذوا  حيث 

ِلَساِني  ِلَيْلَتِصْق  ِلَساِني َيِميِني!  ِلَيْلَتِصْق  َيِميِني! 
َنِسيُتِك َيا ُأوُرَشِليُم، َتْنَسى 
ِلَساِني  ِلَيْلَتِصْق  َيِميِني! 
َنِسيُتِك َيا ُأوُرَشِليُم، َتْنَسى 

ِإْن  َأْذُكْرِك،  َلْم  ِإْن  ِإْن ِبَحَنِكي  َأْذُكْرِك،  َلْم  ِإْن  ِبَحَنِكي 
ِلَساِني  ِلَيْلَتِصْق  َيِميِني! 
ِإْن  َأْذُكْرِك،  َلْم  ِإْن  ِبَحَنِكي 
ِلَساِني  ِلَيْلَتِصْق  ِلَساِني َيِميِني!  ِلَيْلَتِصْق  َيِميِني! 
ِإْن  َأْذُكْرِك،  َلْم  ِإْن  ِبَحَنِكي 
ِلَساِني  ِلَيْلَتِصْق  َيِميِني! 

ْل ُأوُرَشِليَم َعَلى َأْعَظِم  ْل ُأوُرَشِليَم َعَلى َأْعَظِم َلْم ُأَفضِّ َلْم ُأَفضِّ
ِإْن  َأْذُكْرِك،  َلْم  ِإْن  ِبَحَنِكي 
ْل ُأوُرَشِليَم َعَلى َأْعَظِم  َلْم ُأَفضِّ
ِإْن  َأْذُكْرِك،  َلْم  ِإْن  ِإْن ِبَحَنِكي  َأْذُكْرِك،  َلْم  ِإْن  ِبَحَنِكي 
ْل ُأوُرَشِليَم َعَلى َأْعَظِم  َلْم ُأَفضِّ
ِإْن  َأْذُكْرِك،  َلْم  ِإْن  ِبَحَنِكي 

 .(٦  ،٥ ٦). َفَرِحي!"(مزامير١٣٧:   ،٥ َفَرِحي!"(مزامير١٣٧: 
ْل ُأوُرَشِليَم َعَلى َأْعَظِم  َلْم ُأَفضِّ
 .(٦  ،٥ َفَرِحي!"(مزامير١٣٧: 
ْل ُأوُرَشِليَم َعَلى َأْعَظِم  ْل ُأوُرَشِليَم َعَلى َأْعَظِم َلْم ُأَفضِّ َلْم ُأَفضِّ
 .(٦  ،٥ َفَرِحي!"(مزامير١٣٧: 
ْل ُأوُرَشِليَم َعَلى َأْعَظِم  َلْم ُأَفضِّ

أساسا  فشل  أوغندا  مشروع  أساسا لكن  فشل  أوغندا  مشروع  لكن 
حيث  عرضها.  بريطانيا  سحبت  أن  حيث بعد  عرضها.  بريطانيا  سحبت  أن  بعد 
واالقتصادية  االستراتيجية  األهمية  واالقتصادية تعاظمت  االستراتيجية  األهمية  تعاظمت 
إقامة  فكرة  لترجيح  دفعها  مما  العربية،  للمنطقة 

المشروع االستيطاني في فلسطين.
كان هرتزل إذ� يرى أن إنشاء وطن قومي لليهود ال يجب أن يكون 
الصهيونية مشروع  أن  القول  إذا  بالضرورة في فلسطين. يمكننا 
استعماري ليس ألنه يستخدم أدوات ويحقق أهداف استعمارية، بل 
مشروع  إنه  القوية..  وذراعه  وربيبه  االستعمار  وليد  مشروع  ألنه 
استعماري عنصري ليس فقط الستيطان فلسطين وترحيل أهلها 
يعد  إلنه  بل  اليهود محلهم،  المستوطنين  إبادتهم وإحالل  أو  قسرا 
بعناية  الجغرافية  النقطة  هذه  في  موضوعا  إمبرياليا  مرتكزا 

ليكون أداة للقضاء على أية مشروعات تحررية ضد اإلمبريالية.
جاء اتفاق سايكس بيكو بين بريطانيا وفرنسا ليستهل مرحلة 
القوتين  بين  تقسيمه  تم  حيث  العربي،  الوطن  تاريخ  في  جديدة 
لم  المشئوم.  بالفور  وعد  صدر  قليلة  أعوام  وبعد  االستعماريتين. 
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يكن االستعمار ألعوبة إذا في يد الصهاينة، كما لم يكن حليفا 
عالقة  بالصهيونية  عالقته  كانت  ولكن  المساواة،  قدم  على 
برجماتية، تتحكم فيها الظروف والتوازنات. ففي أحيان كثيرة 
كان االستعمار يستجيب للضغوط العربية، ولكنه لم يكن ليساند 
العرب وإنما يخفف من دعمه السافر للصهيونية. وفي أحيان أخرى 
بنفسه  صنعها  التي  الصهيونية  المسلحة  المنظمات  يواجه  كان 
أحدث  على  األولى  العالمية  الحرب  خالل  عمليا  ودربها  وسلحها 
عن  تخرج  أن  خشية  معها  يتصادم  كان  القتال.  وتقنيات  وسائل 
طورها. ولكن من العبث أن نفكر أنه كان يميل، ولو بقدر، نحو 
العرب. فما كان لالستعمار أن يسمح للكيان الضخم أن يستفيق. 
ولكن من المنطقي أن يتعامل بحذر مع السرطان الذي زرعه في 

ذلك الجسد، ليظل مريضا، خاضعا.
المقاومة  الفلسطينية ذروة حركة  الوطنية  كانت ثورة ١٩٣٦ 
والوعي  النضوج  من  درجة  إلى  ووصلت  تبلورت  التي  الفلسطينية 
مسار  لتغير  النجاح  لها  لوكتب  وربما  والتكتيكي،  المبدئي 
القضية الفلسطينية. وليس من المبالغة القول أن خارطة المنطقة 
خدما  وعمال،  مسلحين  الصهاينة،  وكان  كليًة.  ستتغير  كانت 
أمناء لالستعمار ضد العرب، سواء بالقمع المسلح، أو بالحلول محل 

العمال العرب المضربين.
وضعت  إن  وما  تدور،  الثانية  العالمية  الحرب  رحا  بدأت  ثم 
أوزارها، حتى ُطرح مشروع التقسيم معبرا عن الخارطة االستعمارية 
الجديدة. حيث كان يهدف إلى إنشاء دولة عربية موالية لبريطانيا، 

ودولة صهيونية موالية للواليات المتحدة.
أبدت األنظمة الرجعية العربية موقفا متذيال، بتفاني وخنوع ال 
مسرحية  أو خالل  التقسيم،  قرار  إزاء  سواء  لالستعمار،  له،  مثيل 
الحرب المبتذلة. وفي الواقع فإن األنظمة العربية إن لم تكن قد 
وقفت ضد، فهي لم تسع إلى، تحقيق مصلحة القضية الفلسطينية، 
ظل  في  العربية،  األقطار  في  المتطوعين  تعبئة  منع  من  بداية 
القوات  ثلث  يساوي  بعدد  الحرب،  في  متشرذمة  هزيلة  مشاركة 
الصهيونية المحاربة، خالف االحتياطي الصهيوني، وانتهاًء، بسحب 
معارضة  ثم  أفرادها،  واعتقال  الباسلة  الفلسطينية  المقاومة  سالح 

إعالن دولة فلسطينية، وترك الالجئين لمصائرهم.
في مرحلة الحقة علت في الوطن العربي أصواتا جديدة لحركات 
المتوسطة من صغار ضباط الجيش،  الطبقة  تحرر وطني قوامها 
وأعوانه  االستعمار  ضد  الوطني  االستقالل  راية  ترفع  حركات 
ويحمل بعضها، آجال أو عاجال، برنامج إصالح اقتصادي اجتماعي. 
القضية  محورية  إلى  عبدالناصر  جمال  تنبه  بالذات،  مصر  وفي 
الفلسطينيون في قطاع غزة الذي  الفلسطينية. ففي ١٩٥٥، تعرض 
المصري،  الجيش  أفراد  ومعهم  المصرية،  اإلدارة  تحت  يقع  كان 
التي تكبلهم  اإلدارة  القطاع ضد  أهل  فانتفض  إسرائيلي،  العتداء 
وال تحميهم، فاتخذ عبد الناصر موقفا من االنتفاضة وقرر تكوين 
الفرقة ١٤١ فدائيين من المتطوعين الفلسطينيين، بقيادة مصطفى 
ذلك  جاء  فادحة.  خسائر  العدو  كبدت  التي  الفرقة  وهي  حافظ، 
بعد جالء القوات البريطانية، الذي لحقه قرار تأميم قناة السويس 
الذي استخدمه االستعمار كذريعة للعدوان على مصر في العدوان 
إدارة مصرية،  تحت  الذي كان  غزة،  قطاع  ليسقط   ،١٩٥٦ الثالثي 

تحت الحكم العسكري اإلسرائيلي.

ر�يس وليفني

جنود إسر�ئيليون في غزة

مفاوضات تشكيل �لحكومة �إلسر�ئيلية �لجديدة

�لمبادرة �لمصرية �لفرنسية
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لدى  العربي  الوطن  لقضية  ُكّليَّة  صورة  تبلورت  وعندما   
عبدالناصر، أصبحت الوحدة العربية بالنسبة له خطوة حتمية وليس 
مجرد شعارات عاطفية. كانت الوحدة تمثل رعبا بالنسبة للمشروع 
حدود  على  اعتداءاتها  تقريبا،  إسرائيل،  أوقفت  فقد  الصهيوني. 
الجمهورية العربية المتحدة، وحتى مع افتراض أن القوات الدولية 
العدوانين  فإن  اعتداءات،  وقوع  دون  حالت  المصرية  الحدود  على 
ومارس/  شباط،  فبراير/  في  السورية  الحدود  على  اإلسرائيليين 
قام  كما  مغزى،  ذا  مرة،  ألول  كان  برٍد،  قوبال  قد   ،١٩٦٠ آذار 
الجيش األول (السوري) بعمليات مضادة، كانت أشد من العدوانين 

اإلسرائيليين.
الوحدة  دورا هاما في فصم عرى  األمريكية  المخابرات  لعبت 
السورية-المصرية عام ١٩٦١، وعمل األمريكيون كذلك على زيادة 
تورط مصر في اليمن. وفي عام ١٩٦٥ اكُتشفت خطط الطواريء 

السرية بين بريطانيا والواليات المتحدة للتدخل في السرية بين بريطانيا والواليات المتحدة للتدخل في 
الشرق األوسط. وفي العام نفسه أعلن رئيس الشرق األوسط. وفي العام نفسه أعلن رئيس 

صراحة  إشكول  ليفي  إسرائيل  صراحة وزراء  إشكول  ليفي  إسرائيل  وزراء 
أن األسطول السادس األمريكي في أن األسطول السادس األمريكي في 

الشرق األوسط يشكل احتياطيا الشرق األوسط يشكل احتياطيا 
استراتيجيا إلسرائيل. الواليات استراتيجيا إلسرائيل. الواليات 

المتحدة، التي وإن لم تكن المتحدة، التي وإن لم تكن 
إسقاط  وقتها  قررت  إسقاط قد  وقتها  قررت  قد 
واصلت  الناصر،  واصلت عبد  الناصر،  عبد 
وحصره  صده  عملية 
ما  وهو  مصر،  داخل 
أمريكا  عمل  في  تجلي 
أمد حرب  إطالة  أجل  من 
الجيش  الستنزاف  الجيش اليمن  الستنزاف  اليمن 

واالقتصاد المصري.
لقد كان رد عبد الناصر لقد كان رد عبد الناصر 

إليجاد  كنيدي  دعوة  إليجاد على  كنيدي  دعوة  على 
العربي-اإلسرائيلي،  للصراع  العربي-اإلسرائيلي، حل  للصراع  حل 

من  أساسها  من  المشكلة  طرح  من هو  أساسها  من  المشكلة  طرح  هو 
جديد، بينما ردت إسرائيل على كينيدي جديد، بينما ردت إسرائيل على كينيدي 

بأن الوقت غير مناسب. ثم ما لبث كينيدي أن بأن الوقت غير مناسب. ثم ما لبث كينيدي أن 
استأنف تزويد إسرائيل بالسالح، األمر الذي أصبح في ١٩٦٢ 

علنيا بعد أن كان يتم عن طريق ألمانيا الغربية، وذلك بعد أن مال 
لم يكن  وإن  العرب،  مع  للتقارب  ديجول  الفرنسي شارل  الرئيس 
على حساب إسرائيل، كما أوقفت ألمانيا الغربية الدفعات الكثيفة 

من السالح التي توجهها إلى إسرائيل بضغط من العرب.
للضغط على عبد  األمريكية  للسياسة  شهد عام ١٩٦٦ تصعيدا 
الناصر تمهيدا للقضاء عليه. فحسب جريدة لوموند الفرنسية، قدمت 
الواليات المتحدة إلسرائيل كميات كبيرة من األسلحة الهجومية 
في ربيع ١٩٦٦، بينما كانت قد أوقفت شحنات القمح إلى مصر في 
مطلع العام نفسه. ويحدد أحد أهم مندوبي المخابرات األمريكية 

في الشرق األوسط بنود اإلنذار األمريكي لعبدالناصر:
• خروج مصر من المعركة العربية.

• تصفية االتحاد االشتراكي.

الموظفين  اإلدارة، وتحديد عدد  التنظيم على  نوع من  إدخال   •
بـ١٨٠ألف.

• تحديد عدد الجيش بـخمسين ألف عسكري.
• إلغاء التأميم وتصفية القطاع العام.

الناصر، فكان  عبد  ما حققه  تصفية كل  اإلنذار  اقتضى  لقد 
نيس،  دافيد  ويؤكد  يرفضه.  أن  الحتمي،  من  بل  البديهي،  من 
أمريكا منذ مطلع ١٩٦٧  أن سياسة  الباحث في جامعة كلورادو، 
كانت "إسقاط عبد الناصر وعزل مصر عن بقية العالم العربي". 
ومنذ بيان جونسون، الذي أكد فيه التزام الواليات المتحدة بحرية 
أساليب  تداخلت  اإلسرائيلي،  العدوان  وحتى  المضايق،  في  المالحة 
ِقبل الواليات المتحدة، حيث قامت الواليات  التهديد والترغيب من 
الجيش  ضد  استخباراتية  وأنشطة  عسكرية  بتحركات  المتحدة 

المصري.
يتبن  لم  أنه  بالرغم من  الناصر  فإن عبد  يتبن هكذا،  لم  أنه  بالرغم من  الناصر  فإن عبد  هكذا، 
والخارج،  الداخل  في  جذريا  ثوريا  والخارج، مشروعا  الداخل  في  جذريا  ثوريا  مشروعا 
لكل  بالمساعدة  يبخل   لم  أنه  لكل إال  بالمساعدة  يبخل   لم  أنه  إال 
للرجعية  المضادة  للرجعية الحركات  المضادة  الحركات 
في  المنطقة:  في  في واالستعمار  المنطقة:  في  واالستعمار 
عالوة  الجزائر،  وفي  عالوة اليمن  الجزائر،  وفي  اليمن 
على تبنيه لمنظمة التحرير على تبنيه لمنظمة التحرير 
وهكذا  وهكذا الفلسطينية.  الفلسطينية. 
وأضحى  شعبيته  ازدادت 
المتنامي  القومي  المد 
االستعمار  على  خطرا 
إلى  النهاية  في  أفضي 
ولعل   .١٩٦٧ يونيو  حرب 
شرحناها  التي  المالبسات 
بين  المباشر  العداء  بين حول  المباشر  العداء  حول 
والمشروع  والمشروع اإلمبريالية  اإلمبريالية 
إلى  أدت  التي  هي  إلى القومي،  أدت  التي  هي  القومي، 
الحرب التي كانت فيها إسرائيل، الحرب التي كانت فيها إسرائيل، 

بحق، ذراع ألمريكا.بحق، ذراع ألمريكا.
تفرغت إسرائيل للمقاومة الفلسطينية تفرغت إسرائيل للمقاومة الفلسطينية 
مع  الستينيات  منتصف  منذ  بقوة  صعدت  مع التي  الستينيات  منتصف  منذ  بقوة  صعدت  التي 
النظام  وقام  الفلسطينية.  التحرير  منظمة  إنشاء  إعالن 
بأيلول  ُعرف  فيما  للمقاومة  بمذبحة  الصهاينة،  نيابة عن  األردني، 

األسود.
النظام  أن  إال   ،١٩٧٣ حرب  في  لشهداءنا  االحترام  فرط  ومع 
السياسي المصري الذي جاء  بعد عبد الناصر، خلع بمنتهى البساطة 
على  فعمل  الفاقعة،  العمالة  ثياب  وارتدى  القديمة  المرحلة  رداء 
وكان  السابقة.  للحقبة  "الجزئية"  اإلنجازات  كل  على  القضاء 
أول ما خلعه وألقاه على طول ذراعه هو القومية العربية، وبالتالي 
إسرائيل عمليا أكثر مما كسبته  الفلسطينية، فكسبت  القضية 
خالل حرب يونيو ١٩٦٧، حيث حقق السادات كل الشروط التي سبق 
أن أملتها الواليات المتحدة على عبدالناصر قبيل حرب ١٩٦٧، كما 

ذكرنا سلفا.
محايد  وضع  في  مصر،  نعني  الطوق،  دول  أقوى  أصبحت  لقد 
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ظاهريا ورسميا. فأصبحت هناك فرصة للمشروع الصهيوني ليتفرغ 
مشروعه  مجهضا  العراقي  المفاعل  فيضرب  أخرى،  اتجاهات  إلى 
النووي، فيظل العراق محجما عسكريا، ليتكفل النظام العراقي 
الفخ  في  السقوط  ثم  إيران،  باستنزاف طاقته في حرب مع  نفسه 
والحصار،  الصحراء  عاصفة  ثم  الكويت،  واحتالل  األمريكي 
النظام وإحالل نظام عميل،  األمريكي وإسقاط  االجتياح  وأخيرا 

ونشر الفوضى والطائفية.
القضاء  بهدف  لبنان  إسرائيل جنوب  اجتاحت  ناحية أخرى،  من 
البيضاء  األيادي  بمساعدة  طردها  في  ونجحت  المقاومة،  على 
عناصرها  قامت  التي  المسيحية،  والكتائب  حداد  سعد  لعمالئها، 
بدخول مخيمات صابرا وشاتيال التي حاصرتها القوات اإلسرائيلية 
في السادس عشر من سبتمبر ١٩٨٢، وقاموا بذبح أكثر من ثالثة 

آالف مدني أعزل بالرصاص والسيوف والبلطات.
والقطاع،  الضفة  في  المتدهورة  االقتصادية  األوضاع  أدت  وقد 
وصلف قوات االحتالل في ظل عدم التواصل بين القيادة الفلسطينية 
اندالع  إلى  وغزة،  الضفة  في  الفلسطيني  والشعب  المهجر  في 
االنتفاضة األولى في ١٩٨٧. هذه المرة أتت االنتفاضة من فلسطينيي 
الداخل، وبزغت فيها حركة المقاومة اإلسالمية حماس. واألكثر 
هذا  وأن  تمت،  لم  الفلسطينية  القضية  أن  للعالم  أثبتت   ، ذلك  من 

الشعب برغم ما مر به مازال قادرا ومصرا على المقاومة.
وبغض النظر عما ألحقته أوسلو بالقضية الفلسطينية، إال أنه لوال 
االنتفاضة ما كانت إسرائيل لتنسحب من أي شبر احتلته. ولكن 
أوسلو وضعت المقاومة الفلسطينية، سابقا، والسلطة الفلسطينية، 
حاليا، في موقف صعب. حيث أصبحت ملتزمة بلعب دور الحارس 
عرفات،  حياة  في  مواقف كثيرة  في  اإلسرائيلية  للمصالح  الذليل 
وفي كل المواقف بعد وفاته. وقد مات عرفات في خضم االنتفاضة 
الثانية، التي اندلعت في عام ٢٠٠٠، وهي االنتفاضة التي رفعت نجم 

حماس وكل القوى المقاومة، حتى من بين صفوف فتح. 
وقع  الذي  القطاع،  عن  غزة  فصل  على  الوضع  تجمد  إن  وما 
بندقية مقاومة واحدة  يتركا  لم  الذين  أبو مازن ودحالن،  يد  في 
تحت  غزة  أصبحت  حين  في  هذا  أصحابها.  وقمعا  وصادراها  إال 
حكومة حماس، التي انتخبت رغم أنف أمريكا وإسرائيل وأذنابهم 
الجوع  المقاومة،  اختيارها  جزاء  لتلقى  الفلسطينية،  السلطة  في 

والعطش والحبس والعرضة في أي وقت لالعتداءات اإلسرائيلية.
في غضون ذلك انفتحت جبهة الشمال بظهور مقاومة إضافية، 
أال وهي حزب اهللا. أسفرت المواجهات التي تمت بين إسرائيل وبين 
الذي  لبنان،  اإلسرائيلية من جنوب  القوات  انسحاب  حزب اهللا، عن 
 ٢٠٠٠ أبريل  في  فخرجت   ،١٩٨٢ عام  له  اجتياحها  منذ  فيه  ربضت 
تجر أذيال الخيبة، بينما ارتفعت أسهم حزب اهللا وأسهم المقاومة 
أثناء  اتضح  كما  العربي.  الشارع  لدى  أثرا  وتركت  ككل، 
الشك.  يقبل  ال  بما  العربية  األنظمة  وعمالة  تواطؤ  مدى  الحربين 
اتهمته  تبعات االعتداءات اإلسرائيلية، كما  حيث ّحملت حزب اهللا 
بالتبعية إليران، مركزة في خطابها على كون عناصر حزب اهللا 

تنتمي إلى المذهب الشيعي.
سلسلة  في  األخيرة  الحلقة  إلى  لنصل  مجددا  الدورة  بنا  تدور 
المواجهات. في حرب"الرصاص المصبوب"، كان موقف إسرائيل 
االنتخابات،  هي  داخلية  أهداف  خدمة  في  صبت  فالحرب  واضحا. 
وأهداف خارجية هي كسر شوكة المقاومة ورد االعتبار للجيش 
وإرساء وضع جديد،  اهللا،  مواجهة حزب  في  فشله  بعد  اإلسرائيلي 
بالطبع لن يكون نهائيا ألن أطماع االستعمار الصهوني لن تتوقف 
وسوف يتفرغ إلى خطط الترانسفير للشعب الفلسطيني حتى من 
تحت  إما  الفلسطينيون  فيصبح  إسرائيلية،  سفر  جوازات  يحملون 
إدارة عربية عميلة أو في كانتونات، وهذا المشروع لم يعرقله، أو 

يبطيء من سرعته، سوى المقاومة.
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أثــــــار دخول تركيا علــــــى خط األحداث عقب إشــــــعال 
إسرائيل الموقف في غزة الكثير من عالمات االستفهام. 
فقد كان مفهوما أن زيارة "إيهود أولمرت" لتركيا قبيل بدء 
العمليات جاءت من باب الترضية اإلسرائيلية المسبقة لتركيا،  
وتثبيتــــــا لوضعية العالقات المتميزة بيــــــن الطرفين "التي لن 

تتأثر سلبا بما ستقدم عليه إسرائيل الحقا". 
وفــــــي المقابــــــل، كان مفهوما الغرض من زيارة "تســــــيبي وفــــــي المقابــــــل، كان مفهوما الغرض من زيارة "تســــــيبي 

ليفنــــــي" للقاهرة قبيل بدء الحملة العســــــكرية ليفنــــــي" للقاهرة قبيل بدء الحملة العســــــكرية 
اإلســــــرائيلية بيومين، من زاوية إطالقها اإلســــــرائيلية بيومين، من زاوية إطالقها 

لرسائل اإلنذار والتهديد اإلسرائيلية لرسائل اإلنذار والتهديد اإلسرائيلية 
من القاهــــــرة قلب العروبة، وهي من القاهــــــرة قلب العروبة، وهي 

تقــــــف بجانب وزيــــــر خارجية تقــــــف بجانب وزيــــــر خارجية 
مصر، دون أن يبدي األخير مصر، دون أن يبدي األخير 
الوعيد،  للهجة  الوعيد، استهجانه  للهجة  استهجانه 
أو حتى اندهاشه إلطالق أو حتى اندهاشه إلطالق 
ضيفته لها من القاهرة، ضيفته لها من القاهرة، 
تلك الرســــــائل الموجهة 
"حماس"  إلى  باألساس 
المقاومــــــة  وقــــــوى 
الفلســــــطينية والعربية، 
وللخط السياسي المقاوم وللخط السياسي المقاوم 

لــــــدى جمهور  لــــــدى جمهور المتبلــــــور  المتبلــــــور 
الشارع العربي بشكٍل عام، الشارع العربي بشكٍل عام، 

بما يحمله ذلك اإلطالق لتلك بما يحمله ذلك اإلطالق لتلك 
الواضحة  اإلســــــرائيلية  الواضحة الرسالة  اإلســــــرائيلية  الرسالة 

واإلســــــتفزازية من معــــــان، لعل من واإلســــــتفزازية من معــــــان، لعل من 
أبرزهــــــا أن إســــــرائيل أصبحــــــت القوة أبرزهــــــا أن إســــــرائيل أصبحــــــت القوة 

السياســــــية الرئيســــــية في المنطقة، وأن زيارة السياســــــية الرئيســــــية في المنطقة، وأن زيارة 
ليفنــــــي إنما جاءت لضمان والء الموقف المصري إزاء ما 

ســــــتقدم عليه إسرائيل من خطوات عنيفة ضد فلسطينيي غزة 
بعد أقل من يومين من تلك الزيارة.

ولكــــــن ما كان ملتبســــــا ويثيــــــر عالمات االســــــتفهام هو 
دخــــــول تركيا بعــــــد تفجر األحداث كوســــــيط بين الطرفين 
المتصادميــــــن على رقعة غزة الجغرافية والسياســــــية: الطرف 

الذي تمثل مصالحه وتحظى بتأييده ودعمه إسرائيل (إسرائيل 
نفسها وحليفتها أمريكا ودول "االعتدال" العربي)، والطرف 
الــــــذي تمثل مصالحه وتحظى بتأييــــــده حماس (قوى المقاومة 
الفلســــــطينية والعربية وجمهور الشــــــارع الفلسطيني والعربي 

المعادي لخط التسوية السلمية مع إسرائيل). 

تاريخ أسود 
فمن المعلوم أن السياسة الرسمية التركية، فمن المعلوم أن السياسة الرسمية التركية، 
منذ منتصف القرن العشرين وحتى اآلن، منذ منتصف القرن العشرين وحتى اآلن، 
وعلــــــى مدار مــــــا يزيد عن خمســــــة وعلــــــى مدار مــــــا يزيد عن خمســــــة 
وخمســــــين عامــــــا، ال تتوافق مع وخمســــــين عامــــــا، ال تتوافق مع 
مصالح الشــــــعوب العربية من مصالح الشــــــعوب العربية من 
عدة جوانــــــب: مثال الخالف عدة جوانــــــب: مثال الخالف 
المستعر لعقود بين سوريا المستعر لعقود بين سوريا 
بخصــــــوص  بخصــــــوص وتركيــــــا  وتركيــــــا 
والنزاع  والمياه  الحدود 
على لواء اإلسكندرونة 
(حطاي)، والذي لم تتم 
باتفاق  مؤقتــــــا  تنحيته 
الطرفيــــــن ســــــوى فــــــي 
األخيرة  الثالث  السنوات 

فقط. فقط. 
 ثــــــم أن تركيا كانت 
مــــــن أوائــــــل دول العالم التي مــــــن أوائــــــل دول العالم التي 
اعترفــــــت بدولة إســــــرائيل (في اعترفــــــت بدولة إســــــرائيل (في 
١٩٤٩/٣/٢٨) قبــــــل أن تجف الدماء ١٩٤٩/٣/٢٨) قبــــــل أن تجف الدماء 
العربيــــــة النازفة في حــــــرب ١٩٤٨. وهي العربيــــــة النازفة في حــــــرب ١٩٤٨. وهي 
كذلك انضمــــــت عام ١٩٥٢ لحلف األطلســــــي كذلك انضمــــــت عام ١٩٥٢ لحلف األطلســــــي 
وفتحت ٢٦ منشــــــأة عســــــكرية أمريكية على األراضي 
التركيــــــة، وذلك كــــــرد فعل لتغير األوضــــــاع في مصر عقب 
حركــــــة الضبــــــاط األحرار في العام نفســــــه. ثــــــم انضمت عام 
١٩٥٥ لـ"حلــــــف بغــــــداد" المعــــــادي لنزعة االســــــتقالل المتنامية 
لدى الشــــــعوب العربية آنذاك. ووقعت اتفــــــاق صيانة الطائرات 
العســــــكرية التركية في ورش جيش الدفاع اإلســــــرائيلي في 

اهلجمة اإلسرائيلية على غزة 
وحقيقة املساعي الرتكية

اهلجمة اإلسرائيلية على غزة 
وحقيقة املساعي الرتكية

اهلجمة اإلسرائيلية على غزة 

أحمد زكريا 
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١٩٥٦، وتال ذلك تأييدها للعدوان الثالثي على مصر الذي لعبت 
فيه إسرائيل دورا رئيسيا.

 ليس هذا فقط، بل إن تركيا صوتت في األمم المتحدة ضد 
استقالل الجزائر ١٩٥٧، في تناقض مع مصالح ورغبات الشعب 
العربي في التحرر. وهي أيضا وفرت للقوات األمريكية كل 
نواحي الدعم والمساندة إبان التدخل األمريكي في لبنان عام 
١٩٥٨ متحدية مشــــــاعر الغضب الجماهيــــــري العربية وقتها، ما 
حولها إلى قاعدة رئيسية لسياسة الواليات المتحدة األمريكية 

في العالم، ومنطقة الشرق األوسط على وجه الخصوص. 
أما إبان الحرب العراقية اإليرانية، ســــــبتمبر ١٩٨٠/ أغسطس 
١٩٨٨، تلك الحرب التي استنزفت طاقات شعوب البلدين بال طائل، 
فقد وقعت تركيا اتفاقا ســــــريا مع إسرائيل، تم بموجبه تزويد 
إيران الخميني اإلســــــالمية باألسلحة اإلســــــرائيلية عبر تركيا، 

مقابل هجرة اليهود اإليرانيين إلسرائيل، عبر تركيا أيضا.
وإبان العدوان اإلســــــرائيلي على لبنان في ١٩٨٢/٦/٤ تعاونت 
تركيا وإســــــرائيل في مواجهة ما أســــــمياه باإلرهاب. فتعاونت 
أجهزة مخابرات الطرفين في برامج اســــــتخباراتية مشتركة 
أدى فيهــــــا كٌل الخدمــــــات لآلخــــــر، فاســــــتفادت تركيــــــا مــــــن 
أجهزة مخابرات الطرفين في برامج اســــــتخباراتية مشتركة 
أدى فيهــــــا كٌل الخدمــــــات لآلخــــــر، فاســــــتفادت تركيــــــا مــــــن 
أجهزة مخابرات الطرفين في برامج اســــــتخباراتية مشتركة 

المعلومــــــات التي حصلت عليها من إســــــرائيل حول الحركات 
الكرديــــــة واألرمنية والتركيــــــة المعارضة الناشــــــطة آنذاك 
في الســــــاحة اللبنانية، متوافقــــــة ومتحالفة مع حركة التحرر 
الوطني الفلســــــطيني والجبهة الوطنية التقدمية اللبنانية، في 
مقابل ما قدمته تركيا إلســــــرائيل من معلومات اســــــتخباراتية 

مماثلة عن النشاط الفدائي الفلسطيني.
ُتوج ذلك كله باإلعالن في مارس ١٩٩٦ عن اتفاق شــــــراكة 

مماثلة عن النشاط الفدائي الفلسطيني.
ُتوج ذلك كله باإلعالن في مارس ١٩٩٦ عن اتفاق شــــــراكة 

مماثلة عن النشاط الفدائي الفلسطيني.

وحلــــــف عســــــكري إســــــرائيلي/ تركي، تنــــــاول كل نواحي 
العالقات العســــــكرية على كافة المســــــتويات بين الطرفين، 
من صفقات ســــــالح إســــــرائيلية إلى تركيا، إلى صيانة معدات 
وطائرات عســــــكرية وخالفــــــه، إلى تبادل خبــــــرات ومعلومات 
وتعاون على المســــــتوى االســــــتخباراتي العســــــكري والتقني ، 
وما إلى ذلك مــــــن مختلف المجاالت العســــــكرية التي ضخت 
لالقتصاد اإلســــــرائيلي ما يزيد عن عشــــــرين مليار دوالر خالل 

السنوات الخمس التالية لالتفاق المذكور. 
وفــــــي مقابل التعــــــاون التركي مع إســــــرائيل، على خلفية 
اتفاق الشراكة العســــــكرية، وبغية التقارب وتوثيق العالقات 
اإلســــــرائيلية مع تركيا، قدمت إســــــرائيل خدمتها األساســــــية 
للحكم التركي، بضلوعها في التخطيط والترتيب والتنفيذ 
لمؤامرة اعتقال القائد والزعيم الكردي "عبد اهللا أوجالن"، 
بتدبيــــــر مؤامــــــرة طويلة انتهت باختطافه مــــــن نيروبي في ١٥ 
فبرايــــــر/ شــــــباط ١٩٩٩ وتســــــليمه لتركيا، حيــــــث نفذت تلك 
المؤامــــــرة المخابــــــرات اإلســــــرائيلية (الموســــــاد) بالتعاون مع 
المخابــــــرات المركزيــــــة األمريكية ومشــــــاركة العديد من 
األجهزة االستخباراتية والجهات األمنية والدبلوماسية العربية 

واألوروبية الصديقة إلسرائيل. 
وهنــــــاك كذلك الدور النشــــــط الــــــذي لعبتــــــه تركيا على 
مدار أكثر من ســــــنتين للتقريب بين سوريا وإسرائيل، بإدارة 
مباحثات سرية بين الطرفين بهدف استدراج الحكم السوري 

لجوقــــــة دول "االعتــــــدال" العربي الخاضعة لإلرادة السياســــــية 
اإلســــــرائيلية، وأيضا تغافل الحكم التركــــــي لكل المجازر 
التي ارتكبتها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني طوال سنوات 
مــــــا بعد االنتفاضة الثانية، التــــــي راح ضحيتها اآلالف من أبناء 
الشعب الفلسطيني بين شهيد وجريح، فضال عن غض الطرف 
عن العدوان الوحشــــــي اإلسرائيلي األســــــود على الشعب اللبناني 

في ٢٠٠٦. 

أالعيب تركية
بعــــــد اســــــتعراض الموقف التركــــــي من القضايــــــا العربية 
الــــــذي يفضح بجالء التوجــــــه الثابت والمتصاعــــــد للتعاون مع 
إسرائيل، يثور سؤال حول محددات الموقف التركي المتشدد 
ضد اســــــرائيل حيال األزمة األخيرة. فقــــــد اعتبر "رجب طيب 
أردوغــــــان" أن االعتداء اإلســــــرائيلي الجاري علــــــى غزة يمثل 
"إهانة للدولة التركية"، ليس الرتكاب إسرائيل جرائم حرب 
ضد الشــــــعب الفلسطيني، وليس ألنه مصادرة إسرائيلية لحرية 
اختيار الشعب الفلســــــطيني لقيادته السياسية وخطه السياسي 
المقاوم والمســــــتقل، وإنما ألن إيهود أولمرت "اســــــتغَــفَّــَل" 
أردوغــــــان، بعد أن قطع له وعدا خالل زيارته األخيرة لتركيا، 
ســــــتة أيام قبل بدء الضربة اإلســــــرائيلية لقطاع غزة، بالتعاطي 
مع رؤية "أردوغان" المقترحة بدخول تركيا كوســــــيط بين 
حماس وإسرائيل ودراستها مع مجلس الوزراء اإلسرائيلي. فما 
هي محددات الموقف التركي حيال األحداث الملتهبة في غزة 

حاليا؟
طمــــــوح تركيا إلى االنضمــــــام إلى االتحــــــاد األوروبي، مع 
إدراكها بأن ذلك لن يتحقق إال عبر البوابة اإلسرائيلية، خاصًة 
طمــــــوح تركيا إلى االنضمــــــام إلى االتحــــــاد األوروبي، مع 
إدراكها بأن ذلك لن يتحقق إال عبر البوابة اإلسرائيلية، خاصًة 
طمــــــوح تركيا إلى االنضمــــــام إلى االتحــــــاد األوروبي، مع 

بعد اتخــــــاذ االتحاد األوروبي قــــــرارا فــــــي ٢٠٠٨/١٢/٨ بتعزيز 
عالقته مع إسرائيل، دفع تركيا للعب دورا يخدم في محصلته 
النهائية المصالح اإلســــــرائيلية في األزمة األخيرة في غزة، وإن 
كان مغلفــــــا بالنوايــــــا الطيبة بوقف العدوان اإلســــــرائيلي على 

غزة.
فقــــــد تلقـفـت تركيا زيارة "أحمد أبو الغيط" ألنقرة عقب 
بداية الحملة اإلســــــرائيلية بدهشة. حيث قدمت مصر لتركيا 
خدمــــــًة غيــــــر متوقعة بدفعها للمشــــــاركة فــــــي إدارة األحداث 
الجارية بالمنطقة دون طلب من تركيا ذاتها. وكأن مصر قد 
تنازلت عن الدور المأمول منها عربيا كقيادة إقليمية وقدمته 
لتركيا طواعيًة. وســــــرعان ما طورت تركيا دهشتها إلى فعٍل 
مباشــــــر. فسارع أردوغان بمباشرة جولته في المنطقة، حيث لم 
يحمــــــل مبادرة تركية خاصة لحل األزمة األخيرة، وإنما حمل 
تصور دول االعتدال العربية في المنطقة (المؤيدة للتهدئة مع 
إســــــرائيل وعقد اتفاقات المصالحة معهــــــا)، ذلك التصور الذي 
يحقق األهداف اإلســــــرائيلية في النهايــــــة، والذي ارتكز على 
مقترحات وزير الخارجية المصري بـ(وقف "طرفي" الصراع 
إلطــــــالق النار، وعودة "الطرفيــــــن" للتهدئة، وفتح المعابر بين 

غزة وإسرائيل، مقابل رفع الحصار).
ر المقترح الثالث إلى (فتح جميع المعابر،  إال أن أردوغان طوَّ
بما فيها معبر رفح، مع عرض نزول قوات تركية لتنفيذ ذلك، 
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إن لــــــزم األمر!) على أمل أن تقبل حماس ومصر بهذا التعديل 
الذي يحل الخالف بين الطرفين فيما يتعلق بهذه النقطة.

مثلت زيارة "أحمد أبو الغيــــــط" وزير الخارجية المصري 
لتركيا إعالنا بعدم قدرة الدبلوماسية المصرية على مواصلة 
وســــــاطتها بين المقاومة المسلحة الفلســــــطينية باعتبارها قوة 
تحررية وقــــــوة االحتالل اإلســــــرائيلية، بل وترشــــــيحا مصريا 
لتركيــــــا وتزكيًة لها لخالفة مصر للقيام بهذا الدور، خاصًة 
وأن السياســــــة التركية مرتبطة عضويا بإسرائيل، وطموحات 
الطرفين في المنطقة مشتركة استراتيجيا وتخدم التوجهات 
السياسية لدول "االعتدال" العربية. وهو ما منح فرصة ذهبية 
النطالق المســــــاعي الدبلوماســــــية التركية في المنطقة لدى 
كافة األطراف، ســــــواء محور "االعتــــــدال" العربي، أو محور 
"الممانعة"، بما يضمن نشاطا سياسيا تركيا في قلب المنطقة 

وتوســــــيعا لتواجدها السياســــــي الذي تطمح لتنميته وتوســــــيعا لتواجدها السياســــــي الذي تطمح لتنميته 
في مواجهة نمو التواجد اإليراني المتزايد في مواجهة نمو التواجد اإليراني المتزايد 

في العراق والمنطقة بأسرها، خاصة في العراق والمنطقة بأسرها، خاصة 
مع تحالفها مع الحكم الســــــوري مع تحالفها مع الحكم الســــــوري 

المقاومــــــة  لقــــــوى  المقاومــــــة ودعمهــــــا  لقــــــوى  ودعمهــــــا 
اللبنانية، ذلك األداء السياسي اللبنانية، ذلك األداء السياسي 

الــــــذي بــــــات يتضــــــرر منه الــــــذي بــــــات يتضــــــرر منه 
"االعتــــــدال"  "االعتــــــدال" محــــــور  محــــــور 
العربــــــي على المأل وبال العربــــــي على المأل وبال 
كًال  ويــــــؤرق  مواربة، 
العربــــــي على المأل وبال 
كًال  ويــــــؤرق  مواربة، 
العربــــــي على المأل وبال 

المتحدة  الواليــــــات  من 
وإسرائيل،  األمريكية 
فضال عن تركيا ذاتها. 
أردوغان  زيارة  أردوغان مثلت  زيارة  مثلت 
للمنطقة ابتداًء بدمشــــــق للمنطقة ابتداًء بدمشــــــق 

صمــــــام أمان هام بالنســــــبة صمــــــام أمان هام بالنســــــبة 
لتركيا لمنع انهيار الوساطة لتركيا لمنع انهيار الوساطة 

التركية بين إسرائيل وسوريا التركية بين إسرائيل وسوريا 
إثــــــر الهجوم اإلســــــرائيلي العنيف إثــــــر الهجوم اإلســــــرائيلي العنيف 

على "حماس" حليف سوريا، ووصول على "حماس" حليف سوريا، ووصول 
تلك الوســــــاطة إلى نقطة الال عودة، بســــــبب تلك الوســــــاطة إلى نقطة الال عودة، بســــــبب 

دعم ســــــوريا لـ"حماس" في الوقت الذي تحتفظ فيه دعم ســــــوريا لـ"حماس" في الوقت الذي تحتفظ فيه 
تركيا بعالقة مميزة مع إســــــرائيل. فقد بادر أردوغان بنفسه، 
مســــــتبقا بذلك الموقف الســــــوري، بإعالن وقف وســــــاطته في 
المفاوضات غير المباشــــــرة بين دمشــــــق وتــــــل أبيب كرد فعل 
للعدوان اإلسرائيلي على غزة، معقبا على ذلك بزيارته لدمشق 
كأول محطة له في المنطقة، األمر الذي يضمن استمرار الصلة 
الوثيقة بين تركيا وســــــوريا. وفي الوقت نفســــــه فإن العالقات 
التركية اإلسرائيلية لن تتأثر سلبا بتلك التصريحات التركية 
النارية ليقين تل أبيب برســــــوخ عالقتها االستراتيجية بأنقرة، 
فضال عــــــن أن الموقف التركي إنما ينطلق من قاعدة تحقيق 
مصالح دول "االعتدال" في المنطقة، ولن يقطع أشــــــواطا في 
اتجاه محور "الممانعة" لتحالف ذلك المحور مسبقا مع إيران 
وهو ما يناقض الطموحات التركية في المنطقة، األمر الذي 

يضمن لتركيا إمكانية إعادة تفعيل وساطتها بين دمشق وتل 
أبيب مستقبال بسالســــــة ودون حساسية من جانب دمشق حيال 
أنقره، وذلك حين تهدأ األمور ويصبح الظرف السياسي مواتيا 

إلستكمال تلك المساعي. 

حسابات داخلية
عقب اندالع الهجمة اإلســــــرائيلية في ٢٠٠٨/١٢/٢٧، شــــــهدت 
عــــــدد من المــــــدن الكرديــــــة  الواقعة ضمن النطاق السياســــــي 
للدولة التركية (باطمان وغيرها) تظاهرات احتجاجية منددة 
بوحشــــــية العدوان االســــــرائيلي، تبعتها تظاهرات في إستانبول 
وأنقرة والعديد من المدن التركية أكدت على نفس الموقف 
التضامني الشعبي مع جماهير غزة في محنتهم. وهذا أمر لم 
يغفله أردوغان، فأطلق تصريحاته المنددة بالعدوان اإلسرائيلي 
تلبية لمطالب الشارع التركي. ثم انطلق في جولته تلبية لمطالب الشارع التركي. ثم انطلق في جولته 
المكوكية في المنطقــــــة العربية مغازال المكوكية في المنطقــــــة العربية مغازال 
مشاعر الناخبين الكردي والتركي مشاعر الناخبين الكردي والتركي 
ومستجيبا لرغبته باعتباره "يهب" ومستجيبا لرغبته باعتباره "يهب" 
لوقف نزيف الدم الفلســــــطيني لوقف نزيف الدم الفلســــــطيني 
وإنهاء العدوان اإلســــــرائيلي، وإنهاء العدوان اإلســــــرائيلي، 
آمــــــال في حشــــــد األصوات آمــــــال في حشــــــد األصوات 
االنتخابية في االنتخابات االنتخابية في االنتخابات 
البلدية  في مارس/ آذار 
٢٠٠٩ لصالح حزبه (حزب 
والتنميــــــة)،  العدالــــــة 
عليها  يزاحمــــــه  التــــــي 
"حــــــزب  األول  عــــــدوه 
الكردســــــتاني"  العمال 
"حزب  مــــــع  "حزب المتحالــــــف  مــــــع  المتحالــــــف 
الديمقراطي"،  الديمقراطي"، المجتمــــــع  المجتمــــــع 
حيث يحظى تحالفهما بثقل حيث يحظى تحالفهما بثقل 
كبير فــــــي المناطق الكردية كبير فــــــي المناطق الكردية 
بشــــــرق ووســــــط وجنوب تركيا، بشــــــرق ووســــــط وجنوب تركيا، 
بل وفــــــي بعض الدوائر االنتخابية في بل وفــــــي بعض الدوائر االنتخابية في 
أنقرة وإســــــتانبول نفســــــيهما، حيث يشكل أنقرة وإســــــتانبول نفســــــيهما، حيث يشكل 
هذا التحالف تهديــــــدا حقيقيا ألردوغان، عالوة على 
المنافســــــة الشرســــــة بين "حزب العدالــــــة والتنمية" واألحزاب 
القومية التركية التقليديــــــة المدعومة من الجيش والدوائر 

القضائية في غرب تركيا.

فاقد الشيء 
وأخيرا، علينا أن نؤكد أن "فاقد الشيء ال يعطيه"! ونحن 
هنا نعني تركيا المداهنة الفاقدة أي احترام لحقوق الشــــــعوب 

في التحرر. 
فقــــــد أعلن "حزب العمال الكردســــــتاني" فــــــي ٢٠٠٨/١٢/٧ 
تجميــــــد عملياته العســــــكرية فــــــي المناطق الكردية شــــــرق 
تركيا لمدة تســــــعة أيام، هي فترة عيد األضحى، أسوة بمبادرة 
مماثلــــــة اتخذها الحزب نفســــــه في عيد الفطــــــر الماضي، في 

٣٤



محاولة منه إلتاحة فرصة لتنشيط الحلول السلمية للمشكلة 
الكرديــــــة في تركيا، تلك الحلول التي لم يكف ذلك الحزب 
عن الدعوة لها منذ سنوات إلنهاء المظالم التي يعانيها األكراد 
من تعســــــف الحكومات التركية المتعاقبة بخصوص حقوقه 
القومية والثقافية والتاريخية. فما كان من الجيش التركي، 
وبدعم ومساندة غير محدودة من الحكومة التركية برئاسة 
"أردوغان/ جول"، إال أن واصل قصف المناطق الكردية شرق 
ووســــــط تركيا بالمدفعية والطيــــــران (اإلف ١٦ والكوبرا)، 
موقعا خســــــائر فادحة بالمدنييــــــن والقرويين األكراد، فحطم 
مدارســــــهم ومســــــاجدهم ودورهــــــم، وقضــــــى على مواشــــــيهم 
وأغنامهم، وأشــــــعل النار في غاباتهم، غيــــــر عابيء بآالم هؤالء 
البســــــطاء وال بحقوقهم اإلنسانية، وبنفس النهج البربري الذي 

تمارسه إسرائيل ضد أهالي غزة في حملتها األخيرة.
واســــــتمرت عمليات الجيش التركي دون توقف، وبتعاون 
وتنســــــيق مــــــع قصٍف مماثل مــــــن الجانب اإليرانــــــي على نفس 
المناطــــــق بدعــــــوى محاربة مــــــا يطلق عليه الطرفــــــان: إرهاب 
"حزب العمال الكردســــــتاني"، والحزب المقرب منه في شرق 
كردســــــتان "حزب الحياة الحرة" (البيجــــــاك)، مع تجاهل تام 
إلعــــــالن قوات "حزب العمال" وقــــــف عملياتها. ومن الالفت أن 
تتواجد بعثة عســــــكرية إســــــرائيلية في مدينة "باطمان" منذ 
أكثر من عام تشــــــارك بخبرتها العســــــكرية في تنســــــيق هذه 
الحملة العســــــكرية التركية على المناطــــــق الكردية، التي 
يتواجد فيها "حزب العمال الكردستاني" بدعوى التعاون مع 
الحكومة التركية ضد اإلرهاب، مع إمداد إســــــرائيل لتركيا 
بطائــــــرات (إف ١٦ وكوبــــــرا وهيرون) والتعــــــاون مع الجيش 
التركي في تشــــــغيل وتوجيه تلك الطائرات لمهاجمة المناطق 
الكردية التي يشــــــكل "حــــــزب العمال الكردســــــتاني" القوة 

السياسية األولى فيها.
هــــــذا الموقف يتماثــــــل بكل دقة مــــــع ما تمارســــــه القوات 
اإلسرائيلية مع أهالي قطاع غزة، وباألساليب نفسها، والوحشية 
ذاتها، وتحت نفس االدعاءات. وال عجب في هذا، فكال النظامين 
(التركي واإلســــــرائيلي) تحكمه نفــــــس المعايير والتوجهات 
العنصرية المعادية لحقوق الشــــــعوب. إال أن المثير للدهشة هو 
ما صرح بــــــه "رجب طيب أردوغان" في مؤتمٍر صحفي أعقب 
لقاءه بالقيادة المصرية في شــــــرم الشــــــيخ. حيــــــث قال إن بالده 
ســــــتحاول وقف العدوان على غزة من خالل عضويتها المؤقتة 
في مجلس األمــــــن. وجدد أردوغان دعوة بالده إلى وقف فوري 
إلطالق النار، مؤكدا أن تركيا لن تقف مكتوفة األيدي أمام 
أي مظالم تتم ممارســــــتها في المنطقة. ويثور هنا سؤال يؤرق 
ضمير كل حر ومنصف: أال تقع كردستان في "المنطقة"؟ 
أال يمثــــــل قصــــــف الجيش التركــــــي حاليــــــا للقرويين الكرد 
وتحطيــــــم حياتهــــــم "مظالم"؟، أال يجــــــدر "بالطيب أردوغان" 
إيقاف المجازر التركية ضد الشــــــعب الكردي قبل أن يحاول 
وقف مجازر أصدقائه اإلســــــرائيليين بحق الشــــــعب العربي في 
غزة، كي تكتســــــب مســــــاعيه مصداقية حقيقية أمام شعوب 
المنطقــــــة؟ حقــــــا إن "فاقــــــد الشــــــيء ال يعطيــــــه" واالزدواجية 

السياسية هي انتهازية ال تنطلي على أحد!

أولمرت في زيارته لتركيا قبل �لهجوم علي غزة

تدمير موقع حزب �لعمال �لكردستاني

أردوغان قبل �نسحابه من د�فوس

�لتضامن �لشعبي �لتركي مع غزة
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٢ نوفمبر ١٨٣١
بدء حملة إبراهيم باشا، ابن محمد علي، وعلى والية سورية التي ظلت 
تحت الحكم العلوي لمدة عشر سنوات (حتى ١٩ فبراير/١٨٤١) مما نبه 

االستعمار إلى خطر مشروع محمد علي.

١٤ مايو ١٨٣٤
اندالع ثورة على حكم إبراهيم تم قمعها خالل شهور.

١٨٦٩
الدولة العثمانية تصدر قرارا بالسماح بتمليك األراضي لألجانب.

١٨٧٥
إنشاء أول جمعية سرية لمناهضة الحكم العثماني إنشاء أول جمعية سرية لمناهضة الحكم العثماني 

في بيروت، ثم انتشار الجمعيات المماثلة في في بيروت، ثم انتشار الجمعيات المماثلة في 
شتى أرجاء والية سورية.

٥ أغسطس ١٨٨٢
تأسيس أول مستعمرة يهودية: 
صهاينة  ومهاجرة  مهاجر   ١٢
ــا يــؤســســون في  ــي مــن رومــان
يـــافـــا مــســتــوطــنــة "ريـــشـــون 

لتسيون".

٢٩ أغسطس ١٨٩٧
األول  الصهيوني  المؤتمر  األول انعقاد  الصهيوني  المؤتمر  انعقاد 

تيودور  برئاسة  بسويسرا  بازل  تيودور في  برئاسة  بسويسرا  بازل  في 
الصهيونية  الحركة  الصهيونية هرتزل مؤسس  الحركة  هرتزل مؤسس 

وصاحب كتاب دولة اليهود ١٨٩٦.وصاحب كتاب دولة اليهود ١٨٩٦.

٢٤ يونيو ١٩٠١
تأسيس الصندوق القومي اليهودي الذي يمول الهجرة واالستيطان حتى 

اليوم.

٨ أبريل ١٩٠٤
يد  انطلقت  بمقتضاه  الذي  وفرنسا  بريطانيا  بين  الودي  االتفاق  توقيع 
بريطانيا في مصر والسودان والعراق وفلسطين، وانطلقت يد فرنسا في 

المغرب وتونس والجزائر ولبنان وسوريا.

مايو ١٩١٦
(رجل  العثمانية  الواليات  لتقسيم  السري  بيكو  سايكس/  اتفاق  عقد 

أوروبا المريض) بين بريطانيا وفرنسا، وبمصادقة روسيا.

٢ نوفمبر ١٩١٧
اللورد  إلــى  رســالــة  يرسل  بالفور  آ.ج.  البريطاني  الخارجية  ــر  وزي
اليهودي ل. و. دي روتشيلد يشير فيها إلى تأييد الحكومة البريطانية 
إلنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين، وهو ما اشتهر باسم "وعد 

بالفور".

٣ أبريل ١٩١٨
احتالل الجيش البريطاني  لفلسطين.

١٩١٨
تشكيل الحزب العربي الموالي لبريطانيا ونظيره الموالي لفرنسا، في 

الوقت الذي تشكلت فيه الجمعية الفدائية الغتيال األعداء.الوقت الذي تشكلت فيه الجمعية الفدائية الغتيال األعداء.

١٩١٩ 
الفلسطيني  الــشــيــوعــي  الــحــزب  الفلسطيني تــأســيــس  الــشــيــوعــي  الــحــزب  تــأســيــس 

(PCP) الذي ضم يهودا وعرب.(PCP) الذي ضم يهودا وعرب.

٢٧ يناير ١٩١٩
ـــي  ـــوطـــن ــــاد الــــمــــؤتــــمــــر ال ــــق ــــع ان
والــمــطــالــبــة  األول  الفلسطيني 
بــإلــغــاء وعـــد بــالــفــور واســتــقــالل 
فلسطين واعتبار فلسطين جزءا 

من سوريا. 

٢٧ فبراير ١٩٢٠
مظاهرة فلسطينية احتجاجا على سلخ مظاهرة فلسطينية احتجاجا على سلخ 
بالفور  وعــد  وضــد  سوريا  عن  بالفور فلسطين  وعــد  وضــد  سوريا  عن  فلسطين 

شارك فيها ٤٠ ألفا.شارك فيها ٤٠ ألفا.

٢٤ مارس ١٩٢٠
مؤتمر سان ريمون الذي وضع فلسطين تحت االنتداب البريطاني الذي 

بدأ رسميا في يوليو ١٩٢٢.

٤ أبريل ١٩٢٠
جوهرها،  فــي  طبقية  مظهرها،  فــي  طائفية  مصادمات  انـــدالع 
لليهود  االنــتــداب  وتحيز  اليهودية  المؤسسات  ممارسات  بسبب 

وتمييزهم.

٢٠ أكتوبر ١٩٢٠
ببيع  السماح  يعلن  فلسطين  في  سامي  مندوب  أول  صمويل  هيربرت 

األراضي لليهود.

موجز تاريخ القضية الفلسطينية
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٢٠ يونيو ١٩٢٢
إنشاء  على  بالموافقة  باإلجماع  قــرارا  يصدر  األمريكي  الكونجرس 

وطن قومي لليهود في فلسطين.

١٠ أغسطس ١٩٢٢
الذي قضي  البريطانية  االنتداب  قبل سلطة  فلسطين من  دستور  إعالن 
من  و٤  اإلنجليز،  من   ٦ منهم  عضوا،   ٢٢ من  تشريعي،  مجلس  بإنشاء 
المندوب  ويرأسه  ويهوديين،  ومسيحيين  مسلمين   ٨ وانتخاب  اليهود، 

السامي، وقد قاطع العرب انتخاب المجلس. 

١١ سبتمبر ١٩٢٢
إلى فقدان قيادة  أدى  البريطاني على فلسطين، وهو ما  االنتداب  إعالن 
الحركة الوطنية التجاهها وسقوطها في فترة ركود، وكذلك ظهور 
الوكالة  وراءهـــا  تقف  و"الـــــزراع"،  "الــوطــنــي"  مثل  مشبوهة،  أحـــزاب 

اليهودية.

٢١ مارس ١٩٢٥
تأسيس أول اتحاد للعمال في فلسطين. 

٢٣ أغسطس ١٩٢٩
اندالع هبة البراق بعد تجمهر اليهود وادعائهم ملكية الحائط، وقد دامت 
أسبوعين في القدس وصفد والخليل وأسفرت عن عدد كبير من القتلى. 
الكفاح  وقتها)  (الفتية  البرجوازية  فيها  قادت  بذلك مرحلة  بدأت  وقد 

الوطني مستقوية بالعمال والفالحين.
  

٢٠ أكتوبر ١٩٣٠
يقيد  أنه  المفترض  من  الــذي  األبيض  الكتاب  تصدر  بريطانيا 
بيع  ونــســب  لفلسطين  المتجهين  الصهاينة  المهاجرين  أعـــداد 

األرضي لهم.

١٦ مارس ١٩٣٣
انعقاد مؤتمر الشباب في يافا الذي حضره نحو ألف شخص من مختلف مدن 

فلسطين وقراها، وتبني المؤتمر برنامجا للنضال ضد حكومة االنتداب.

٢٧ أكتوبر ١٩٣٣
انطالقا من مؤتمر الشباب تم وضع برنامج للمظاهرات واإلضراب 
بقمع  المظاهرات  قوبلت  وقــد  الضرائب،  دفــع  عن  واالمتناع  العام 

دموي.

١٩ نوفمبر ١٩٣٥
شرطة االنتداب تقتل عز الدين القسام زعيم النضال المسلح واستمرار 

تنظيمه بعده.

٢٩ نوفمبر ١٩٣٥
العصابات  تــزويــد  على  احتجاجا  فلسطين  فــي  الــعــام  اإلضــــراب  إعـــالن 

الصهيونية بالمال والسالح.

١٨ أبريل ١٩٣٦
بدء الثورة الفلسطينية ضد االنتداب البريطاني منطلقة من مدينة يافا 

حيث انتشرت بعدها إلى كل أجزاء فلسطين.

٧ يوليو ١٩٣٦
لجنة بيل البريطانية توصي بتقسيم فلسطين، ورفض الشعب الفلسطيني 
ألف  و١٥  شهيد،   ٥٠٠٠ الثورة  خلفت  وقد   .١٩٣٩ عام  حتى  الثورة  وتجدد 

مصاب، و٩ آالف معتقل، وهدم ٥٠٠٠ منزل، مقابل مقتل ٤٠٠ صهيوني.

١١ أكتوبر ١٩٣٦
اللجنة العربية العليا المكونة من األحزاب العربية الستة التي ركبت الثورة 

بعد اندالعها تدعو لوقف اإلضراب استجابة لنداء الملوك واألمراء العرب.

٢٧ مارس ١٩٣٩
مقتل عبد الرحيم الحاج محمد القائد العسكري للثورة.

١٧ مايو ١٩٣٩
مع هبوب ريح الحرب، بريطانيا تصدر الكتاب األبيض الذي تتعهد فيه 
بمنح فلسطين االستقالل بعد عشر سنوات وبتقييد الهجرة اليهودية، وقد 

رفضه العرب والصهاينة.

 مايو ١٩٤٢
مؤتمر بالتيمور الصهيوني يقرر نقل ثقل الحركة إلى الواليات المتحدة.

سبتمبر ١٩٤٣
انسالخ األعضاء العرب من "الحزب الشيوعي الفلسطيني" الذي اقتصر 

على اليهود وتكوين "عصبة التحرر الوطني".

٧ سبتمبر ١٩٤٤
بريطانيا توافق على تشكيل "الفيلق اليهودي" داخل الجيش البريطاني.

٢٠ أبريل ١٩٤٦
وتسهيل  صهيوني  ألــف   ١٠٠ بإدخال  توصي  أمريكية  األنجلو/  اللجنة 

انتقال األراضي لهم.

١٤ فبراير ١٩٤٧
بريطانيا تحيل القضية الفلسطينية إلى األمم المتحدة بعد فشل مؤتمر لندن.

٢٦ سبتمبر ١٩٤٧
بريطانيا تعلن عزمها إنهاء انتدابها على فلسطين.

٢٩ نوفمبر ١٩٤٧
 ،٪٤٦ عربية،  دولــة  إلى  فلسطين  بتقسيم   ١٨١ رقم  المتحدة  األمــم  قــرار 
وأخرى يهودية، ٥٤٪، من مساحة فلسطين، وهو القرار الذي وافق عليه 

٣٣ صوتا مقابل رفض ١٣ وامتناع ١٠ عن التصويت.
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١٦  ديسمبر ١٩٤٧
مجلس جامعة الدول العربية يرفض قرار تقسيم فلسطين بوصفه غير 

قانوني.

٢٥  ديسمبر ١٩٤٧
تأسيس قوات الجهاد المقدس في فلسطين بقيادة عبد القادر الحسيني.

١ يناير ١٩٤٨
اإلعالن عن تشكيل جيش اإلنقاذ الوطني بقيادة فوزي القوقجي لمساعدة 

الفلسطينيين في نكبتهم.

١٤ مايو ١٩٤٨
بن جوريون يعلن قيام دولة إسرائيل والواليات المتحدة تعترف بها ثم 

االتحاد السوفييتي، وباقي الدول الكبرى تباعا.

١٥ مايو ١٩٤٨
إعالن إنهاء االنتداب البريطاني على فلسطين إعالن إنهاء االنتداب البريطاني على فلسطين 

ـــة الــعــدو  ـــة الــعــدو بــعــد ســاعــات مــن إعـــالن قــيــام دول بــعــد ســاعــات مــن إعـــالن قــيــام دول
الصهيوني على أراضي فلسطين.

١٥ مايو ١٩٤٨
دخــــول وحــــدات مــن خــمــس جيوش 
جيوش  هــي  قــيــادات  بخمسة  عربية 
واالردن  والـــعـــراق  وســـوريـــا  لــبــنــان 
لكن عددها مجتمعة يوازي  ومصر،
عن  ناهيك  الصهيونية،  القوات  ثلث 

فارق المستوى والتسليح.

١١ يونيو ١٩٤٨
ــعــد أن كــانــت  ــعــد أن كــانــت إعـــــالن الـــهـــدنـــة األولــــــى ب إعـــــالن الـــهـــدنـــة األولــــــى ب

لم  لكن  إجــمــاال.  العرب  لمصلحة  لم المعركة  لكن  إجــمــاال.  العرب  لمصلحة  المعركة 
التقيد  منها  أســبــاب،  لعدة  الكامل  النصر  التقيد يتحقق  منها  أســبــاب،  لعدة  الكامل  النصر  يتحقق 

بتعليمات بريطانيا بعدم تخطي حدود التقسيم.

٩ يوليو ١٩٤٨
انتهاء الهدنة التي لم يستغلها العرب بينما أصبح العدو الصهيوني يملك 

قوة بحرية وجوية صغيرة لكن فعالة.

١٨ يوليو ١٩٤٨
بعد تسعة أيام من القتال سقطت فيها المزيد من األراضي في يد الصهاينة، 
فرض مجلس األمن الهدنة الثانية وعّين الكونت برنادوت مبعوث األمم 

المتحدة مسئوال عن تنفيذ القرار.

١٧ سبتمبر ١٩٤٨
لتقسيم  به  تقدم  مشروع  بسبب  الصهاينة  أيــدي  على  بــرنــادوت  اغتيال 

فلسطين وعودة الالجئين، وتجاهل الصهاينة للهدنة.

٢٤ فبراير ١٩٤٩
توقيع اتفاقية رودس بين الدول العربية وإسرائيل بعد استيالء األخيرة 
على ٧٧,٤٪ من مساحة فلسطين وتشريد أكثر من ثمانمائة ألف الجيء 

في الضفة والقطاع ودول الطوق.

٦ مارس ١٩٤٩
قبول إسرائيل عضوا كامال في األمم المتحدة.

٨  ديسمبر ١٩٤٩
الالجئين  لــغــوث  الــدولــيــة  الــوكــالــة  تأسيس  عــن  تعلن  المتحدة  األمـــم 

الفلسطينيين وتشغيلهم (األونروا).

١١  ديسمبر ١٩٤٩
األمم المتحدة تصدر قرارها رقم ١٩٤ الذي يكفل حق العودة للفلسطينيين 

تحت حكم العدو الصهيوني.تحت حكم العدو الصهيوني.

مايو ١٩٥٠
إلى  فلسطين  مــن  الشرقي  الــجــزء  إلى ضــم  فلسطين  مــن  الشرقي  الــجــزء  ضــم 
الضفة  اســـم  يــحــمــل  ــح  وأصــب الضفة األردن  اســـم  يــحــمــل  ــح  وأصــب األردن 

الغربية.

٤ يوليو ١٩٥٠
ــيــلــي يصدر  اإلســرائ الــكــنــيــســت 
قانون بحق الهجرة لكل يهودي 
تحت اسم "زخوت هاشيفا" (حق 

العودة).

مايو ١٩٥١
الشيوعي  الوطني  التحرر  عصبة  الشيوعي تنظيم  الوطني  التحرر  عصبة  تنظيم 
ينضم إلى حلقات ماركسية باألردن ويكون ينضم إلى حلقات ماركسية باألردن ويكون 
"الحزب الشيوعي األردني" مقابل تكوين الحزب "الحزب الشيوعي األردني" مقابل تكوين الحزب 
الشيوعي الفلسطيني في قطاع غزة في أغسطس ١٩٥٣.الشيوعي الفلسطيني في قطاع غزة في أغسطس ١٩٥٣.

٢٣ يوليو ١٩٥٢
حركة الضباط األحرار في مصر.

١٤ أكتوبر ١٩٥٣
الالجئين  توطين  المصرية على  الحكومة  الغوث تصل التفاق مع  وكالة 
الفلسطينيين في سيناء، ويفشل المشروع بسبب المعارضة الشعبية الجارفة.

١٤ أكتوبر ١٩٥٣
الوطني  الحرس  بقوات  ينفردون  اإلسرائيليون  الجنود  قبية:  مذبحة 

باألردن الذين جردتهم حكومتهم من الذخائر.

٢٤ فبراير ١٩٥٥
تشكيل حلف بغداد الموالي لالستعمار ضد المد القومي بزعامة عبد الناصر.
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١ مارس ١٩٥٥
مظاهرات مناهضة لمشروع التوطين تحالف فيها اإلخوان والشيوعيون 
ضد اإلدارة المصرية وطالبوا بتسليح القطاع. استمرت االنتفاضة ثالثة 
 ٣٠ نحو  خاللها  وسقط  تماما  القطاع  على  المنتفضون  وسيطر  ــام  أي

فلسطيني.

٢ مارس ١٩٥٥
المصريين  الفدائيين  من   ١٤١ الكتيبة  بتشكيل  يأمر  الناصر  عبد 
بقيادة وتدريب المقدم مصطفى حافظ، التي كبدت الصهاينة خسائر 
فادحة، فارتفع صوت العمل الفدائي حتى ١٩٥٨ ثم هبط حتى عاد في 

.١٩٦٥

١ مارس ١٩٥٦
طرد الجنرال جلوب قائد الجيش األردني بسبب الضغوط الشعبية.

٢٩ أكتوبر ١٩٥٦
العدوان الثالثي على مصر ثم انسحابه بعد شهور، لكن قطاع غزة أصبح 

تحت الحكم العسكري اإلسرائيلي.

٢٨ مايو ١٩٦٤
وانعقاد  عربية  قمة  خــالل  الفلسطينية  التحرير  منظمة  إنشاء  إعــالن 
المجلس الوطني الفلسطيني في القدس الشرقية بحضور ٣٥٠ مندوبا، 

حيث تم خالله إقرار الميثاق الوطني الفلسطيني.

١٠ سبتمبر ١٩٦٤
إنشاء جيش تحرير فلسطين.

١ يناير ١٩٦٥
البيان األول لمنظمة "فتح" الفلسطينية يعلن اندالع الثورة الفلسطينية 

المسلحة بعد أول عملية نفذتها ضد العدو الصهيوني.

٥ يونيو ١٩٦٧
النكسة: سالح الطيران اإلسرائيلي يهاجم المطارات المصرية وكذلك 
سيناء  احتالل  يتم  قليلة  أيام  وفي خالل  ولبنان.  األردن وسوريا  يهاجم 

وباقي فلسطين وأرض الجوالن والضفة الغربية.

٢ سبتمبر ١٩٦٧
القمة العربية بالخرطوم تعلن الـــ"الءات الثالثة": ال صلح ال تفاوض ال 

اعتراف بالعدو الصهيوني.

٢٢ نوفمبر ١٩٦٧
قرار مجلس األمن الشهير ٢٤٢ الذي يقضي بانسحاب العدو الصهيوني 

من األراضي التي احتلها في ٥ يونيو ١٩٦٧.

١١  ديسمبر ١٩٦٧
جورج حبش يعلن تأسيس "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين".

٨ مارس ١٩٦٨
الجيش المصري يبدأ "حرب االستنزاف" ضد قوات العدو الصهيوني.

٢١ مارس ١٩٦٨
الشرقية  الضفة  احتالل  تحاول  اإلسرائيلية  القوات  الكرامة:  معركة 
مستخدمة المدرعات تحت غطاء جوي، لكن القوات األردنية تتصدى لها 

عند بلدة الكرامة وتكبدها خسائر فادحة.

فبراير ١٩٦٩
عملية  لتبدأ  التحرير  لمنظمة  التنفيذية  اللجنة  لرئاسة  يصل  عرفات 

سيطرة  فتح على المنظمة.

٢٢ فبراير ١٩٦٩
لينشيء  لتحرير فلسطين"  الشعبية  "الجبهة  نايف حواتمه ينسحب من 

"الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين".

أبريل ١٩٦٩
والقوميين  البعثيين  تشمل  اعتقاالت  حملة  تشن  األردنية  األمــن  قــوات 

العرب والشيوعيين.

١١ فبراير ١٩٧٠
مصادمات بين قوات األمن األردنية والمجموعات الفلسطينية في شوارع 

عمان مما أدى إلى مقتل ٣٠٠.

١٩ يونيو ١٩٧٠
إعالن مبادرة روجرز لوقف إطالق النار بين العرب وإسرائيل.

٧ سبتمبر ١٩٧٠
فدائيون من منظمة التحرير الفلسطينية يخطفون أربع طائرات.

١٦ سبتمبر ١٩٧٠
أيلول االسود: القوات األردنية تهاجم المقاومة الفلسطينية على أراضيها 

لينتقل مركز المقاومة إلى لبنان.

٢٢ سبتمبر ١٩٧٠
مؤتمر قمة بالقاهرة بدعوة من عبد الناصر لوقف المذبحة ضد المقاومة 

في األردن.

٢٨ سبتمبر ١٩٧٠
وفاة الرئيس جمال عبدالناصر وتولى محمد أنور السادات بعده.

١٥ مايو ١٩٧١
السادات يتخلص من كل "الصقور"،  التصحيح  فيما أطلق عليه ثورة 
أي العناصر المتمسكة بخط عبد الناصر في الداخل والخارج، ثم يطرد 

الخبراء السوفييت تقربا للواليات المتحدة.

٣٩



 يوليو ١٩٧١
مــذبــحــة جـــرش حــيــث تــعــرضــت الــمــقــاومــة للقتل والــتــنــكــيــل عــلــى يد 
النظام األردني بعد أن وضع يده على األسلحة والذخيرة بموافقة قيادة 

المقاومة.

٥ سبتمبر ١٩٧٢
عملية فدائية فلسطينية نفذتها منظمة "أيلول األسود" تؤدي إلى قتل ١١ 

إسرائيليا هم البعثة الرياضية في دورة األلعاب األوليمبية بميونيخ.

٢٨  ديسمبر ١٩٧٢
مجموعة من الفدائيين الفلسطينيين تابعين لحركة أيلول األسود تحتل 

مكاتب سفارة العدو الصهيوني في بانكوك.

٦ أكتوبر ١٩٧٣
الجوالن وسيناء  الحرب في  انــدالع  الجوالن وسيناء حرب أكتوبر ٧٣:  في  الحرب  انــدالع  حرب أكتوبر ٧٣: 

بمبادرة من القوات المصرية والسورية، حيث تم بمبادرة من القوات المصرية والسورية، حيث تم 
للقناة  الشرقية  الضفة  من  شريط  للقناة تحرير  الشرقية  الضفة  من  شريط  تحرير 

وجزء صغير من الجوالن.

٢٢ أكتوبر ١٩٧٣
رقم  قـــراره  يصدر  األمــن  مجلس 
بين  الـــنـــار  إطــــالق  ــوقــف  ب  ٣٣٨
الدول العربية والعدو الصهيوني 

في حرب أكتوبر.

١٧ يناير ١٩٧٤
الـــرئـــيـــس األمـــريـــكـــي ريــتــشــارد 

اتفاق  إلــى  التوصل  يعلن  اتفاق نيكسون  إلــى  التوصل  يعلن  نيكسون 
ــــقــــوات بـــيـــن مــصــر  ــفــصــل ال ــــقــــوات بـــيـــن مــصــر نـــهـــائـــي ل ــفــصــل ال نـــهـــائـــي ل

وإسرائيل بعد حرب أكتوبر ١٩٧٣.

٢٢ مايو ١٩٧٥
ياسر عرفات رئيس منظمة التحرير الفلسطينية يعلن بأنه ال 

نية للقضاء على العدو الصهيوني بالقوة وأن هدفه بعيد المدى هو إقامة 
دولة ديمقراطية لشعبه وللشعب اليهودي. 

٣٠ مارس ١٩٧٦
إسرائيل تقوم بحملة مصادرات ألراضي فلسطينيي ٤٨، وقد أصبح هذا 

اليوم "يوم األرض" لتخليد ذكرى النضال ضد المصادرة والتهويد.

١٢ أغسطس ١٩٧٦
ميليشيا الكتائب اللبنانية تقتل ٣٠٠٠ فلسطيني بمساعدة القوات اإلسرائيلية 

في مخيم "تل الزعتر" بعد حصاره وقطع المرافق لشهر ونصف.

٩ نوفمبر ١٩٧٧
الكنيست  ــى  إل للذهاب  اســتــعــداده  الشعب  مجلس  أمـــام  يعلن  ــســادات  ال

اإلسرائيلي، وبالفعل يقوم بزيارة إسرائيل ويلقي خطابا في الكنيست 
في ٢٠ نوفمبر١٩٧٧، ثم يقرر بعد ذلك قطع العالقات مع كل من سوريا 
لرفضهم  الفلسطينية  التحرير  ومنظمة  والــجــزائــر  ــعــراق  وال وليبيا 

تأييده.

٢٨ مارس ١٩٧٨
مصر  بين  السالم  اتفاقية  لعقد  تمهيدا  ديفيد  كامب  معاهدة  توقيع 

وإسرائيل.

١ أبريل ١٩٧٨
اللبنانية،  األراضــي  من  أجزاء  تحتل  اإلسرائيلية  القوات  الليطاني:  عملية 

ومجلس األمن يصدر القرار رقم (٤٢٥) يطالبها بالسحب الفوري لقواتها.

٢ نوفمبر ١٩٧٨
عقد القمة العربية في بغداد وصدور قرار بتعليق عضوية عقد القمة العربية في بغداد وصدور قرار بتعليق عضوية 
مصر ونقل مقر الجامعة العربية من القاهرة إلى مصر ونقل مقر الجامعة العربية من القاهرة إلى 
تــونــس عــقــب تــوقــيــع الـــســـادات عــلــى كامب تــونــس عــقــب تــوقــيــع الـــســـادات عــلــى كامب 

ديفيد. ديفيد. 

٢٦ مارس ١٩٧٩
السادات وبيجن يوقعان نهائيا على 
يعلن  والــســادات  الــســالم،  اتفاقية 
لألمم المتحدة رسميا إنهاء حالة 
الـــعـــداء مــع إســرائــيــل فــي يناير 
١٩٨٠، ثم يقصي رموز المعارضة 
ــر  ــزوي ــت مــــن مــجــلــس الـــشـــعـــب ب

االنتخابات.

٥ فبراير ١٩٨٠
افتتاح أول سفارة إسرائيلية في القاهرة.افتتاح أول سفارة إسرائيلية في القاهرة.

١٨ فبراير ١٩٨٠
في  قـــرار  مــشــروع  ضــد  الفيتو  حــق  تستخدم  واشنطن 
الضفة  إقامة دولة فلسطينية مستقلة في  الدولي يؤيد  مجلس األمن 

الغربية وقطاع غزة.

١٥ مايو ١٩٨٠
ضم  قــرار  يبطل  األمــن  ومجلس  أبدية  عاصمة  القدس  تعلن  إسرائيل 
القدس ٣٠ يونيو/١٩٨٠، والقمة العربية في عمان تعلن مقاطعة أي دولة 

تعترف بالقدس عاصمة إلسرائيل.

٧ يونيو ١٩٨١
 الطيران اإلسرائيلي يقصف مشروع المفاعل النووي العراقي.

١٥  ديسمبر ١٩٨١
إسرائيل تعلن ضم أراضي الجوالن التي احتلتها في ١٩٦٧.

٤٠



١٠ فبراير ١٩٨٢
الضفة  في  الحقا)  الشعب  (حــزب  الفلسطيني  الشيوعي  الحزب  تأسيس 

الغربية وقطاع غزة والشتات.

٦ يونيو ١٩٨٢
التحرير  لمنظمة  التحتية  البنية  لتدمير  لبنان  جنوب  تجتاح  إسرائيل 

الفلسطينية ومقتل ٢٠ ألف شخص خالل العدوان.

٣٠ أغسطس ١٩٨٢
إجبار ياسر عرفات وأكثر من أربعة آالف مقاتل فلسطيني على مغادرة 

لبنان على متن سفينة يونانية.

١٥ سبتمبر ١٩٨٢
ميلشيات الكتائب تنفذ مذبحة صبرا وشاتيال في لبنان بمساعدة الجيش 
اإلسرائيلي على مدار أربعة أيام، وقد راح ضحيتها أكثر من ثالثة آالف 

فلسطيني.

مايو ١٩٨٣
للفساد  معارضتهم  يعلنون  والمنشقون  فتح  صفوف  يصيب  انشقاق 

واالستبداد وترك العمل المسلح، من ثم يتم تكوين "فتح االنتفاضة".

١٧ مايو ١٩٨٣
فور  باالنسحاب  األخــيــرة  فيها  تلتزم  إسرائيل  مع  معاهدة  توقع  لبنان 
مغادرة القوات السورية والفلسطينية لبنان. لكن لبنان تلغي االتفاقية في 

٥ مارس/١٩٨٤ لعدم التزام إسرائيل بها.

٧ أكتوبر ١٩٨٥
أبو عباس يختطفون  بقيادة  الشعبية  التحرير  فدائيين من جبهة  أربعة 
أسير   ٥٠٠ عــن  اإلفــــراج  على  الصهيوني  الــعــدو  إلجــبــار  إيطالية  بــاخــرة 

فلسطيني.

١٠ أكتوبر ١٩٨٥
في  الهبوط  على  مصرية  مدنية  طائرة  يجبر  األمريكي  الجو  ســالح 
إيطاليا كانت تقل مجموعة من المناضلين الفلسطينيين في طريقهم 

لمحكمة العدل الدولية بتهمة اختطاف سفينة ركاب.

٢٥ نوفمبر ١٩٨٧
طائرة شراعية للجبهة الشعبية-القيادة العامة تهاجم معسكرا إسرائيليا 

وتكبده خسائر فادحة مما يعد بادرة قوية لالنتفاضة الوشيكة.

٢٩ نوفمبر ١٩٨٧
إعادة فتح مكاتب منظمة التحرير الفلسطينية في مصر.

٨  ديسمبر ١٩٨٧
الذي  الحدث  وهــو  إيــريــز،  معبر  عند  فلسطينيين  عمال  ثمانية  مقتل 

أطفال  "انتفاضة  أطلق عليها  التي  الفلسطينية  االنتفاضة  أشعل شرارة 
الحجارة".

١٥ ديسمبر ١٩٨٧
اإلسالمية حماس كمنظمة وطنية  المقاومة  الرسمي لحركة  اإلعالن 
جهادية تهدف إلى استرداد فلسطين الوطن التاريخي القومي للفلسطينين 
الذي  ياسين  أحمد  الشيخ  الحركة  أســس  الشريف،  القدس  وعاصمته 

اغتالته المقاتالت الصهيونية في ٢٠٠٤.

١٦ أبريل ١٩٨٨
وحدة إسرائيلية خاصة بقيادة إيهود باراك (رئيس الحكومة فيما بعد) تغتال 

خليل الوزير (أبوجهاد) عضو اللجنة المركزيه في فتح وأحد مؤسسيها.

١٥ نوفمبر ١٩٨٨
قيام  يعلن  بالجزائر  الطارئة  دورتــه  في  الفلسطيني  الوطني  المجلس 
الدولة الفلسطينية المستقلة في غزة والضفة الغربية وعاصمتها القدس 
اعترافا ضمنيا  ُعـد  ما  األمــن ٢٤٢، و٣٣٨، وهـو  قــراري مجلس  وقبول 

بإسرائيل.

١٣ ديسمبر ١٩٨٨
ياسر عرفات يلقي بيانا في األمم المتحدة يدعو فيه إلى "سالم الشجعان"، 
التحرير  منظمة  مع  حوار  إقامة  تقرر  األمريكية  المتحدة  والواليات 

الفلسطينية. 

١٧ مايو ١٩٨٩
إسرائيل تعتقل زعيم حركة حماس الشيخ أحمد ياسين بتهمة التخطيط 

لعمليات ضد إسرائيل وخطف جنديين إسرائيليين.

٣٠ أكتوبر ١٩٩١
األوســط بحضور وفود من سوريا  الشرق  للسالم في  انعقاد مؤتمر مدريد 
والواليات  السوفيتي  اإلتحاد  وبرعاية  وإسرائيل  واألردن  وفلسطين  ولبنان 

المتحدة.

١٠ سبتمبر ١٩٩٣
ياسر عرفات يوقع رسالة تعترف بنبذ العنف واالعتراف بوجود إسرائيل، 
توقيع  يتم  ثم  الفلسطينية،  التحرير  بمنظمة  يعترف  رابين  وإسحاق 
اتفاق أوسلو في البيت األبيض في ١٣ سبتمبر/١٩٩٣ الذي يقضي بمنح 

الفلسطينيين حكما ذاتيا على أراضي السلطة الفلسطينية.

٤ مايو ١٩٩٤
وقعت إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية اتفاقا حول تنفيذ الحكم 

الذاتي في قطاع غزة ومدينة أريحا في القاهرة.

٧ مايو ١٩٩٤
الفلسطينين  بين  للفصل  الخليل  مدينة  فــي  دولــيــا  مراقبا   ٦٠ انتشار 

والمستوطنين اليهود.

٤١



١ يوليو ١٩٩٤
ويتسلم  غــزة  يدخل  الفسطينية  التحرير  منظمة  رئيس  عرفات  ياسر 

منصب رئيس سلطة الحكم الذاتي.

٢٢ يناير ١٩٩٥
عملية فدائية في بيت ليد نفذتها منظمة الجهاد اإلسالمي وأسفرت عن 

مقتل ٢٢ عسكريا إسرائيليا وإصابة ١٠٨.

٢٦ أكتوبر ١٩٩٥
في  الفلسطيني  الجهاد  تنظيم  مؤسس  الشقاقي  فتحي  يغتال  الموساد 

مالطة.

٥ يناير ١٩٩٦
اغتيال يحيى عياش "مهندس" العمليات االستشهادية في كتائب القسام 

محمول  هاتف  طريق  عن  لحماس  العسكري  محمول الجناح  هاتف  طريق  عن  لحماس  العسكري  الجناح 
مفخخ.

١٢ مارس ١٩٩٦
إثر تزايد العمليات االستشهادية تنعقد إثر تزايد العمليات االستشهادية تنعقد 

قــمــة شـــرم الــشــيــخ بــاســم "صــانــعــي قــمــة شـــرم الــشــيــخ بــاســم "صــانــعــي 
السالم" لتخرج بتوصيات لمحاربة 
بـــ"أعــداء  نعتتها  الــتــي  المقاومة 

السالم".

١٢ أبريل ١٩٩٦
"عملية عناقيد الغضب": الجيش 

جنوب  قصف  في  يبدأ  اإلسرائيلي 
ويقصف  العنقودية  بالقنابل  ويقصف لبنان  العنقودية  بالقنابل  لبنان 

ملجأ األمم المتحدة في قانا فيقتل ١٠٢ ملجأ األمم المتحدة في قانا فيقتل ١٠٢ 
مدنيا.

٢٤ أبريل ١٩٩٦
المجلس الوطني الفلسطيني يصوت على إلغاء بنود الميثاق 

الكيان  بين  المتبادل  االعتراف  مع  تتعارض  التي  الفلسطيني  الوطني 
الصهيوني ومنظمة التحرير. 

٢٠ سبتمبر ١٩٩٦
٢٠٠٠ منزل جديد في مستوطنة في الضفة  بناء  إسرائيل تعلن اعتزامها 

الغربية، واندالع المواجهات مع الفلسطينيين إثر ذلك.

٢٥ سبتمبر ١٩٩٦
هبة النفق: إسرائيل تستفز الفلسطينيين بافتتاح نفق تحت األقصى للسياح 

فتهب انتفاضة واالنتفاضة تؤدي إلى مقتل ٨٤ مع مئات الجرحى.

٢  ديسمبر ١٩٩٦
رئيس الوزراء اإلسرائيلي يأمر بالبدء ببناء مستوطنات جديدة في وادي 

األردن، وفي ١١ ديسمبر تعلن الموافقة على مشروع بناء مستوطنة جديدة 
الشارع  غضب  في  يتسبب  مما  غنيم،  أبــو  جبل  في  الشرقة  القدس  في 

الفلسطيني واندالع مواجهات مع الجيش اإلسرائيلي .

٢١ مارس ١٩٩٧
وجــرح  منفذها  مــع  ثالثة  تقتل  أبيب  تــل  فــي  مقهى  فــي  قنبلة  انفجار 

العشرات.

٢٥ يوليو ١٩٩٧
بمادة  القيادي في حماس عن طريق حقنه  اغتيال خالد مشعل  محاولة 

سامة من قبل عناصر من الموساد في العاصمة األردنية عمان.

٣٠ يوليو ١٩٩٧
عملية استشهادية مزدوجة في سوق في مدينة القدس تؤدي إلى مقتل ١٣ 
وجرح ١٥٠ آخرين وحماس تعلن مسئوليتها عن الحادث، وتقع وجرح ١٥٠ آخرين وحماس تعلن مسئوليتها عن الحادث، وتقع 

سلسلة من العمليات المشابهة خالل العام نفسه.سلسلة من العمليات المشابهة خالل العام نفسه.

١٩ سبتمبر ١٩٩٧
األعيرة  تطلق  اإلسرائيلية  األعيرة الشرطة  تطلق  اإلسرائيلية  الشرطة 
الــمــطــاطــيــة عـــلـــى الــمــتــظــاهــريــن 
ــيــل  ــخــل الــفــلــســطــيــنــيــيــن فـــــي ال
المحتجين على سماح الحكومة 
اإلسرائيلية للمستوطنين باحتالل 

البيوت العربية وطرد أهلها.

٣٠ سبتمبر ١٩٩٨
جرح أكثر من ١١ فلسطيني وتسعة 
في  مواجهات  في  إسرائيليين  في جنود  مواجهات  في  إسرائيليين  جنود 
مدينة الخليل بسبب إغالق المستوطنين مدينة الخليل بسبب إغالق المستوطنين 

أحد شوارع الخليل.أحد شوارع الخليل.

٢٢ ديسمبر ١٩٩٨
التصويت على حجب الثقة في نتنياهو بسبب عدم الرضا 

على "سياسة السالم" التي يتبعها.

٢٤ مايو ٢٠٠٠
إسرائيل تنسحب من جنوب لبنان بعد فشل نظرية الحزام األمني وصمود 

المقاومة.

٢٩ سبتمبر ٢٠٠٠
حادث اقتحام شارون وجنود إسرائيليون المسجد األقصى يؤدي إلى إشعال 

شرارة االنتفاضة الفلسطينية الثانية.

٢٨ فبراير ٢٠٠١
مليون  لتهجير  خطة  عن  يعلن  الحكومة)  رئاسة  توليه  (بعد  شــارون 

يهودي إلى فلسطين.
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٢٧ أغسطس ٢٠٠١
اغتيال أبو علي مصطفى األمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

٢٧ مارس ٢٠٠٢
القمة العربية في بيروت، والسعودية تطرح مبادرة تقضي باعتراف كل 
الدول العربية بإسرائيل شرط انسحابها من األراضي المحتلة والقبول 

بقيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس وحل مشكلة الالجئين.

٢٩ مارس ٢٠٠٢
الدبابات اإلسرائيلية تدك أسوار مقر الرئاسة برام اهللا وتحاصر عرفات 

في منزله.

١ أبريل ٢٠٠٢
مظاهرات مليونية في القاهرة تضامنا مع االنتفاضة الفلسطينية ورفضا 

لحصار ياسر عرفات.

١٦ يونيو ٢٠٠٢
التجمعات  لتطويق وعـــزل  الــعــازل  الــجــدار  بــنــاء  فــي  تــشــرع  إســرائــيــل 

الفلسطينية.

١٩ مارس ٢٠٠٣
محمود عباس رئيسا لوزراء السلطة الفلسطينية يستقطع من صالحيات 
حكومة  يشكل  وقــريــع  أشــهــر  ستة  بعد  استقالته  يــقــدم  ثــم  الرئيس 

طواريء.

٢٢ مارس ٢٠٠٤
عن  حماس  لحركة  الروحي  األب  ياسين  أحمد  القعيد  الشيخ  اغتيال 

طريق طائرة إسرائيلية.

١٧ أبريل ٢٠٠٤
حماس  اإلسالمية  المقاومة  حركة  قائد  الرنتيسي  العزيز  عبد  اغتيال 

على يد جيش العدو الصهيوني.

٢٦ يونيو ٢٠٠٤
غزة  مــن  لالنسحاب  شـــارون  خطة  ضــد  حــاشــدة  إسرائيلية  مــظــاهــرات 

وتفكيك المستوطنات.

١٧ يوليو ٢٠٠٤
الفساد وتعيين عرفات  الفلسطينية ضد  األراضــي  مظاهرات حاشدة في 

لمسئولين أمنيين جدد.

١١ نوفمبر ٢٠٠٤
مقتل الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات عن خمس وسبعين 
مرض  إثــر  الحصار  تحت  الصحية  حالته  تدهور  بعد  عاما 

غامض. 

١٦ يناير ٢٠٠٥
وقف  وقــراره  الفلسطينية  السلطة  برئاسة  أبومازن  عباس  محمود  فوز 

العمليات المسلحة ضد إسرائيل.

١٢ سبتمبر ٢٠٠٥
القوات اإلسرائيلية تنسحب من غزة.

٢٦ يناير ٢٠٠٦
حماس تفوز باالنتخابات التشريعية وتشكل الحكومة التي عارضتها 
حكومة  على  مقاطعة  فــرض  يتم  ثم  وإسرائيل،  المتحدة  الــواليــات 

حماس.

١٢ يوليو ٢٠٠٦
ويأسر  إسرائيليين  جنود   ٨ يقتل  اهللا  حــزب  الــصــادق:  الــوعــد  عملية 
اثنين فتقوم على إثر ذلك حرب الـ٣٣ يوما، التي خرجت منها إسرائيل 

مهزومة.

١٥ يونيو ٢٠٠٧
حماس تسيطر على قطاع غزة بعد مصادمات مع ميليشيات فتح.

١٩ يونيو ٢٠٠٨
وإسرائيل  مصرية،  بوساطة  التهدئة  اتفاق  حماس  مع  توقع  إسرائيل 

تستمر في االعتقال والقتل.

٢٧  ديسمبر ٢٠٠٨
عليه  أطلقت  غــزة  على  وحشيا  هجوما  تشن  الصهيوني  الــعــدو  قــوات 

"الرصاص المصبوب".

١٧ يناير ٢٠٠٩
تقبله  الفصائل  وجميع  الــنــار  إطــالق  وقــف  تعلن  إسرائيل 
الدولة  تحقيق  بعدم  تنتهي  والــحــرب  الشعبية.  الجبهة  عــدا 
للمقاومة.  الصهيونية ألي من أهدافها مع صمود أسطوري 
تقدر  مادية  وخسائر   ،٥٣٠٠ الجرحى  عدد   ،١٣١٥ القتلى  عدد 

بملياري دوالر.

المصادر:
• عبد القادر ياسين، الحركة الوطنية الفلسطينية: المحطات الرئيسية والدروس المستفادة، دار الكلمة، القاهرة، ٢٠٠٠.

http://www.pflp. ،الثقافية المركزية، ٢٠٠٦ الدائرة  التاريخ الوطني الفلسطيني حتى عام ١٩٤٨، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين،  • مقتطفات من 
doc.نوفمبر٨٠٣٣٠٧٥٢ ps/books

http://www.palestinehistory.com/arabic/history/timeline.htm موقع تاريخ فلسطين •
http://www.wa٣ad.org/index.php?show=news&ac عصام شعشاعة (إعداد):التسلسل الزمني لتاريخ فلسطين١٩١٤: ١٩٩٥ على موقع •

tion=article&id=٩٨١
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ربيع ٢٠٠٩ ٤٤

رباب املهدي

صالحية  حول  كثيرة  مناقشات  دارت  الحالية،  المالية  األزمة  اندالع  مع 
المنطلقات األساسية للنموذج الليبرالي الجديد، المتمثلة في الدور المحدود 
للدولة في االقتصاد، ومزايا وتفوق ديناميكيات السوق الحر، والضرورة المزعومة 
التي  المناقشات،  (المالي واالقتصادي) في عالم معولم. ومثل هذه  للتحرير 
ترّكز على الجانب االقتصادي لليبرالية الجديدة، تميل إلى إهمال النظر إليها 
كنموذج "سياسي"، قام ليس فقط بإعادة تشكيل الساحة االقتصادية، بل أيضا 

بإعادة تشكيل الدولة والعالقات بين الدولة والمجتمع. 

الليربالية اجلديدة وحتول املواطن إىل زبون

ال حركة ثورية بدون نظرية ثوريةال حركة ثورية بدون نظرية ثورية
قضايا



٤٥ربيع ٢٠٠٩

وفـــي مــحــاولــة إللــقــاء بــعــض الــضــوء 
النموذج،  لهذا  السياسي  الجانب  على 
ــا بـــاألســـاس  الـــــذي يــرتــبــط ارتـــبـــاطـــا عــضــوي
االقتصادي المذكور، تنظر هذه المقالة إلى 
من  هذا  عناه  وما  الجديدة  الليبرالية  صعود 
حيث: طريقة الحكم، وإعــادة هيكلة نظم 
مختلف  بين  االجتماعية  والعالقات  اإلنــتــاج، 
الطبقات. وينتهي المقال باإلجابة عن السؤال 
التالي: هل يمكن إصالح الليبرالية الجديدة 
التدخل  و/أو  الــمــالــي  ــدعــم  ال خـــالل  مــن   –
الحكومي وإجراءات تنظيم السوق – للسماح 
وبدمج  إنصافا  أكثر  سلطة  بديناميكيات 

األغلبية من الفقراء والكادحين؟

صعود الليبرالية الجديدة
إلى  التحول  أصبح  السبعينيات،  من  بــدءا 
نموذج التنمية والتراكم الرأسمالي المعروف 
باسم "الليبرالية الجديدة" هو اسم اللعبة في 
بلدان الشمال والجنوب. بدأ تطبيق النموذج في 
شيلي في ظل ديكتاتورية الليندي. ثم تم الدفع 
به في الواليات المتحدة في ظل إدارة ريجان، 
وفي بريطانيا تحت حكومة ثاتشر. وبدا أن 
النموذج ال يمكن وقفه. فقد ساعد عدد من 
التحوالت في االقتصاد السياسي العالمي على 
تعزيز هيمنته، ثم تمت صياغته بشكل نهائي 

فيما أطلق عليه "توافق واشنطن" . 
حدث أول هذه التغييرات في عام ١٩٧٠ مع 
جديدة  ظاهرة  وظهور  الــدوالر  قاعدة  نهاية 
"التضخم  باسم  تعرف  العالمي  االقتصاد  في 
الركودي"، حين بدأ كثير من بلدان الشمال 
متناقضين؛  اقتصاديين  لَعَرضين  يتعرض 
التضخم والركود. ومع اقتران هذا بتراجع 
ــواردات  في  نموذج التصنيع لإلحالل محل ال
تتزايد حول  الشكوك  بــدأت  الجنوب،  بلدان 
األساسي  ومنطلقه  الكينزي  النموذج  صحة 
فيما يخص التدخل المتزايد للدولة في عملية 

إنتاج وتوزيع الثروة. 
ثم أدت أزمة النفط عام ١٩٧٤ وما بعدها، 
إلى إعطاء مزيد من األهمية لهذه المشاكل 
إلى زيادة األعباء  أدى بدوره  االقتصادية، مما 
االقتصادية على بلدان الشمال، في الوقت الذي 
تم السماح لموجة من القروض غير المنطقية 
وهو  الجنوب،  بلدان  من  إلى كثير  بالتوجه 
الديون.  إلى أزمة  النهاية  الذي أدى في  األمر 
األزمـــة  ــبــرت  اعــت فــبــحــلــول ١٩٨٢  وهـــكـــذا، 
المكسيكية نقطة تحول هامة، عندما أعلنت 

برنامجها  وقــف  المكسيكية  الحكومة 
أدت  وقــد  األجــانــب.  للدائنين  الــديــون  لتسديد 
أزمة الديون الناشئة، والتي تعتبر المكسيك 
أوضح حالة عليها، والتي مست غالبية السكان 
في البلدان النامية، إلى جملة من األمور، منها 
تغيير جذري في أولويات وكاالت اإلقراض 
من  بالرغم   – المعلن  االهتمام  من  الدولية، 
وتلبية  الفقر  حــدة  بتخفيف   – مــحــدوديــتــه 
ــى ضمان  إل للفقراء،  األســاســيــة  االحــتــيــاجــات 
خدمة  على  المدينة  البلدان  واستعداد  قــدرة 
ديونها. ومن ثم، فإن التحول لم يكن فقط 
ناحية الهيمنة األيديولوجية للنموذج الليبرالي 
الجديد، ولكن كذلك ناحية مضاعفة تأثير 
المؤسسات المالية الدولية (مثل صندوق النقد 
الدول  أقوى  وتأثير  الدولي)،  والبنك  الدولي 
المتحدة  الــواليــات  وهــي  المنظمات،  هــذه  في 
بإعادة  يقوموا  لكي  أقـــل،  بــدرجــة  وأوروبــــا 
الدول  سياسات،  وبالتالي  اقتصاديات،  هيكلة 

في جميع أنحاء العالم. 
للبلدان  االقــتــصــاديــة  الــســيــاســات  عكست 
الجذرية تحت ضغط  التغييرات  النامية هذه 
األزمة االقتصادية والمطالبات الملحة لوكاالت 
الحكومات  اضطر  مما  الــدولــيــة،  اإلقـــراض 
تقوم  التي  اإلصــالحــات  من  اتخاذ حزمة  إلــى 
المثير  ومن  الجديد.  الليبرالي  النموذج  على 
لالهتمام أنه لم يتم تفسير كل هذه األزمات 
من  والجنوب  الشمال  بلدان  في  والتحوالت 
قبل المؤسسات الدولية، أو من جانب مختلف 
اإلعــالم، كمؤشر  ووسائل  الحاكمة  النخب 
على عيوب الرأسمالية بوصفها نظام، ولكن 
وإلطــالق  الرأسمالية  مــن  للمزيد  كذريعة 
ــســوق! وأخـــيـــرا، ومـــع نهاية  الــعــنــان لــقــوى ال
رأسمالية الدولة في االتحاد السوفيتي السابق 
وأوروبــا الشرقية في عام ١٩٨٩، أعلنت نفس 
هذه األوساط انتصار الرأسمالية على الطريقة 
التاريخ"،  "نهاية  أنها  وزعــمــوا  األمريكية 
كما أشار إلى ذلك فرنسيس فوكوياما الذي 
أعلنوا  أي  األيديولوجي.  اليمين  إلــى  ينتمي 
الرأسمالية، وبخاصة  فيه  أثبتت  ميالد عصر 
الصيغة الليبرالية الجديدة منها، أنها النموذج 

الصالح الوحيد، اقتصاديا وسياسيا 
وقد ركز النموذج الجديد، على نحو ما هو 
 (١) على:  واشنطن،  توافق  يسمى  فيما  مصاغ 
اإلدارة المالية وخفض نفقات الدولة، (٢) تراجع 
دور الدولة كفاعل اقتصادي ومورد اجتماعي 
والخدمات)؛  العامة  األصـــول  خصخصة  (أي 

(٣) أسواق عمل مرنة؛ (٤) التجارة الحرة، (٥) 
التحرير المالي، (٧) حماية حقوق الملكية؛ 
النموذج  كــان  وقــد  التنازلية.  الضرائب   (٨)
الثروة  تعزيز تراكم  واضحا وصريحا حول 
على حساب التوزيع أو العدالة االقتصادية. ولم 
الملحوظ في  التغير  األمــر على هذا  يقتصر 
اقتصاديات معظم الدول، ولكنه أدى أيضا إلى 
تغيير وضعها السياسي. حيث قدمت الليبرالية 
الجديدة نظريات قيمية وظيفية حول السياسة 
من  النهائي  والهدف  الدولة،  ودور  والحكم، 

العالقة بين الدولة والفئات المختلفة.
 وقــد كــان هــذا التحول واضحا جــدا في 
يسمى  يوجد شيء  "ال  الشهير:  ثاتشر  إعالن 
المجتمع، ال يوجد سوى األفــراد". لذلك، فإن 
فقط  تؤد  لم  الجديدة  الليبرالية  اإلصالحات 
إلـــى تــحــول اقــتــصــاديــات الــعــديــد مــن الــبــلــدان 
ولكنها  صناعيا،  المتقدمة  والبلدان  النامية 
وتحديدا،  السياسية.  بنيتها  من  أيضا  غيرت 
الجديدة كل  الليبرالية  أخضع مشروع  فقد 
من  السوق،  لديناميات  والدولة  المجتمع  من 
خالل ثالثة مجاالت رئيسية: ١) تهميش دور 
الدولة من خالل خفض إيراداتها ومهامها، ٢) 
تغيير أنظمة اإلنتاج بطريقة تزيد من تهميش 
الديمقراطية  في ظل ظــروف  األغلبية حتى 
النخبة  إعــادة تشكيل  اإلجرائية، وأخيرا ٣) 
البيروقراطيين  مــن  ائــتــالف  مــن  الحاكمة 
الحكوميين (بما في ذلك الجيش في بعض 
ما  حد  وإلى  المتوسطة،  والطبقات  الحاالت)، 
دوائــر األعــمــال، إلــى ائتالف يتضمن حصريا 
الشركات  وممثلي  التكنوقراطيين  فئتي 

الكبيرة (سواء كانت محلية أو دولية).
وفي جميع هذه المجاالت الثالثة، كانت 
المعركة التي طرحها دعاة الليبرالية الجديدة 
دائما أيديولوجية بقدر ما هي مادية. ويدفعنا 
االقتصادية  الصالحية  عن  التساؤل  إلــى  هــذا 
سبيل  على  المنشودة.  للتغييرات  والسياسية 
فسادا  أقل  الخاص  القطاع  أن  اعتبار  المثال، 
الــعــام. وكذلك  وأكــثــر كــفــاءة مــن القطاع 
سبيل  على  مــاديــا؛  الــقــديــم  الــنــظــام  تفكيك 
المثال عدم وجود صيانة للمصانع المملوكة 
للدولة بحيث تخسر، أو العمل على تخفيض 
اإلعانات أو التوظيف المضمون، وذلك لوضع 

الجماهير تحت ضغط مخاطر متزايدة. 

دولة منكمشة وتنافسية  
الليبرالية  فــإن  القيمية،  للمعايير  وفقا 
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قضايا

٤٦

هيكل  في  تغيير  هي  الجديدة 
يطلق  ما  إلى  الدولة  وصالحيات 
عــلــيــه الــبــعــض دولــــة الــمــنــافــســة 
فيها  تتم  دولة  بمعني:  الوطنية، 
ــاغــة الـــســـيـــاســـات بــأكــمــلــهــا  صــي
ـــســـيـــاســـيـــة  (االقـــــتـــــصـــــاديـــــة وال
واالجــتــمــاعــيــة) بــهــدف اجــتــذاب 
ـــي  ـــمـــار رأســـمـــال ـــث أكــــبــــر اســـت

ممكن.
ــنــمــوذج، فـــإن دور  فــي هـــذا ال
ـــي يــعــتــبــر إمـــا  ـــداخـــل ــــة ال ــــدول ال
'تقييدي' أو 'تمكيني" لألفراد 
الذين يتنافسون في سوق مفتوح. 
وعلى الصعيد الدولي، فإن دورها 
هو التنافس في إطار من االقتصاد 
أفضل  ظــروف  وتوفير  العالمي، 
للعمل وجذب المستثمرين، بغض 
تؤثر  التي  الكيفية  عن  النظر 
العمالة  على  الــظــروف  هــذه  بها 
ليس  فــإنــه  وبــالــتــالــي،  البيئة.  أو 
من قبيل الصدفة أنه مع ظهور 
هــذه الــرؤيــة، بــدأ الــعــالــم يعرف 
كثيفة  "المصانع  مثل  ظواهر 
االســــتــــغــــالل"، ومـــثـــل تــركــيــز 
ــاعــات الــصــحــيــة الــخــطــرة  ــصــن ال
(مــثــل األســمــنــت واألســبــســتــوس) 
لذلك،  وتبعا  الجنوب.  بلدان  في 
الخطاب  هــذا  التركيز في  فــإن 
على  يــكــون  الجديد  الليبرالي 
ــدولــة  ال دور  أهــمــيــة  نــقــطــتــيــن: 
للعدالة  وليس  للنمو  كمحفز 
أهمية  ذلــك  ويتبع  للتوزيع،  أو 

عالقاتها مع قطاع األعمال، بالمقارنة بعالقتها 
بالفئات أو الشرائح االجتماعية األخرى. 

يمكن مالحظة ذلك بوضوح في البيانات 
الصادرة عن حكومة رجال األعمال المصرية 
الدكتور عاطف  الحالية، وكذلك حكومة 
الــنــظــام يركز  الــســابــقــة. حــيــث كـــان  عبيد 
على إنجازاته في جذب االستثمارات األجنبية 
عن  النظر  بغض  االستثمار،  مناخ  وتيسير 
لم  المزعومة  اإلنجازات  هذه  مثل  أن  حقيقة 
تترجم إلى ظروف معيشية أفضل لألغلبية من 
أبناء مصر، ولكنها اقترنت عالوة على ذلك 
بارتفاع مستويات الفقر. ويقود نفس المنطق 
والسياسات  القوانين  تغيير  مسألة  بــوضــوح 
ــة، وقــــانــــون الـــعـــمـــل، والـــخـــدمـــات  ــبــي الــضــري

حيث  والتعليم).  الصحة  (مثل  االجتماعية 
تغيرت بطريقة  والسياسات  القوانين  أن هذه 
وااللــتــزامــات  النفقات  مــن  الــحــد  على  تعمل 
على الشركات وزيادة التكاليف االقتصادية 
المصريين، السيما  واالجتماعية على معظم 
أيضا في مسألة  العاملة. وهذا واضح  الطبقة 
المصري/  النظام  يختارها  التي  الشخصيات 
ليس فقط للتشاور بشأن تغير اتجاه الدولة، 
ولكن أيضا من يعينه في أهم مراكز صنع 

القرار، أي رجال األعمال. 
ومــــن الــنــاحــيــة الــوظــيــفــيــة، فــــإن الــدولــة 
ــهــا فــــي ظل  ــحــدي كـــفـــاعـــل "نــــشــــط' يـــتـــم ت
الناحيتين  مــن  الــجــديــد  الليبرالي  الــنــمــوذج 
دفع  يتم  واأليــديــولــوجــيــة. حيث  االقــتــصــاديــة 
المنظمات  رجــال األعــمــال وأنـــواع معينة من 

غير الحكومية كي يكونوا 
لتولي  محتملين  مــرشــحــيــن 
الـــعـــديـــد مــــن الـــمـــهـــام الــتــي 
(مثل  الــدولــة  تولتها  أن  سبق 
والدعم  االجتماعية  الخدمات 
االقـــتـــصـــادي). ومـــالـــيـــا، ومــع 
خصخصة األصول المملوكة 
من  الــدولــة  وانسحاب  للدولة، 
التنازلية،  والضريبة  اإلنــتــاج، 
انــخــفــضــت إلـــــى حــــد كــبــيــر 
عائدات الدولة وبالتالي نفوذها 
االقـــتـــصـــادي، بــاســتــثــنــاء بعض 
اقــتــران  ومــع  الريعية.  ـــدول  ال
األيــديــولــوجــيــة  بالهيمنة  هـــذا 
"النيوكالسيكي"  لالقتصاد 
بتأكيده على االنضباط المالي 
وخفض ميزانية الدولة (طبعا 
بــاســتــثــنــاء الــجــيــش واألجــهــزة 
األمنية!)، فقد كانت النتيجة 
هي فقدان الحكومات الوسائل 
والرغبة في السعي إلى تطبيق 
سياسات فعالة لمكافحة الفقر، 
واسعة  اجتماعية  سياسات  أو 

النطاق وذات مستوى عال. 
الــتــركــيــز  أدى  وبـــالـــمـــثـــل، 
ــوجــي عــلــى فــكــرة أن  ــول ــدي األي
ـــة  ــصــغــيــرة هـــي دول ــــة ال ــــدول "ال
التخفيض  إلى  باإلضافة  فعالة"، 
االقتصادية،  القوة  في  المخطط 
أدى  التاريخي،  الضعف  وكذلك 
أن تكون  إلى  ذلك  مجمل كل 
فيها  بما  الجنوب،  بلدان  معظم 
ضعفا  األكثر  هي  ــة  دول أجهزة  صاحبة  مصر، 
أي  من  والمحسوبية،  للفساد  عرضة  واألكــثــر 
أن  المصادفة  قبيل  مــن  ليس  ــه  وإن وقــت مضى. 
لم  حـــدود  إلــى  الــفــســاد  ــيــرة  ووت تصل مستويات 
يسبق له مثيل مع ظهور الليبرالية الجديدة، بدءا 
نواب  بها  قام  التي  الشهيرة  النصب  من عمليات 
في  الرحمن  عبد  يوسف  قضية  إلــى  الــقــروض، 
أكياس  ســرور وقضية  وهاني  الــزراعــة،  وزارة 
الدم الملوثة، إلى مختلف االحتكارات في جميع 
القطاعات االقتصادية. ومن ثم، فإن تقلص القدرة 
االقــتــصــاديــة لــلــدولــة لــم يـــؤد فــقــط إلـــى إضــعــاف 
المستوى المعيشي للغالبية، ولكن األهم من ذلك 
بدور  االضطالع  على  الدولة  قــدرة  من  يحد  أنه 

سياسي أكثر توازنا لمصلحة هذه األغلبية. 

فرانسيس فوكوياما

الليربالية اجلديدة وحتول املواطن إىل زبون



٤٧ربيع ٢٠٠٩

المواطن باعتباره زبون 
بالنظر إلى األساس األيديولوجي للنموذج، 
الليبرالية الجديدة ال تقتصر فقط على  فإن 
االقتصادي:  اإلنسان  حــول  اختزالية  فرضية 
فكرة أن البشر كائنات اقتصادية تحركها 
رغبتها في تعظيم مكاسبها، ولكنها تمثل 
السياسية.  لليبرالية  للغاية  خاصا  فهما  أيضا 
وبحسب راولــز ودوركــيــن، وهما اثنين من 
الليبرالية  انتشارا في فلسفة  الكتاب  أكثر 
فـــإن هــنــاك مفهومين  الــســيــاســيــة،  الــحــديــثــة 
هو  األول  بالليبرالية؛  يتعلقان  جوهريين 
الــمــتــســاوي لجميع  "االهـــتـــمـــام واالحــــتــــرام 
المواطنين"، والثاني هو دور الدولة في ضمان 
"استقاللية" المواطنين في اختيار ومواصلة 
مشاريع حياتهم. وفي ظل الخطاب الليبرالي 

الجديد، فإن هذين المبدئين قد فهما على أنهما 
يعنيان حيادية الدولة، وعلى أن فكرة العدالة 
وليست  نتيجة  هي  واالقتصادية  االجتماعية 
هدفا من أهداف السياسات االقتصادية الكلية 
والتشكيل السياسي للدولة، وخاصة أن "مبدأ 
يذكر  واالحــتــرام" ال  االهتمام  في  المساواة 
شيئا عن المستوى المناسب لطموح الدولة فيما 
يتعلق بالحقوق االقتصادية والتوزيع والضمان 
بدرجة  المبدأ  هــذا  يقترن  فقد  االجتماعي. 
أو  الشاملة،  الرفاهة  دولــة  سياسات  من  عالية 
بحد أدنى من الرعاية. وهكذا، فإن التركيز 
على االستقاللية الفردية واالحترام المتساوي 
في ظل هذا النموذج أصبح يعني أن كل فرد 
يجب أن يكون مسئوال عن سالمته ويتحمل 
المسؤولية، مهما كانت النتائج التي تأتي من 

المفتوح، أو كما نقول  المنافسة في السوق 
مع  قـــرش"،  تسوى  قــرش،  "مــعــاك  بالعامية: 
التجاهل التام لحقيقة أنه لتمكين المواطنين 
وحتى  حياتهم،  مشاريع  ومتابعة  صياغة  من 
في  الــمــســاواة  على  الــحــصــول  مــن  يتمكنوا 
االهتمام واالحترام، فإن ذلك يستدعي تدخل 
الدولة لتعديل الكثير من األوضاع الهيكلية 

وتمهيد الساحة السياسية. 
السابقة  ــمــراحــل  ال مــن  الــنــقــيــض  وعــلــى 
للتطور الرأسمالي، تلك المراحل التي شملت 
االجتماعية  الحقوق  المواطنة  حقوق  فيها 
واالقتصادية وليس فقط الحقوق المدنية أو 
ومع  الجديدة  الليبرالية  ظل  وفي  السياسية، 
التي جرت مناقشتها أعاله، حرمت  التغيرات 
من  العالم  أنحاء  جميع  في  السكان  غالبية 

الليربالية اجلديدة وحتول املواطن إىل زبون
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كثير من حقوق المواطنة السابقة. وفي هذا 
الصدد، فإن مصر ليست استثناء. فإن فكرة 
تخفيض اإلعانات وإهمال التعليم الذي اعتاد 
والتركيز  مجانيا"،  يكون  أن  "الجمهور 
داخــل  الــرعــايــة الصحية  على جـــودة خــدمــات 
القطاع  في  يعادلها  ما  بــدون  الخاص  القطاع 
التحول من  دالئــل على هذا  العام، هي كلها 
المواطن إلى الزبون. فهؤالء الذين يمكنهم 
شراء السلع والخدمات (بما في ذلك التعليم، 
والرعاية الطبية، والمأوى... الخ) هم "أحرار 
ومتساوون" في أن يختاروا من بين ما يقدمه 
السوق، بينما هؤالء الذي ال يمكنهم، نظرا 
لفقرهم، شراء حقوقهم من خالل سوق، فهم 
أيضا "أحرار"، حتى وإن كانت حريتهم تعني 

الخروج من الحياة. 
الفردية"  "االستقاللية  مبدأ  فإن  وبالمثل 
الذي أكد عليه النموذج الليبرالي الجديد ال 
يعني فقط أن كل شخص مسئول عن العناية 
بنفسه دون اعطاء أي اعتبار الختالف القدرات 
االقتصادية بين هؤالء األشخاص، ولكنه يعني 

أيضا استبعاد أي شكل من أشكال التنظيم 
أو الــتــحــرك الــجــمــاعــي. بــعــبــارة أخــــرى، فــإن 
األفراد أحرار ومستقلون في اتخاذ خياراتهم 
كمستهلكين ومنافسين، ولكنهم مجبرون 
من  سياسي  نضال  تنظيم  عــن  االبــتــعــاد  على 
أجل المطالبة بحقوقهم. وبالمقابل، فإنه يتم 
تشجيعهم على إيجاد سبل أو آليات للتكيف 
لهم.  المنصفة  غير  الــســوق  ديناميكية  مــع 
عن  بعيدا  المواطنين  طــاقــات  توجيه  ويــتــم 
"المطالبة" بالحقوق، سواء عن طريق النضال 
السياسي، أو المشاركة في أنشطة المجتمع 
المدني، وناحية السعي للبحث عن البقاء على 
أساس فــردي. على سبيل المثال، بدال من أن 
يكون العامل عضوا ناشطا في نقابة ما، فإنه 
يسعى إلى وظيفة إضافية لمساعدة نفسه في 
توفير الخدمات التي كانت تتم برعاية الدولة 

في السابق. 
وفي هذا الصدد، فإن أي مراقب للحكومة 
خطاب  بين  واضــحــا  تناقضا  يجد  المصرية 
الشعب  يكبر  أن  ضـــرورة  حــول  الحكومة 

المصري، أو كما ذكر رئيس الوزراء نظيف 
أن "المصريين يجب أن يفطموا"، وكيف أن 
من  بيد  يضربان  والــنــظــام  الحكومة  نفس 
للمطالبة  العمالية  الــتــحــركــات  على  حــديــد 
مسئولي  أن  كــيــف  نـــرى  فنحن  بــالــحــقــوق. 
النظام وكتبته يهاجمون أي محاولة لتنظيم 
في  االستثمار،  حرية  خطاب  ظل  في  السوق 
الوقت الذي يرفضون فيه تماما الجانب اآلخر 
مــن هــذه الــمــعــادلــة – فــي ظــل أكــثــر النظم 
التنظيم.  حــريــة  وهـــي   – للرأسمالية  تبنيا 
وردود الفعل التي ظهرت مؤخرا تجاه النقابة 
المستقلة لموظفي الضرائب العقارية هي مثال 
على هذا. وبعبارة أخرى، فإن المستثمرين لهم 
وشــراء  والفصل  التعيين  في  الحرية  مطلق 
ليست  الجماهير  ولكن  يريدونه،  ما  وبيع 
والحصول  عن  البحث  في  مستقلة  وال  حــرة 

على مصالحها بصورة جماعية. 

إسكات األغلبية 
مجموعة أخرى من التغيرات الهامة، عدا 
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بصورة  أثرت  والثقافي،  االجتماعي  الخطاب 
مباشرة على العالقات بين الدولة والمجتمع في 
إطار الليبرالية الجديدة. هذه المجموعة تشمل 
التغييرات في: نظام اإلنتاج، أي أنماط اإلنتاج 
واالســتــهــالك والــتــراكــم، ومــحــاور وأنــمــاط 
للتحركات  والتنظيم  والــتــوســط  ــصــراع  ال
في  الهيكلة  إعــــادة  أدت  فــــأوال،  الــجــمــاعــيــة. 
األوزان  تغيير  إلــى  الجديدة  الليبرالية  إطــار 
مما  والقطاعات،  الطبقات  لمختلف  النسبية 
أدى إلى تغيير في عالقات القوة التي تنعكس 
التغيرات  أن  المجتمع. كما  بالضرورة على 
أهمية  فــي  انخفاضا  عنت  اإلنــتــاج  نمط  فــي 
العمل المنظم في مواجهة الطبقة الرأسمالية. 
فالخصخصة وانسحاب الدولة من اإلنتاج كان 
القائد في  القطاع  تقليصا في حجم  معناهما 
في  تفتيته  خــالل  من  وذلــك  العاملة،  الطبقة 
صــورة عمالة مؤقتة بــدون أمــان وظيفي في 
تحوله  من خالل  أو  الخاص،  القطاع  منشآت 
إلى االقتصاد غير الرسمي. وهذا معناه استبعاد 
في  هاما   دورا  لعبت  التي  المنظمة،  العمالة 

إطار نماذج التنمية السابقة في الستينيات، من 
لعب أي دور في تشكيل السياسة العامة. 

للتصدير يتجه  الموجهة  في االقتصاديات 
استهالك  وإلى  الدولية،  األســواق  نحو  اإلنتاج 
بــدوائــر  جــيــدا  المتصلة  والــطــبــقــات  الــفــئــات 
رأس المال العالمي. في هذا النموذج، ال يعير 
الرأسماليون التفاتا إلى القوة الشرائية والقدرة 
وكــذلــك  الــعــامــلــة،  للطبقات  االســتــهــالكــيــة 
ـــى األنــشــطــة االقــتــصــاديــة ألعـــــداد كبيرة  إل
والصغيرة  الصغر  متناهية  المؤسسات  مــن 
ومتوسطة الحجم. ونتيجة لذلك، فإن قطاعات 
كبيرة من هذه الفئات أصبحت مضطهدة أو 
مهمشة تماما بسبب عملية التكيف الهيكلي 

الليبرالي الجديد.  
الخاص  القطاع  فإن  اآلخر،  الجانب  وعلى 
أصبح ُينظر إليه وفقا لهذه الفلسفة على أنه 
العامل الرئيسي للنمو، بينما انسحبت الدولة 
السياق  هــذا  في  وقامت  اإلنــتــاج،  عمليات  من 
إلى  أدى  مما  اإلنتاجية،  أصولها  معظم  ببيع 
زيادة سوء توزيع الثروة. وهكذا، فإن الدولة 

أصبحت تعتمد أكثر من أي وقت مضى على 
القطاع الخاص بوصفه مركزا للنمو. ونتيجة 
التسعينيات،  وحــتــى   ١٩٧٠ عــام  فبين  لــذلــك، 
فقدت االتحادات والنقابات كثيرا من قوتها 
ببناء  الكبيرة  الشركات  وقامت  السياسية، 
الوظائف  عــدد  وتخفيض  اإلداري  هيكلها 
رؤوس  أصــحــاب  حــصــل  بينما  شــأنــا،  األقــــل 
األموال على سلطة أكبر في إدارة الشركات 
وأصبحت الحكومات أكثر تعاطفا مع رأس 
المال. وقد نتج عن هذا االنخفاض في أهمية 
ضروريا  حليفا  باعتبارها  العاملة،  الطبقة 
أنظمة  للدولة،  االستقرار والشرعية  لتحقيق 
جــديــدة فــي األجـــور والــتــفــاوض بين العمال 
وأصــحــاب األعــمــال تمنح مــزيــدا مــن السلطة 
ألصحاب العمل وسلطة أقل للعمال والنقابات 
العمالية – هذا إذا كانت تلك السلطة موجودة 
في المقام األول. باإلضافة إلى ذلك، فإن اختالل 
والقطاع  الدولة  بين  ذلك  عن  الناتج  التوازن 
الخاص، وبين رأس المال واليد العاملة، بسبب 
عــّرض  قــد  والخصخصة،  االقــتــصــاد  تحرير 
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بسياسات  الحكم  نخبة  جانب  مــن  االلــتــزام 
العدالة االجتماعية للخطر.  

في  العام  القطاع  عمالة  تراجع  مع  ثانيا، 
صعود  هناك  كــان  الجديدة،  الليبرالية  ظل 
في االقتصاد غير الرسمي، وهو القطاع غير 
المنظم الذي انتشر وتجزأ بحيث تجاوز عدد 
العاملين فيه عدد العاملين في القطاع الرسمي 
من االقتصاد. ونظرا لتنوع طبيعة هذا القطاع، 
من حيث المهن والتوزيع الجغرافي، فإنه من 
الصعب على العاملين به تنظيم أنفسهم، مما 
يجعلهم فريسة للتهميش والسيطرة، ويجعل 
أقل  تحالف سياسي  أي  النسبية في  أهميتهم 
القوة  في  التغير  هذا  انعكس  وقد  بكثير. 
إمكانيات  على  األطــراف،  لمختلف  النسبية 
العاملة  الطبقة  جــانــب  مــن  الجماعي  العمل 
– الطبقة التي تشكل غالبية المجتمع. ومن 
المهم اإلشارة هنا إلى أن العمال في تعريفنا ال 
يضمون فقط ذوي الياقات الزرقاء أو األفراد 
العاملين في المصانع، بل كل من يبيع جهده 
مقابل حد أدنــى من األجــر. وأخيرا، فإن أثر 
في  واالجتماعية  االقتصادية  التغيرات  هــذه 
شــأن إســكــات األغــلــبــيــة، قــد تضاعف بسبب 
ـــذي تتبناه  الــخــطــاب االجــتــمــاعــي الــثــقــافــي ال
الليبرالية الجديدة، ذلك الخطاب الذي يؤكد 
أنه  على  وفهمه  الــمــادي  اإلنــجــاز  أهمية  على 
نتيجة جهود ونجاحات فردية مستقلة عن أية 

أوضاع هيكلية.

التفوق التكنوقراطي والحلول التقنية 
يتحمل  التي  السياسية  الخصائص  آخــر 
الجديدة،  الليبرالية  لسياسة  عبئها  الجماهير 
هو التغيير في النخبة الحاكمة، ليس فقط 
مثيل  له  يسبق  لم  الــذي  انحيازها  من خــالل 
أمر  وهــو  الــكــبــار،  الرأسماليين  جــانــب  إلــى 
التحول  أيضا من خالل  ناقشناه أعاله، وإنما 
التكنوقراطية  تقديس  مبدأ  يسمى  ما  إلــى 
والتكنوقراطيين. إن طريقة عمل المنظور 
التكنوقراطي الليبرالي الجديد هو عزل صنع 
السياسات  صنع  عملية  تصبح  حيث  الــقــرار، 
التكنوقراطيين والخبراء، مع  تخص فقط 
قطاعات  مختلف  عن  فأكثر  أكثر  إبعادها 
المجتمع، باعتبارهم ممثلين لمصالح "فرعية 
إلى  بالتعريف  يــؤدي  المنهج  هــذا  وجزئية". 
استبعاد الفئات األقل قوة من توجيه السياسة 
ديفيد هارفي:  العامة لصالحها. وكما ذكر 
ــشــّكــون في  ي ــــجــــدد...  ال ــلــيــبــرالــيــون  ال "إن 

الديمقراطية إلى حد بعيد.. فالحكم بواسطة 
األغلبية يعد تهديدا محتمال لحقوق الفرد".

التحول   (١ أمرين:  يعني  وفي مصر، هذا 
مـــن الـــشـــراكـــة الــشــعــبــويــة بــكــل مـــا عنته 
تفاهتها  مــن  بالرغم   – مــاديــة  مكاسب  مــن 
– حــقــقــتــهــا أوســـــع قـــطـــاعـــات اجــتــمــاعــيــة؛ 
إلى  الــدولــة  بيروقراطيي  مــن  االنــتــقــال  و٢) 
لصنع  أســاســيــة  كــواجــهــة  التكنوقراطين 
السياسة. وهكذا ففي ظل الليبرالية الجديدة 
كان هناك تحول من سياسة إدمــاج قطاعات 
المادية  المنح  خــالل  مــن  المهمة  المجتمع 
تسيطر  التي  الجماعية  للمؤسسات  المقدمة 
الحكومية،   الــنــقــابــات  مــثــل  الـــدولـــة،  عليها 
الطالبية،  واالتحادات  المزارعين،  وتعاونيات 
وهي مؤسسات رغم كونها غير ديمقراطية 
وغير شاملة بما فيه الكفاية، إال أنها كانت 
لتقديم منافع مادية ألعضائها، مثل  مضطرة 
إعـــادة تــوزيــع األراضـــي والــحــيــازات الصغيرة 
والوظائف  اإلعــانــات  ومثل  المزارعين،  على 
الخدمات  ومثل  والموظفين،  للعمال  الدائمة 

االجتماعية المجانية. 
ــــــك،  فــقــد ضــمــنــت هــذه  عـــــالوة عــلــى ذل
الــمــؤســســات عــلــى األقـــــل الـــحـــد األدنــــــى من 
المهمة  القطاعات  هذه  تجاه  الدولة  استجابة 
الليبرالية  ظهور  مــع  ولكن  المجتمع.  فــي 
لم  التي  الشعبوية،  اآلليات  هذه  فإن  الجديدة، 
غير  أصبحت  جيدة،  أو  أصــال كاملة  تكن 
مقبولة اقتصاديا بسبب تقلص عائدات الدولة، 

وغير  مكلفة  ألنها  سياسيا  مقبولة  وغير 
فعالة. بدال من ذلك، فإن النموذج الجديد الذي 
هذه  تفكيك  فــي  بــدأ  القلة  مصالح  يــرعــى 
المادية  مزاياها  إلغاء  األقــل  على  أو  الجهات، 
وأهميتها السياسة، مع محاولة الحفاظ على 
قطاعات  مختلف  على  السلطوية  سيطرتها 
المجتمع. على سبيل المثال، توقفت النقابات 
مزايا  العمال  منح  عــن  الــدولــة  فــي  العمالية 
وأرباح مادية، ولكنها استمرت في إجبارهم 
على قبول ترك وظائفهم (المعاش المبكر) 
وقبول المزايا المخفضة والتخلي عن الحق 
ـــك، أن قضايا  فــي اإلضـــــراب. واألهــــم مــن ذل
االجتماعية  والسياسة  والتعليم  الفقر  مثل 
مجرد  أصبحت  االقتصادية  واالستراتيجية 
تــغــيــيــرات/إصــالحــات  تتطلب  فــنــيــة  مــســائــل 
تعتبر  تعد  ولـــم  مـــحـــدودة،  تقنية  أو  إداريــــة 
قضايا سياسية عميقة تتطلب إجراء تغييرات 
الليبرالية  منطق  فإن  وباختصار،  هيكلية. 
تعد  التي  األمــور  تسييس  إلغاء  هو  الجديدة 
واختزالها  بالسلطة،  تتعلق  مسائل  بالتعريف 
إلى مشاكل فنية. ومن ثم، وكمجرد مثال 
ـــك، فـــإن مــســألــة اإلعـــانـــات أو مجانية  عــلــى ذل
برمجة وليست  إعادة  التعليم أصبحت قضايا 

مسائل تتعلق بتوزيع الموارد في المجتمع.
هـــذا الــتــحــول كـــان يــبــحــث عــن منفذيه 
أصبح  هنا  مــن  للمهمة.  المخلصين  الــجــدد 
تعليم  ذوو  ومعظمهم  الــتــكــنــوقــراطــيــون،  
أجنبي وغير مسيسين، ولديهم خبرة في مجال 
فني محدود للغاية، هم قوام طبقة المسئولين 
السياسيين، وحلوا محل الطبقة المتوسطة من 
البيروقراطيين والسياسيين التي لعبت أدوار 

اإلدارة السياسية في عصور سابقة. 
وفي الحالة المصرية، فإن هؤالء يتركزون 
في لجنة السياسات في الحزب الحاكم التي 
تم تأسيسها حديثا. فّكر في أسماء مثل جمال 
محيي  غالي، محمود  بطرس  يوسف  مبارك، 
الدين، محمد كمال، وأسماء كثير غيرها. 
التي  السياسية  والــخــبــرة  الــمــؤهــالت  هــي  مــا 
من  مجهولين  جميعهم كانوا  يمتلكونها؟ 
سياسية،  وظائف  أي  ودون  العملية،  الناحية 
حتى أصبحوا فجأة كبار من كبار واضعي 
السياسات على أساس أنهم "خبراء"، كل في 

مجال اختصاصه. 
التكنوقراطية  الدائرة  هذه  أن  الطريف 
المسئولين  هـــؤالء  عند  تتوقف  ال  الــشــريــرة 
"الكبار"  هؤالء  من  الكبار. فكل شخص 
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يـــحـــيـــط نـــفـــســـه/نـــفـــســـهـــا بـــمـــجـــمـــوعـــة مــن 
أساسا  هم  الذين  والمساعدين  المستشارين 
محل  حلت  وقد  هذا  صغار.  تكنوقراطيين 
الموظف  ـــوزارة  ال لوكيل  القديمة  الــصــورة 
الحكومي، الذي يتلقى مرتبا جيدا ويركب 
من  سائق  يقودها   ١٢٨ فيات  أو  نصر  سيارة 
الوزارة، ولكنه رغم ذلك يعاني في محاولته 
إلى  يلجأ  وأحيانا  المادية،  الكفاية  لتحقيق 
الفساد المقنع (الرشوة) من أجل دفع نفقات 
األسرة؛ نقول حلت محل هذه الصورة صورة 
ــلــوزيــر"، والــلــجــان غير  "الــمــكــتــب الــفــنــي ل
الحكومية المكونة من شباب الطبقة العليا 
من خريجي الجامعة األمريكية وغيرها من 
راتب  تصدق.  ال  برواتب  األجنبية  الجامعات 
ال  التكنوقراطيين  الشباب  هــؤالء  من  كل 
يعادل فقط راتب ما ال يقل عن ٢٠ من خريجي 
الجامعات الوطنية الذين ال يتم توظيفهم من 
قبل الدولة بحجة ترشيد النفقات الحكومية، 
ولكن األهم من ذلك أنهم ينفصلون تماما عن 
اختالف  بفضل  المجتمع  الجماهير/غالبية 
الحياة  ونمط  االجتماعية  والمكانة  التعليم 
الراهن. وأخيرا، فإن هؤالء التكنوقراطيين 
يكونون  مــا  غالبا  الــعــالــم  أنــحــاء  فــي جميع 
خريجين جامعات أقصى اليمين (مثل جامعات 
أو جونز هوبكنز في  إلينوي  أو  شيكاغو 
الـــواليـــات الــمــتــحــدة)، وهـــم يــتــلــقــون تــدريــبــا 
أيديولوجيا تكنوقراطيا محدودا يميلون إلى 

اعتباره قمة التعليم العلمي األكاديمي. 

الخاتمة 
فـــي حــيــن أن الــمــدافــعــيــن عـــن الــنــمــوذج 
التي  التغييرات  الليبرالي الجديد قد طرحوا 
(أو حقيقة مطلقة)،  دينية  بها كعقيدة  أتوا 
وليس كنموذج أيديولوجي كما هو األمر في 
الحقيقة، فإنهم قد بّشروا بها أيضا باعتبارها 
التوجهات  تغييرات "محايدة طبقيا". بيد أن 
الفلسفية  أسسه  أو  النموذج،  لهذا  االقتصادية 
أنها محايدة طبقيا  أبدا  تثبت  لم  والسياسية، 
االجتماعية  السياسات  في  الطبقي  (والحياد 
أصال فكرة وهمية)، بل الحقيقة إنه أكثر 
انحيازا لمصالح الرأسماليين الكبار مقارنة 
بالنماذج/المراحل السابقة للتنمية الرأسمالية. 
فهذا النموذج لم يؤد فقط إلى إعادة هيكلة 
اقـــتـــصـــاديـــات الـــعـــالـــم، ولــكــنــه كـــذلـــك قــام 
المواطنة،  ومفاهيم  الدولة  ديناميات  بتغيير 

والمجتمع، والفرد. 

يؤدي بنا ذلك إلى اإلجابة عن السؤال األول 
الذي بدأت هذه المقال به: هل يمكن إصالح 
المختصر  الجواب  الداخل؟  النموذج من  هذا 
ما  مــع  الــجــديــدة  الليبرالية  أن  حيث  ال.  هــو 
تنطوي عليه من تحيز "كالسيكي جديد" 
وفهم مختزل لإلنسان وظروفه ولدور الدولة، 
مــع مــا يترتب على ذلــك مــن آثــار على كل 
جانب من جوانب حياتنا، ال يمكن إصالحها 

لتصبح "أكثر إنسانية". 
لكن من المهم القول إنه كما أن تغيرات 
والسياسة،  الوطنية،  االقتصاديات  في  سابقة 
صعود  إلى  أدت  العالمي،  االقتصادي  والنظام 
جــديــدة  تــغــيــيــرات  فـــإن  الــجــديــدة،  الليبرالية 
أخيرة في نفس هذه المجاالت منحت اإلنسانية 
لليبرالية  مــضــاد  اتــجــاه  فــي  للتغيير  فــرصــة 
الجديدة. فاألزمة المالية العالمية وفشل نموذج 
الجديد  الكالسيكي  الجديدة/  الليبرالية 
األزمــات  من  الوطنية  االقتصاديات  إنقاذ  في 
المتتالية (المكسيك ١٩٩٤، آسيا ١٩٩٧، روسيا 
بأسره  العالم  وأخيرا   ،٢٠٠١ األرجنتين   ،١٩٩٨
االقتصادية  الهيمنة  اهــتــزاز  إلــى  أدت   (٢٠٠٨
ــنــمــوذج، أي  والــتــنــاغــم األيــديــولــوجــي لــهــذا ال
االقتصادي)،  أساسه  (فــي  بنيويا  تدميره  إلــى 
الفكري  المستوى  على  كــذلــك  وتــدمــيــره 
(كفكرة ومفهوم). ومــع ذلــك، فــإن هــذا ال 
يعني بالضرورة أن سقوط الليبرالية الجديدة 
سيكون تلقائيا أو أنها ستستبدل بنموذج أقل 
قسوة بدون الجهود الصادقة الدءوبة من جانب 

غالبية  أي من جانب  بسببها،  الذين تضرروا 
سكان العالم. 

وكبداية، فإن هناك حاجة لعكس االتجاه 
الليبرالي الجديد/ االختزالي التكنوقراطي 
الكالسيكي الجديد وإعادة تسييس المظاهر 
االجتماعية  المظاهر  تفسير  أي  السياسية، 
أي  حقيقتها،  على  واالقتصادية  والسياسية 
كانعكاسات لتوزيع السلطة وعالقات القوة 
المطلوب  فــإن  أخــرى،  بعبارة  المجتمع.  في 
هو االبتعاد الهموم التكنوقراطية الصغيرة، 
السببية  الــعــالقــات  عــلــى  الــتــأكــيــد  وإعــــــادة 
واستخدام  تقسيم  على  المشتملة  الهيكلية 

الموارد وتركيز أو توزيع السلطة. 
وثانيا، من المهم أن نتذكر أن جزءا من 
عولمة النموذج الليبرالي الجديد كان، على 
السابقة،  الرأسمالية  التنمية  عصور  عكس 
بسبب عدم وجود خطاب بديل يشكك في هذا 
النموذج، مثل الماركسية، أو حتى الخطابات 
الديمقراطية االجتماعية التي كانت موجودة 
وأوائــل  والستينيات  الخمسينيات  سنوات  في 
الجديدة  الليبرالية  ظهرت  لقد  السبعينيات. 
نــمــوذج  يــوجــد فيها  لــم  تــاريــخــيــة  فــي لحظة 
بــديــل آخـــر. ومــن ثــم، إذا كنا جــاديــن بشأن 
أن  علينا  يجب  الجديدة،  الليبرالية  استبدال 
نكون قادرين على توفير رؤية بديلة وفهم 
للماركسيين  وبالنسبة  العالمي.  للنظام  آخر 
على سبيل المثال، الذين أعتقد أنهم األفضل 
الــرؤيــة ال  اســتــعــدادا لمثل هــذه المهمة، فــإن 
لتراثنا،  عقائدية  قــراءة  على  تقوم  أن  ينبغي 

ولكن على فهم حي لعالمنا المعاصر. 
الليبرالية  أن  أعتقد  الــذي  األخير  األمــر 
أن  لنا هو  توضحه  الراهنة  وأزمتها  الجديدة 
النموذج  أنتج  الــذي  النظام  ذلــك  الرأسمالية، 
الكينزي األكثر اعتداال ونموذج الليبرالية 
الــجــديــدة األكــثــر قــســوة، عــرضــة لــألزمــات 
الليبرالية  لــنــمــوذج  يــكــن  ولـــم  بطبيعتها. 
استنفاد  بـــدون  ممكنا  يكون  أن  الــجــديــدة 
نموذج  استنفاذ  وكذلك  الكينزي،  النموذج 
بعد  العالم  في  ســادا  الذين  التنموية،  الــدولــة 
كبير.  وكــســاد  عظميين  حــربــيــن  مــعــانــاة 
الكينزية  الصورة  وراء  فيما  فإن  وبالتالي، 
(اليسارية!) للرأسمالية، أو صورتها الليبرالية 
أهم هي  (اليمينية)، تكمن حقيقة  الجديدة 
أن الرأسمالية ذاتها معطوبة وال تحقق مصالح 
عالم  إلــى  سعيا  ضــدهــا،  النضال  وأن  البشر، 

أكثر إنسانية، هو أمر ضروري وممكن. 

٥١

الليربالية اجلديدة وحتول املواطن إىل زبون

جمال مبارك
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شارلي بوست* 

بخصوص  األفكار  من  عدد  هناك 
أن  أعتقد  الراهن  المالي  االنهيار 
االشتراكيين  كل،  يكن  لم  إن  معظم، 
هذه  بشأنها.  يتفقون  العالم  في  الثوريين 

األفكار هي كما يلي:  
• األزمة المالية الحالية ليست فقط مجرد 
لسياسات  المالي وفقا  القطاع  لتحرير  نتيجة 
"الليبرالية الجديدة"؛ األزمة المالية الحالية 
تعكس – أساسا – أزمة في اآلليات األكثر 

عمقا للرأسمالية كنظام اقتصادي.  
المالية  األزمة  بها  اندلعت  التي  الحدة   •

لتخلف  نتيجة  مجرد  فقط  ليست  الحالية 
حوالي ١٠٪ إلى ١٥٪ من المدينين العقاريين في 
أسواق الرهن العقاري الثانوية (التي تمثل أقل 
من ٢٥٪ من إجمالي أسواق الرهونات العقارية) 
عن دفع ديونهم؛ الحدة التي اندلعت بها األزمة  
في  الجوهرية  األزمة  عن  ناجمة  الحالية 
الربحية والتراكم في "االقتصاد الحقيقي". 
فحتى لو تم تجنب االنهيار المالي، وهو أمر 
أنه في األغلب سيكون ممكنا، فإن  أعتقد 
األجل  وطويل  حادا  كسادا  نتوقع  أن  علينا 

خالل األشهر الـ١٨ إلى الـ٣٦ القادمة. 

• ال يوجد حل لألزمة الحالية يفيد كل 
من الرأسماليين والعمال في نفس الوقت. فعلى 
خالف كثيرين على اليسار، أنا ال أعتقد أن 
العمال  لمصالح  اتباع حزمة سياسات محققة 
اضطرار  حالة  في  الديون  دفع  تأجيل  (مثل 
إخالء  إلى  عقارية  قروض  على  الحاصلين 
االجتماعي،  اإلنفاق  زيادة  مثل  أو  منازلهم، 
اسمه  مجرد  شيء  صحة  يحسن  سوف  الخ) 
مفيدة  سياسة  أي  أن  فالحقيقة  "االقتصاد". 
بالربحية  مضرة  تكون  سوف  للعمال 
الربحية  صالح  في  سياسية  وأي  والتراكم، 

مبناسبة األزمة االقتصادية العاملية

قراءة يف نظريات األزمة املاركسية

قضايا

*شارلي بوست نشط في نقابة جامعة مدينة نيويورك ، وعضو في تضامن، وهي منظمة اشتراكية ثورية أمريكية. وقد تم تقديم نسخة من هذه الورقة في 
فرع نيويورك لتضامن في 19 أكتوبر 2008
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هو   اآلخر  وجهها  يكون  سوف  والتراكم 
الهجوم على العمال. بصياغة أبسط: ال يمكن 
تحقيق أي إصالحات لمصلحة الطبقة العاملة 
الجذري  الجماهيري  النضال  خالل  من  إال 
بين  التحالفات  خالل  من  وليس  أسفل،  من 
الحركات  وموظفي  النقابات  بيروقراطيي 

االجتماعية وساسة الحزب الديمقراطي. 
• يأتي اندالع األزمة المالية في وقت أصبحت 
العمال  تضم  التي  التنظيمية  األشكال  فيه 
والفئات المضطهدة في الواليات المتحدة في 
أخرى  مرحلة  بأي  بالمقارنة  حاالتها  أضعف 
التاريخية. ضعف  الذاكرة  تعيها  أن  يمكن 
العمال والمضطهدين يضعنا أمام خطر انتشار 
والفردية  (كالعنصرية  اليمينية  األفكار 
وكراهية  اآلخر  وكراهية  النساء  وازدراء 
المهاجرين األجانب، الخ) في األوساط الشعبية. 
أن  يمكنها  أخرى  ناحية  من  األزمة  لكن 
الجماعي  النضال  نطاق  التساع  الباب  تفتح 
أقسام  ضد  (وليس  المال  رأس  ضد  الموجه 
أخرى من الطبقة العاملة)، بالتحديد النضاالت 
أجل  ومن  واإلغالقات،  الطرد  ضد  الجماعية 
زيادة تعويضات البطالة، وضد تقليص التعليم 

والخدمات األخرى. 
• األزمة أيضا توفر لنا فرصة لالنغماس في 
أنشطة التثقيف والتربية المناهضة للرأسمالية 
سوف  األزمة  االشتراكية.  عن  والمدافعة 
تساعد على خلق جمهور لما يطلق عليه تراثنا 
االنتقالية"  "المطالب  الثوري  االشتراكي 
العامة والتأمين صحي  الملكية  (الدفاع عن 
فرصا  تخلق  أيضا سوف  الخ)، وهي  الشامل، 
لالشتراكيين أن يعرضوا نقدهم للرأسمالية 
قادر  وغير  مستقر  غير  اجتماعي  كنظام 

على تلبية احتياجات البشر.  
أعتقد أن هذه النقاط هي كل ما نحتاج 
لنتحرك  (كاشتراكيين)  عليه  نتفق  أن 
لديهم،  ليس  الثوريون  فاالشتراكيون  سويا. 
موحد  منظور  لديهم،  يكون  أن  ينبغي  وال 
ناحية  من  لكن  األزمة.  نظرية  مسألة  في 
أفكاره  يشرح  أن  منا  كل  يحتاج  أخرى، 
حول األسباب العميقة لألزمة: ما الذي يؤدي 
باألرباح أن تنخفض بشكل دوري؟ وما الذي 
الحقيقي"  "االقتصاد  في  التراكم  يجعل 

يصاب بالركود؟ 
على  لسببين  الشرح  هذا  إلى  نحتاج  نحن 
الذين  األشخاص  أن  سنجد  ألننا  أوال  األقل. 
السياسي  نشاطنا  معِرض  في  معهم  نتفاعل 

يبحثون عن تحليل يوضح الـ"صورة كبيرة" 
الراهنة.  االقتصادية  الفوضى  وراء  الكامنة 
قادرا  يكون  أن  سيحتاج  منا  واحد  وكل 
على إعطائهم "تفسير ما" أكثر وأعمق من 
أن  القائلة  (والصحيحة)  العامة  األطروحة 

"الرأسمالية مقرفة"!
ثانيا، نحن نحتاج أن نكون قادرين على 
النقابات  في  اليسار،  على  اآلخرين  مساجلة 
يطرحون  الذين  االجتماعية،  والحركات 
كل  مصلحة  يحقق  لألزمة  حال  هناك  أن 
الرأسماليين!  إلى  العمال  من  األطراف، 
بأخرى  أو  بواحدة  الناس يتمسكون  هؤالء 
األزمة،  حول  (النظريات)  التفسيرات  من 
السياسية.  أطروحاتهم  لدعم  ويستخدمونها 
قادرين  نكون  أن  نحتاج  المقابل  في  نحن 
على طرح أطروحات مضادة تفند اإلدعاءات 
يحقق  أن  يمكن  حل  هناك  إن  القائلة 
الوقت  نفس  في  األطراف  كل  مصلحة 
بإقامة تحالف بين مسئولي النقابات العمالية 
وساسة  االجتماعية  الحركات  وموظفي 

الحزب الديمقراطي. 
بتقديم  يلي  فإني سأقوم فيما  من هنا، 
(وغير  جدا  مختصر  تخطيطي  عرض 
الببلوجرافيا)  انظر   – تماما  أصيل 
للنظريات الماركسية والراديكالية األربعة 
الرئيسية لألزمة: عجز االستهالك، تقلص 
معدل  وهبوط  الزائدة،  المنافسة  األرباح، 
ميكنة/رسملة  لزيادة  كنتيجة  الربح 
نظرية،  كل  عرض  وبعد  المال.  رأس 
سوف أحاول أن أقّيمها من زاوية نتائجها 
وصالحيتها  المنطقي  وبنيانها  السياسية 

اإلمبريقية/الواقعية. 
تناظر  يوجد  ال  أنه  إلى  هنا  أشير  أن  علّي 
لألزمة  ما  "نظرية  بين  أوتوماتيكي 
أن  حين  ففي  بعينها.  سياسية"  و"استراتيجية 
وتقلص  االستهالك  عجز  أطروحتي  من  كل 
بالسياسات  مرتبطتين  تكونان  ما  عادة  األرباح 
اإلصالحيـــــــة / االشتراكيــــــــــة الديمقراطيــــــــة، 
وجلين  لكسمبورج  روزا  مثل  ثوريين  فإن 
البد  لكن  النظريات.  هذه  تبنوا  وساتكليف 
النظريات  من  نظرية  كل  أن  أؤكد  أن  أيضا 
األربعة المطروحة هنا تحدد نطاقا من الحلول 
للبرنامج  العام  الممكنة لألزمة، وتحدد اإلطار 
أجله،  من  النضال  ينبغي  الذي  الملموس 
تنفذ  أن  المتوقع  االجتماعية  القوى  وكذلك 

هذا البرنامج. 

عجز االستهالك
النظرية السائدة تاريخيا في أوساط اليسار 
الشيوعي،  (الحزب  والليبرالي  اإلصالحي 
ليبراليو  ريفيو"،  الـ"مونثلي  مجموعة مجلة 
الثمانينيات)  الديمقراطي في سنوات  الحزب 
"عجز  نظرية  من  أخرى  أو  تنويعة  هي 
االستهالك". الفكرة الجوهرية الكامنة في 
تفتقر  الرأسمالية  أن  هي  النظرية  تلك  قلب 
إلى أي آلية داخلية لتوليد طلب كلي كاف 
لشراء العرض الكلي المتزايد من السلع. ما 
تطرحه هذه النظرية في أبسط أشكالها هو 
التالي: ألن األجر المدفوع للعمال أقل من قيمة 
ما ينتجونه، فإنه لهذا السبب تنشأ فجوة بين 
يتوسع.  اقتصادي  نظام  في  والعرض  الطلب 
النظرية  فإن  تعقيدا  أما في أكثر أشكالها 
االستثمار  لفرص  الدورية  الندرة  أن  تقول 
تؤدي إلى وجود فترات من الطلب الكلي غير 

المناسب.
االستهالك"  "عجز  نظرية  أن  حين  وفي 
االشتراكيين ألنها تجعل  ُتعجب كثير من 
االستهالك"  "عجز  نظرية  أن  حين  وفي 
االشتراكيين ألنها تجعل  ُتعجب كثير من 
االستهالك"  "عجز  نظرية  أن  حين  وفي 

اإلفقار النسبي للعمال سببا وراء اندالع األزمات 
بمفهوم  تقترن  ما  عادة  أنها  إال  االقتصادية، 
النظرية  تلك  أن  إذ  المنظمة".  "الرأسمالية 
رأسماليات  إجراءات  لدعم  ُتوظف  ما  غالبا 
الدولة إلعادة توزيع الدخل وتخطيط االستثمار 
معظم  اتبعتها  التي  الكينزية  (السياسات 
ثالثينيات  بين  المتقدمة  الرأسمالية  الدول 
السياسات  وهي  الفائت)،  القرن  وسبعينيات 
التي تعطي االستثمار الرأسمالي الحوافز التي 

يفشل السوق نفسه في توفيرها له. 
من هنا فإن هذه النظرية تميل إلى اعتبار 
أن هناك حل لألزمة الرسمالية مريح ومربح 
العمال  من  لكل  أي   – األطراف  لكل 
موضع  وضعه  يمكن  حل  والرأسماليين؛ 
تحالف  بها  يقوم  إجراءات  من خالل  التنفيذ 
يضم بيروقراطيي النقابات وقيادات الحركة 
الديمقراطي  الحزب  وساسة  االجتماعية 
تؤدي  ما  عادة  أبسط:  بعبارة  "التقدميين". 
االستنتاج  إلى  االستهالك"  "عجز  نظرية 
اإلصالحي القائل إن أزمات الرأسمالية ممكن 
تفاديها إذا استطاعت الدولة، كحكم محايد، 

أن توازن بين مصالح رأس المال والعمل.  
لكن الحقيقة أن نظريات عجز االستهالك 
بشأن  تماما  خاطئ  افتراض  على  تقوم 
ينتجون  الرأسماليين  كل  أن  هو  الرأسمالية، 
الوحيد  "السوق"  وأن  استهالكية،  فقط سلعا 

٥٣
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الواقع  لكن  العمال.  هو  االستهالكية  للسلع 
مختلف. فالرأسماليون ينتجون سلعا استهالكية 
وكذلك سلعا رأسمالية – آالت، مبان، مواد خام، 
وما شابه. وعلى جانب آخر، فإن العمال في كل 
والرأسمالية  االستهالكية  السلع  قطاعي  من 
قطاع  ناتج  لشراء  يكفي  ما  يمكنهم كسب 
السلع االستهالكية؛ في حين أن الرأسماليين 
والرأسمالية  االستهالكية  السلع  قطاعي  في 
قطاع  ناتج  لشراء  يكفي  ما  إنفاق  يمكنهم 
الرأسماليين  ظل  وطالما  الرأسمالية.  السلع 
واالستثمارية  االستهالكية  السلع  قطاعي  في 
موازنة  الممكن  فمن  باستثمارات،  يقومون 

العرض والطلب.  
المستمر  االستثمار  فإن  السياق،  هذا  وفي 
– أي التراكم الرأسمالي – يعتمد على تعاظم 
األرباح. وعندما تهبط األرباح، يتباطأ االستثمار، 
ويتراجع التوظيف، وكذلك الطلب على كل 
من السلع االستهالكية واالستثمارية، ويكون 
هناك "فيض إنتاج". بصياغة مبسطة يمكننا 
نتيجة،  هو  السلع  إنتاج"  "فيض  أن  نقول  أن 

وليس سببا، لتراجع األرباح. 
أما من الناحية الواقعية، فهناك دالئل قوية 
الكاف  غير  الطلب  أن  القائل  المفهوم  تفّند 
يؤدي إلى هبوط الربحية. فمعظم االقتصاديين 
يعرفون أن المؤسسات الرأسمالية تقوم بتعديل 
قراراتها استجابة لتقلبات الطلب على السلع التي 
تنتجها، وذلك عن طريق تعديل معدالت توظيف 
الطاقة لديها، أي عن طريق زيادة أو تخفيض 
عدد العمال، أو عن طريق زيادة أو تقليل ورديات 
العمل. ولقد طور االقتصادي الماركسي أنور 
شيخ منهجا إحصائيا يحسب العالقة بين معدل 
الربح وتوظيف الطاقة اإلنتاجية. والنتيجة التي 
يتم  عندما  حتى  األرباح،  أن  هي  إليها  وصل 
على  أي  الطاقة،  توظيف  أساس  على  تعديلها 

أساس تقلبات الطلب، تستمر في الهبوط. 

تقلص األرباح
زيادة  أن  تقول  األرباح"  "تقلص  نظريات 
وبداية  الستينيات  أواخر  في  العمال  قوة 
السبعينيات من القرن الفائت أدت إلى هبوط 
المجتمعات  كل  في  األرباح  في  وعام  حاد 
اثنان  طرح  ولقد  الصناعية.  الرأسمالية 
جلين  هما  الثوريين،  االشتراكيين  من 
زيادة  أن  السبعينيات  مطلع  في  وساتكليف، 
(تقليص)  هبوط  إلى  أدت  العمال  أجور 
الربحية الرأسمالية. أما في الثمانينيات، فقد 

ادعى ثالثة من االشتراكيين الديمقراطيين 
اليساريين، باولز وجوردون ووايزكوف، أن 
قدرة العمال على زيادة أجورهم وعلى كسب 
عرقلة  وعلى  واسعة  اجتماعية  إصالحات 
محاوالت الشركات الرأسمالية إلعادة تنظيم 
وراء  رئيسية  أسبابا  كانوا  العمل،  عملية 
اندالع أزمة السبعينيات. فمن وجهة نظرهم، 
نمو  معدل  تناقص  إلى  العمال  نضاالت  أدت 
السيطرة  تكلفة  زيادة  وإلى  العمل،  إنتاجية 
زيادة  إلى  وكذلك  العمال،  على  الرأسمالية 
الرفاهة  مدفوعات  (أي  االجتماعي"  "األجر 
االجتماعية)، وكل هذه أمور أدت إلى تقلص 

وانخفاض أرباح الشركات. 
بنظرية  يتعلق  فيما  الحال  هو  وكما 
"تقلص  نظرية  فإن  االستهالك"،  "عجز 
األرباح" ُتعجب الراديكاليين واالشتراكيين 
ألنها تجعل الصراع الطبقي – قوة رأس المال 
العمال  قوة  أو  االستهالك)،  عجز  حالة  (في 
المحدد  هي   – األرباح)  تقلص  حالة  (في 
هو  كما  كذلك  لكن،  للربحية.  الرئيسي 
االستهالك،  عجز  لنظريات  بالنسبة  الحال 
يلعبه  الذي  ظاهريا  المركزي  الدور  فإن 
الصراع الطبقي في تحديد معدالت التراكم 
وفي تفجير األزمة، يؤدي بسهولة، عمليا، إلى 

سياسات التواطؤ الطبقي. 

وباولز  جوردون  هو  ذلك  على  والمثل 
ووايزكوف. فلقد كانوا من مؤيدي أشكال 
بين  المشتركة  "اإلدارة  سياسة  من  متنوعة 
بين  "التعاون  أو  والرأسماليين"،  العمال 
العمال واإلدارة". وكانوا يّدعون أن مثل تلك 
التجارب المبنية على ما أسموه "ديمقراطية 
مما  اإلنتاجية،  ترفع  سوف  العمل"  مكان 
رأس  أرباح  من  كل  زيادة  إلى  يؤدي  سوف 
العمال  المال ومستويات حياة وشروط عمل 

في وقت واحد. 
نظرية  مؤيدي  من  كثير  اعتقد  ولقد 
تقلص األرباح، تماما مثل مؤيدي نظريات عجز 
العمل"  مكان  "ديمقراطية  أن  االستهالك، 
يمكن أن يتم تحقيقها من خالل إقامة تحالف 
والديمقراطيين  النقابات  بيروقراطيي  بين 
الليبراليين. ولكن كما نعلم جميعا، فإن مثل 
واإلدارة  العمال  بين  التعاون  من  التجارب  تلك 
غطاء  مجرد  الحاالت،  أحسن  في  كانت، 
إلدخال ونشر ما يسمى بـ"نظام اإلنتاج األكثر 
كفاءة"، وهو النظام الذي يهدف إلى تكثيف 
استغالل الطبقة العاملة، إلى مواقع العمل التي 
بها نقابات عمالية (انظر مايك باركر وجين 
لبرامج  نقابي  دليل  بذكاء:  العمل  سلوتر، 
آي،  إم  ديترويت،  الهندسة،  وإعادة  المشاركة 

كتب البور نوتس، ١٩٩٤). 
فإن  والنظرية،  المنطقية  الناحيتين  ومن 
األجور  لزيادة  إما  كنتيجة  األرباح  تناقص 
هو،  اإلنتاج  في  العمال  جهد  النخفاض  أو 
وقطاعي.  مؤقت  أمر  األحوال،  أحسن  في 
يمكنهم  بعينها  صناعة  في  فالرأسماليون 
العمال  لجهد  أو  األجور  لزيادة  يستجيبوا  أن 
جديدة  آالت  إدخال  إما  خالل  من  المتناقص 
أكثر إنتاجية، أو – إذا لم يكن هذا ممكنا 
استثماراتهم  توجيه  خالل  من   – الحال  في 
الجديدة إلى صناعات تكون فيها األجور أقل 
أو جهد العمال أكبر واألرباح أكثر. بصياغة 
العمال  المتزايدة وال جهد  األجور  أبسط: ال 
المتناقص يمكنهما أن يؤديا إلى أزمة ربحية 

عامة وطويلة األجل. 
ومن ناحية أخرى، فإن المعلومات الواقعية 
أيضا تفّند النسختين المطروحتين من نظرية 
تقلص األرباح. ففي منتصف الستينيات من القرن 
الفائت – أي في وقت مبكر جدا عن التصاعد 
السبعينيات  في  العمالية  النضاالت  في  الكبير 
ينخفض كنتيجة  اإلنتاجية  نمو  معدل  بدأ   –
النخفاض االستثمار الرأسمالي. هذا االنخفاض 

٥٤
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في االستثمار الرأسمالي كان ردا على انخفاض 
األرباح. أي بصياغة بسيطة يمكننا القول: إن 
سببا  وليس  نتيجة  اإلنتاجية كان  نمو  تباطؤ 
وراء اندالع األزمة في منتصف الستينيات (أنور 

شيخ، ١٩٨٩، ١٢، ١٧-١٨).

المنافسة الزائدة 
مؤخرا، قدم روبرت برينر، وهو اشتراكي 
ثوري ورئيس تحرير مجلة "ضد التيار"، إضافة 
المنافسة  أدت  لبرينر،  وفقا  األزمة.  نظرية  إلى 
الزائدة في نهاية الستينيات ومطلع السبعينيات، 
اليابان  في  نسبيا  الجديدة  األموال  رؤوس  بين 
الواليات  في  نسبيا  والقديمة  الغربية  وألمانيا 
المتحدة، إلى انخفاض معمم وطويل األجل في 

الربحية في مجمل العالم الرأسمالي الصناعي. 
يشترك تفسير برينر لألزمة في عدد من 
االفتراضات مع أطروحة انخفاض معدل الربح 
التي سنناقشها في القسم التالي. ففي كل من 
النظريتين، يجبر التنافس الرأسماليين على 
البحث بشكل دائم عن طرق جديدة وأكثر 
األموال  رؤوس  كانت  وقد  لإلنتاج.  كفاءة 
وألمانيا  اليابان  مثل  دول  (في  جدة  األكثر 
الغربية بعد الحرب العالمية الثانية)، في أفضل 
وضع التباع أحدث الطرق في اإلنتاج، حيث أن 
االستثمار الرأسمالي الثابت لديهم كان قليال 
أو منعدما. من هنا، فقد كانوا قادرين على 
األرباح  وزيادة  واألسعار  التكاليف  تخفيض 
(مثل  األقدم  األموال  برؤوس  بالمقارنة 
الواليات المتحدة)، التي لم تكن قادرة على 
التخلص من استثماراتها الثابتة القديمة إلى 

حين يتم استهالكها اقتصاديا. 
لكن على الوجه المقابل، فإن برينر يرفض 
الفكرة القائلة أن ميكنة متزايدة لإلنتاج تؤدي 
إلى تناقص األرباح بالنسبة لكل رؤوس األموال. 
الرأسماليين  أن  القائل  المفهوم  يعتنق  وهو 
يخفضوا  أن  أجل  من  جديدة  تقنيات  يختارون 

تكلفة الوحدة ويزيدوا األرباح في آن واحد. 
ووفقا لبرينر، فإن رؤوس األموال األقدم، 
عندما تواجهها األسعار المنخفضة التي تفرضها 
رؤوس األموال األحدث واألكثر كفاءة على 
زائدة.  وطاقة  أقل  أرباح  من  تعاني  السوق، 
الزائدة  والطاقة  المنخفضة  األرباح  وتصبح 
الرأسمالي  االقتصاد  في مجمل  عامة  ظاهرة 
العالمي في الفترات التي تحتدم فيها المنافسة 
الركود  من  طويلة  مرحلة  وتنتج  العالمية 
ومطلع  الستينيات  نهاية  مثل  االقتصادي، 

السبعينيات. ويدعي برينر أنه أّيما كان معدل 
السبعينيات،  مطلع  منذ  الربحية  في  التزايد 
األجل وهزيل  التزايد قصير  فقد كان هذا 
إهالك  لتقديره،  وفقا  هناك،  يكن  لم  ألنه 
كاف لرأس المال األقدم واألقل كفاءة من 

خالل إفالسات واسعة النطاق. 
يصل  برينر  فإن  السياسية  الناحية  ومن 
إلى استنتاجات ثورية من تحليله لألزمة. ففي 
رأيه ال يمكن للرأسماليين استعادة أرباحهم، 
إال فقط من خالل هجوم واسع النطاق على 
ممتزج  العاملة،  الطبقة  معيشة  مستويات 
بتدمير واسع النطاق لرؤوس األموال األقدم 
واألقل كفاءة. وال يوجد حل يحقق مصلحة 
كل من العمال والرأسماليين في الوقت نفسه. 
معدل  انخفاض  نظرية  ترى  كما  وتماما 
الربح التي سنناقشها الحقا، فإن برينر كذلك 
يرى أن مفهوم "الرأسمالية المنظمة"، بمعنى 
الدولة قادرة على منع األزمة، هو مفهوم  أن 

طوباوي غير ممكن التحقيق. 
رئيسية  مشاكل  هناك  ذلك،  رغم  لكن 
في نظرية برينر حول "المنافسة الزائدة" من 
والمعلوماتية/الواقعية  المنطقية  الناحيتين 
(أنور شيخ ١٩٩٩). فمن الناحية النظرية، تعاني 
أطروحة برينر من مشاكل مشابهة لمشاكل 
نظرية "تقلص الربح" التي يرفضها هو عن 

حق. فكما أن األجور المتزايدة وجهد العمال 
المتناقص البد أن يؤديا بالرأسماليين في قطاع 
محل  المال  رأس  إحالل  إلى  معين  اقتصادي 
الجديدة  االستثمارات  تحويل  إلى  أو  العمل 
المنافسة  فإن  أعلى،  أرباح  ذات  مجاالت  إلى 
المحتدمة والمعممة البد أن تدفع الرأسماليين 
األقدم إلى استقدام أحدث التقنيات اإلنتاجية، أو 
إلى تخفيض الطاقة، أو إلى تحويل االستثمار 

إلى فروع جديدة لإلنتاج. 
وباإلضافة إلى ذلك، فإن مفهوم برينر القائل 
إن الرأسماليين أحرار في اختيار التقنيات التي 
تؤدي إلى تخفيض تكاليف الوحدة المنتجة، 
وكذلك  التنافسي،  وضعهم  تحسين  إلى  أي 
إلى زيادة األرباح على استثماراتهم، هو مفهوم 
واقع  مع  يتناقض  المفهوم  فهذا  إشكالي. 
التنافس الرأسمالي، الذي يجبر كل رأسمالي 
على "اختيار" التقنية التي تسمح بأقل تكلفة 
يؤدي  هذا  كان  ولو  حتى  المنتجة،  للوحدة 
ومن  الرأسمالي  االستثمار  إجمالي  زيادة  إلى 

ثم إلى انخفاض المعدل العام لألرباح. 
أما من الناحية المعلوماتية/ الواقعية، فإن 
برينر.  نظرية  مع  مشكلة  من  أكثر  هناك 
مطلع  في  العالمية  المنافسة  احتدام  فأوال، 
انخفاض  يفسر  أن  يمكنه  ال  السبعينيات 
البلدان  وفي  المتحدة  الواليات  في  األرباح 
الحرب  بعد  ما  مرحلة  في  األخرى  المصنعة 
يوجد مؤشر واضح  ال  وثانيا،  الثانية.  العالمية 
العالمية  المنافسة  في  حادة  زيادة  حصول  على 
في  الركود  في  الكلية  األرباح  تبدأ  أن  قبل 
بل  الستينيات.  منتصف  في  المتحدة  الواليات 
المنافسة  أن  إلى  الواقع،  في  تشير،  الدالئل  إن 
االحتدام كانت  المتزايدة  (والمحلية)  الدولية 
االستثمارات  النخفاض  سببا،  وليست  نتيجة، 
بعد منتصف الستينيات. ثالثا، انخفضت معدالت 
األرباح في نهاية الستينيات ومطلع السبعينيات 
بسرعة أكبر في اليابان (موقع رؤوس األموال 
الواليات  في  عنها  كفاءة)  واألكثر  األحدث 
واألقل  األقدم  الشركات  (موقع  المتحدة 
حول  كثيرة  أدلة  هناك  وأخيرا،  كفاءة). 
الطويل  المدى  على  لعافيتها  األرباح  استرداد 
في الثمانينيات والتسعينيات، وهو أمر ينكره 

طرح برينر (انظر الرسم البياني).   

انخفاض معدل الربح كنتيجة 
لتزايد ميكنة/ رسملة رأس المال 

في  الربح  معدل  انخفاض  نظرية  تعتمد 

٥٥
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تحليلها، بشكل مركزي، على اآلليات األكثر 
أساسية في الرأسمالية (أنور شيخ، ١٩٨٩: ٣-١٠). 
الرأسماليين على  الرأسمالي  التنافس  يجبر  إذ 
إدخال طرق إنتاج جديدة أكثر تقدما، وذلك من 
لكل  يتكلفونها  التي  التكلفة  تقليص  أجل 
"ميكنة  تزايد  هي  والنتيجة  منتجة.  وحدة 
اإلنتاج"، أو ما أطلق ماركس عليه "التركيب 
الميكنة،  المال". ولكن هذه  لرأس  العضوي 
أي إحالل اآلالت محل العمال، أو بعبارة أخرى 
إحالل العمل الميت محل العمل الحي، تؤدي إلى 

انخفاض معدل الربح.
يساوي  وهو   – الربح  معدل  ينخفض 
رأس  مجموع  على  مقسومة  الكلية  األرباح 
المال الكلي المستثمر واألجور الكلية – في 
الرأسمالي  للنمو  الطويلة  المراحل  من  كل 

والمراحل الطويلة للركود. 
موجات  خالل  األرباح  معدالت  تنخفض 
الرأسمالية  الكثافة  ألن  الطويل  النمو 
الكلي  المال  رأس  يساوي  ما   – لإلنتاج 
مقسوما على األجور الكلية – تزيد. وبينما 
تنخفض معدالت األرباح، ينخفض معدل زيادة 

االستثمارات كذلك. 
خالل مراحل االنتعاش الطويل، ينخفض 
معدل زيادة االستثمار الكلي بمعدل أبطأ من 
انخفاض معدالت األرباح. والنتيجة تكون أن 
األرباح الكلية – أي الربح اإلجمالي – تستمر 
في النمو. وتترجم األرباح الكلية المتزايدة 
كانت  (وإن  موجبة  أرباح  معدالت  في 
متناقصة) على االستثمارت األجدد التي يقوم 
على  األرباح  ظلت  وطالما  الرأسماليون.  بها 
هناك  يظل  موجبة،  الجديدة  االستثمارات 
بصياغة  للمراكمة.  الرأسماليين  لدى  دافع 
أبسط: تزايد الكتلة اإلجمالية لألرباح يسمح 
لرأس المال بالتمتع بموجة طويلة من التوسع 
تتخللها كسادات قصيرة وضحلة، بالرغم من 

استمرار معدل الربح في النقصان.  
هبوط  يؤدي  معينة  نقطة  عند  لكن، 
معدل الربح إلى هبوط متسارع في معدل نمو 
تناقص  معدل  يصبح  وعندما  االستثمارات. 
النمو في االستثمار أكبر من تناقص معدل 
الربح، يصاب الربح اإلجمالي بالركود. وعندما 
يصبح  النمو،  عن  اإلجمالية  األرباح  تتوقف 
معدل الربح على االستثمارات الجديدة سالبا، 
االستثمار.  الرأسماليون عن  يتوقف  ثم  ومن 
وكنتيجة لذلك، تتحول الموجة الطويلة من 
التوسع إلى موجة طويلة من الركود تتخلها 

كسادات أكثر طوال وعمقا. (لإلطالع على 
دالئل على هذه االتجاهات من ١٩٤٨ إلى ١٩٨٠، 

انظر أنور شيخ، ١٩٨٩: ١٠-١٦).
لألزمة  األخرى  النظريات  عكس  وعلى 
الرأسمالية، فإن نظرية هبوط معدل الربح ال 
مثل  الصدفية،  أو  العارضة  العوامل  في  ترى 
زيادة  أو  والطلب،  العرض  بين  التوازن  عدم 
األجور/ انخفاض الجهود، أو تزايد المنافسة، 
أسبابا النخفاض األرباح. على العكس، ينتج 
انخفاض األرباح عن اآلليات األكثر أساسية 
الرغم  الرأسمالية. لكن على  وضرورية في 
من أن آليات الرأسمالية تخلق ال محالة أزمات 
الربحية والتراكم، فإن أن هذا ال يعني حدوث 

انهيار تلقائي في الرأسمالية.  
فالرأسمالية يمكنها أن تستعيد حيويتها 
وتعيش مراحل جديدة من النمو طويل األجل 
وهذا  الربح.  معدل  في  حادة  زيادة  حدثت  إذا 
يمكن أن يتحقق فقط إن حدثت زيادة هائلة 
في معدل االستغالل، أو تدمير واسع النطاق 
للرأسماليين معدومي الكفاءة، أو كان هناك 
الرأسمالي  االقتصاد  توسعا كبيرا في نطاق 
نجاح  إما  لهذا هو:  العملي  والمعنى  العالمي. 
وإعادة  األجور  األعمال في تخفيض  أصحاب 
قيام  أو  لمصلحتهم،  العمل  عالقات  تنظيم 
االجتماعية،  الرفاهة  إنفاق  بتخفيض  الدولة 
واالندماجات  اإلفالسات  من  موجة  حدوث  أو 
توسع جغرافي في  أو حدوث  واالستحواذات، 
اإلنتاج الرأسمالي. وكل هذا يعني أن مفهوم 
"الرأسمالية المنظمة" – حيث تؤدي سياسات 
الطبقة  معيشة  مستويات  زيادة  إلى  الدولة 
الوقت  نفس  في  الرأسماليين  وأرباح  العاملة 

– هو مفهوم طوباوي غير قابل للتحقيق. 
األربعة  العوامل  اجتماع  أن  والحقيقة 
معدالت  انتعاش  إلى  أدى  سابقا  المذكورة 
األرباح في مجمل العالم الرأسمالي – وبالذات 
في الواليات المتحدة – منذ مطلع الثمانينيات. 
إذ أن تعميم "نظام اإلنتاج األكثر كفاءة" في 
كل من الصناعة والخدمات أدى إلى زيادة حادة 
في إنتاجية العمل، أي في معدل االستغالل. ثم 
واالندماجات  اإلفالسات  من  موجات  تتالي  أن 
واالستحواذات (المصدر األساسي لنمو القطاع 
األموال  رؤوس  تخريد  إلى  أدى  قد  المالي) 
نفس  وفي  كفاءة.  واألقل  قدما  األكثر 
الوقت تم تخفيض الطاقة اإلنتاجية في بعض 
الصناعات، وتحول االستثمار إلى فروع جديدة 
من اإلنتاج. كذلك أدت عولمة عملية اإلنتاج 

سمح  مما  العالمي،  االقتصاد  حدود  زيادة  إلى 
بتحويل الصناعات كثيفة العمل إلى البلدان 

ذات األجور المنخفضة في الجنوب. 
أدى  األخيرة،  القليلة  العقود  مدى  وعلى 
صعود السياسات االقتصادية الليبرالية الجديدة 
عملية  في  منهجي  بشكل  قدما  المضي  إلى 
لالتجاهات  وفقا  المال  رأس  هيكلة  إعادة 
المشروحة سابقا. فقد ضمن تحرير أسواق رأس 
المال والعمل، ممزوجا بسياسة مالية مكافحة 
استجابت  الرأسمالية  المشروعات  أن  للتضخم، 
بناء  في  االستثمار  بمواصلة  األرباح  الرتفاع 
الحواسب  (بالذات  جديدة  آالت  وشراء  مصانع 
التخزين)،  ونظم  اإللكترونية  واآلالت  اآللية 
وفقا  العمل  عالقات  تنظيم  إعادة  وبمواصلة 
أدى  وقد  كفاءة".  األكثر  اإلنتاج  لـ"نظام 
تحرير رأس المال إلى تحفيز نمو عولمة اإلنتاج 
العابر للقوميات، بينما أدى تحرير أسواق العمل 
إلى  الخ)  االجتماعية،  الرفاهة  إنفاق  (تخفيض 
زيادة التنافس بين العمال والمساهمة في ركود 

أو انخفاض األجور الحقيقية. 
لكن موجة االنتعاش الرأسمالي الطويلة 
التي بدأت في منتصف الثمانينيات لم تكن 
دائمة، ولم يكن ممكنا أن تكون كذلك. 
فبينما زادت األرباح، بدأ التراكم الرأسمالي 
ينتعش من جديد. وقد أدت الميكنة المتزايدة 
لرأس المال التي نتجت عن ذلك إلى انخفاض 
معدالت األرباح، وهو ما أدى في نهاية المطاف 
لألرباح  اإلجمالية  الكتلة  في  ركود  إلى 
العالم  القليلة الماضية. لقد دخل  في األعوام 
الرأسمالي موجة طويلة من الركود – وهو 
ما يعني أرباحا أقل على االستثمارات الجديدة. 
وسيؤدي هذا إلى مراحل كساد أطول وأعمق. 
إن هذا السياق االقتصادي الجديد هو بالضبط 
شديد  الحالي  المالي  االنهيار  يجعل  الذي 

الخطر على رأس المال.  
فكما طرحت في سياقات أخرى، فإن اندالع 
في  الزائد  لالستثمار  كنتيجة  المالية  األزمات 
 fictitious capital "رأس المال "التخييلي
– الحقوق على الثروة المستقبلية – يعد سمة من 
أعمال. لكن  دورة  الذروة في كل  نقطة  سمات 
هناك فارق بين ظرف وظرف. فإن كان السياق 
والتراكم  الربحية  بظروف  المتعلق  األعمق 
المالية  األزمات  فإن  المال،  لرأس  بالنسبة  صحيا 
تكون معتدلة نسبيا وتؤدي إلى دورة جديدة من 
النمو القوي. هكذا كان الحال في أزمة أسواق 
المال في ١٩٨٧، وفي أزمة المدخرات والقروض 

٥٦
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في مطلع التسعينيات، وفي فقاعة الـ"دوت كوم" 
يكون  عندما  لكن  الحالي.  العقد  بدايات  في 
السياق األعمق المتعلق بالربحية والتراكم غير 
اليوم  الحال  وهو   – المال  لرأس  بالنسبة  صحي 
– فإن األزمات المالية تحمل معها أخطارا أكبر 

بكثير.
وفي اعتقادي أن الدعم الذي تقدمه الدولة 
التأميم  ذلك  في  بما   – المالي  للنظام  حاليا 
الجزئي للبنوك – غالبا ما سوف يمنع االنهيار 
الكامل للنظام المالي أو اندالع كساد كبير 
على غرار كساد الثالثينيات. لكنه لن يمنع 
بطالة  األجل:  وطويل  الحدة  شديد  ركودا 
الناتج  في  حادة  وانخفاضات  ومستمرة  عالية 
إلى  الثمانية عشرة  واالستثمار خالل األشهر 

الستة وثالثين القادمة. وسوف يكون التحسن 
الالحق على األغلب هزيال. كذلك سوف يؤدي 
استمرار األرباح المنخفضة كنتيجة للميكنة 
نفسه،  الوقت  وفي  النمو.  تباطؤ  إلى  الزائدة 
فإن ضخ المال في االقتصاد من خالل عمليات 
اإلنقاذ سوف يؤجج التضخم. وبصياغة بسيطة 
يمكننا قول اآلتي: نحن في األغلب مقبلون 
التضخمي  الركود  من  جديدة  مرحلة  على 
شبيهة بالتي شهدها العالم الرأسمالي في نهاية 

الستينيات ومطلع السبعينيات.  
مطلع  في  الحال  كان  كما  وتماما 
الثمانينيات، فإنه لن يكون هناك حال لألزمة 
المال  رأس  كل  مصالح  يحقق  أن  يمكنه 
الوحيد  الطريق  نفسه.  الوقت  في  والعمل 

الركود هو  للخروج من مرحلة طويلة من 
واالندماجات  اإلفالسات  من  جديدة  موجة 
لـ"نظام  أكثر  تعميم  مع  واالستحواذات، 
اإلنتاج األكثر كفاءة"، وكذلك تخفيضات 
على  اإلنفاق  من  الباقية  البقية  في  كبيرة 

الخدمات االجتماعية. 
األزمات، تطرح  الحالية، مثل كل  األزمة 
عمالية  لنضاالت  فرصا  ومخاطر:  فرصا 
ومخاطر  المال،  رأس  ضد  جماعية  وشعبية 
في  النضاالت  هذه  مثل  تنجح  لم  إذا  أنه 
احتالل مقدمة المشهد، فربما تحاول األقسام 
المختلفة من الطبقة العاملة الدفاع عن نفسها 
أسفل  إلى  االجتماعي  وضعها  هبوط  ضد 

بمهاجمة أقسام أخرى من الطبقة العاملة. 

٥٧

قراءة يف نظريات األزمة املاركسية

المصدر:
  BEA, Corporate Profits, NIPA Table 1.13, line 7; Corporate Current Cost Capital Stock, Fixed Assets Table 4.1, line 13

((Corporate Nonresidential) plus Table 5.1, line 3 (Corporate Residential
ببلوجرافيا:

 Anwar Shaikh, 1978. “An Introduction to the History of Crisis Theories” in URPE, U.S. Capitalism in Crisis (New York: Union of
(Radical Political Economists

.http://homepage.newschool.edu/~AShaikh/crisis_theories.pdf
 (Anwar Shaikh, 1989. The Current Economic Crisis: Causes and Implications (Against the Current Pamphlet

http://homepage.newschool.edu/~AShaikh/The%20current%20economic%20crisis.pdf
 .Anwar Shaikh, 1999. “Explaining the Global Economic Crisis: A Critique of Brenner,” Historical Materialism, 5

معدالت أرباح الشركات األمريكية ١٩٤٨ - ٢٠٠٧معدالت أرباح الشركات األمريكية ١٩٤٨ - ٢٠٠٧



ربيع ٢٠٠٩ ٥٨

نظرة طبقية على ظاهرة حترش النساء

محمد شفيق

قبل شهور قليلة أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكما غير مسبوق في تاريخ القضاء 
المصري يقضي بسجن المواطن شريف جبرائيل (٢٧ عاما) وتغريمه مبلغا قدره ٥٠٠٠ 
جنيها مصريا، وذلك بسبب تحرشه بنهى رشدي مخرجة األفالم الوثائقية. ويعد هذا 

الحكم األول من نوعه في قضايا التحرش الجنسي في المحاكم المصرية. 

أصوات وأصداء من اليسارأصوات وأصداء من اليسار
رؤى
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وسط  القضائية  األحكام  هذه  تأتي 
ونشاط  وجماهيري  إعالمي  اهتمام 
والمدافعين  السياسيين  النشطاء  محموم من 
المجتمع  ومــنــظــمــات  ـــمـــرأة  ال حـــقـــوق  عـــن 
المدني، هذا باإلضافة لوسائل اإلعالم الرسمية 
كبيرة  مــســاحــات  أفــــردت  الــتــي  والمستقلة 
ومــعــرفــة  الــظــاهــرة  هـــذه  وتــحــلــيــل  لمناقشة 

أسبابها ووسائل التصدي لها. 
ووســـط هـــذه الــضــجــة اإلعــالمــيــة ظهرت 
العديد من حمالت التضامن ودعوات لندوات 
كما  بــوك،  والفيس  اإلنترنت  على  ولقاءات 
برزت العديد من األصوات، خاصة من مراكز 
حقوق المرأة التي تدعو لسن قوانين لتجريم 
أنه  الجنسي وتغليظ عقوبته حيث  التحرش 
"ال يوجد نص لتجريم التحرش فى القانون 

المصري حتى اآلن."
يمكن القول بأن هذا االهتمام اآلخذ فى 
التزايد قد بدأ بعد أحداث التحرش الشهيرة 
قبل  الفطر  عيد  أثناء  البلد  بوسط  بالفتيات 
الــذي صــوره وكشف  الحدث  الماضي، وهو 
أحداثه شباب المدونين، إلى أن تفّجر الوضع 
بعد أحداث التحرش األخيرة بالمهندسين وما 
أثارته وقائع قضية المخرجة نهى رشدي من 

اهتمام. 
ظاهرة  أن  أنفسنا  نّذكر  أن  البــد  لكن 
التحرش الجنسي ليست جديدة أو غريبة على 
لم  الجنسي  فالتحرش  المصري.  المجتمع 
ينشأ مع تحرشات وسط البلد أو المهندسين. 
ــمــصــرى  ـــمـــركـــز ال فـــقـــد نـــشـــر مــــؤخــــرا ال
لحقوق المرأة تقريرا يشير إلى أن ٨٣٪ من 
األجنبيات  من  و٩٨٪  األقــل  على  المصريات 
يتعرضن للتحرش الجسدي أو اللفظي، إال أن 
القليل جدا منهن يقررن اإلبالغ عن تعرضهن 
للتحرش. وهناك دراسات أقدم تؤكد أن ٦٢٪ 
الجنسي مرة  بالتحرش  اعترفوا  الرجال  من 

على األقل.

التحرش واضطهاد المرأة
يمكن النظر لموضوع التحرش الجنسي 
الزوايا واألوجــه. وقد كتبت  من عديد من 
الكتب والمقاالت. ولكن  الكثير من  عنه 
تمثل  الظاهرة  هــذه  أن  عليه  المتفق  الشىء 
جزءا  تعد  أي  المرأة،  اضطهاد  أشكال  أحد 
مــن ظــاهــرة أوســـع هــي ظــاهــرة قهر النساء 

واالضطهاد الواقع عليهن.
لفظيا  ســواء كــان  التحرش،  فعل  يحمل 

ــيــا، فـــي طــيــاتــه اســتــهــانــة واســتــهــزاء  أو بــدن
بالمرأة، وهو يقوم على نظرة تحصرها فقط  
منه،  الــنــيــل  أو  امــتــالكــه  يمكن  كجسد 
وهو ما يعكس نظرة دونية عميقة يمكن 
المجتمع  جــذور  فــى  تاريخيا  أثــارهــا  اقتفاء 
ظهور  بــدء  فمنذ  تكونه.  وبــدايــات  الطبقى 
المجتمعات  بــدايــات  فــى  الــخــاصــة  الملكية 
الطبقية ومنزلة المرأة فى المجتمع آخذة في 
للرجل،  المطلقة  السيطرة  أمام  االضمحالل 
أحد  أصبحت  أن  إلــى  بها  األمــر  انتهى  حتى 

ممتلكاته الخاصة.
انتشار  ســر  نفسر  أن  يمكننا  هــنــا  مــن 
أنحاء  جميع  فــى  الجنسي  التحرش  ظــاهــرة 
سواء،  حد  على  والنامى  منه  المتقدم  العالم، 
والشكل  الــحــدة  فــى  بالطبع  االخــتــالف  مــع 
وطريقة نظر المجتمع لهذه الظاهرة وتعامله 
معها. فمثال فى ألمانيا خلصت إحدى الدراسات 
إلى أن نصف النساء الالتى تم استجوابهن من 
بين ٣٠٠ امرأة تعرضن إلى شكل من أشكال 
بالتعرض  أو  باللمس  إما  الجنسي،  التحرش 

أللفاظ تخدش الحياء. 
فى  التحرش حتى  تستمر ظاهرة  هكذا 
من  فبالرغم  المتقدمة.  الرأسمالية  الـــدول 
الحرية الجنسية النسبية والتحسن النوعى فى 
إال  المكتسبة،  وزيــادة حقوقهن  النساء  حياة 
أن تلك المجتمعات بالرغم من تقدمها النسبى 
مقارنة بمجتمع متخلف ومأزوم كالمجتمع 
التمييز ضد  مــن  تعاني  تـــزال  ال  الــمــصــرى، 
المرأة كظاهرة ال تقدم لها الرأسمالية سوى 

بعض التحسينات الشكلية والهشة.
الجنسى  التحرش  وبالرغم من كون 
أحد مظاهر اضطهاد المرأة فى مجتمعاتنا 
االستنتاج  من صحة  وبالرغم  المعاصرة، 
ـــأن الــتــحــريــر الــنــهــائــي لــلــمــرأة  ــقــائــل ب ال
ــقــضــاء عــلــى كـــل صـــور اضــطــهــادهــا  وال
الطبقي  المجتمع  عــلــى  بــالــقــضــاء  يــأتــي 
يعنى  ال  ذلــك  أن  إال  الخاصة،  والملكية 
الوقوف موقف المتفرج من معاناة النساء 
"التحرير  يأتى  حتى  واالنتظار  الحالية 
االشتراكى  المجتمع  يد  على  النهائي" 
الوقوف  يجب  العكس  على  الالطبقى. 
معركتهن  فــي  وحـــزم  بــقــوة  النساء  مــع 
التصدى  وفــي  التحرش  ضد  "الــراهــنــة" 
الحمالت  وشن  ومالحقتهم  للمتحرشين 
ـــوقـــوف ضـــد هـــذه الــظــاهــرة  مـــن أجـــل ال

والقضاء عليها إن أمكن.

وجهة نظر
لكن يجب أن يتسع منظور الماركسيين 
واالشتراكيين عن غيرهم في هذا الموضوع. 
حيث أن القصة ال تنتهي عند هذا الحد. فهناك 
نقطتان إضافيتان من المهم االنتباه لهما، األولى 
أنه مع التصدى الحازم والواجب لهذه الظاهرة، 
وذلك بالتصدى للمتحرشين ومحاسبتهم، البد 
تدفع  التي  الكامنة  األســبــاب  فضح  من  أيضا 
بالذات،  الجماعي  الجنسى،  التحرش  بظاهرة 
فى  الوبائى  الشكل  بهذا  واالنتشار  لــالزديــاد 
المجتمع المصرى. وذلك يتطلب فضح التردي 
وانتشار  واالجتماعية  االقتصادية  األحوال  في 
وغيرها  الـــزواج  ســن  وتــأخــر  والبطالة  الفقر 
وأجندته  الحاكم  النظام  سياسات  نتائج  من 
على  دائما  العمل  يتطلب  وذلك  النيوليبرالية، 
المجالين  فــى  المحورين  هــذيــن  بين  الــربــط 
لعدم  بالطبع  االنــتــبــاه  مــع  والعملي،  النظرى 
الميكانيكي  التفسير  شـــراك  فــي  ــوقــوع  ال

الضحل والتبرير ألفعال هؤالء المتحرشين.
النقطة الثانية، وهى األهم، تتعلق بالظروف 
والمالبسات التي أدت لتزايد االهتمام اإلعالمي 
من قبل وسائل إعالم الدولة البرجوازية وبعض 
منظمات المجتمع المدني بهذه الظاهرة في هذا 
التوقيت بالذات. نحن نطرح هذا التساؤل على 
أساس من اقتناعنا بدور الطبقات الحاكمة في 
استخدام وسائل سيطرتها الفكرية واإلعالمية 
ألفكار  وكسبهم  الجماهير  على  للتأثير 
الحقيقية.  مصالحهم  بــالــضــرورة  تعكس  ال 
فكما قال ماركس "األفكار المسيطرة هي 

أفكار الطبقة الحاكمة". 
من هنا يمكننا التساؤل عن سر االهتمام 
وقت  في  الجنسي  التحرش  بظاهرة  المفرط 
المرأة  الضطهاد  أخــرى  صــور  فيه  تحظى  ال 
ــع هـــذا االهــتــمــام.  ــرب ــر حـــدة وبــشــاعــة ب أكــث
أضرب هنا مثاال بظاهرة االغتصاب واالعتداء 
ظواهر  وكلها  المحارم،  وزنــا  األطفال  على 
منتشرة ومتفشية فى المجتمع المصرى (في 
إحدى الدراسات الصادرة عن المركز القومي 
أكثر  هناك  والجنائية  االجتماعية  للبحوث 
من ٢٠٠٠ حالة اغتصاب سنويا، وهو ما يعني أن 
هناك أكثر من ٦ حاالت اغتصاب تحدث فى 

مصر كل يوم.)
إال  التناقض  هــذا  مثل  تبرير  يمكن  ال 
والمالبسات  الموضوعية  للظروف  بالنظر 
الـــرواج  إلــى  أدت  الــتــى  بــالــحــوادث  المرتبطة 
اإلعالمي لظاهرة التحرش. فالمثير لالهتمام 
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نظرة طبقية على ظاهرة حترش النساء
أن الحوادث الثالثة السابق ذكرها وقعت في 
عليها)،  يطلق  (كما  الراقية  الطبقة  أحياء 
الــمــهــنــدســيــن، تحديدا  مــثــل  أمــاكــن  فــي  أي 
البلد،  ووســط  العربية،  الـــدول  جامعة  شــارع 
الدولة وتحرص على  بها  وهي أماكن تهتم 
حد  على  الحفاظ  منطلق  من  فيها،  صورتها 
العالم،  أمــام  المتحضرة  الدولة  لصورة  أدنــى 
وهي أيضا أماكن للسكن والترفيه للكثير 
هنا  العليا. ومن  والشرائح  الطبقات  أبناء  من 
يمكننا أن نرى أن ما حدث تم اعتباره تجاوزا 
وتعديا على هذه الصورة الوهمية المفترضة.

وهنا لنا أن نتساءل إذا ما كانت كل هذه 
إن كان فعل  اإلعالمية سوف تحدث  الضجة 
المناطق  التحرش هذا قد تم في واحــدة من 
الشعبية أو العشوائية، مع العلم طبعا أن فظائع 
أكبر بكثير تحدث في تلك المناطق يوميا. 
يمكنه  ال  اليومية  للجرائد  المطالع  إن 
إال أن يلحظ حادثين أو أكثر يوميا يتعلقان 
بمشاجرات أو حتى قتل بسبب المعاكسات أو 
ولكن  بالنساء.  والبدنية  اللفظية  التحرشات 
قاطني  أو  رواد  مــن  الــنــســاء  هــــؤالء  أن  بــمــا 
األحياء الشعبية أو العشوائية، لذا فال ينتج عن 
في صفحة  خبر صغير  ســوى  بهن  التحرش 

الحوادث، وقد ال ينشر هذا الخبر من أصله.
الخلفية  عــن  الكشف  يمكننا  وهــكــذا 
تقودها  الــتــي  والــدعــوات  للحمالت  الطبقية 
الحقوقية.  المنظمات  وبعض  اإلعــالم  أجهزة 
النساء  كــرامــة  بــشــأن  نظرتها  تقصر  فــهــي 
نساء  اإلنسانية، على  والحفاظ على حقوقهن 
لنساء  المتميزة  والــشــرائــح  العليا  الطبقات 
تتعاطى  التي  الشرائح  تلك  الوسطى،  الطبقة 

ووسط  المهندسين  شــوارع  وترتاد  اإلنترنت 
التحرش  فضائح  تصوير  تــم  هــكــذا  الــبــلــد. 
هجوم  أنها  على  البلد  ووســط  بالمهندسين 
الناس"،  "أوالد  على  والمهمشين  الرعاع  من 
وهكذا تم تصوير الحل لهذه الفضائح على 
أنه ردع هؤالء الرعاع حماية "لبناتنا". وعلى 
الوجه المقابل لم نر نفس المجهود للدفاع عن 
اللواتى  والعشوائيات  الشعبية  الطبقات  نساء 
تتعدى أعدادهن، ومأساتهن، أضعاف مضاعفة 
العليا  الوسطى  الطبقات  نساء  ومأساة  أعــداد 

وما فوقها. 
ثم أن كل الحوارات الدائرة حول التحرش 
وآثاره ومخاطره، لم تطرح أبدا أخطر وأسوأ 
أماكن  فى  التحرش  التحرش:  أنواع  وأبشع 
العمل من جانب أصحاب األعمال والمالحظين 
العامالت  والفتيات  النساء  على  والمشرفين 
الفقيرات. هذا النوع هو األسوأ على اإلطالق 
يرتبط  اإلطالق، وهو  انتشارا على  واألكثر 
بــاالســتــغــالل الــطــبــقــي، حــيــث يــتــحــرش رجــال 
الطبقات األعلى بنساء الطبقات األدنى اعتمادا 
على سيطرتهم الطبقية على النساء. ومع ذلك 

فال أحد يذكره أو يهتم به!
 هذا التحرش من النوع األخير ال يمكن 
الشوارع،  في  األمني  التواجد  بتكثيف  حله 
الفتيات  بارتداء  أو حتى  األخالقي،  بالردع  أو 
يروج  (كما  ووقـــارا  حشمة  أكثر  لمالبس 
البعض لحلول ساذجة ومقطوعة الصلة بأصل 
المشكلة). هذا التحرش يحدث من أصحاب 
العامالت  من  للمرؤوسات  والمديرين  العمل 

والموظفات وللخادمات فى المنازل. 
العاملة والموظفة والخادمة التى ال تخضع 

ألهواء رئيسها، تتعرض للتنكيل واالضطهاد 
والطرد. فهي إن رفضت الخضوع لهذا المدير 
أو ذاك لمرة، ربما ال تجد لنفسها سبيال للعمل 
الخضوع ألهواء  تقبل  لم  إن  آخر  في مكان 
مدير آخر في مكان آخر! فال أحد – من بين 
العمل،  يتوقف عن  أن  الكادحين – يمكنه 
أن  البطالة  انتشار  ظل  في  يمكنه  أحــد  وال 
يأمل باالنتظار أن يجد عمال مناسبا ال يتضمن 
والمشرفين  المديرين  من  ورزاالت  سخافات 

وغيرهم. 
الــنــوع من  هــذا  السكوت على  يتم  لــمــاذا 
االضطهاد؟ ألنه صادر عن  الطبقات المسيطرة 
نسمع عنه  لــذا ال  األدنــى.  الطبقات  نساء  ضد 
ــه صفحات  ل ــفــرد  ُت ال  ولـــذا  ــر،  ــوات ــت ال بنفس 
من  بالرغم  الحمالت،  له  ُتجّيش  أو  الجرائد 

كونه األقسى واألخطر. 
ــصــورة أوضــح  الــحــالــة يتجلى ب فــى هـــذه 
للعمل  الرأسمالي  االســتــغــالل  بين  االرتــبــاط 
ــمــرأة. وفــي رأيــنــا أنه  الــمــأجــور واضــطــهــاد ال
ألي  البداية  تكون  أن  يجب  بــالــذات  هنا  من 
عمل حقيقي للدفاع عن حقوق المرأة. فالبد 
الحمالت  ربــط  عن  االشتراكيون  يدافع  أن 
التي تتبنى حق المرأة فى السير فى الشوارع 
يتحرش  من  لكل  والتصدي  وحرية  بأمان 
بها، بحمالت موازية تطالب بحماية المرأة في 
محاولة الستغالاهن  أي  وردع  عملها  أماكن 
لتنظيم  الــدؤوبــة  محاوالتنا  مع  هــذا  جسديا، 
النساء العامالت في أماكن العمل للوقوف معا 
فقط  عندئذ  بأنفسهن.  حقوقهن  عن  للدفاع 
يمكن القول بأننا نسير فى الطريق الصحيح 

لبدء مقاومة أي تمييز ضد المرأة. 

رؤى
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هيثم جبر

قراءة يف خريطة الصراع الطبقي يف مصر

رغم أن عام ٢٠٠٨ لم يكن له، من حيث كثافة الحركة العمالية واالجتماعية، 
نفس الزخم الذي كان لـ٢٠٠٧، إال أن الحديث عن مستقبل البالد، في ظل 
التدهور غير المسبوق في كل المجاالت، ال تزال له األولوية األولى عند 
الجميع، ليس فقط على مستوى النخبة السياسية والثقافية، ولكن أيضا عند 
العادي، على المقهى وفي الشارع والمواصالت و... في  رجل الشارع 

كل مكان. 
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المستقبل،  عــن  الــحــديــث  خــضــم  وفـــي 
هناك أصوات عدة تتبني منظورات مختلفة 
لطبيعة التغيير المنشود. المالحظة الهامة 
هنا أن األعلى صوتا بين تلك المنظورات، 
هو ذلك الذي يرى أن التغيير القادم الذي 
داخــل  مــن  يــأتــي  أن  مفر  ال  الــبــالد  سينقذ 
النظام نفسه، إلى الحد الذي دعا البعض إلى 
طرح فكرة المؤسسة العسكرية كبديل 
(نظرية القلب الصلب لضياء رشوان)، هذا 
المتبنية  األصــوات  كثيرا  نسمع  ال  بينما 
مــنــظــورات  للتغيير،  ــة  جــذري لــمــنــظــورات 
العفن  مظاهر  إزاحـــة  إلــى  فقط  تــهــدف  ال 
النخبة  أصابت  التي  والصدأ  والشيخوخة 
الحاكمة، ولكن تهدف إلى إزالة األسباب 
الجوهرية التي تكمن وراء هذه المظاهر 
المستويين  عــلــى  ــة  جــذري تغيير  بعملية 

السياسي واالجتماعي.
وإذا كانت سطوة المنظورات اإلصالحية 
تعود من ناحية إلى الوضعية الراهنة للحركة 
حتى  تبلور  لم  التي  واالجتماعية  السياسية 
اآلن بديال ولو حتى أوليا، ومن ناحية أخرى 
تعيشها  الــتــي  والتخبط  االحــبــاط  حــالــة  إلــى 
من  يكون  فربما  الراديكالية،  المعارضة 
المفيد إلقاء نظرة أوسع على مجرى الصراع 
الطبقي في مصر في السنوات األخيرة وقراءة 
لمعرفة  داخله  المتفاعلة  األطــراف  خريطة 

كيف ولماذا نتحيز لمنظور دون اآلخر.

طبيعة أزمة الطبقة الحاكمة
بشكل  تسعي  اإلصــالحــيــة  الــمــنــظــورات 
النخبة  تغييرات في شكل  إحــداث  إلــى  عــام 
الــحــاكــمــة الـــتـــي أصــبــحــت – مـــن وجــهــة 
ودفعه  المجتمع  إدارة  عاجزة عن   – نظرها 
لـــألمـــام، حــتــى لـــو كـــان الــتــغــيــيــر مـــن قلب 
من  إذا  المشكلة  نفسها.  القديمة  النخبة 
المنظومة  في  تكمن  ال  تلك  النظر  وجهة 
عليها  يقوم  التي  واالقتصادية  االجتماعية 
النظام الحاكم، وإنما في صالحية إدارة هذا 
النظام لهذه المنظومة، نتيجة ما يعتريه من 

فساد واستبداد وشيخوخة.
الطبقة  أزمة  لطبيعة  لكن نظرة مدققة 
الحاكمة في مصر خالل السنوات األخيرة، 
وبالتحديد مع مطلع األلفية الجديدة، توضح 
الجذر  الــمــنــظــور، وتكشف  هــذا  دقــة  عــدم 

الحقيقي لألزمة التي تعيشها مصر اآلن.
قدرته  على  شرعيته  مبارك  نظام  أســس 

على تحقيق التنمية وإخراج مصر من دائرة 
األزمــــة االقــتــصــاديــة الــطــاحــنــة  خـــالل حقبة 
التي  السحرية  الوصفة  الثمانينيات. وكانت 
رّوج لها مبارك تكمن في الليبرالية الجديدة 
واإلسراع بإدماج مصر في السوق الرأسمالي 
اقتصادي  نمر  إلى  لتحويلها  تمهيدا  العالمي 
الــوصــفــة كــانــت وراء ما  الــنــيــل! هــذه  على 
االقــتــصــادي  التثبيت  مــن ســيــاســات  شــاهــدنــاه 
واعـــــادة الــهــيــكــلــة والــخــصــخــصــة وتــحــريــر 
األســـــواق والــتــخــلــص مـــن الـــدعـــم واإلنـــفـــاق 
الــتــي أخـــذت وتــيــرة متسارعة  االجــتــمــاعــي، 

خالل حقبة التسعينيات. 
ظل النظام قادرا على ترويج سياساته بفعل 
التي  الــهــزائــم  مــيــراث  أهمها  مختلفة  عــوامــل 
وخاصة   – الجماهيرية  الحركة  بها  منيت 
السبعينيات  الثاني من  النصف  العمالية – منذ 
قبضة  وطـــأة  تحت  التسعينيات،  نهاية  وحــتــى 
النظام،  مارسهما  الــلــذيــن  والــقــهــر  االســتــبــداد 
ذلك  في  اإلسالميين  مع  معركته  وأن  خاصة 
القهر  ذلك  أشدها. ووســط  الوقت كانت على 
غذى النظام سياسة "الجزرة" المبنية على آمال 
الجديدة، ودعم ذلك  الليبرالية  يد  الرخاء على 
الرأسمالية  شهدته  التي  االقتصادي  االنتعاش 

المصرية في منتصف التسعينيات. 
لكن مع نهاية التسعينيات وبداية األلفية 
أمراضها  الــســيــاســات  هــذه  أنجبت  الــجــديــدة 
مئات  تشريد  حصيلتها  فكانت  الــخــاصــة، 
اآلالف من العمال في القطاع العام الذي كان 
بنهاية هذه الحقبة قد تم التخلص من الجزء 
األكــبــر مــنــه. هـــذا بــاإلضــافــة إلـــى طوابير 
البطالة التي تفاقمت لتصل وفقا للتقديرات 
الحكومية إلى ١٠٪، لكن تقديرات اقتصادية 
ارتفعت  كما   .٪٢٠ إلــى  بها  وصلت  عالمية 
مسبوقة.  غير  مستويات  إلى  الفقر  معدالت 
يعيشون  الذين  المصريين  عدد  وصل  حيث 
تحت خط الفقر – أي بأقل من دوالرين في 
من سكان   ٪٤٨ من  يقرب  ما  إلــى   – اليوم 
مــصــر. على الــجــانــب اآلخـــر كــانــت ثــروات 
تتضخم  واألجانب  المصريين  الرأسماليين 
إلى معدالت غير مسبوقة. فعلى سبيل المثال 
مصرية  عائلة  من  أفــراد  أربعة  ثــروة  بلغت 
(األب  ســاويــرس"  "عائلة  هــي  فقط  واحـــدة 
أنسي ساويرس وأبناؤه الثالثة نجيب وناصف 
وسميح) عام ٢٠٠٧، نحو ٢٠ مليار و٤٠٠ مليون 
مصري!  جنيه  مليار   ١١٧ حوالي  أي  دوالر، 
المحلي  الناتج  من   ٪٤١,٥ الرقم  هذا  يساوي 

اإلجمالي لجمهورية مصر العربية كلها.
الــجــديــدة تضافرت  األلفية  بــدايــة  مــع  ثــم 
برنامج  في عجلة  العصا  لوضع  عدة  عوامل 
الليبرالية الجديدة، كان أهمها بوادر األزمة 
الرأسمالية  تــضــرب  بـــدأت  الــتــي  االقــتــصــاديــة 
 ٢٠٠١ سبتمبر   ١١ أحــداث  بعد  العالمية، خاصة 
والحرب األمريكية المزعومة على اإلرهاب 
إقليمية  اقتصادية  اضطرابات  أحدثت  التي 
وعــالــمــيــة جــــاءت بــتــبــعــاتــهــا عــلــى االقــتــصــاد 
الخفي  التناحر  إلى  باإلضافة  هذا  المصري، 
ــيــن جــنــاحــي الــنــظــام األســـاســـيـــيـــن، األول  ب
الممثل للحرس القديم، خليفة بيروقراطية 
نفوذه وقوته من  بنى  الذي  الدولة  رأسمالية 
موقعه داخل القطاع العام القديم والمؤسسات 
في  التمهل  في  يرغب  وبالتالي  لــه،  الممثلة 
والــثــانــي جيل  االقــتــصــادي،  الــتــحــول  عملية 
الرأسماليين الجدد الذين ارتبطوا بالسلطة في 
مرحلة تحولها نحو السوق لحماية مصالحهم 
وتفعيل خططهم للمستقبل، واتخذ من أمانة 
سياسيا  منبرا  الوطني  بالحزب  السياسات 
تحت قيادة جمال مبارك، ويرغب في اإلسراع 
بعملية التحول االقتصادي بصرف النظر عن 

الضحايا أو العواقب.
قرر  النظام  أن  هنا  الطريفة  والمفارقة 
مواجهة األزمة الناتجة باألساس عن سياسات 
الــلــيــبــرالــيــة الــجــديــدة بـــاإلســـراع فــي تطبيق 
وراء مجيء  السر  هو  وهــذا  السياسات!  هذه 
بقيادة أحمد نظيف  حكومة رجال األعمال 
من  التخلص  عن  إعالنا  وكانت   ،٢٠٠٤ عــام 
الليبرالية  تطبيق  فــي  الــحــذرة  الــســيــاســات 
الحرس  حــكــومــات  اتبعتها  الــتــي  الــجــديــدة 
القديم التي ترأس آخرها عاطف عبيد. وهو 
ما يفسر اختراع الحكومة الجديدة لحقيبة 
وزراية خاصة بعملية الخصخصة واالستثمار 
توالها محمود محيي الدين، أحد صقور أمانة 
الــوزارة  توليه  فــور  أعلن  الــذي  السياسيات، 
قــائــمــة طــويــلــة مــن الــشــركــات الــمــطــروحــة 
للبيع بأي ثمن، باإلضافة إلى خطة للتخلص 
السريع مما تبقى من الدعم للفقراء، وغيرها 
من إجراءات مسيرة تحرير األسواق بشكل 

كامل.
وعلى مدار أربع سنوات، هي عمر سنوات 
لم  الــجــدد،  مصر  لليبراليي  النسبي  النجاح 
تحقيق  فــي  األعــمــال  رجــال  تنجح حكومة 
تــقــدم نــوعــي ينقل االقــتــصــاد الــمــصــري إلى 
قطعا  وهذا  حديثا.  المصنعة  البلدان  مصاف 

قراءة يف خريطة الصراع الطبقي يف مصر
رؤى
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أمر طبيعي. حيث تحتاج النقلة النوعية إلى 
الكبير  النمو  من  ونصف  عقد  األقــل  على 

المتواصل.
ثم جاءت األزمة االقتصادية العالمية التي 
انفجرت في أواخر ٢٠٠٨ على هيئة انهيارات 
لتعلن  العالمي  المالي  النظام  فــي  كارثية 
مصر  في  ليس  الجديدة،  الليبرالية  ألنبياء 
فقط ولكن في العالم كله، كذب نبوءاتهم. 
وبدا تأثير األزمة واضحا في مصر بشكل 
رسمي بعد إعالن محمود محيي الدين وزير 
االستثمار عن توقف برنامج الخصخصة في 
القطاع  أصــول  وبــدء طرح  التقليدي  شكله 
هيئة  على  الشعب  إلــى  للبيع  المتبقية  العام 
على  للنصب  جــديــدة  عملية  فــي  صــكــوك 
تفصيلها،  مجال  هنا  ليس  الفقراء،  جماهير 
الــهــائــل فــي معدالت  الــتــراجــع  وكــذلــك بعد 
لعشرات  الجماعية  التسريح  وعمليات  النمو 
اآلالف من العمال في غضون شهور قليلة منذ 

اندالع األزمة، والبقية تأتي. 
ــنــظــام إذا جــــزرة شــرعــيــتــه الــتــي  فــقــد ال
سياسات  بها كل  وبــرر  الجماهير  بها  مّنى 
القمع والقهر التي اتبعها على مدار عقدين 
الزمان. هذا اإلفــالس األخير بدأ يعتمل  من 
وسط متغيرات إقليمية وعالمية مختلفة عن 
أجواء الثمانينيات والتسعينيات. فتحت وطأة 
المنافسة الضارية بين الشركاء الرأسماليين 
األمريكية  اإلمبريالية  كانت  العالميين، 
أو  الــحــرب لحسم،  بــورقــة  اللعب  قـــررت  قــد 
دخل  منافستها  شــروط  تحسين،  األقــل  على 
تــم تنفيذه تحت  الــعــالــمــي، وهــو مــا  الــســوق 
عــنــوان الــحــرب ضــد اإلرهـــاب ومــا نتج عنها 
من احتالل أفغانستان عام ٢٠٠١ ثم العراق عام 
٢٠٠٣، األمر الذي زج بمنطقة الشرق األوسط 
بأسرها في مرحلة جديدة وحرجة. حيث بدت 
واقعة تحت  الشائخة  الديكتاتورية  األنظمة 
مطرقة االحتقان االجتماعي الداخلي نتيجة 
وسندان  الجديدة،  الليبرالية  سياسات  فشل 
تطلب  الــذي  الجديد  طورها  في  اإلمبريالية 
من هذه األنظمة المزيد من االلتزام بأجندتها 
الــجــديــدة فـــي الــمــنــطــقــة، لــيــس فــقــط على 
الصعيد العسكري والسياسي (المساهمة في 
ضرب حركات المقاومة ومحاصرتها ودعم 
المتوترة)،  البؤر  في  اإلمبريالية  المواقف 
لــكــن أيــضــا عــلــى الــصــعــيــديــن االقــتــصــادي 
واالجتماعي عن طريق اإلسراع في "روشتة" 
الليبرالية الجديدة، كل ذلك كان يعني في 

االجتماعي  الصراع  تأجج  النهائية  المحصلة 
بوتيرة أعلى. 

الــمــصــري مــن ناحيته قد  الــنــظــام  كـــان 
البعيد  الــمــدى  عــلــى  تستهدف  خــطــة  وضـــع 
استمرار بقاؤه في السلطة وتجعله يبدو أنه 
واالنفتاح  الديمقراطية  نحو  خطوات  يتخذ 
البوليسي  القهر  قبضة  وتخفيف  السياسي 
معالم  به طوال عمره. تكشفت  اتسم  الذي 
هـــذه الــخــطــة بــدايــة عـــام ٢٠٠٥ مــع اإلعـــالن 
ــدســتــوري الـــذي دشـــن ألول  عــن الــتــعــديــل ال
انتخابات رئاسية بين متنافسين وأنهى نظام 
الرئيس  شخص  على  الشعبية  االستفتاءات 
بنسبة ٩٩,٩٪ الذي بات مسرحية سخيفة من 
لكن  زيفها.  وانكشاف  تكرارها  كثرة 
تجربة االنتخابات الرئاسية عام ٢٠٠٥ كشفت 
بعض  مــع  مستمرة  مــازالــت  المسرحية  أن 
والدعاية.  واإلضـــاءة  الديكور  فــي  التغيير 
الحقيقية  وخططه  النظام  نوايا  وتكشفت 
التعديالت الموسعة على ٣٤  مع اإلعالن عن 
استهدفت بشكل  الــتــي  الــدســتــور  مــن  مـــادة 
نجل  للوريث  السلطة  انتقال  تأمين  أساسي 
الرئيس األصغر جمال مبارك، وإغالق الباب 
وخاصة  المعارضة،  أمــام  والمفتاح  بالضبة 
الذين كانوا قد نجحوا  المسلمين  اإلخــوان 
في انتزاع ٨٨ مقعدا في مجلس الشعب في 
أن  ويبدو   .٢٠٠٥ عــام  البرلمانية  االنتخابات 
لم تكن سوى خطوة  الدستورية  التعديالت 
الوريث سياسيا،  على طريق مشروع تجهيز 
ذلك المشروع الذي قد بدأ قبل ذلك بسنوات 
قليلة عندما تولى جمال مبارك رئاسة أمانة 
الجهاز  هــذا  الــحــاكــم،  بالحزب  السياسيات 
الذي أصبح فيما بعد المطبخ الخفي للحكم. 
لذلك كان مفهوما في هذا االطار التغييرات 
الواسعة التي شهدتها أجهزة الحكم عام ٢٠٠٤ 
من تهميش للرموز القديمة للنظام وصعود 
أغلبية  ليشكلوا  الــســيــاســات  لــجــنــة  رجــــال 
حكومة نظيف، ويتقلدوا مناصب هامة في 

السلطة التشريعية كممثلين للحزب.
لكن خطة النظام لم تمر بسالم بشكل 
الهامش  ساهم  حيث  يتوقع.  تام كما كان 
الظروف  خلفية  على  النسبي،  الديمقراطي 
انتعاش  في  ذكرها،  سبق  التي  الموضوعية 
واالجتماعية  السياسية  المعارضة  حركات 
التي كانت قد بدأت بالفعل مع مطلع األلفية 
الجماهيري  للبديل  األفق  وفتحت  الجديدة، 

في التغيير.

صعود المقاومة الجماهيرية
شــهــدت بــدايــة األلــفــيــة الــجــديــدة انطالقة 
ــة زلــزلــت  ــجــمــاهــيــري ــلــحــركــة ال جـــديـــدة ل
ورغم  التسعينيات.  لحقبة  الرهيب  الركود 
أخري  إلى  مرحلة  من  تطورت  الحركة  أن 
وانتقلت من شكل إلى آخر خالل السنوات 
الثماني الماضية، إال أنها كانت بمثابة نقاط 
متفرقة على منحنى صاعد للحركة. بمعنى 
المختلفة  الحركة  لم تستطع حلقات  آخر: 
من  متماسكة  سلسلة  بينها  فيما  تنسج  أن 
كقطب  نفسها  طــرح  يمكنها  المعارضة 
الجذري  البديل  تقديم  على  قــادر  اجتماعي 

للنظام الحاكم وحلفائه الطبقيين.
كـــانـــت الــــشــــرارة األولــــــى الـــتـــي بــشــرت 
التضامن مع  الجديدة هي حركة  بالمرحلة 
سبتمبر  في  الثانية  الفلسطينية  االنتفاضة 
٢٠٠٠. حيث شهدت مصر ألول مرة منذ سنوات 
طويلة اندالع موجة ضخمة من المظاهرات 
الــجــامــعــات  طلبة  مــن  اآلالف  فيها  اشــتــرك 
السياسية  النخبة  لتشمل  وامتدت  والمدارس 
بين  المعركة  أجـــواء  الــمــعــارضــة، وكــانــت 
تجد  والضفة  غــزة  في  واالحــتــالل  المقاومة 

أصداءها بشكل مباشر في القاهرة.
مشاعر  تشعل  االنتفاضة  كانت  وبينما 
الــواليــات  كانت  والعالمي،  العربي  الــشــارع 
الــعــراق،  الــحــرب ضــد  تــدق طــبــول  المتحدة 
وباتت الحرب قاب قوسين أو أدنى، حتى وقعت 
 .٢٠٠٣ مــارس  في  العراق  غــزو  وبــدأ  الواقعة 
وكانت الجماهير التي تجاسرت على نزول 
واالستبداد  الــخــوف  قيود  الــشــارع وكــســرت 
على أهبة االستعداد. ومع أول دانة مدفع تم 
التحرير  مــيــدان  كــان  بــغــداد  على  إطالقها 
لم تعهده مصر  البشر في مشهد  يعج بآالف 
منذ يناير ١٩٧٧؛ آالف المتظاهرين يحتلون 
مستمرة  مــعــارك  فــي  يومين  لمدة  الــمــيــدان 
أبشع صور  المركزي، مع  األمن  قوات  مع 

التنكيل بالمتظاهرين.
التي  الجماهيري  الغضب  نار  تكن  لم 
اندلعت للتضامن مع االنتفاضة الفلسطينية، 
ثم ضد احتالل العراق، مجرد مشاعر وطنية 
ضد المحتلين الصهاينة واألمريكان فقط. 
لكن كــان بعض الــوقــود الــذي أجــج هذا 
الغضب يتمثل في السخط والنقمة الشديدين 
على نظام مبارك وطبقته الحاكمة الذين 
المنطقة  في  السالم  بأكذوبة  تغنوا  طالما 
العرب،  أمام  االستراتيجي  الخيار  باعتباره 

قراءة يف خريطة الصراع الطبقي يف مصر
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لــتــوطــيــد عالقاتهم  ــوقــت  ال وســعــوا طـــوال 
ومحاصرة  الصهيوني  األمريكي  بالحلف 
شعار  تحت  لالستسالم،  ودفعها  المقاومة 
المناخ  ســيــوفــران  واالســتــقــرار  الــســالم  أن 
لألجندة  وفقا  والتنمية  لالستثمار  المالئم 
اإلسرائيلي  الحليف  هــو  فها  األمريكية. 
البيت  السالم في سلة مهمالت  يلقي بملف 
األبيض، وها هو الحليف األمريكي يغزو 
المزعومة  التنمية  عملية  هي  وها  العراق، 
لــم تكن ســوى ســـراب، وهــا نحن أصبحنا 
"على الحديدة" ووصلنا إلى مشارف الموت 
قبولكم  في  نستمر  فلماذا  وفقرا،  جوعا 

حكاما؟
الحركة  تحول  وراء  السؤال  هــذا  كــان 
نحو مرحلة جديدة من حياتها، نحو مواجهة 
كانت  بإسقاطه.  والمطالبة  نفسه  النظام 
مصر في تلك األثناء على مشارف معركتين 
انتخابيتين فاصلتين، هما معركة التجديد 
لمبارك لفترة خامسة من الحكم عبر أول 
انتخابات رئاسية في سبتمبر ٢٠٠٥، ومعركة 
نفس  من  نوفمبر  في  البرلمانية  االنتخابات 
شعارات  استبدلت  ما  سرعان  وهكذا  العام. 
بيضرب  و"الــلــي  إسرائيل"  تسقط  "تسقط 
في العراق بكرة حيضرب في الوراق" التي 
االحــتــالل  المناضلين ضــد  الفــتــات  تــصــدرت 
 ٢٠٠٠ من  الفترة  في  واألمريكي  اإلسرائيلي 
إلى ٢٠٠٣، لتصبح شعارات ٢٠٠٤-٢٠٠٥ "يسقط 
يــســقــط حــســنــي مـــبـــارك" و"ال لــلــتــمــديــد ال 
األخــرى  الــشــعــارات  مــن  والعديد  للتوريث"، 
التي تطالب بالحرية والديمقراطية والقضاء 

على الفساد واالستبداد. 
وعلى غرار اللجنة الشعبية لدعم الشعب 
القوى  بعض  من  تكونت  التي  الفلسطيني 

السياسية والمدنية المعارضة في أعقاب اندالع 
االنتفاضة، انطلق العديد من المبادرات التي 
فتكونت  التغيير".  أجل  "من  شعار  تحمل 
الحركة الشعبية من أجل التغيير (كفاية)، 
(الحرية  التغيير  أجل  من  الشعبية  والحملة 
اآلن)، ومحامون من أجل التغيير، وصحفيون 
التغيير،  أجل  التغيير، وطالب من  أجل  من 
وغيرها.  التغيير..  أجل  من  وفنانون  وأدبــاء 
وأصبح شعار "من أجل التغيير" ملهما لفئات 
نفسها  الدولة  أجهزة  حتى  وجديدة.  كثيرة 
لم تسلم من تأثير هذا الشعار عليها، وأقصد 
هنا حركة القضاة الذين انتفض جناح منهم 
وممارسات  التزوير  لسياسات  رفضه  ليعلن 
البرلمانية  االنتخابات  في  الحاكم  الحزب 
األخيرة، وخاضوا معركة مشرفة عام ٢٠٠٦ 
 – التزوير  فضح  جانب  إلــى   – فيها  رفــعــوا 
مطالبهم الخاصة باستقالل السلطة القضائية 
وكف يد السلطة التنفيذية عن التدخل في 

شئونها.
ورغم أن المرحلة األخيرة من الحركة 
السياسية  الــقــضــايــا  عــلــى  مطالبها  قــصــرت 
على  التحرك  إلــى  تسع  ولــم  والديمقراطية 
الفئات  أن  إال  واجتماعية،  اقتصادية  مطالب 
والطبقات أصحاب هذه المطالب األخيرة، من 
المهمشين  عمال وفالحين ومهنيين، وحتى 
في العشوائيات واألحياء الشعبية، لم يكونوا 
مازالت  الــذي  النضالي  المشهد  عن  غائبين 
العاملة  الطبقة  أن  فــرغــم  تــتــوالــى.  أحــداثــه 
التسعينيات  الــنــضــال طـــوال  عــن  تــكــف  لــم 
والسنوات األولى من األلفية الجديدة، إال أن 
نقطة  مع  موعد  على  النضاالت كانت  هذه 
الماضيين  العقدين  في  تاريخها  من  فارقة 
في نهاية ٢٠٠٦ مع انطالق إضراب عمال غزل 

المحلة. 
تكمن  المحلة  إضــراب  أهمية  تكن  لم 
ألف   ٢٤ للمصنع،  الهائل  الحجم  فــي  فقط 
التي  المطالب  نوعية  في  أيضا  لكن  عامل، 
طورها العمال في مجرى اإلضراب من مجرد 
واألربــاح  األجــور   – بحتة  اقتصادية  مطالب 
اإلطــاحــة  مطلب  إليها  ليضموا   – وغــيــرهــا 
المستقلة  نقابتهم  وتأسيس  النقابية  باللجنة 
بــعــد أقـــل مــن شــهــر مــن انــتــهــاء االنــتــخــابــات 
تنفيذهم  تعثر  النظر عن  النقابية. وبصرف 
لهذا المطلب، إال أن النجاح المدوي إلضراب 
منذ  مــرة  وألول  األرض  على  طــرح  المحلة 
مــا يــقــرب مــن نصف قــرن فــكــرة التنظيم 
المطالب  أحـــد  بــاعــتــبــاره  للعمال  المستقل 

الديمقراطية للطبقة العاملة.
ومع انطالق شرارة المحلة، شهد عام ٢٠٠٧ 
موجة من اإلضرابات العمالية ضربت العديد 
من المواقع في جميع أنحاء مصر، وشملت 
قطاعات صناعية وخدمية متنوعة من عمال 
الحديد  السكة  عمال  إلــى  والنسيج  الــغــزل 
وموظفي  واألسمنت  العام  والنقل  والمترو 
المواقع،  من  وغيرها  العقارية..  الضرائب 
العام  إلى أن  التقارير أشــارت  حتى أن بعض 
٢٠٠٧ شهد ما يقرب من ٥٠٠ احتجاجا عماليا، 
ضد  وكفاحها  رفضها  لتعلن  هبت  جميعها 

سياسات الليبرالية الجديدة. 
الهجمة على  لــصــد  الــعــمــال  هــب  وكــمــا 
أرزاقهم والدفاع عن مصانعهم، كانت هناك 
مــعــركــة أخـــرى تــجــري رحــاهــا فــي الــريــف 
ظهور  على  العائد  الــجــديــد"  "اإلقــطــاع  بين 
والفالحين  الــمــركــزي،  األمـــن  مصفحات 
أراضيهم.  مــن  للطرد  المعرضين  الــفــقــراء 
وخاض الفالحون نضاالت باسلة راح ضحيتها 

قراءة يف خريطة الصراع الطبقي يف مصر
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العشرات من القتلى والمصابين والمعتقلين 
فــي ســـرانـــدو وبــهــوت ودكـــرنـــس وصــــرد.. 

وغيرها. 
اإلحتجاج كالنار في  انتشرت عدوى  ثم 
الهشيم، لتشمل فئات وقطاعات اجتماعية لم 
يتوقع أحد انتفاضها، مثل المعلمين واألطباء 
اإلضــراب  سالح  بات  حتى  الجامعة،  وأساتذة 
واالعتصام هو الشائع عند كل ذي مظلمة، 
من هؤالء الذين أصبحوا مشردين بال مأوى 
إلى  لها،  الدولة  إزالة  أو  منازلهم  انهيار  بعد 
نقص  أو  الخبز  توفر  عدم  على  المحتجين 
في  شهدنا  مــا، كما  منطقة  فــي  الــخــدمــات 
الدلتا  قــرى  شهدتها  التي  العطش  انتفاضة 
الشرب والــري في صيف  نتيجة نقص مياه 

.٢٠٠٧
إلى  االجتماعية  المقاومة  مرحلة  وصلت 
اإلضراب  عليه  أطلق  لما  الدعوة  في  ذروتها 
أبــريــل ٢٠٠٨. حيث كــان عمال   ٦ فــي  الــعــام 
غــزل المحلة قــد دعـــوا إلضـــراب جــديــد في 
بقية  على  اليوم الستكمال حصولهم  نفس 
في  األخير  اإلضــراب  من  المؤجلة  مطالبهم 
سبتمبر ٢٠٠٧. وتلقفت بعض القوى السياسية 
دعوة المحلة للتضامن مع إضرابها لتقفز بها 
إلى دعوة إلى اإلضراب العام في مصر وإعالن 
الشعبي  التعاطف  ورغــم  المدني!  العصيان 
الــواضــح  الــفــكــرة واالرتـــبـــاك  مــع  الكبير 
التعاطف  أن  إال  الدولة،  بدا في أجهزة  الذي 
المضمون  إلــى  الدعوة  تحول  يعن  لم  وحــده 
الحقيقي لمفهوم اإلضراب العام، ناهيك عن 
العصيان المدني. حتى ارتباك الدولة الواضح 
في أحداث مدينة المحلة يومي ٦ و٧ أبريل، 
والتي كانت أشبه بـ ١٨ و١٩ يناير ١٩٧٧ على 
تترنح  ــة  الــدول أن  يعني  لــم  مصغر،  شكل 

العكس  على  بل  الجماهيري،  الغضب  أمــام 
منقطعة  بوحشية  الغضب  هــذا  مواجهة  تــم 
قتلى   ٦ من  يقرب  ما  ضحيتها  راح  النظير 
المعتقلين  مــن  ومثلهم  المصابين  ومــئــات 
الحركة  المحلة وحدها، ودخلت  مدينة  في 
إبطاء  إلــى  دفعها  انــهــاك رهيب  فــي  الــولــيــدة 

وتيرتها في محاولة اللتقاط األنفاس.

التغيير الذي نريده
تعانيه  الــذي  ــداء  ال بيت  أن  واضحا  يبدو 
مصر ال يكمن في رأس النظام كما يحاول 
المعضلة  لــكــن  الــقــضــيــة،  تسطيح  الــبــعــض 
الــرأس  هــذا  يمثله  فيما  بــجــذورهــا  ضــاربــة 
القهر  جانب  إلــى  خلقت  طبقية  مصالح  من 
لماليين  والبؤس  الفقر  السياسي  واالستبداد 
الفقراء. ومن ثم عند الحديث عن أي تغيير 
التركيز فقط على  التضليل  سيكون من 
اإلصــــالح الــســيــاســي فــي هـــذه الــمــؤســســة أو 
الخلل  إهمال  ثم  النظام،  مؤسسات  من  تلك 
الطبقية  التركيبة  فــي  المتمثل  األســاســي 
تنتجها  التي  والسياسات  الحاكمة  للنخبة 

وتدافع عنها.
وربما كان هذا االستنتاج هو الدرس األول 
لحركة التغيير السياسي والديمقراطي التي 
شهدناها خالل العامين ٢٠٠٥-٢٠٠٦، فالحركة 
ــــدي النخبة  أي بـــاألســـاس عــلــى  ــــدت  ــتــي ول ال
السياسية المعارضة من أبناء الطبقة الوسطى 
والبرجوازية الصغيرة عجزت عن مد حدود 
أفقها إلى ما وراء التغيير السياسي في شكل 
النظام، أي إلى مطالب اجتماعية تمس جوهر 
المنظومة التي تفرز نظام االستبداد والفقر 
معا، فكانت النتيجة أن خلقت هذه الحركة 
القوى  حركة  عــن  عزلتها  أســـوارا  لنفسها 

المطالب  هــذه  ترجمة  على  القدرة  الوحيدة 
ــقــوى  ال حـــركـــة  األرض،  عــلــى  واقـــــع  إلــــى 
ومعلمين  وفالحين  عمال  مــن  االجتماعية 
الشعبية...وغيرهم  األحــيــاء  فــي  ومهمشين 
مــمــن كـــانـــوا يــتــحــركــون بــشــكــل عــفــوي 
الحق في  الخاصة من  للتعبير عن مطالبهم 
والخبز...  والمياه  والسكن  والعمل  األجــر 
وغيرها من الحقوق التي شهدت خالل حكم 
مبارك وطبقته هجوما عنيفا ألقى بالماليين 
منهم إلى هوة البؤس. فالديمقراطية بالنسبة 
ــهــؤالء ال تعني ســـوى الــحــصــول عــلــى هــذه  ل
االحتياجات األساسية، وبالتأكيد لن يكونوا 
حر  برلمان  مجرد  يعطيهم  بتغيير  ســعــداء 
وتداول للسلطة ويبقى لهم الفقر نتيجة عدم 
للرأسمالية  االجتماعية  بالمنظومة  المساس 

التي تنتج هذا الفقر.
الجماهيري  المفهوم  هذا  أن  رغم  لكن 
مع  تتبعه  يمكن  والديمقراطية  للتغيير 
خالل  االجتماعية  المقاومة  حركة  صعود 
الــعــامــيــن الــمــاضــيــيــن، إال أنـــه ســيــكــون من 
التجاوز القول أن هذه الحركة في طورها 
لتشكيل  والــقــدرة  الــقــوة  مــن  بلغت  الحالي 
البديل الذي نتحدث عنه، كما حاول البعض 
فالحركة  أبــريــل.   ٦ دعــوة  ذلــك في  تصوير 
الــصــاعــدة والــمــرشــحــة لــالتــســاع تــحــت وطــأة 
الذي  الفقراء  حقوق  في  النزيف  استمرار 
الــجــديــدة،  الليبرالية  ســيــاســات  فــيــه  تسببت 
عليها  ومهام كثيرة  أمامها خطوات  مــازال 
البديل؛ خطوات ومهام  لبلورة هذا  إنجازها 
نــقــاش جــدي ومــوســع بين كل  ــى  إل تحتاج 
هذا  في  حقيقي  تغيير  بإحداث  المهمومين 
أبنائه  مــن  الساحقة  األغلبية  لصالح  البلد 

الفقراء والكادحين.   

قراءة يف خريطة الصراع الطبقي يف مصر

انتفاضة مدينة المحلة ٦ أبريل ٢٠٠٨اضراب غزل المحلة ديسمبر ٢٠٠٧انتفاضة القضاة ٢٠٠٦
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ربيع ٢٠٠٩ ٦٦

احملرر

العامل وأنيس
مثانون عاما من التفاؤل والنضال

إضاءات فكرية  ونقديةإضاءات فكرية  ونقدية
ثقافة

اشتراكية" عن عميق حزنها  "أوراق  تعرب 
اثنين  والعربي  المصري  اليسار  لفقدان  اثنين وأسفها  والعربي  المصري  اليسار  لفقدان  وأسفها 
الرواد:  جيل  من  المصريين  المثقفين  أهم  من 

محمود العالم وعبد العظيم أنيس.
وتقدم هيئة تحرير المجلة تعازيها للشيوعيين 
المصريين بكل تياراتهم، الذين تأثروا بفكر 
ونضال المفكرين الكبيرين. ونطرح في هذا ونضال المفكرين الكبيرين. ونطرح في هذا 
وحاضر  بتاريخ  المهتمين  لكل  دعوة  السياق 

والعربية،  المصرية  الماركسية  األيديولوجيا 
العالم  فكر  ودراسة  لمناقشة  مؤتمر  لتنظبم 
وأنيس. فأكبر مظاهر الوفاء لفقيدينا العظيمين 
هي الدراسة النقدية إلبداعهما، لكشف مواطن هي الدراسة النقدية إلبداعهما، لكشف مواطن 
القوة والضعف فيه، ولتجديده، في إطار المسعى القوة والضعف فيه، ولتجديده، في إطار المسعى 
المصري  الماركسي  الفكر  لتطوير  المصري العام  الماركسي  الفكر  لتطوير  العام 
أجل  من  الجماهير  حركة  بتطور  عالقته  أجل في  من  الجماهير  حركة  بتطور  عالقته  في 

التحرر واالنعتاق.  



٦٧ربيع ٢٠٠٩

ـــمـــوت، فـــي شــهــر يناير  ال "غـــّيـــب 
المثقفين  اثنين من أهم  الماضي، 
الــيــســاريــيــن الــمــصــريــيــن: مــحــمــود أمــيــن 
العالم وعبد العظيم أنيس. لم يكن عمل 
يـــدور، كما هو  األســاســي  وأنــيــس  العالم 
اليساريين  من  للكثيرين  بالنسبة  الحال 
المرموقين من جيلهما، حول بناء تنظيم 
له  مــا، وإن كــان كالهما كــان  شيوعي 
باع ودور في هذا المجال. اإلسهام الرئيسي 
لهذين المثقفين الكبيرين كان في مجال 
التاريخ  يظل  وســـوف  والــثــقــافــة،  الفكر 
في  رئيسيين  كمساهمين  يتذكرهما 
تشكيل ما يمكن أن نطلق عليه "الوعي 

اليساري" المصري الحديث. 
ـــيـــس، وكـــانـــا رفــيــقــا  ــم وأن ــال ولــــد الــع
القرن  عشرينيات  مطلع  في  واحــد،  درب 
العشرين، وقد شاركا، كل على طريقته، 
فــي الــحــركــة الــســيــاســيــة الــمــصــريــة بــدءا 
مــن أواخــــر الــثــالثــيــنــيــات وخـــالل ســنــوات 
الحركة  بناء  إعــادة  سنوات  األربعينيات: 
الشيوعي  الــحــزب  انهيار  بعد  الشيوعية 
األول، في رابطة وثيقة بالفكر الستاليني 
راديكالية وطنية  رؤية  من  أساس  وعلى 
ــؤمــن، فــي اإلجـــمـــال، بــنــظــريــة الــمــراحــل  ت

الستالينية الشهيرة. 
العالم وأنيس جزءا من  وعلى هذا كان 
العاصفة  المرحلة  هــذه  فــي  اليسار  حركة 
في  تبلور فكرهما  وقــد  مصر.  تــاريــخ  مــن 
أهمها:  من  حاسمة  تاريخية  بــأحــداث  صلته 
إعــــادة تــأســيــس الــتــنــظــيــمــات الــشــيــوعــيــة في 
أواخــــر الــثــالثــيــنــيــات ومــطــلــع األربــعــيــنــيــات، 
يوليو  ثــورة   ،١٩٤٦ والعمال  الطلبة  انتفاضة 
١٩٥٢، العدوان الثالثي ١٩٥٦، الوحدة السورية 
الشيوعيين  ســجــن   ،١٩٥٨-١٩٦١ الــمــصــريــة 
الناصر  عبد  قرارات   ،١٩٥٩-١٩٦٤ المصريين 

االشتراكية ١٩٦١، وهزيمة ١٩٦٧.
وفـــي اإلجـــمـــال كـــان ارتـــبـــاط الــعــالــم 
وأنيس بالحركة السياسية في سنوات ما 
مبنيا على  الثورة – كما ذكرنا –  قبل 
الديمقراطية، بما  الوطنية  الثورة  منظور 
يعنيه هذا من استبعاد اإلمكانية المباشرة 
للثورة االشتراكية قبل إنجاز مهام مرحلة 

الــتــحــرر الــوطــنــي واســتــكــمــال مــقــومــات 
المجتمع الرأسمالي.  

على أن العالم وأنيس انتهيا، كجيلهما 
كله تقريبا، إلى تأييد ما ُسمي بإجراءات 
باعتبارها  "االشــتــراكــيــة"  الــنــاصــر  عبد 
التحول  اتــجــاه  فــي  لــألمــام  حاسمة  خطوة 
االشــتــراكــي فــي الــمــجــتــمــع. ثــم عــارض 
جانب  مــن  ُســمــي  فيما  ــســادات  ال كالهما 
الشيوعيين والقوميين بـ"الثورة المضادة" 
"الــثــورة"  تلك  الناصرية،  اإلنــجــازات  على 
ــــارة الــقــدس ومقتل  الــتــي انــتــهــت إلـــى زي

السادات. 
وكــمــا يعلم الــكــثــيــرون، فــقــد كــان 
إسهام العالم وأنيس في مجال النقد األدبي 
وذلك  قاطبة،  جيلهما  أبناء  بين  األهم  هو 
شديد  لكتابهما  المشترك  بــإصــدارهــمــا 
التأثير، "في الثقافة المصرية"، ذلك الكتاب 
الذي كان عبارة عن مقاالت كتبهما كل 
تم جمعها  ثم  اآلخــر،  بانفصال عن  منهما 
في كتاب واحد في بيروت عام ١٩٥٥. وقد 
االشتراكية  للواقعية  الكتاب  هذا  أسس 
ولعب  والــعــربــيــة،  الــمــصــريــة  طبعتها  فــي 
دورا في تشكيل وعي جيل من الكتاب 
واألدباء والروائيين والشعراء من المنتمين 
به. وكــان كل  المتأثرين  أو  اليسار  إلى 
العالم وأنيس قد قدم نقدا لكتابهما  من 
فيما بعد بوصفه نصا ميكانيكيا بعض 
الشيء، يركز، في تحليله لإلبداع األدبي، 

على المضمون دون الشكل. 
ال يــمــكــنــنــا، بــالــفــعــل، تــقــديــر مــدى 
إسهامات كل من العالم وأنيس وتأثيرهما 
على الثقافة المصرية. فكثير من أفكار 
أفكار  وهي  الثانية،  الشيوعية  الحركة 
بلوروها  أهم من  العالم وأنيس من  كان 
ــوعــي  وصــقــلــوهــا، تــســربــت فـــي نــســيــج ال
وأصبحت،  المصرية،  الثقافة  في  الجمعي 
أحيانا، من المقوالت السائدة، بدءا من ربط 
في  الوطنية  بالمسألة  االجتماعية  القضية 
األربعينيات، وهو األمر الذي، مثال، وضع 
قــضــيــة اإلصـــــالح الــــزراعــــي عــلــى أجــنــدة 
اليمين  من  المصرية  السياسية  الحركة 
الناصرية  بتحليل  ومــــرورا  الــيــســار،  ــى  إل

نــقــديــا كــنــظــام وطــنــي يــســيــر فــي اتــجــاه 
الداخل،  من  الفساد  أصابه  االشتراكية، 
فوقع  الديمقراطية،  مناعة  إلــى  وافتقر 
في هوة ٦٧، وانتهاًء بتحليل نظام السادات 
رأسمالية  ذو  لإلمبريالية  تــابــع  كنظام 

طفيلية غير منتجة. 
يستحق  الــمــقــوالت  هـــذه  مــن  كثير 
النقد والتفنيد، وبعضها – للحق – كان 
الــيــســار وتــراجــعــه في  مــن أســبــاب بلبلة 
وما  الثمانينيات  من  بدءا  الحقة  مراحل 
لحركة  يساري  بعد  إعطاء  فال  بعدها. 
ذات طــابــع وطــنــي بــرجــوازي كــان هو 
وال  األربعينيات،  لنضاالت  الوحيد  األفق 
فساد  مجرد  في  تكمن  الناصرية  أزمــة 
أصاب التجربة، وال تأييد الناصرية غير 
النقدي كان الطريق لبناء االشتراكية، 
وال الساداتية كانت، بدقة، ثورة مضادة، 
تحليل  على  بــقــادرة  التبعية  نظرية  وال 
في عصر  المصرية  الرأسمالية  تطورات 

السادات ومبارك. 
لكن قبل كل ذلك وبعده ال يمكننا 
إنكار أن العالم وأنيس بتفاؤلهما التاريخي، 
حتى  وفاعليتهما  حيويتهما  وباستمرار 
النفس األخير، وهو ما تجلى في كتابات 
من  األخيرة  العشرين  السنوات  في  العالم 
قضايا  سلسلة  على  إشــرافــه  وفــي  عــمــره، 
فكرية، وتجلى كذلك في مقاالت أنيس 
وعمله كعالم رياضيات؛ نقول ال يمكننا 
إنكار أن المثل الذي أعطاه هذان الرجالن 
يعد بالنسبة لألجيال التي تلتهما مصدرا ال 

ينضب لإللهام. 
ممارسة  عن  توقفا  أنيس  وال  العالم  فال 
األخـــيـــرة.  الــلــحــظــة  حــتــى  ــنــقــدي  ال عملهما 
كالهما اقتنع بأن معنى الحياة هو ممارسة 
تعيشه  بما  كمصر،  بلد  فــي  وطبعا  النقد. 
هذه األيام من قبح واستغالل، هناك الكثير 
وتــقــّوم،  تنتقد  أن  تستحق  التي  األمـــور  مــن 
فقط،  المفكر  وعقل  الكاتب  بقلم  ليس 
ولكن بنضال الجماهير الحية التي استلهم 
منها المثقفان الكبيران الروح الوثابة التي 

ميزتهما على مدى أكثر من ثمانين 
عاما من الفعل والنضال. 

"
"
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محمود الورداني 

على الرغم من صدور ثالث طبعات متتالية بين يناير ٢٠٠٨ وأكتوبر من العام 
ذاته لرواية د. يوسف زيدان "عزازيل" عن دار الشروق، وعلى الرغم أيضا 
من القصف المتبادل على شبكة اإلنترنت بين أقباط ومسلمين – شارك 
فيه لألسف بعض رجال الدين – إال أنني أرى أن ما نالته الرواية من شهرة 

طبقت اآلفاق، كما يقولون، يعود إلى أسباب ال عالقة للراوية بها. 

حماولة لقراءة "عزازيل" من منظور خمتلف:
حياة وآالم األب هيبا املصري

٦٨

ثقافة
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أكاد أقول أنها رواية مظلومة. وبدال 
من التعامل معها كنص أدبي، اعتبرها 
الكثيرون عمال سياسيا، وربما طائفيا، على 
هذا النحو أو ذاك، وجري استخدامها كورقة 
فى الحرب الطائفية المكتومة، بل والمعلنة، 
الرواية  واستفادت  واألقــبــاط،  المسلمين  بين 

بشدة من تلك الحرب! 
ال أريـــد أن أدخـــل فــى جــدل ديــنــي، فالدين 
التي  المقولة  حسب   – للجميع  والــوطــن  هللا 
كانت أحــد أهــم انــجــازات ثــورة ١٩١٩ – كما 
أنني لست طرفا فى ذلك النزاع وتلك المعركة 
"النساطرة"   بين  والــدائــرة  الوطيس  الحامية 
و"الكيرلوسيين"، بل أكن احتراما وتقديرا 
هللا  أخــرى  مــرة  فالدين  والمسيحية.  لــإلســالم 
والوطن للجميع. ومع ذلك فقد صدمنى بشدة 
مــا نــشــر عــلــى اإلنــتــرنــت منسوبا ألحـــد رجــال 
الدين المسيحي يهاجم الرواية وكاتبها، ليس 
باعتبارها نصا أدبيا، بل باعتبارها رأيا أو وجهة 

نظر أو سردا تاريخيا.
وإذا كـــان هــنــاك مــن عــلــق عــلــى الــروايــة 
المسلمين واألقباط  النت – سواء من  – على 
من هذه الزاوية الضيقة والمعتمة، إال أنه من 
أحد رجال  من  القول  هذا  أن يصدر  المؤسف 

الدين. 
ولعلي ال أضيف جديدا عندما أؤكد مرة 
أخرى أن النقد األدبي علم له أسانيده وتحليله 
األزهر  وأن  األدبية،  لألعمال  الخاص  وتناوله 
ومجمع البحوث اإلسالمية، وغيره من الهيئات 
المرتبطة به، ال يجوز له أن يحاكم األعمال 
األدبية من وجهة نظر دينية، بل عليه أن يهتم 
بعمله المتعلق بشئون العقيدة والدعوة، وليترك 
األعمال األدبية ألصحابها من الروائيين والنقاد 

المشتغلين بعلوم األدب والنقد. 
واألمر ذاته ينطبق على الكنيسة والهيئات 
في  مهامها  تتولى  أن  فعليها  بها،  المرتبطة 
شئون العقيدة، وال تجور على األعمال األدبية 

أو تحاكمها بوصفها كتبا دينية.
ومـــا جـــرى لــروايــة "عـــزازيـــل" أنـــه جــرى 
تناولها بوصفها عمال دينيا وبالتالى محاكمتها 
للمسيحية  ظالم  أمر  وهو  األســاس،  هذا  على 
والرواية معا. وإذا كان الراوي المصرى األب 
"هيبا" قد بدأ تدوينه لسيرته الذاتيه عام ٤٣١، 
ويــعــود إلــى الـــوراء حتى أواخـــر الــقــرن الثاني 
الميالدى، فإن الفترة التى وقع االختيار عليها 
مسرحا للعمل كانت فترة شديدة االضطراب، 
ميول  ذى  لــراهــب  الــمــؤلــف  اخــتــيــار  يعنى  وال 

"نــســطــوريــة" انـــحـــيـــازه الــديــنــى والــعــقــيــدى 
للنسطورية، وفى الوقت نفسه أيضا ليس معناه 
أيضا عدائه الدينى والعقيدى للمذهب المضاد 
ــذى مثله فــى الــروايــة، والــواقــع أيــضــا، األب  ال

كيرلس.
لذلك أود أن أؤكد في البداية أننا لسنا أمام 
كتاب في شئون العقيدة، بل أمام عمل روائي 
والكنيسة  األزهر  وعلى  الخاصة،  قوانينه  له 
األعمال  عن  الكريمة  أياديهما  يرفعا  أن  معا 
األدبية ويهتمان بشئونهما مع خالص االحترام 

لهما كهيئات دينية. 
فعلى سبيل المثال لو عدنا لكتاب "تاريخ 
أو  لعزيز سوريال عطية  الشرقية"  المسيحية 
فى  المصري  و"الفكر  والدولة"  "الكنيسة 
رأفت  د.  الكبير  للراحل  المسيحي"  العصر 
عبد الحميد، أو المالحق العديدة التى أضافها 
لـ"تاريخ  الدين فى تحقيقه  العزيز جمال  عبد 
المقفع،  بــن  ــســاويــرس  ل الــبــطــاركــة"  ــــاء  اآلب
ــصــراعــات  ألدركـــنـــا بــيــســر أن الــنــزاعــات وال
الــديــنــيــة ووجــهــات الــنــظــر الــمــتــعــارضــة بعنف 
خــال فسيح،  فــي فضاء  تــدور  لــم تكن  شديد 
بل كانت جزءا من صراعات ومعارك حكام 
مصر  وضع  وكان  الرومانية،  اإلمبراطورية 
بسبب  فقط  ليس  الخصوصية،  بــالــغ  وضــعــا 
الدور الفكري والفلسفى الذى بعثته مدرسة 
أيضا  بل  المسيحية،  وبعد  قبل  اإلسكندرية 
ألن مصر ظلت على مدى تلك القرون مزرعة 

القمح ومخزن حبوب اإلمبراطورية.
وهـــكـــذا لـــم تــكــن الــعــقــيــدة وحـــدهـــا في 
أنقل عن كثيرين ممن  أن  الساحة، ويكفى 
بالدعوة  قسطنطين  اإلمبراطور  قيام  تناولوا 
لعقد مجمع نيقيا فى صيف عام ٣٢٥م والذي 
العقائدية  القضايا  لتسوية  أسقفا   ٣١٨ حضره 
ــجــدل وتــرتــبــت على  الــتــي كــانــت مــوضــوع ال
الــخــالف بين آريـــوس وأثــنــاســيــوس. إن كل 
أن  على  اجمعت  فيها  بحثت  الــتــي  الــمــصــادر 
بالدرجة  مهتما  كان  قسطنطين  اإلمبراطور 
إلى  وكتب  بل  إمبراطوريته،  بوحدة  األولــى 
طــرفــي الــنــزاع "يــأمــرهــمــا بــالــكــف عــن هــذا 

الهراء الالمفهوم".

(٢)
فإنني  ذاتها،  إلى "عزازيل"  انتقلت  إذا  أما 
والمتمكن  المحكم  العمل  هــذا  أن  أوكــد 
والمكتوب برهافة شديدة فاجأني إلى أقصى 
بعام  الخمسين  تــجــاوز  الـــذي  فالكاتب  حــد. 
واحد، لم أكن قد قرأت له إال بعض تحقيقاته 
لبعض كتب المتصوفة المسلمين. وعلى ظهر 
إلى أن  غالف "عــزازيــل" هناك إشــارة سريعة 

هذه هي روايته الثانية.
على أى حال، هذه رواية فاتنة ومؤلمة معا 
لسيرة األب "هيبا" الذى رحل من أخميم فى 
مطلع شبابه الباكر ومنها الى ليكوبولس ثم 
إلى اإلسكندرية ومنها إلى القدس، ليستقر به 
المطاف في "الدير السماوي" شمال حلب حيث 
الجميلة،  "مرتا"  مع  الثانية  خطيئته  يخطئ 
بعد أن هزمه "عزازيل" – الشيطان – وقاده 
بعدها  يوما  أربعين  وبقي  الخطيئة،  تلك  إلى 
عاكفا فى صومعته على تدوين سيرته الذاتية 

لإلفالت من حبائل وشباك عزازيل. 
لجأ د. زيــدان إلى "حيلة فنية" قد تكون 
مقنعة  لكنها  ذاك  أو  الحد  هــذا  إلــى  تقليدية 
األب  أوراق  أن  على  تنهض  الحيلة  هذه  فنيا. 
هيبا اكتشفت عام ١٩٩٧ في الخرائب األثرية 
في شمال غرب حلب، وهي أوراق مكتوبة على 
مجموعه من الرقوق (اللفائف) بالسريانية، قام 
مجرد  باعتباره  لها  تصدير  بكتابة  المؤلف 

مترجم قضى سبع سنوات فى الترجمة. 
(أغلب الظن أن من هاجم الرواية لم يفهم 
روايــة  كلمة  تــكــررت  فبينما  الحيلة،  هــذه 
مرتين على الغالف الخارجي والداخلي، يفاجأ 
بمقدمة  مباشرة  التالية  الصفحة  على  القارئ 
الصور  اللبس  هــذا  مــن  الــمــتــرجــم، وضــاعــف 

٦٩
هيباتيا الفيلسوفة



ربيع ٢٠٠٩

حماولة لقراءة "عزازيل" من منظور خمتلف
الفوتوغرافية الملحقة بآخر الكتاب ألماكن 
واقعية ألطالل فى مصر واالسكندرية والشام.  
بعض  ينسى  أن  إلــى  اللبس  هــذا  أدى  وهكذا 
– كلمة  هاجموها  من  وخصوصا   – الــقــراء 
الــنــص باعتباره  تــمــامــا وتــعــامــلــوا مــع  روايــــة 
لمخطوط  العربية  إلــى  السريانة  من  ترجمة 

حقيقى وليس حيلة فنية). 
وبالتالي  ناقدا،  ليس  السطور  هذه  كاتب 
قــراءة  أن يكون  يعدو  ال  هنا  أكتبه  ما  فــإن 
النص  حول  وانطباعات شخصية  لـ"عزازيل"، 

وليس حول أمور العقيدة. 
وما وصلني أن الصراع الحاسم والمسيطر 
الــروايــة، هــو صـــراع بين  على كــل صفحات 
األب هيبا والشيطان عزازيل. وسيرة األب هيبا 
ليسا  المضطرم  النفسى  والعذاب  المضطربة 
اإلنسان  بين  محتدمة  ومعركة  صــراع  ســوى 
والشيطان بأوسع المعاني. فاألب هيبا يبتهل هللا 
منذ الصفحات األولي للمخطوط – الحيلة – 
قائال: "ما أنا يا إلهي إال ريشة فى مهب الريح، 
يغمسها  أن  يــنــوي  ضعيف  أصــبــع  يمسكها 
وقــع معي، وكل  ما  ليخط كل  ـــدواة،  ال فى 
العصاة عزازيل  أعتي  مــع  ويــجــري  جــرى  مــا 

وعبدك الضعيف". 
وبإيجاز شديد، وربما مخل، تكشف أوراق 
األب هيبا أنه ولد عام ٣٩١م، وفى التاسعة من 
جزيرة  من  بالقرب  يقيم  كــان  عندما  عمره 
به  تــربــص  الــحــالــيــة)  أســــوان  (قـــرب  ألفنتين 
وبأبيه الصياد مجموعة من المسيحيين العوام 
يومين  الــســمــك كــل  يحمل  كـــان  أبــيــه  ألن 
معبد  في  المتحصنين"  الحزاني  لـ"الكهنة 
اإلله خنوم. "سحبوا أباه من قاربه، وجّروه على 
الصدئة  بالسكاكين  طعنا  ليقتلوه  الصخور 
التي يخبئونها تحت مالبسهم الرثة". ويضيف 
صاحبنا "كنت أزوم متحصنا بانكماش فى 
زاوية القارب، وكان أبى غير متحصن بشئ، 
به.  يؤمن  كــان  الــذي  بــاإللــه  مستغيثا  يصرخ 
شقت  التي  األصـــوات  أفزعتهم  خنوم  كهنة 
وكهنة  األب  بقتل  األمر  وينتهي  السكون". 

معبد اإلله خنوم.

(٣)
أشير  أن  أود  الرواية،  مع  امضى  أن  وقبل 
فــقــط إلـــى أن عــشــرات الــمــصــادر والــمــراجــع 
الــتــاريــخــيــة عــالــجــت تــلــك الـــفـــتـــرة الــبــالــغــة 
المسيحية واستقرارها  االضطراب بين دخول 
وآالف  االضطهاد  من  عصور  بعد  القلوب  فى 

الشهداء تحت حكم الرومان، وبين االعتراف 
نفق  فــي  لتدخل مصر  الــجــديــد،  الــديــن  بــهــذا 
عقود جري خاللها صراع  عدة  استمر  دمــوي 
عنيف وصل إلى حد القتل، بين آخر أيام دين 
متعمدا  الوثنية  أقـــول  وال   – القديمة  مصر 
بالدين الجديد الذى  بالطبع –وبين المؤمنين 
تلك  به،  لاليمان  األساسية  االسباب  أحد  كان 
الوشائح العميقة بينه وبين ديانة مصر القديمة 
القدامى  المصريين  إيــمــان  فقط  (لنتذكر 

بإيزيس وحوريس.. الخ الخ).
فـــضـــال عــــن هـــــذا لــــم تـــكـــن مـــصـــر الــتــي 
األرض  أراذل  وغزاها  وتفككت  تضعضعت 
لم تكن  إمبراطورية ضخمة،  أن كانت  بعد 
من  والبطالمة  اإلسكندر  احتلها  والية  مجرد 
بعده ثم الرومان، بل كانت واحدة من حواضر 
الدنيا، وأنجبت اإلسكندرية عشرات الفالسفة 
للعلم  كعبة  ومكتباتها  جامعتها  وكــانــت 
يكن  لم  الــصــراع  أن  يفسر  وهــذا  والفلسفة، 
سهال بين الدين الجديد وبين الدين المصري 

القديم ومدارس الفلسفة وتياراتها.
ال أريـــد أن أمــضــي طــويــال فــي هــذا األمــر، 
لكنني وددت أن اشير سريعا إلى المسرح الذى 
جرت على خشبته وقائع تلك الفترة الغامضة 
مــن تــاريــخ مــصــر، مــؤكــدا أن غـــروب شمس 
الدين المصري القديم لم يكن مفاجئا كما 
ومن  المسيحية،  إلــى  انتقلت  منه  عناصر  أن 
جانب آخر كانت مدرسة اإلسكندرية معقال 
من معاقل التقدم الفكري والفلسفي في كل 

أرجاء العالم القديم.

(٤)
أعود إلى األب هيبا الذي قتل العوام والده 
وهو في سن التاسعة بسبب مساعدته للكهنة 
المحاصرين، وتزوجت أمه من أحد أتباع الدين 
الجديد، وتلقى هو العلم في أخميم ثم انتقل 
إلى اإلسكندرية ليواصل تعليمه هناك، وبدال 
من ذلك التقى بامرأة سكندرية فاتنة اسمها 
أخبرتها  حسبما  تنتظره  كانت  "أوكتافيا" 

اآللهة بنبوءة خروجه من البحر!  
وعــلــى الــرغــم مــن أن أوكــتــافــيــا كانت 
أنــه استطاع فى نهاية األمــر أن  تــقــاَوم، إال  ال 
يهزم عزازيل. وفي شوارع اإلسكندرية شاهد 
بنفسه العوام بقيادة رجال دين، ممن ينتمون 
لجمعية محبي اآلالم التي كانت مهمتها تبليغ 
التي  الوثنية  العناصر  الحكومية عن  اإلدارة 
تمارس نشاطا فكريا يمكن أن يكون عقبة 

٧٠

ثقافة

األب كيرلس

األب نسطور
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حماولة لقراءة "عزازيل" من منظور خمتلف

يسحلون  الكنيسة،  سلطان  إقــرار  سبيل  في 
واحدة من أهم فالسفة زمانها هى "هيباتيا" 
وهي شخصية تاريخية حقيقية تحدثت عنها 
عــشــرات الــمــصــادر، فــالــصــراع وانــعــدام األمــن 
والسحل  واالختطاف  الهجوم  حد  إلــى  وصــل 
والــحــرق. وعــنــدمــا حــاولــت أوكــتــافــيــا إنقاذ 
بينما  أيضا،  قتلوها  األنياب  بين  من  هيباتيا 
خاف صاحبنا، وهو ما لم يغفره لنفسه قط، 
فلم يجرؤ على حمايتها على الرغم من أنها 

نادته بعينيها! 
على  يطلق  أن  صاحبنا  يــقــرر  فقط  هنا 
نفسه اسم هيبا ويهيم على وجهه حتى يصل 
حيث  السماوي  الدير  إلى  ومنها  القدس،  الى 
ـــذي عــرفــه الــتــاريــخ  ـــاألب نــســطــور ال يلتقي ب
الكنسى كأحد أكبر المناوئين التجاه األب 
أواصر  بينهما  السكندري وتنعقد  كيرلس 
نسطور:  هيباتيا  األب  يسأل  وعندما  محبة. 
"يا أبت، هل ترى الوثنية كلها شر؟" يجيبه 
وال  ــشــر..  ال يخلق  ال  "اهللا  نسطور  المبجل 
يفعله.. وال يرضى به، اهللا كله خير ومحبة. 
لكن أرواح الناس كانت تخطئ الطريق في 
األزمنة القديمة، حيث يظنون أن العقل كاف 
لمعرفة الحقيقة، من دون خالص يأتيهم من 

السماء". 
ويتابع األب هيباتيا تدوينه لصراعه الدائم 
ـــدوام.  ال لــه على  الـــذي يتربص  مــع عــزازيــل 
ويقع صاحبنا في خطيئته الثانية مع "مرتا" 
التي ال تقل فتنة عن أوكتافيا، ولم يستمر 
الثانية بسبب تردده  طويال أيضا في خطيئته 

وضعفه وُجبنه الدائم.
استطاع الكاتب في حقيقة األمر أن يشّيد 
واحدة من أهم شخصيات الرواية العربية هي 
شخصية األب هيبا في صراعه المضطرم مع 
عزازيل الذي يكمن في كل منا. ولم ينجح 
توفره  بسبب  إال  الباهر  النجاح  هذا  الكاتب 
على مادته وعمله الشاق الذي استوجب معرفة 
األدوات المستخدمة والمالبس وأدوات الطعام 
الصراع  ودقائق  الكنسية  والمراتب  وأنواعه 
أي  الخ  المسيحية..  التيارات واالتجاهات  بين 

أنه بالفعل جهد شاق.
ــت بـــهـــذا الــتــمــكــن  الــــواقــــع إنـــنـــى فــوجــئ
واإلحكام لكاتب لم يكتب إال رواية واحدة. 
حتى اللغه التي اختارها لم تسقط فى مهاوي 
رصانة  تملك  ذلك  ومع  المباشرة،  المحاكاة 
لغة  مــع  يتماهى  ال  بحيث  بكاتبها،  خــاصــة 

العصر بل يعبر بلغته هو.

الــكــاتــب حــســاســيــة ووعــــي فائقين  لـــدى 
يوما  األربعين  مدى  وعلى  المحكم،  بالبناء 
سيرته،  كتابة  فــي  صاحبنا  استغرقها  التي 
لن يشاهد القارئ حياة وعصرا كامال ودنيا 
أيضا في صــراع محتدم  بل سينخرط  فقط، 
ووجودي بين اإلنسان والشيطان الذي يكمن 
الــقــارئ أوكتافيا  ينسى  مــنــا. هــل  فــي كــل 
األب  أو  تــيــودور  األب  أو  مرتا  أو  هيباتيا  أو 
نسطور.. فكلها شخصيات تنبض حياة بكل 

تناقصاتها؟ 
أهدانا د. يوسف زيدان عمال سيبقى طويال 
وإخالصه  وعكوفه  الكتابة  موهبة  بسبب 

للمادة التى يعكف عليها وعمله الشاق فيها. 

(٥)
هيبا  األب  وآالم  وحـــيـــاة  ســيــرة  هـــي  تــلــك 
ــســطــور الــســابــقــة لــيــســت ســوي  ــمــصــري، وال ال
قراءة سريعة وانطباعات شخصية، وأخيرا هي 
محاولة لفض االشتباك بين تناول البعض لها 
المناخ  بسبب  دينيا  أو  تاريخيا  عمال  بوصفها 
الخانق الذي نعيشه والفتنة المكتومة والمعلنة 
رفع  ضــرورة  وبين  والمسلمين،  األقباط  بين 
الوصاية والدفاع عن حرية التعبير في مواجهة 

السلطة الدينية (أيا كانت هذه السلطة).

٧١
مجمع نيقيا األول
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نيرمني خفاجي

الخمسينيات  طوال  الوطنية  معيار  هو  إلسرائيل  العداء  عمق  مدى  كان  "لقد 
والستينيات وبدايات السبعينيات، إلى أن جاء من غّير اتجاه الريح، ومسخ حقائق 
التاريخ، وصور األعداء فى صورة أبناء العم، وتنكر لألشقاء فى الدم. فهل نحاسب 

أهل القفص ألنهم أبوا أن يتخلوا عن المبد؟أ"
من مرافعات أحمد نبيل الهاللى فى قضية "ثورة مصر"

منظمة ثورة مصر
وطريق الكفاح املسلح

دروس ال تنسىدروس ال تنسى
ذاكرة
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ـــث عــن  ـــحـــدي ال يــمــكــن فـــصـــل ال
تعد  الــتــى  مــصــر"،  ثـــورة  "منظمة 
صورة واضحة من صور المقاومة المسلحة 
للوجود الصهيونى داخل مصر، عما عاصرها 
من أحداث خالل فترة الثمانينيات من القرن 
بعد  أحـــداث  مــن  تالها  عما  وال  المنصرم، 
القبض على أعضائها فى سبتمبر ١٩٨٧، ثم 
صدور قرار االتهام أثناء اشتعال االنتفاضة 
الفلسطينية فى فبراير ٨٨، وما أعقبه من 
ليسدل   ،١٩٩١ فى  المشددة  األحكام  صدور 
الستار على حقبة كاملة من حكم مبارك 
أثناءها الكتاب المدافعون عن النظام  بذل 
ــرتــوش وإخــفــاء  أقــصــى جــهــودهــم لــوضــع ال
ليبدو أقل فجاجة  للعمالة،  الحقيقى  الوجه 

من حكم السادات. 
بتصفية  ذلك  بعد  التسعينيات  جــاءت  ثم 
الميول  ذات  المسلحة، سواًء  المعارضة  بؤر 
الوطنية، أو التنظيمات اإلسالمية المسلحة، 
قانون  استمرار  شرعية  للنظام  بررت  التى 
معارضة  أو  مقاومة  أى  لخنق  الــطــوارىء 
ليسقط  الــجــديــد  الــقــرن  أتــى  ثــم  حقيقية. 
معه ما تبقى من ورقة التوت بعد أن ذبلت 
النظام  ولم تعد تستر شيئا، لتظهر سوءات 
بكل قبحها، وكان آخرها تواطؤه الواضح 
الفلسطينى  الشعب  تصفية  فى  ومساهمته 

فى حرب إسرائيل األخيرة على غزة . 

الثمانينيات 
الذى أعلن فيه عن  السادات  جاء خطاب 
رغبته في السفر إلى القدس "وإقامة سالم 
شامل ودائم" مع اسرائيل  ليرمى بالقضية 
هوة  فــى  الصهيونية  ومــعــاداة  الفلسطينية 
ركن مظلم وبارد دفع ثمنه آالف الضحايا 
المصريين  الفلسطينين واللبنانيين وأيضا 

ضحايا التطبيع والقمع السياسى.
بجعبة  الثمانينيات  حقبة  جــاءت  هكذا 
مــحــمــلــة بــــاألحــــداث والـــهـــزائـــم والــمــذابــح 
المستوى  على  ســواء  الجذرية،  والتغيرات 
على  األحـــداث  أن  إال  العالمى.  أو  المحلى 
تتضح  بخيوط كانت  ارتبطت  المستويين 
تــارة وتختفى تــارة أخــرى، حتى غدت مثل 
إعــادة  ولــعــل  المعقدة،  الخيوط  مــن  كــرة 
قــراءة أحــداث تلك الحقبة يمكن أن يتيح 

لنا إعادة فك ما تعقد منها.
استهل السادات عام ١٩٨٠ بافتتاح السفارة

اإلســرائــيــلــيــة بــالــقــاهــرة فــى شــهــر فــبــرايــر. 
بعدها تسارعت وتيرة األحداث من اعتقاالت 
مبارك  وتولى  السادات  اغتيال  ثم  سبتمبر، 
مقاليد الحكم. ومنذ تسلم مبارك الحكم 
توالد  معقدة:  بانوراما  في  الوقائع  توالت 
تنظيمات العنف االسالمى (الجهاد، الجماعة 
النار..  من  الناجون  الشوقيون،  اإلسالمية، 
الخ) وما صاحبها من عمليات اغتيال سياسي 
وانتشار الحجاب ثم النقاب بمصر والحديث 
عنه كظاهرة اجتماعية تستوجب الدراسة، 
اجتياح لبنان، مذبحة صابرا وشاتيال، خطف 
التحرير  الطائرات، قصف مكاتب منظمة 
وإيران،  العراق  حرب  بتونس،  الفلسطينية 
ــعــراقــي، حــرب  ضـــرب الــمــفــاعــل الـــنـــووى ال
االتحاد السوفيتي وأفغانستان، زواج األمير 
فى  الصوبات  خيار  ظهور  وديــانــا،  تشارلز 
إنتاج زراعــات يوسف والى  األســواق "فخر 
وما تاله من ثمار مهجنة "، ظهور العيش 
الــطــبــاقــي زنـــة ٩٠ جــــرام، تــدشــيــن قــوانــيــن 
ــاط، انــتــفــاضــة األمـــن الــمــركــزي،  االنــضــب
أكيلى  السفينة  حــــادث  خــاطــر،  ســلــيــمــان 
الفساد  استفحال  الحجارة،  انتفاضة  الورو، 
وظهور وهروب كال من هدى عبد المنعم 
وتوفيق  متولي  وسيد  الفوالذية"  "الــمــرأة 
عبد الحي.. الخ وما استتبعه ذلك من تهريب 
ماليين الدوالرات إلى بنوك أوروبا، ظهور 
الجنيه  أزمـــة  ــــوال،  األم توظيف  شــركــات 
الحديد،  السكة  عمال  إضــراب  المصري، 
إضــراب إسكو..  الحديد والصلب،  إضــراب 
ــفــاق، اغــتــيــال ناجي  الـــخ، افــتــتــاح مــتــرو األن
الــعــلــى، ســقــوط كــتــف أبـــو الـــهـــول، عــودة 
الــرفــض،  دول  مــع  الدبلوماسية  الــعــالقــات 
ما  وانتهاء  ظهور  و...  برلين،  سور  انهيار 

عرف بتنظيم ثورة مصر!

مبارك في بداية عهده 
الرئاسة  كرسى  مــبــارك  اعتلى  عندما 
السادات،  عن  يختلف  بوجه  يظهر  أن  أراد 
ما  معتقلي  عــن  بــاإلفــراج  حكمه  فاستهل 
لعودة  الترويج  فى  بدأ  ثم   ،٨١ بأزمة  عرف 
مصر إلى أحضان الدول العربية واإلسالمية 
ديفيد.  كامب  أعقبت  التى  القطيعة  بعد 
من  األولــى  السنوات  جرائد  امتالت  هكذا 
العربية  للدول  زيــاراتــه  بأخبار  العقد  ذلــك 

واألفريقية واإلسالمية. 

أطلق  التمثيلي،  المشهد  والستكمال 
مبارك أغانى الفترة الناصرية من مخابئها 
لتضفي على المشهد السياسى انطباعا يؤكد 
واالنتماء  العربية  بالقومية  تمسكه  على 
لكنه  يوليو".   ٢٣" ومكتسبات  اإلسالمي 
فى  السادات  مسيرة  أكمل  الكواليس  فى 
التطبيع، ولكن بطرق أكثر حنكة. فبعد 
توقيع السادات معاهدة كامب ديفيد، خرجت 
ــده الــرســمــيــة تعلن يــومــيــا، وبــصــورة  جــرائ
الندوات عن  مستفزة، عن عقد سلسلة من 
الجرائد  فامتألت  المحافظات.  فى  التطبيع 
صقور  مــن  غيرهما  وديـــان  بيجين  بصور 

الصهاينة. 
أما مبارك فقد تعلم الكثير واستوعب 
الدرس الذى أودى بحياة سابقه. لذلك حرص 
على اتخاذ بعض اإلجــراءات الشكلية التى 
السادات، مع  للعديدين باختالفه عن  أوحت 
عرقلة  على  تؤكد  صحفية  دعاية  إطــالق 
لبنان.  اجتياح  بعد  خاصة  التطبيع،  عملية 
أو  القدس  إلــى  السفر  مبارك  رفــض  كما 
هذا  النظام  كتاب  استخدم  وقد  أبيب،  تل 
الموضوع للدعاية لمبارك بأنه، على األقل، 

لم يدنس أقدامه بالذهاب إلى إسرائيل.
بعدم  اإليحاء كذلك  مبارك  حــاول  وقد 
االرتــمــاء فــى أحــضــان أمريكا وإســرائــيــل، 
خــاصــة مــع تــــأزم الــمــفــاوضــات حـــول طابا 
وانحدارها إلى منعطف أثار الجدل بالداخل 
الــدولــي  التحكيم  مصر  طلب  ــى  إل وأدى 
لــلــخــروج مـــن األزمــــــة. وفــــى خــضــم كل 
الشعب  يقمع  مــبــارك  األحـــداث، كــان  تلك 
المصرى بيد من حديد، بينما اليد األخرى 
الذى  األمريكى  النظام  بيد  بشدة  تمسك 

أراد النظام أن يقبض منه الثمن كامال. 
لم يكن الثمن فقط هو زيادة المعونة 
األمــريــكــيــة، الــتــى بــدأ "الــرئــيــس" عصره 
بالمساومة حولها، ولكن أيضا ضمان بقائه 
حتى الموت على كرسى الرئاسة وتوريثه 
البداية  فى  جاء  وقد  أمكن.  إن  أبنائه  إلى 
إحــدى  أثــنــاء  فــى  متوجسا  األمريكى  ــرد  ال
إلحياء  والعربية  األفريقية  مبارك  جــوالت 
منظمة المؤتمر اإلسالمى، عندما اتصل به 
بالواليات  المصري  السفير  غربال  أشــرف 
المتحدة ليطلب منه السفر فورا ليمثل بين 
عن  المسئولتان  الكونجرس  لجنتي  يدى 
زيادة المعونة األمريكية وليعلن وليؤكد 
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ذاكرة

٧٤

زيــادة  على  األمريكي  الطرف  موافقة  له 
المعونة. 

أما إسرائيل فقد تعامل مبارك معها خالل 
بأوجه  حكمه  من  األولــى  الست  السنوات 
مختلفة وفقا لألحداث الداخلية والخارجية. 
العالقات  تجميد  أعلن  لبنان  اجتياح  فأثناء 
حول  المفاوضات  وأثــنــاء  السفير.  وسحب 
طابا لعب مبارك خالل تلك الفترة على كل 
دول  مع  العالقات  عــودة  من  بداية  األوتـــار، 
افتتاح سفاراتهم،  بزيارتهم وإعادة  الرفض 
وكــذلــك اســتــغــالل الــفــرح الــشــعــبــى الــذى 
أعقب كل عملية لتنظيم ثورة مصر ذات 
ضد  باألساس  والموجهة  الناصرى  الصوت 
الوجود الصهيونى بالقاهرة، مع الترويج فى 
الجرائد عن مدى كراهية الشعب المصرى 
إلسرائيل، خاصة بعد عملية سليمان خاطر 

داخل سيناء. 
لقد استغل النظام كل ما سبق من أجل 
الضغط على اسرائيل الستعادة طابا وعرقلة 
عملية التطبيع إلى حين، مع محاولة خلق 
بــالــداخــل عـــن طــريــق  لـــه  أى وزن شــعــبــى 
مناورات تشبه بمب األطفال، مثل طرد سفير 
السلفادور بعد أن نقلت السلفادور سفارتها 
من تل ابيب إلى القدس. ولم تكن مناورات 
مــبــارك نــابــعــة بــالــطــبــع مــن شــعــور وطنى 
جارف أو من رغبة فى حماية األمن القومى 

أن  أراد  تماما  العكس  على  بل  المصري، 
أن  يستحق  أنه  وأمريكا  إلسرائيل  يؤكد 
المصرى يكره  فالشعب  ثمنا غاليا.  يجني 
بقمعه  يستطيع  وهــو  الصهاينة،  الجيران 
وفساده وعمالته أن يلجم الشعب الهائج، هذا 
غير وزن مصر فى المنطقة، لذلك يجب أن 
حراسة  بكلب  يليق  مضاعفا  ثمنا  يقبض 

مخلص ألصدقائه األقوياء واألغنياء. 
فإن مراوغات مبارك فى  الحقيقة  وفى 
عقد الثمانينيات قد خدعت الكثيرين من 
الكتاب والمثقفين. فعصر مبارك هو عصر 
اشهرها  كــان  الــتــى  الكبرى  التمثيليات 
انتخابات  أول  مع  "الديمقراطية"  تمثيلية 
فيها  شـــاركـــت   ١٩٨٦ عـــام  فـــى  بــرلــمــانــيــة 
االحــزاب ومعها جماعة اإلخــوان المسلمين 
التى تحالفت مع حزب الوفد الجديد لدخول 
البرلمان، وذلك منذ حل األحزاب بعد انقالب 

٢٣ يوليو ١٩٥٢.  
إال أن الشعب الكادح لم ينخدع بدعاية 
المستوى  عــلــى  ســــواء  الــســيــاســيــة،  ــارك  مــب
الداخلي أو الخارجي. فإضرابات الثمانينيات 
كــانــت شــاهــد عــلــى تــــأزم أوضـــــاع الــعــمــال 
سياط  فتحت  مــبــارك.  حكومات  وكــذب 
للجنيه  الــشــرائــيــة  القيمة  وانــهــيــار  الــغــالء 
الــمــصــرى وانــخــفــاض األجــــور واســتــشــراء 
الفاسدين  وخــروج  األمــوال  وتهليب  الفساد 

بسالم خارج حدود الوطن، انفجرت العديد 
من اإلضرابات كان أبرزها وأشدها إضراب 

السكة الحديد فى ١٩٨٦. 
ثم جاءت انتفاضة أطفال الحجارة باألرض 
الصمود  على  حيا  مثال  لتعطي  المحتلة 
والمواجهة. وقد تضامن معها الشعب بكل 
فئاته وصمد تحت ضربات مبارك الموجعة 
تظاهروا  الذين  المحلة  عمال  اعتقل  الذى 
تضامنا مع االنتفاضة، إضافة إلى اعتقاالت 
السياسيين  الــنــشــطــاء  صــفــوف  فــى  أخـــرى 
أراد  االنتفاضة  اشتداد  عز  وفى  والطالب. 
مبارك أن يقدم الدليل على والئه ألمريكا 
وإسرائيل بتقديم أعضاء منظمة ثورة مصر 
العقوبات. وقبل  تشديد  المحاكمة مع  إلى 
ذلك كان سليمان خاطر هو الضحية األولى 
حسن  إلثبات  السرائيل  مبارك  قدمها  التى 
النوايا. فبعد ان قبض عليه على خلفية قتل 
عدد من اإلسرائيلين بسيناء أعلن النظام أنه 

انتحر داخل زنزانته!

منظمة ثورة مصر 
ـــدت منظمة ثــورة  فــى هـــذه األجــــواء ول
بعملية  وجــودهــا  ودشــنــت   ،١٩٨٤ فــى  مصر 
الــهــجــوم عــلــى زيــفــى كــيــدار أحـــد أعــضــاء 
الموساد عند خروجه من بيته فى المعادى 
(يونيو ١٩٨٤). وقد اصيب كيدار بجرح فى 
إلى مستشفى  نتيجة لطلق نارى ونقل  يده 
السالم بالمعادى. وأعقب ذلك ثالثة عمليات 
القبض  تاريخ  بواقع عملية كل عام حتى 
ليكون   ،١٩٨٧ سبتمبر  فى  المنظمة  علي 

كل عمرها أربعة أعوام.
ــديــن،  أســـس الــمــنــظــمــة مــحــمــود نـــور ال
(ضـــابـــط مــخــابــرات مــصــري كـــان يعمل 
بالسفارة المصرية بلندن وله عالقات متعددة 
الحكومة  رجـــال  بــعــض  مــع  ومتشابكة 
إلى  إضــافــة  الفقي،  مصطفى  كالدكتور 
التى  الناصرية  الفترة  رجــال  مــع  عالقاته 
انتمى إليها بأفكاره) مع أخوه أحمد عصام 
أعضاء  وثــالثــة  الناصر  عبد  جمال  وخــالــد 
آخرين من القوات المسلحة ونظمي شاهين 
الذى كان صديقا ألحمد عصام وعمل بعد 
نور  لمحمود  كسائق  للتنظيم  انضمامه 
الدين، وقام نظمي بتجنيد كال من حمادة 

شرف (طالب) وسامى فيشة (كهربائي). 

منظمة ثورة مصر وطريق الكفاح املسلح

محمود نور الدين زعيم تنظيم ثورة مصر
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تحقيقات  فـــى  نـــورالـــديـــن  ـــال  ق وكــمــا 
النيابة: "اختمرت فى ذهني فكرة مقاومة 
الضغوط الصهيونية التى شعرت أنها واقعة 
وتمارسها  مصر  فى  السياسية  القيادة  على 
ـــيـــل خـــاصـــة فـــي مــجــال  أمـــريـــكـــا وإســـرائ
من  مصر  ثــورة  منظمة  فأسست  التطبيع، 
المصرية  المسلحة  الــقــوات  ضباط  بعض 

وبعض المدنيين".
إذن أخذت المنظمة، التى رفضت كامب 
ــوجــود  ــفــيــد، عــلــى عــاتــقــهــا مــكــافــحــة ال دي
مع  بالسالح  مصر  أرض  على  الصهيوني 
عن كل  مسؤليتها  إلعــالن  بيانات  إصــدار 
بــهــا، مــع األخـــذ فــى االعتبار  قــامــت  عملية 
وجــود جــزء مــن مصر كــان ال زال واقعا 
تحت االحتالل أثناء قيام المنظمة بعملياتها، 

وهو طابا. 
مــوجــهــة ضد  الــثــانــيــة  العملية  وكــانــت 
وقد  اإلسرائيلية،  بالسفارة  األمــن  مسئول 
تــمــت بــعــد مــراقــبــة أمــاكــن تــواجــد البعثة 
المراقبة  أثر  وعلى  بالمعادى.  اإلسرائيلية 
قام   ١٩٨٥ أغسطس   ٢٠ وفــى  الــهــدف.  تحدد 
الدين  نور  محمود  هم  التنظيم،  من  أربعة 
ونظمي شاهين وحمادة شرف وسامى عبد 
أتراكشى  ألبرت  النارعلى  بإطالق  الفتاح  
(٣٧ سنة) وزوجته وسكرتيرته الشخصية، 
السفير  بــالــقــرب مــن بيت  والــحــادث كــان 
اإلسرائيلي .وصدر بيان المنظمة ليعلن عن 

اغتيال أتراكشى وإرساله إلى الجحيم .
شهر  فــى  فكانت  الثالثة  العملية  أمــا 
مارس ٨٦ وعرفت بعملية معرض القاهرة 
ـــي، وجـــــاءت عــلــى خــلــفــيــة مــشــاركــة  ـــدول ال
بأرض  الــدولــي  القاهرة  ســوق  فى  إسرائيل 
الـــمـــعـــارض بــمــديــنــة نـــصـــر. وقــــد خــرجــت 
مشاركة  على  وتحتج  ترفض  المظاهرات 
المظاهرات  فــى  الطلبة  وهــتــف  إســرائــيــل، 
أن  بعد  النصر"، وذلك  "ثورة مصر طريق 
قلوب  فى  مكانا  لنفسها  المنظمة  حفرت 
ــفــورى باغتيال  ال الـــرد  الــمــصــريــيــن. فــجــاء 
اإلسرائيلى  الجناح  مــديــرة  تايلور"  "إيــلــى 

بسوق القاهرة الدولي.
أما العملية الرابعة واألخيرة، فقد وجهت 
بعدد من  وارتبطت  األمريكى  الوجود  إلى 
األحداث، منها ما قاله نور الدين "إلغاء ريجان 
زيارة مبارك للواليات المتحدة األمريكية، 
ــحــكــومــة األمــريــكــيــة زيــــادة  ورفـــــض ال

تخفيض  أو  الديون  جدولة  أو  المساعدات 
األمريكية  الضغوط  على  عــالوة  الفوائد، 
اإلسرائيلية  للمطالب  للخضوع  المستمرة 
بهذه  للقيام  لنا  دافــع  أقــوى  أمــا  المجحفة. 
العملية ضد رجال ريجان فى مصر وأعضاء 
ما  هو  األمريكية  المركزية  المخابرات 
السيد  شعر به كل المصريين، وباعتراف 
ومهانة  ذل  مــن  شخصيا،  مــبــارك  الرئيس 
المصريين  وكــرامــة  لكرامتنا  وإذالل 
حين صعدت الطائرات األمريكية الحربية 
واخــتــطــفــت الــطــائــرة الــمــصــريــة الــمــدنــيــة 
بتفتيش  وقــامــت  الــهــبــوط  على  وأجبرتها 
جميع ركابها ولم يحرك احد ساكنا على 
السياسية،  الــقــيــادة  فــى  الرسمى  المستوى 
ولذلك قررنا فى ثورة مصر أن نقوم بعمل 
العار  لمحو  األمريكيين  ضــد  عسكري 

الذي لطخونا به. 
أمـــا الــســبــب الــرئــيــســى لخطف الــطــيــارة 
الــمــصــريــة، فــقــد كـــان هـــو الــقــبــض على 
أربــعــة من  ومــعــه  الفلسطينى  الــعــبــاس  ــو  أب
الورو  أكيلي  السفينة  بخطف  المتهمين 
من  السفينة  بخطف  قاموا  الذين  اإليطالية 
أجل المساومة على اإلفراج عن ٥٠ فلسطينيا 
بالسجون االسرائيلية. حيث وصلت السفينة 
المختطفون  سلم  وهــنــاك  سعيد،  بــور  إلــى 
أنفسهم وطلبوا نقلهم إلى تونس، فتم نقلهم 

فــى طــائــرة ركـــاب مــصــريــة تــابــعــة لمصر 
أن  بعد  أثينا  إلى  توجهها  وأثناء  للطيران، 
محادثة  على  بناًء  استقبالها  تونس  رفضت 
التونسى  الرئيس  إلى  ريجان  من  تليفونية 
وقتئذ بورقيبة، أجبرتها الطائرات الحربية 
إحدى قواعد  الهبوط في  األمريكية على 
حلف االطلنطي، لكن وصول قوات إيطالية 
منع القوات الخاصة األمريكية من القبض 
األربــعــة.  والمختطفين  الــعــبــاس  أبــو  على 
ــاس، بينما  ــب ــع ــوال حــيــث قــامــت بــتــهــريــب أب
المحكمة  أمــام  األربعة  المختطفون  مثل 

اإليطالية .

نظمي شاهين
يتحدث نظمى شاهين أحد أفراد التنظيم 
لــقــراراالتــهــام عن  وفــقــا  الــســادس  والمتهم 
تنظيم ثورة مصر قائال: فى ٦٧ كان عندي 
١٢ ســنــة. كــنــت فــى االتـــحـــاد االشــتــراكــي 
وكــــان عــنــدي وظــيــفــة أثـــنـــاء الـــحـــرب أنــا 
وزمــالئــي الــلــي مــن ســنــي، إنــنــا نــنــادى على 
الــنــاس يطفوا الــنــور أثــنــاء الــغــارات، وكنا 
بندهن النوافذ والسيارات بلون أزرق عشان 
وكنا  المعادي،  للطيران  يبانش  ما  الضوء 
بناخد فرق إنقاذ مع التدريب على كيفية 
إطــفــاء الــحــرائــق وبــنــاخــد فـــرق كــاراتــيــه، 
فتح  منظمة  مكاتب  على  بــنــدور  وكــنــا 

نظمي شاهين أحد قيادات التنظيم

منظمة ثورة مصر وطريق الكفاح املسلح



ربيع ٢٠٠٩ ٧٦

عشان نتطوع فيها .
لالتحاد  التاني  الفوج  فى ٧٣ طلعت فى 
شــرق،  القنطرة  فــى  للجبهة  االشــتــراكــى 
وكان عندى ١٧ سنة. وهناك استشهد أحد 
اصدقائى من عابدين اسمه أحمد الجنايني. 
اخــتــاروهــم عشان  اللى  الــنــاس  مــن  وكنت 
نوصله ألهله إلنى من عابدين وأعرف والد 
الشهيد. وكان وقتها الناس بتستقبل الشهدا 
بأبو  الشهدا  اهالى  وينادوا  وتباهى،  بفرحة 
وبعدها  البطل.  أبو  أو  الشهيد  وأم  الشهيد 

رجعت لعابدين لحد ما اتجندت فى ٧٥ .
أنا اتربيت فى األجواء دي. يمكن عشان 
كده أنا مش بفهم يعني إيه تطبيع. أنا ليا 
أخ مصاب فى ٦٧، وليا ابن خال استشهد فى 
٦٧، وصديق استشهد فى ٧٣، لذلك أنا مش 
ممكن أنسى عدائى إلسرائيل أو ممكن فى 
أى يوم من األيام اعتبر الصهاينة أصدقاء. 
ومش أنا بس، أى عمل بتقوم بيه إسرائيل 
في األرض المحتلة أو في أي حتة بيفجر 
جوه المصريين الغضب والرفض وبيوضح 
إلسرائيل  المصري  الشعب  كراهية  مــدى 
تعليقات  نسمع  للتطبيع. وممكن  ورفضه 
المواصالت  وفى  القهاوي  على  المصريين 
العدوان اإلسرائيلي األخير على غزة.  على 
ــمــوضــوع ده مــش مــرتــبــط بــزمــن. حتى  ال
األجيال اللى ما عاشتش الحرب عندها نفس 
رد الفعل، وده بيأكد إن التطبيع ده خاص 

بالنظام ومثقفيه فقط ومش بالشعب.
الحقيقة كــمــان مش  فــى  والــمــوضــوع 
إحنا  دى قضيتنا  ال  بــس،  بفلسطين  خــاص 
كمان. وأي قراءة بسيطة للتاريخ هانالقي 
إن كل انتصاراتنا اللى انجزناها على مر 
التاريخ عشان حماية مصر كانت على ارض 
سوريا وفلسطين. دى البوابة بتاعتنا، وعشان 

ننتصر الزم ننتصر من نفس المنطقة دي، 
فلسطين هى بوابة األمان لمصر.

فيه كمان تسميات طلعوها بعد المبادرة: 
المصرية وطابا  إيه طابا  يعنى  مش عارف 
اإلسرائيلية؟ أرض إيه اللى رجعتلنا بالسالم 
ـــوم فــىه  ومـــا فــيــش جــيــش هــنــاك؟ كــل ي
مصريين بينضربوا على الحدود وماحدش 
التطبيع؟  ده  هــو  يــتــكــلــم.  وال  بــيــتــحــرك 
طيب بعد ٣١ سنة من المعاهدة إحنا عملنا 
واالنكماش  التنازل  ورا  التنازل  غير  إيه 
الــحــرب كنا  أيـــام  إحــنــا  بيتوسع؟  والــعــدو 
ما  األقــل  على  دلوقتي.  من  أحسن  عايشين 
كانش فيه األزمة االقتصادية الطاحنة دي. 
السادات خدعنا وقاللنا إن كل طفل هايروح 
وساندوتش  لبن  زجاجة  إيده  المدرسة وف 
جبنة رومى وبسطرمة وتفاحة أمريكانى. 
وما  هايحصل  اللي  لالزدهار  سقف  الشعب 
كارتر  استقبل  الشعب  للصهاينة.  سقفش 
بــالــورود فعال، بس على أمــل إن  والــســادات 
المصري هايتولد إنسان وهايعيش كويس، 
لكن مافيش ٣ سنين وبان بعد الرحلة دى 
إن كل حاجة غليت وتم منع دبح اللحوم إال 

يومين فى األسبوع والحياة بقت صعبة!
فى  واشتغلت  تجنيدى  خلصت   ٧٨ فــى 
شــركــة ألــمــانــيــة، وبــعــديــن فــى مصنع ٥٤ 
مبادرة  وبعد  خراطة.  مكنة  على  الحربي 
كامب ديفيد مشيت من البلد رحت األردن 
وبعدين العراق وبعدين استقريت تماما فى 
رفضي  سفرى  أسباب  من  وكــان  تركيا. 
السيئة، ألن  االقتصادية  والظروف  للمبادرة 
ــحــاد االشــتــراكــى تــحــول إلـــى مكاتب  االت
للحزب الوطنى، ومابقاش فيه أى متنفس أو 
مناقشات من اللي كانت بتدور في االتحاد 
عابدين مجموعة  فــى  وجــت  االشــتــراكــى، 

وطني،  حــزب  نفسهم  سموا  علينا  غريبة 
وتحولت بعض الوجوه القديمة في االتحاد 

االشتراكى بعابدين إلى الحزب الوطني. 
فضلت فى تركيا حتى ٨٤، ثم عدت إلى 
مصر ألن كان لي صديق قديم اسمه أحمد 
المسلحة  الــقــوات  فــى  عــصــام، كنا زمـــالء 
االلمانية  بفاف  شركة  فى  ســوا  واشتغلنا 
ـــه عــايــزنــى  لــلــمــالبــس الـــجـــاهـــزة، بــعــتــلــى إن
ضرورى ألن فيه باسبور إنجليزي عايزني 
له  جــددت  وفعال  ابعته،  قولتله  أجــددهــولــه. 
محمود  أخــوه  باسبور  كــان  وده  الباسبور، 
نور الدين، وبعدين بدأ يلح علي أنزل لمصر 
ضرورى، وفعال رجعت وقابلته وقاللى إننا 
الزم نعيش في البلد دى ونشتغل هنا، وقاللى 
إن أخوه محمود ساب لندن وقرر يعيش فى 
مصر ويفتح مجلة وطلب مني اشتغل سواق 

لمحمود، أنا وافقت واستلمت العربية.
فى شهر ١٢ سنة ٨٤ فاتحنى محمود فى 
موضوع تنظيم ثورة مصر، وقاللى أنا كنت 
عن  عايز  عسكري،  كله  التنظيم  عامل 
مهم  مش  وطنيين،  ناس  تشوفلي  طريقك 
الحالة االجتماعية، المهم يكونوا مجمعين 
جندت  بالفعل  الــصــهــايــنــة،  كــراهــيــة  عــلــى 
الشهير  الفتاح  عبد  وســامــى  شــرف  حــمــادة 
وإســمــاعــيــل  خليل  وأســـامـــة  فيشة  بــســامــى 
الجيزاوي، وطبعا وأنا بجندهم مش بقول 
أى شىء عن التنظيم. اللى نور بيقولهولى 
على  باعرفهم  كنت  وبعدين  بقولهلهم، 
نور، واللى يقولي أيوه ده كويس فاتح ده أو 
سيبلي ده أنا أفاتحه. واتكون التنظيم، إال 
أنه صفصف فى النهاية على أربعة: محمود 
نور وحمادة وسامي وأنا وأحمد عصام قائد 
مش  محمود  لــو  محمود  بــدل  المجموعة 
أنا رحبت باالنضمام  العملية. طبعا  هاينزل 
إنى  حسيت  جـــدا.  سعيد  وكــنــت  للتنظيم 
تعليم  لقيت نفسى، وبدأت أذاكر وأكمل 
ساعتها  بس  العامة،  الثانوية  خدت  ما  لحد 

كنت في السجن سنة ٩٥ .
للتنظيم  االنضمام  شــروط  من  وكــان 
إن مــا حــدش يــكــون لــه أى ملف فــي أمن 
الـــدولـــة أو فــى أى جــهــة، ويــســتــحــســن أنــه 
يكون ماعندوش بطاقة من األصل ألن ده 
أفــراد  ضد  موجهة  وعملياته  ســري  تنظيم 
إحنا  إسرائيلية.  مخابرات  وضباط  موساد 
مسلح  حد  مع  باالشتباك  مكلفين  بنبقى 

ذاكرة

"

""
السادات خدعنا وقالّنا إن كل طفل

ها يروح المدرسة وف إيده
رومــى  جبنة  وســانــدوتــش  لبن  زجــاجــة 

وبسطرمة وتفاحة أمريكاني
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مــش أعــــزل، حــد جــامــد وقــــوي هاتضربه 
بالنار هايضربك بالنار. عشان كده محتاج 

أشخاص مالهمش ملفات. 
عند كل عملية كنا بنقعد مع محمود 
تشكيالت  فــى  نفسنا  ننظم  يــرحــمــه  اهللا 
ــة ألمـــاكـــن تـــواجـــد الــصــهــايــنــة فى  ــب مــراق
المعادى. هم ماكانش عندهم أي شك في 
إن ممكن أي حد يعمل عملية ضدهم ألنهم 
حددنا  مــا  لحد  متعجرفين.  عمرهم  طــول 
الهدف، وبعدين رحنا على بيت محمود وقعد 
العملية  يكتب بيان إلعالن المسئولية عن 
البيان  نوزع  وبعدها  بكرة،  هاننفذها  إللي 
على اإلذاعات. وبالفعل تاني يوم رحنا نفذنا 
العملية، وكانت األولى بالنسبة لي، وكان 
محمود على مقعد القيادة وأنا جنبه، وورا 
الفتاح.  عبد  وسامى  شــرف  حمادة  محمود 
وطلعنا على المعادى بعربية كنت شاريها 
بنادق  أسلحتنا  وكــانــت  مــــزورة،  ببطاقة 
أنــا عــوزي إسرائيلى  آلــيــة، وكــان سالحى 
وقتلنا  وده  الــيــوم  فــى  وفقنا  ربنا  الصنع. 
العملية  كــانــت  ودى  ــراكــشــي.  إت ــبــرت  أل
التانية للتنظيم، العملية األولى اشترك فيها 
محمود وعصام ومحيي الدين عدلي وأحمد 
عــلــى، وأســفــرت عــن إصــابــة زيــفــى كيدار 

ومحمود نور الدين. 
التغطية اإلعالمية من جرايد المعارضة 
بعد كل عملية كانت مش أد كده. كانوا 
بيستقبلوا العمليات ببالدة وكانوا شايفين 
تانية هى  دول  مأجورة من  فيه عناصر  إن 
اتغير  ده  لكن  دى.  بالعمليات  بتقوم  اللى 

خالص بعد القبض علينا .
فى  الثالثة  للعملية  جهزنا  كــده  بعد 
للكتاب.  الــقــاهــرة  معرض  فــى   ٨٦ مــارس 
والثانية  عملية  كل  بين  الزمني  والفرق 
كان سنة، ألننا كنا بنعمل مراقبات دقيقة 
النار، وكنا بعد كل  وتدريب على ضرب 
ننزلش  ما  البيت شهرين  فى  بنقعد  عملية 
خالص، بعدها نستأنف التدريبات والتحريات 

للعملية اللي بعدها.
لما  الطلبة  الــمــعــرض،  لعملية  بالنسبة 
عرفوا بمشاركة إسرائيل عملوا مظاهرات 
وحــرقــوا الــعــلــم اإلســرائــيــلــى واألمــريــكــى 
وهتفوا ثورة مصر طريق النصر واتقبض 
بقت  والحكومة  منهم،  كتير  نــاس  على 
فــى حـــرج، فــقــررنــا نــخــتــار هـــدف وكــانــت 

الجناح  تــايــلــور، ودى كــانــت مــديــرة  إيــلــي 
مع  دي  العملية  فى  وشاركت  اإلسرائيلي. 
محمود وأحمد عصام وجمال عبد الحفيظ 
صعبة  عملية  كانت  ودي  عدلي،  ومحيي 
ــنــا كــنــا خــايــفــيــن نــصــيــب أى مــصــري،  ألن
بالمغامرة  دي  العملية  سمينا  كــدة  عشان 
المحسوبة .وكان رد الفعل على العملية إن 
فيه ناس زغردت وهى خارجة من المعرض 
التغطية  الصهاينة.  بنهاجم  شافونا  ما  بعد 
قوية  كــانــت  دى  العملية  بــعــد  اإلعــالمــيــة 
وقالوا إن التنظيم ده قوي ودقيق ومصري 

وعامل حساباته كويس. 
فــي أواخــــر ٨٦ وأوائــــل ٨٧ تــم خطف 
ــة مـــن قــبــل أمــريــكــا،  ــمــصــري الـــطـــائـــرة ال
يقول ألمريكا  قوي  فعل  رد  فى  ففكرنا 
تشائين،  كيفما  الحكومة  مــع  اتعاملي 
لكن مع الشعب األمر مختلف تماما. وبدأنا 
كتير  معاهم  وتعبنا  األمــريــكــان،  نرصد 
ألنهم كانوا بيغيروا الكود بتاعهم (نمر 
األمريكان  وبــدأ  الدبلوماسية).  السيارات 
مكافأة  هــايــدوا  إنهم  اإلذاعـــات  في  يعلنوا 
فرد  عــن  يبلغ  حــد  ألي  دوالر  مليون  نــص 
من تنظيم ثورة مصر. وبدأت العملية تبقى 
صعبة علينا، ده غير إن الجماعات اإلسالمية 
بدأت تقوم بعمليات مسلحة ضد المصريين 
وضربوا مكرم محمد أحمد، وكان اللي 
اللي  والتبين"  "الــتــوقــف  جماعة  ضــربــوه 
من  "الــنــاجــون  تنظيم  الحكومة  سمتهم 
بضربه.  بتتهمنا  ــاس  ن فيه  وبــقــى  ــار".  ــن ال
ورد  بوكيه  أبــعــت  إنــى  محمود  فكلفني 
لألستاذ مكرم ومعاه البيانات بتاعت تنظيم 
ثورة مصر اللي بتقول إن التنظيم ده مالوش 

نخدش خدش  وممنوع  مصري  بــأي  دعــوة 
ألى مصري، وإن عمليات تنظيم ثورة مصر 
موجهة ضد الصهيونية العالمية وليس ضد 
ده  الكالم  آخر، ونشر مكرم  أى شخص 

فى المصور. 
اللي  األمــريــكــان  لعملية  نــعــد  وبـــدأنـــا 
العملية  مكان  اخترنا  وتعبتنا.  أرهقتنا 
الكورنيش.  طريق  من  سيتى  جــاردن  في 
نعرفه،  فيه موضوع ماكناش  لكن كان 
وهــــو إن مـــديـــر الــتــنــظــيــم أحـــمـــد عــصــام 
األمريكية  السفارة  بلغ  محمود  وشقيق 
العملية.  مكان  على  وقالهم  التنظيم  عن 
خناقة  معايا  افتعل  ده  اليوم  فى  هو  لكن 
دي. وكانت  العملية  ــازل  ن مــش  إنــه  وقــال 
الخطة إن اإلمريكان هايهاجمونا ويصفوا 
أقوى  إنهم  ويــاخــدوا صيت  التنظيم  أفــراد 
تنظيم  تصفي  قــدرت  العالم  في  مخابرات 
ثورة مصر. لكن يوم العملية الصبح أجلنا 
العملية يومين وعصام ما عرفش. وخرجنا 
بعدها بيومين أنا ومحمود وحمادة وسامي 
ومحيي عدلى وجمال عبد الحفيظ، لكن 
إننا  واللي حصل  وحــمــادة.  أنــا  هاينفذ  اللي 
نلحق  فقلنا  ميعادنا،  عن  دقائق   ٥ اتأخرنا 
المعادى  نازلة من  عربية األمريكان وهى 
والمكان  الــقــديــمــة.  مصر  كــوبــرى  عند 
ده اتمرنا فيه كــذا مــرة ومــا جــاش عصام 
معانا فيه وال مرة. ونزلت تحت الكوبري 
عربية  مــع  واشتبكنا  شــرف  وحــمــادة  أنــا 
األمريكان، واتصاب حمادة في العملية دي 
طفيفة  إصابات  وحدثت  كتفه  فى  بطلقة 
لألمريكان.. لوال إصابة حمادة ورغبتي في 
إنقاذه كان ممكن أقتلهم بسهولة، لكن 

"

""
فى عز اشتداد االنتفاضة أراد مبارك

ألمريكا  ـــه  والئ عــلــى  الــدلــيــل  يــقــدم  أن 
مصر  ثورة  منظمة  أعضاء  بتقديم  وإسرائيل 

إلى المحاكمة مع تشديد العقوبات

منظمة ثورة مصر وطريق الكفاح املسلح
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أنا كان همي أنقل زميلي للعربية .
أو  ورقــة  عمل  محمود  دى  العملية  بعد 
بيان اسمه المصالحة، وخاصة بعد ما بعتنا 
بوكيه الورد لمكرم محمد أحمد، وظهر 
من كده إننا مش إرهابيين وإن إحنا عندنا 
عليه  بــنــاًء  حــــوار.  نعمل  ومــمــكــن  قضية 
محمود قال نظمي هايقود مجموعة وعصام 
من  نطلع  وخالد  وأنا  تانية  يقود مجموعة 
والمجموعة  سياسة.  ونشتغل  األرض  تحت 
إذا لزم األمر  السرية دي مش هاتشتغل إال 
ألن وقتها كان لسه فيه تحكيم حول طابا 
نفسه  شايف  كــان  اإلسرائيلى  والمفاوض 
ناخد  أل  وبيقول  المفاوضات  طاولة  حــول 
الفندق ده وأل مش عارف نسيب إيه، وعشان 
كدة كنا شايفين إن دورنــا مهم كورقة 
لكن  المصرية.  الحكومة  يد  فى  ضغط 
أنكرت  الحكم  حيثيات  فــى  الحكومة 
وعرضناها  العالقات  بوظنا  إننا  وقالت  ده 

للخطر .
مــا كانش  أصـــال  إحــنــا  الحقيقة  وفـــى 
ألننا  الــحــاكــم،  النظام  ضــد  مــوقــف  عندنا 
كنا شايفيين إن النظام محرج من موضوع 
إيه، عشان  يعمل  التطبيع، بس مش عارف 
كده كنا شايفيين الحل إننا نوجه سالحنا 
الموجودين  واألمــريــكــان  الصهاينة  ضــد 
إني  بــرده  ده مش معناه  على أرضنا. لكن 
مع النظام الحاكم. أنا رفضت بعد تحويل 
ــحــاد االشــتــراكــي إنـــى أنضم  مــكــاتــب االت
عشان كده  .ويمكن  الوطني  الحزب  إلى 
ماكانش فيه جناح سياسى للتنظيم، وحتى 
محمود اهللا يرحمه كان من ضمن كالمه 
فى التحقيقات إنه لما رجع لمصر مالقاش 
الناصرية  أفكاره  عن  منه  يعبر  منفذ  أي 
الناصري  الحزب  على  وافقت  والحكومة 
فــي ١٩٩٢ وإحــنــا فــى الــســجــن .ومــاكــنــاش 
الموجدين  الناصريين  مــن  حــد  أي  نعرف 
عبد  فــريــد  يرحمه  اهللا  باستثناء  دلــوقــتــي، 
إنجلترا.  قابله في  الكريم وكان محمود 
لكن الناس دي شالت على أعناقها موضوع 
للشعب  وتوصيله  الناصري  الفكر  بلورة 
العربى بالكامل، وده عمل كبير أداه ناس 
زي االستاذ حمدين صباحي. عشان كده أنا 
مش شايف أى ضرورة إن أي حد يقول إنه 
كان الجناح السياسي لمنظمة ثورة مصر، 
بــدور مهم فى خلق وإحياء  ألن هما قاموا 

أحييهم  وأنــا  الــنــاصــري،  الفكر  وترسيخ 
على ده.

وأنا  أذكــر  الناصري  للحزب  وبالنسبة 
في السجن مريت بضائقة، وكنت مسجون 
الناصرى  للحزب  والــدتــى  فبعت  انــفــرادي 
عشان تقابل ضياء الدين داوود، وكان رده 
عليها: "ياريت ماتجيش هنا تاني عشان أمن 

الدولة منبه عليه". 
وعن أحمد عصام الذى قام باإلبالغ عن 
بدأ  عصام  األمريكية،  للسفارة  المنظمة 
حياته وطني تماما وأنا عملت معاه عملية 
جدا.  بيها  باعتز  أنا  عملية  ودي  المعرض 
كنا واقفين أنا وهو على األرض وفي إيدنا 
مدافع، والعملية كان فيها توفيق كبير. 
لكن هو اتجوز كبير ورزق بتوأم بنتين، 
وكان عنده غل شخصي تجاه أخوه، وهو 
اعترف لي إنه بلغ األمريكان قبل مايتقبض 
علينا، وكان مزعله أوى إنه بلغ عني إلننا 
أصحاب من زمان، وهو يعلم مدى وطنيتي، 
مــع خالد عبد  إبــالغــه خالفه  وكــان سبب 
الناصر ومحمود على بعض األموال، وبسبب 
هذا البالغ قضينا فى سجن طرة ١٥ سنة، ٤ 
فى  سنين  و٦  ملحق طرة  فى سجن  سنين 
ليمان طرة و٥ سنين فى مزرعة طرة، بينما 
بالمؤبد ٢٥ عاما  محمود الذى حكم عليه 
 ،١٩٩٨ سبتمبر   ١٥ فى  السجن  داخــل  توفى 

وإحنا خرجنا فى ٢٠٠٢. 

فيه كــالم عن  التحقيقات كــان  وقــت 
تشديد العقوبة، واتقال إننا هناخد إعدام. أنا 
ما كانش فارق معايا، ألني في كل عملية 
كنت بابقى عامل حسابي إنى استشهد فيها، 
أثناء  للتعذيب  إتعرض  فينا  حد  فيش  ومــا 
التحقيق ألننا اعترفنا، وده شرف لينا، إحنا 
المحكمة  فــي  لكن  وطــنــي.  بعمل  قمنا 
الــمــفــروض إن زكـــي بـــدر، وكـــان وزيــر 
كشاهد  هاييجي  كــان  وقتها،  الداخلية 
نفى، وكان قبل القبض علينا أعلن إن مش 
مصر  ثـــورة  تنظيم  على  القبض  ممكن 
بين  اتفاق  فيه  أو ٨ سنين، وكــان   ٧ قبل 
الحكومة وعصام ومجموعته (جمال عبد 
الحفيظ وأحمد علي، ودول انضموا لعصام 
فى  معاه  واتسجنوا  محمود  مع  خالفه  في 
يقولوا كالم  إنهم  عننا)  بعيد  تاني  سجن 
وشــويــة  مفككين  يطلعنا  مــحــمــود  ضــد 
زكي  هايريح  كــان  كــالم  وده  مرتزقة، 

بدر في الشهادة.
عاماله  كانت  اللي  االتفاق  فضحت  أنا 
فاتعرضت  الحكومة،  مع  دى  المجموعة 
الملحق  سجن  فى  الشديد  للتعذيب  بعدها 
كانت  الحكومة  النهاية  في  وألن  بطرة، 
كمجموعة  الــعــام  لــلــرأى  تظهرنا  عــايــزة 
مرتزقة ذات أخالق سيئة بنتعاطى مخدرات، 
مش زى ما جرائد المعارضة كانت بتقول 
علينا أبطال وطنيين، وإن مش بس عصام 

هو اللي خاين ال ده كلهم كده. 
عصمت سيف الدولة كان محامي عننا، 
الــمــرافــعــة بتعويض نص  فــي  وهـــو طــالــب 
اتعذبته،  الــلــي  التعذيب  عــن  جنيه  مليون 
وكان المحامي األساسي عنى أنا ومحمود 
اهللا يرحمه أحمد نبيل الهاللي. أما عصمت 
سيف الدولة ومعظم المحامين كان دفاعهم 
خالد  وطبعا  الناصر.  عبد  خالد  عن  كله 
أخــد بــراءة على الرغم إنــه كــان معانا في 
التنظيم. هو في األول هرب برة مصر إلى 
لندن ثم يوجوسالفيا، وقام أحمد الخواجة 
نقيب المحامين األسبق بالسفر إليه لهندسة 
له  وضمن  الحكومة،  وبين  بينه  العالقة 
حكم البراءة، وبناًء عليه حضر إلى القاهرة 
وبقى يقف معانا فى القفص، وأنكر كل 
مارضيش  اللي  والوحيد  بالتنظيم،  صلته 
إن  افتكر  ألنــه  محمود،  هو  عليه  يعترف 
يبذل  هايخليه  السجن  خــارج  خالد  وجــود 
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محاوالت لإلفراج إو لتخفيف الحكم عننا، 
هاياخد  فاكره  كان  محمود  إن  باإلضافة 
ــه مــن بــنــاتــه. لــكــن طــبــعــا مــافــيــش أي  ــال ب
اللي  الكتب  دي حصلت، وكل  حاجة من 
ثــورة مصر كــان همها  تنظيم  طلعت عن 
األول واألخير تبرئة ابن الزعيم مع إسباغ 
من  يعنى  بالتنظيم.  لعالقته  عليه  الوطنية 
إنه وطني وعضو في  بتقول  اآلخر كانت 
التنظيم لكن برىء، مش عارف زاى؟ ودى 
من الحاجات اللي حسستنى بمرارة شديدة، 
نشيل  الشعب:  أبــنــاء  إحــنــا  قــدرنــا  ده  لكن 
بينما  الوطن،  كرامة  عن  وندافع  السالح 

يجني الرؤساء وأبناؤهم الغنائم. 
بــعــد مـــــرور الــــــ١٥ ســنــة داخـــــل الــســجــن 
وخروجي، كان عندي ندم شديد جدا إني 
الصهاينة.  من  القليل جدا  العدد  هذا  قتلت 
إنى  أتمنى  كنت  تاني  الــزمــن  يرجع  ولــو 
أنفذ عمليات أكتر، وكنت أتمنى إن عدد 
إن  القتلى يكون أكتر من كده، خاصة 
الحكم علينا كان جائر. فأمام قتل اثنان 

أخدنا  اإلسرائيلية  الــمــخــابــرات  مــن 
بيقتلوا  هما  بينما  مشددة،  أحكام 
الفلسطينيين  يـــوم  كــل  ويــدبــحــوا 
وما حدش بيكلمهم أو بيحاسبهم، 
المصري  النظام  إفـــراج  إن  غير  ده 
قابلوه  الــلــي  عـــزام،  جاسوسهم  عــن 
فـــي إســـرائـــيـــل عــلــى إنــــه أســـطـــورة، 
أنا  بالمرارة.  اإلحساس  جوايا  عّمق 
أبطالنا  ليه  الحقيقة  مش عارف في 
الناس  وليه  ونحتقرهم؟  بنموتهم 
اللي بيتقبض عليها تخابر إلسرائيل 
بيفرج عنها، أو على األقل بيتعاملوا 

أحسن مننا جوه السجن؟

الوالء لكامب ديفيد 
تـــزامـــن قـــــرار االتـــهـــام ألعــضــاء 
شولتز  جـــورج  ـــارة  زي مــع  المنظمة 
وقتها  األمريكى  الخارجية  وزيــر 
أمريكا  أن  وقتها  بــدا  وقــد  لمصر. 
ــــشــــروط عـــلـــى مــصــر  ـــت ال قــــد أمـــل
تأكيد والئها لكامب  منها  وأرادت 
ديــفــيــد عــن طــريــق عـــدة إجـــــراءات، 
طالبت  التي  المصرية  المبادرة  منها 
انتفاضتهم  بــوقــف  الفلسطينيين 
البوليسي  القمع  إلى  إضافة  الباسلة، 
ــلــقــوى الــوطــنــيــة الــمــصــريــة الــتــي  ل

تضامنت مع االنتفاضة، ثم فتح باب النشر 
فى قضية ثورة مصر، وكان قد صدر قرار 
على  القبض  بعد  التحقيقات  نشر  لحظر 
ومع   .١٩٨٧ سبتمبر   ١٧ في  التنظيم  أفــراد 
صدور قرار االتهام فى شهر فبراير ٨٨ تم 
إرهابى  أنهم تنظيم  تقديمهم لإلعالم على 
المرتزقة  مــن  مجموعة  أعــضــاؤه  مشبوه 
وكان  للمخدرات.  والمدمنين  المنحلين 
المركزية  المخابرات  لعبته  الــذي  ــدور  ال
األمريكية في هذه القضية قد فضح حالة 

االنبطاح الواضح للنظام المصري.
ــد  ــفــي ـــكـــن كــــامــــب دي ـــــرا، لـــــم ت أخـــــي
الكيان  مــع  منفرد  صلح  مــعــاهــدة  مــجــرد 
ــل اعـــتـــراف كــامــل وشــامــل  الــصــهــيــونــي، ب
من  استتبعه  ما  مع  الكيان،  هذا  بشرعية 
الجيش  لتسليح  وإضعاف  ألمريكا  تسليم 
المصرى، ومع ما جره التطبيع من ويالت 
ثم  والصناعة،  والتجارة  الزراعة  فى مجال 
يتم  سلعة  إلــى  الفلسطينية  القضية  تحول 
اإلتجار بها وبالشعب الفلسطينى على موائد 

المفاوضات، فتعقد باسمهم مؤتمرات القمة 
لمزيد من العمالة والتواطؤ والتصفية. 

المقاومة  منظمات  أهمية  تأتى  هنا  من 
داخــل  ســواء  الصهيونى  للكيان  المسلحة 
ببساطة  ألنــه  خارجها،  أو  المحتلة  األرض 
كيان غير مشروع، حتى لو كان بموافقة 
أيدى  إلــى  تحولت  التى  الحاكمة  األنظمة 
وأرجل له. وفى النهاية فإن وجود الصهانية 
الشكل  اتخذ  لــو  حتى  مصر،  أرض  على 
الشعب  لمصالح  تــهــديــد  هــو  الــدبــلــومــاســى، 
أن  مصادفة  تكن  فلم  الــكــادح.  المصري 
منظمة  بــهــا  قــامــت  الــتــى  األربــــع  العمليات 
الشخصيات  أن  بعدها  اتــضــح  مصر  ثـــورة 
العمليات  كل  فى  لالغتيال  تعرضت  التي 
المخابرات  البارزة في  العناصر  كانت من 
اإلسرائيلية واألمريكية أقامت بمصر تحت 
ستار الدبلوماسية التى وفرتها لهم معاهدة 

العار المسماة كامب ديفيد.
وحــدهــا  المنظمات  تــلــك  وجـــود  أن  إال 
سياسية  أجنحة  وجود  فبدون  غير كاف. 
المقاومة  رقعة  توسيع  على  تعمل 
لتضم الشعب الذى يعانى من الفقر 
واالســـتـــغـــالل والــقــهــر، خــاصــة مع 
اشتداد االزمة االقتصادية واستشراء 
وأيضا  االحتكار،  وسيطرة  الفساد 
النظام.  دعـــاوى  زيــف  وضــح  بعدما 
فلقد قالوا لنا أن الرخاء سيعم بعد 
إحالل السالم، وأن مصر أنفقت على 
الحروب والتسليح أمواال طائلة، لو 
التنمية  مــجــاالت  فــي  توظيفها  تــم 
عنق  مــن  حتما  سنخرج  المختلفة 
الزجاجة، إال أن السنوات التي مرت 
المعاهدة  توقيع  بعد  بالمصريين 
وحتى اآلن جاءت كلها عجافا .فلقد 
بالموت  رضيت  أجــيــال  إلــى  تحولنا 
من  مسمومة  التطبيع،  فــراش  على 
المسرطنة،  ــزراعــيــة  ال الــمــنــتــجــات 
الديكتاتورية  بــفــســاد  ومتسربلة 
ـــقـــطـــارات وأغــــرق  ـــــذى أحـــــرق ال ال
وكبارى  طرق  لنا  وشق  العبارات، 
يقتل عليها كل عام من المصريين 
ـــى حــــرب ٦٧.  أكـــثـــر مــمــا قــتــل ف
والدائم!  الشامل  بالسالم  لنا  فهنيئا 
الصهيونية  ضــد  المقاومة  ولتحيا 
المستبدين  والحكام  واإلمبريالية 

والمستغلين. 

منظمة ثورة مصر وطريق الكفاح املسلح
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املسألة اليهودية: تفسري ماركسي

معاملمتابعات
ابداعات صمدت فـي وجه الزمن

سيد عبد الرحمن

في أوروبا، وطوال قرون عديدة، ظلت  كلمة تاجر تعني يهوديا وكلمة يهودي تعني 
تاجرا. إال أنه في فترات تاريخية الحقة أصبحت كلمة يهودي مرادفا لكلمة مرابي، 
فهو شخص  األوروبيين.  أذهان  في  المرابي  لهذا  للغاية  سيئة  وارتسمت صورة 
معدوم الضمير ال رحمة في قلبه، الشيء الوحيد الذي  يمأل  قلبه ويشغل عقله هو 
المال. وخير تجسيد لهذه الصورة شخصية شايلوك في مسرحية "تاجر البندقية" 

لشكسبير.  

٨٠



ربيع ٢٠٠٩

لــكــن لـــمـــاذا احــتــكــر بــعــض الــيــهــود 
ــفــتــرات تــاريــخــيــة طــويــلــة؟  الــتــجــارة ل
وكيف تحولوا إلى مرابين؟ وما هي الظروف 
كراهية  خلقت  التي  واالجتماعية  االقتصادية 
أفرزت  األوروبيين؟ وكيف  نفوس  في  اليهود 
تــلــك الــكــراهــيــة الــصــهــيــونــيــة؟ تــلــك األســئــلــة 
تفسير  اليهودية:  "المسألة  كتاب  محور  هي 
ماركسي"(١) الذي كتبه االشتراكي الثوري 

أبراهام ليون عام ١٩٤٢.
يعد هذا الكتاب واحدا من أهم كالسيكيات 
الفكر الماركسي في القرن العشرين. ذلك أنه 
عرض رؤية متكاملة وعلمية لتاريخ الجماعات 
اليهودية منذ بداية ظهورها على مسرح التاريخ 
قدم  أيضا  وفيه  العشرين.  القرن  بداية  وحتى 
في  الــيــهــوديــة"  "الــمــســألــة  لنشأة  تفسيرا  لــيــون 
التاسع عشر، كما  الــقــرن  أواخـــر  فــي  ـــا  أوروب

انتقد بعنف األساطير المؤسسة للصهيونية. 
لفهم  الــمــدخــل  هــو  الــيــهــوديــة  المسألة  فهم 
المسألة.  لتلك  حل  أنها  تدعي  التي  الصهيونية 
في  ظهر  الــذي  اليهودية"  "المسألة  ومصطلح 
توصيف  منه  يقصد  كــان  عشر  التاسع  القرن 
أوروبا  اليهود في  العداء والكراهية ضد  حالة 
وصل  ــذي  ال األمــر  التاريخية،  الفترة  تلك  فــي 
إلى تنظيم مذابح ضخمة ضد اليهود في روسيا 

القيصرية وغيرها.

أبراهام ليون
قبل أن نعرض للكتاب وفصوله، فإننا يجب 
ذات  أنها  ذلــك  وحياته،  المؤلف  عن  نتحدث  أن 

صلة وثيقة بموضوع كتابه(٢).
أكتوبر  في  بولونيا  في  ليون  أبراهام  ولد 
لــلــبــرجــوازيــة  تنتمي  يــهــوديــة  أســــرة  فــي   ١٩١٨
الصهيونية  األيــديــولــوجــيــة  وتتبنى  الــصــغــيــرة 
اضطهاد  من  للخالص  الوحيد  الحل  باعتبارها 
اليهود. من هنا جاءت محاولة األسرة االستيطان 
في فلسطين. لكنها خالل عام واحد اكتشفت 
مرة  ورجــعــت  االستيطان  حلم  تحقيق  صعوبة 
مرة   األســرة هاجرت  بولونيا. لكن  إلى  أخــرى 
عانى  وفيها  بلجيكا.  إلــى   ١٩٢٨ عــام  في  ثانية 
ليون الطفل من مشاعر االضطهاد، حيث كان 
ينظر له دائما باعتباره يهوديا وغريبا. إذ كان 
بقية األطفال في المدرسة يرفضون اللعب معه، 
وكان المكان الوحيد الذي شعر فيه بطفولته 
الصهيونية  هاتزائير"  "الهاشومير  حركة  هو 
التي كانت تهدف في األساس إلى تربية األطفال 
وإن  الصهيونية،  األفكار  على  اليهود  والشباب 
ليون  الصبي  تغلفت بمظهر اشتراكي. ونشط 

في تلك الحركة، ووصل إلى منصب قيادي فيها 
وهو في سن صغير. 

هـــكـــذا نـــشـــأ لــــيــــون، كـــغـــيـــره مــــن أبـــنـــاء 
ــة الــيــهــوديــة الــصــغــيــرة فــي بــدايــات  ــبــرجــوازي ال
لكن  الصهيونية.  أحضان  في  العشرين،  القرن 
عقب  جــاءت  للصهيونية  معاد  إلــى  تحوله  قصة 
تــعــرفــه عــلــى االشــتــراكــيــة الــثــوريــة. فــفــي عــام 
١٩٣٦ استمع ليون، ذو الثمانية عشرة عاما، إلى 
العمال يدعى ولتر  خطيب ثوري يشعل حماس 
االشتراكي  للحزب  األول  المؤسس  وهو  دوج، 
الثوري في بلجيكا. وعن طريقه استطاع  ليون 
التمييز بين الستالينية والتروتسكية، وانحاز 
بعد محاكمات موسكو  للتروتسكية، خاصة 
للمعارضين االشتراكيين (الذين اطلقت عليهم 
و"المرتدين"  "المنحرفين"  أسماء  موسكو 
من  ستالين  يتمكن  حتى  و"الــمــراجــعــيــن")، 

التخلص من منافسيه عن طريق تشويههم. 
ــالــحــركــة  ـــون لـــفـــتـــرة مــرتــبــطــا ب ظــــل لـــي
الصهيونية، مما أهله لرئاسة االتحاد الصهيوني 
في  تعمقه  مــع  لكن  عـــام.  لــمــدة  بلجيكا  فــي 
سياسة  صحة  فــي  يشك  ــدأ  ب الماركسية  فهم 
"الهاشومير هاتزائير". ففي البداية سأل نفسه: 
لماذا يتعاون مع ممثلي البرجوازية والبرجوازية 
الصغيرة داخل التنظيمات الصهيونية؟ لماذا هو 
أنه  مــن  بالرغم  اللحظة  تلك  فــي  معهم  متحد 
الحلم  تحقق  بعد  ضدهم  سيحارب  أنــه  يتوقع 
الصهيوني في فلسطين، حسب الرؤية الستالينية 
االشتراكية  الصبغة  ذي  "الهاشومير"  لتنظيم 
إلى  االشتراكية  أجــل  من  النضال  تؤجل  التي 
القومي التحرري (وطن  مرحلة الحقة للنضال 
قومي لليهود في فلسطين)؟ لكن السؤال األهم 
الذي سأله لنفسه: أين توجد األرض المشتركة 
النضال من  اليهودي وبين  القومي  النضال  بين 
بين  يوفق  كيف  األممية؟  االشتراكية  أجــل 

أفكار لينين والصهيونية؟ 
بين  التوفيق  استحالة  ليون  اكتشف  عندما 
ينحاز  أن  قرر  المتعارضتين،  الفكرتين  هاتين 
األممية.  االشتراكية  أجــل  من  النضال  لفكرة 
فبدأ من داخل تنظيم "الهاشومير" يشن هجوما 
التيار  الستالينية. كان يسبح ضد  على األفكار 
بقوة! ففي أجواء الحرب العالمية الثانية، وبينما 
شبح هتلر يثير الخوف في األوساط اليهودية، شن 
ليون هجوما على فكرة دعم دول الحلفاء خالل 
الــذيــن يأملون في  الــحــرب قائال "الــويــل ألولــئــك 
تحسين أحوال اليهود في أوروبا كنتيجة لحرب 

اإلمبريالية البريطانية ضد المنافس األلماني". 
الجماعات  تــاريــخ  فــي  البحث  لــيــون  ــدأ  ب ثــم 

ــع عــلــى عـــدد كــبــيــر من  ــل الــيــهــوديــة. حــيــث اّط
الـــدراســـات والــوثــائــق حـــول تــاريــخ الــجــمــاعــات 
اليهودية. وعن طريق منهج علمي وضع تفسيرا 
متكامال لتاريخ تلك الجماعات. وخالل البحث 
الصهيونية،  األساطير  تناقض  حقائق  اكتشف 
مما دفعه لقطع صلته بالصهيونية. وبالفعل نشر 
التروتسكية  المجلة  في  مقاالته  بعض  ليون 
األسبوعية "النضال العمالي"، وأدان بكل صراحة 
باعتبارها  الصهيونية  وفضح  السابق،  نشاطه 
وأداة  الصغيرة  للبرجوازية  خيالية  أيديولوجية 
في يد الرأسمالية العالمية لضرب نضال الشعوب. 
الحقيقة  االشتراكية  لألفكار  ليون  وانــحــاز 
الــبــشــريــة مــن مــســاوئ  ـــقـــادرة عــلــى تخليص  ال
وقسوة النظام الرأسمالي القائم على االستغالل 
للُمضطَهدين  المشترك  بالنضال  وذلك  والنهب، 
والُمستغَــلين ضد الرأسمالية، بغض النظر عن 

العرق واللون والنوع والدين.
بدأ النضال الثوري ألبراهام ليون بعد نجاحه 
فــي تحرير ذاتـــه وعـــدد مــن رفــاقــه مــن الــتــراث 
حلقة  تشكيل   مــن  تمكن  حيث  الصهيوني. 
دراسية بهدف جذب المنتسبين إليها إلى أفكار 

تروتسكي. 
كانت الحركة العمالية واألحزاب اليسارية 
في بلجيكا في أزمة. فبالرغم من وصول خبر 
اغتيال تروتسكي، ٢٠ أغسطس ١٩٤٠، فإن أبراهام 
واصل اتصاالته بقيادات اشتراكية سابقة حتى 
نجح في تشكيل منظمة تروتسكية تولى فيها 
١٩٤١ نجح  يوليو عام  العام. وفي  منصب األمين 
بالمنظمات  ربطه  على  وعمل  الحزب  بناء  في 

الثورية في أوروبا والعالم. 
الــتــي كــتــب فيها ليون  هـــذه هــي األجـــــواء 
انتهى  الــذي  اليهودية"،  "المسألة  القيم  كتابه 
أربعة وعشرون عاما  منه في عام ١٩٤٢ وعمره 
فقط. كان أيامها في قمة نشاطه الثوري، حيث 
العاملة في  عمل بجهد من أجل تنظيم الطبقة 
التي  والنازية  الصهيونية  وناضل ضد  بلجيكا 
نجح جنودها في اعتقاله عام ١٩٤٤. بعدها تعرض 
ليون أليام طويلة من التعذيب الجسدي والنفسي 
وبعد  يتكلم.  جعله  بهدف  الجستابو  يد  على 
أسابيع من العمل الشاق في شق الطرق، نقل إلى 
الحجر الصحي، ثم إلى التفتيش الصحي، ومنه 
إلى غرف الغاز. هكذا اغتالت النازية المناضل 
ستة  وعــمــره   ١٩٤٤ سبتمبر  فــي  لــيــون  ــراهــام  أب

وعشرون عاما.

"المسألة اليهودية"
تفسير  اليهودية:  "المسألة  كتاب  يتكون 
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الفصل  يحمل  فصول.  ثمانية  من  ماركسي" 
لــدراســة  المنطقية  "الــمــقــدمــات  عــنــوان  األول 
أبــراهــام  يعرض  وفيه  الــيــهــود"،  لتاريخ  علمية 
ليون للتصور الخيالي الذي تتبناه األيديولوجية 
الصهيونية للهيكل العام لتاريخ اليهود، والذي 
يفترض أن "األمة اليهودية" قبل تدمير القدس 
 (Bar Kochba بــركــوكــبــا  ــان  (عــصــي
(األمــة  األمــم  من  غيرها  تختلف عن  لم تكن 
الرومانية واألمة اإلغريقية) المتكونة طبيعيا. 
إلى  أدت  واليهود  الــرومــان  بين  الــحــروب  لكن 
تشتت اليهود، وفي الشتات قاوم اليهود بضراوة 
االندماج القومي والديني. وكان "يهود الشتات"  
في البداية يعملون في قطاعات مختلفة (زراعة، 
صناعة، تجارة). وفشلت محاوالت تحويل اليهود 
إلى المسيحية نتيجة إخالصهم الديني. ويدعي 
هـــذا الــتــصــور أن االضــطــهــادات الــديــنــيــة دفعت 
اليهود إلى التمركز أكثر فأكثر في التجارة 
وعمليات الربا، كما صّعدت الحمالت الصليبية، 
إلى  اليهود  تحول  مــن  تعصب،  مــن  أثــارتــه  ومــا 
الجيتو  فــي  اليهود  انـــزواء  إلــى  وأدت  مرابين، 

.Ghetto
اليهودية  الــجــمــاعــات  لــتــاريــخ  الــتــصــور  هـــذا 
بقاع  فــي كــل  لليهود  مــوحــد  تــاريــخ  يــفــتــرض 
األرض. وينطلق هذا التصور االختزالي من أنه 
ال يمكن فهم تاريخ اليهود إال من خالل كونهم 

يهود. وقد استند ليون إلى مجموعة من الحقائق 
هذه  المثالي.  التصور  هذا  لتكذيب  التاريخية 
الــحــقــائــق عــرضــهــا بــإيــجــاز فــي الــفــصــل األول، 
الذي  الكتاب  فصول  بقية  في  فّصلها  ولكنه 
اليهودية  الجماعات  لتاريخ  مغايرا  يقدم تصورا 
مستندا لعدة شروط منهجية وضعها ماركس 
مثل   ،(١٨٤٤) الــيــهــوديــة"  "المسألة  كتابه  فــي 
"يجب أال نبدأ تفسير تاريخ اليهود انطالقا من 
الدين اليهودي"، و"لم تستمر اليهودية، بالرغم 
التاريخ"،  استمرت بحكم  التاريخ، ولكن  من 
في  الدينية  غير  العناصر  عن  البحث  و"يجب 

الصراعات الدينية". 

اليهود والتجارة
مــن كتابه  الثاني  الفصل  فــي  لــيــون  يــســرد 
بين  مــا  الفترة  فــي  اليهودية  الجماعات  تــاريــخ 
آشور-  (مصر-  القديمة  اإلمبراطوريات  عصر 
اإلغريق - الرومان) وحتى أواخر القرن العاشر 
مــيــالديــا. يــبــدأ الــكــاتــب الــحــديــث عــن الموقع 
بين  وقعتا  اللتان  وفلسطين،  لسوريا  الجغرافي 
حوض  في  حضاريين  مركزين  وأكبر  أقــدم 
الــبــحــر الــمــتــوســط، وهــمــا مــصــر وآشـــــور. هــذا 
التجاري  الطابع  في  حاسما  دورا  لعب  الموقع 
الجانب  سكنوا  (الذين  الفينيقيين  من  لكل 
والكنعانيين  المتوسط)  ساحل  مــن  الشرقي 

(سكان فلسطين قديما)، ثم العبرانيين اليهود 
الذين استوطنوا فلسطين في مرحلة الحقة. 

فلسطين  خـــارج  اليهود  انتشار  لــيــون  فسر 
لعدد  تُـوفر  ال  التي  الجبلية  طبيعتها  بسبب 
دفع  مما  كــريــمــة،  حــيــاة  سكانها  مــن  كبير 
الهجرة. وليون  إلى  السكان  أعداد كبيرة من 
ترجع  الــتــي  الصهيونية  األســطــورة  ينقد  هنا 
ــيــهــودي" إلـــى حـــرب الـــرومـــان ضد  "الــتــشــتــت ال
اليهود، األسطورة التي تقول أن "التشتت" حدث 
تتناقض  األســطــورة  تلك  الهيكل.  تدمير  بعد 
مع حقيقة أنه قبل عصيان بركوكبا وتدمير 
يعيشون خارج  اليهود  أرباع  ثالث  القدس كان 
فلسطين،  خــارج  يهودي  مليون   ٣,٥) فلسطين 
وأقل من مليون داخلها). وبالرغم من ذلك فإن 
البابلي  النفي  في  تبالغ  الصهيونية  األســطــورة 
وتدعي  نــصــر،  نبوخذ  عصر  فــي  ق.م)،   ٥٨٧)
رغم  اليهودي"،  "التشتت  في  أساسي  سبب  أنــه 
الطبقة  إال قسم من  لم يمس  البابلي  السبي  أن 

الحاكمة في فلسطين.
األساطير  مــن  أخــرى  أســطــورة  ليون  انتقد 
عن  تتحدث  الــتــي  تلك  للصهيونية،  المؤسسة 
وفي  ومــكــان.  زمــان  في كل  اليهود  اضطهاد 
بوضع  تمتعوا  الــيــهــود  أن  يــذكــر  الــصــدد  هــذا 
متميز في اإلمبراطورية الرومانية وحازوا على 
ففي  ورومــا.  اإلسكندرية  في  خاصة  امتيازات 
حوالي  فيها  اليهود  عدد  بلغ  التي  اإلسكندرية 
حاكما  يــهــوديــا  الــرومــان  عين  نسمة،  مليون 
في  المقيمون  الــيــهــود  وانــدمــج  الــمــديــنــة،  على 
سوى  يفهمون  يعودوا  ولــم  تماما  اإلسكندرية 
اإلغريقية، ومن أجلهم ترجمت الكتب الدينية 
في  اليهود  انتشر  اإلغريقية. كما  إلى  العبرية 
القدس  وأســبــانــيــا، وظــلــت  الــغــال  وبـــالد  إيطاليا 
وأوضح  فحسب.  لليهودية  دينيا  مركزا  تمثل 
أن فلسطين كانت  نعتقد  أن  لخطأ  "أنــه  ليون 
مسكونة بالكامل باليهود. ففي الشمال كانت 
هــنــاك الــعــديــد مــن الــمــدن الــيــونــانــيــة، أمــا باقي 
فلسطين فكان مسكونا بخليط من قبائل من 

المصريين والعرب والفينيقيين". 
أكد ليون أنه بالرغم من أن أغلبية اليهود 
الرومانية،  اإلمبراطورية  لعبت دورا تجاريا في 
من  اليهود كانوا  أن كل  نعتقد  أن  يجب  فال 
أثرياء التجار، بل على العكس كان معظمهم 
على  مــا  بشكل  يعيشون  الــذيــن  الــفــقــراء  مــن 
والحرفيين  الــجــوالــيــن  الــبــاعــة  مــثــل  ــتــجــارة،  ال
هــؤالء  تمركز  السفن.  شحن  وعــمــال  الصغار 
التجارية،  الــمــدن  فــي  بــأعــداد كبيرة  الــفــقــراء 
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التي  اليهودية  المجموعات  هــي  تلك  وكــانــت 
عانت من تعسف الحكم الروماني، كما عانت 

من سقوط وانهيار اإلمبراطورية الرومانية. 
ظهرت  حيث  التجارة.  الــرومــان  يمارس  لم 
 (Senators) الشيوخ  على  تحظر  قوانين 
بواخر  امــتــالك  أو  الــتــجــارة  ممارسة  وأبنائهم 
الرومانية  الحاكمة  الطبقات  أن  ذلك  تجارية. 
كانت تزدري التجارة والتجار. وظلت التجارة 
األجانب  أيدي  في  الرومانية  اإلمبراطورية  في 

(خاصة اليهود). 
وذكر ليون أنه قبل بداية العصر المسيحي 
من  لكثير  مغريا  كــان  حيث  التهويد،  ازداد 
التنظيم  إلـــى  االنــضــمــام  االجــتــمــاعــيــة  الــفــئــات 
عن  تحدث  ثــم  (الــيــهــوديــة).  المزدهر  التجاري 
انتشار المسيحية التي وجدت أرضا خصبة بين 
جماهير المدن والريف الفقراء، وأوضح كيف 
المسيحية،  الرومانية  الحاكمة  الطبقة  تبنت 
وحولتها إلى أيديولوجية لخداع الطبقات الفقيرة. 
ــا  أوروب أنــحــاء  فــي  المسيحية  انتشار  أن  وبــّيــن 
ترافق مع انتشار االقتصاد الطبيعي. لذلك ُغِلفت 
ــا  أوروب أنــحــاء  فــي  المسيحية  انتشار  أن  وبــّيــن 
ترافق مع انتشار االقتصاد الطبيعي. لذلك ُغِلفت 
ــا  أوروب أنــحــاء  فــي  المسيحية  انتشار  أن  وبــّيــن 

النشاط  تمجد  بقيم  الفترة  تلك  في  المسيحية 
اإلقطاعي،  االقتصاد  محور  بالزراعة،  المرتبط 
الدين  التجارة. حيث كان يردد رجال  وتحتقر 
عن  اهللا  يرضى  أن  الصعب  من  "أنــه  المسيحي 
التاجر، وكل تجارة تحتوي على مقدار ما من 
الغش". هكذا رفض الكثير من التجار اليهود 
التخلي  ذلك  معنى  ألن  المسيحية،  إلى  التحول 
التجارة،  وهو  المميز،  االقتصادي  النشاط  عن 
وبالرغم  األقنان.  الفالحين  إلى مرتبة  والنزول 
وأن  اليهود،  أوســاط  في  ظهرت  المسيحية  أن 
أنفسهم  يــــرون  كــانــوا  األوائـــــل  المسيحيين 

يهودا، فإن اليهود كانوا أكثر الناس معارضة 
االقــتــصــادي  الــوضــع  يفسر  هــكــذا  للمسيحية. 
ليس  إذ  العكس،  وليس  بديانتهم  اليهود  تعلق 
باليهودية  الــيــهــود  إيــمــان  بـــأن  الــقــول  صحيحا 

أكسبهم وضعية اجتماعية خاصة.
 فسر أبراهام ليون اشتغال اليهود في أوروبا 
االقتصاد  فهم  بالتجارة، من خالل  دون غيرهم 
الذي ساد   natural economy الطبيعي
ذو  المجتمع  أن  حيث  طــويــلــة.  لفترة  أوروبــــا 
ويستهلك  يحتاجه  ما  ينتج  الطبيعي  االقتصاد 
ليس هناك ضرورة  أنه  بمعنى  ينتجه،  ما  كل 
لذلك  المجتمعات األخرى.  المنتجات مع  لتبادل 
في  وهامشيا  غريبا  نشيطا  تعد  التجارة  كانت 
الوسطى.  العصور  فــي  اإلقطاعية  المجتمعات 
وانحصر  األجــانــب،  مــن  الــتــجــار  كــان  بالتالي 
الكمالية  المنتجات  تقديم  فــي  الــتــجــارة  دور 
الترفيهية للملوك والنبالء والسادة اإلقطاعيين، 
خاصة المنتجات القادمة من الشرق، مثل التوابل 
ــمــال بشكل  ال ــعــطــور. هــكــذا ُوجـــد رأس  وال
هامشي في مسام المجتمع اإلقطاعي (على حد 
اليهود  التجار  استطاع  التي   ماركس)،  تعبير 

األجانب التغلغل فيها. 

معاداة اليهود في أوربا
لم تبدأ كراهية اليهود مع المسيحية، حيث 
كانت موجودة قبل ذلك. فالكراهية ترجع في 
الطبيعي  االقتصاد  مجتمع  لمعارضة  األســـاس 
للتجارة، بمعنى أن منبع الكراهية طبقي وليس 
ديني. لم تكن كراهية اليهود في أوروبــا في 
القرون العشرة األولى من عمر المسيحية تهدف 
المسيحية  كانت  فبينما  عليهم.  القضاء  إلــى 
رحمة،  دون  األصــنــام  عــبــدة  تضطهد  الرسمية 
كان وضع اليهود يتحسن باستمرار حتى القرن 

الثاني عشر.
الغربية  أوروبا  اإلقطاعي في  النظام  استمر 
في  استمر  بينما  عــشــر،  ــحــادي  ال الــقــرن  حتى 
أوروبا الشرقية حتى أواخر القرن الثامن عشر. 
الملوك  بحماية  اليهود  تمتع  الفترة  تلك  خالل 
للتجار  اقتصادي  رخاء  فترة  وكانت  والنبالء، 
الذين شكلوا طبقة اجتماعية منفصلة  اليهود 
والفالحين  اإلقطاعيين  طبقة  عــن  ومختلفة 
األقنان. وحرصت تلك الطبقة  على الحفاظ على 
المكانة االقتصادية المتميزة، عن طريق رفض 
دينهم  على  المحافظة  طريق  وعــن  ــدمــاج،  االن
وعلى بعض خصائصهم الثقافية المختلفة، ذلك 
يعني  المحيط كان  المجتمع  في  االندماج  أن 

التحول إلى المسيحية، التي ُغِلفت بأيديولوجية 
يعني  مما  بــــازدراء،  لها  وتنظر  التجارة  تحرم 

نزول التاجر اليهودي إلى مرتبة قن األرض.
الــلــغــة العبرية  لــيــون داللـــة اخــتــفــاء  أوضـــح 
الجماعات  تبنت  حــيــث  حــيــة،  كلغة  مــبــكــرا� 
أواسطها،  التي تعيش في  الشعوب  لغة  اليهودية 
مثل  جــديــدة،  لهجات  التبني شكل  هــذا  وأخــذ 
"عبرية- "عبرية-أسبانية"،  "عبرية-عربية"، 

ــتــي تــعــرف بــاإلديــشــيــة. عــّبــر هــذا  ألــمــانــيــة" وال
في  متعارضين  اتجاهين  عن  اللغوي  التكيف 
أوساط الجماعات اليهودية، اتجاه نحو االندماج 
في المجتمع المحيط، واتجاه انعزالي نابع من 

الواقع االجتماعي االقتصادي  المتميز.

قبل دخول اإلسالم شمال أفريقيا كان عدد 
وقد  الــزراعــة،  يمارس  فيها  اليهود  من  كبير 
ذلك  المحليين،  بالسكان  هــؤالء  معظم  اندمج 
أن الزراعة ساعدت على انتشار اليهود في تلك 
األنحاء، وتوقف هؤالء اليهود عن تشكيل طبقة 
خاصة بهم (غريبة ومعزولة)، مما أدى بعد عدة 
أجيال إلى االندماج الكامل مع بقية السكان. 
سماه  قانون  يصيغ  ليون  جعلت  الحقيقة  هــذه 
 :"Assimilation Law" قانون االندماج
"عــنــدمــا يــتــوقــف الــيــهــود عــن تــكــويــن طبقة 
سيفقدون ، سواء بسرعة أو ببطء، خصائصهم 
في  ويندمجون  واللغوية،  والدينية،  العرقية، 

المجتمع".

عهد المرابي اليهودي 
تحت  هذا العنوان، يتحدث الفصل الثالث من 
الحادي  القرن  الممتدة من  الفترة  الكتاب عن 
العاشر وحتى القرن التاسع عشر. حيث  دخلت 
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أوروبــا الغربية منذ  بداية القرن الحادي عشر 
السريع  االقــتــصــادي  التطور  طــورا جــديــدا مــن 
تجارية  محلية  بــرجــوازيــة  بظهور  والمكثف 
وصناعية، حيث دفعت التجارة، بشكل تدريجي، 
للتبادل  اإلنتاج   إلى األمام، وبدأ  المحلي  اإلنتاج 
يحل تدريجيا محل إنتاج قيم استعمالية.  وظهر 
الــصــوف اإلنــجــلــيــزي، وجـــوخ الــفــالنــدر، وملح 

البندقية، والنحاس الديننتي، وغيرها.. 
أدى تراكم الثروات السريع إلى نمو مطرد 
التجار  تــنــافــس  بـــدأت  محلية  تــجــاريــة  لطبقة 
اليهود، الذي ظلت التجارة طوال القرون العشر 
التنافس  هذا  األغلب.  في  أيديهم،  في  الماضية 

تجار  التجاري، حيث حل  اليهود  سحق مركز 
هذا  ورافـــق  الــيــهــود.  الــتــجــار  محل  مسيحيون 
اضطهاد دموي ضد اليهود، وقد وفرت الحروب 
الصليبية – التي تعبر عن إرادة الطبقة التجارية 
الجديدة في شق طريقها إلى الشرق – الفرصة 
وبدأ  ضدهم.  وبمذابح  اليهود  باضطهاد  للقيام 
الدور التجاري لليهود ينهار، لكن ظل عدد من 
اليهود يمتلك من المال ما يكفي لكي يقرض 
أدى  مما  والملوك.  والنبالء  اإلقطاعيين  السادة 
إلى انتقال عدد من ممتلكات النبالء إلى أيدي 
الذي كان  المرتفع  الربا  معدل  بفضل  اليهود، 

يتراوح بين ٤٣٪ إلى ٨٦٪. 

فإذا كانت كلمة "يهودي" مرادفة لكلمة 
ــى للميالد،  "تــاجــر" طــوال الــقــرون العشر األول
منذ  تدريجي  وبشكل  الغربية،  أوروبـــا  ففي 
الــقــرن الــحــادي عــشــر، بـــدأت كلمة "يــهــودي" 
تقترن بكلمة "مرابي". كان المرابي يقرض 
ولمصاريف  لرفاهيتهم  والملوك  اإلقطاعيين 
ــمــزارعــيــن والــحــرفــيــيــن  الـــحـــرب، ويـــقـــرض ال
ليتمكنوا من تسديد الرسوم المستحقة منهم. 
ومن المعروف أن األموال التي ُيقرضها المرابي 
المرابي  تمكن  بل  فائضة،  قيمة  أي  تخلق  ال 
من االستيالء على جزء من القيمة الفائضة. أدى 
هذا إلى اتساع كراهية اليهود بين طبقات عدة 

(النبالء اإلقطاعيين، والفالحين، والحرفيين).
التجاري  المجال  من  اليهود  اختفى  هكذا 
وتحولوا إلى مرابيين زبائنهم، في األغلب، هم 
الملوك والنبالء. ولكن دخول االقتصاد التبادلي 
إلــى الــزراعــة وفــر الكثير من األمـــوال في يد 
سيطرة  من  التخلص  من  مكنهم  مما  النبالء 
العيش  سبل  ضاقت  هكذا  اليهود.  المرابيين 
بكثير من أعضاء الجماعات اليهودية، وأخذت 
تتنقل من بلد إلى بلد، واندمج عدد آخر منها في 
البرجوازية المحلية، وفي بعض المدن اإليطالية 
واأللمانية تحول بعض اليهود إلى مرابين صغار 
للطبقات الشعبية يستغلون الناس مما جعلهم في 
كثير من األحيان عرضة لالنتفاضات الشعبية.

ففي عام ١٢٩٠ طرد جميع اليهود من إنجلترا 
وصودرت ممتلكاتهم، وكان اليهود في فرنسا 
المجزأة بين عدد من األمراء والسادة في القرن 
الثالث عشر عرضًة لالبتزاز بشكل كبير من 
المجزأة بين عدد من األمراء والسادة في القرن 
الثالث عشر عرضًة لالبتزاز بشكل كبير من 
المجزأة بين عدد من األمراء والسادة في القرن 

قبل هؤالء األمراء، حيث كانت تصدر، بشكل 
من  مجموعات  ضد  جماعية  أحكام  متكرر، 
اليهود بالطرد، ثم يسمح لهم بالبقاء مقابل دفع 
رسوم، بخالف الضرائب. وقد تم طرد اليهود من 
فرنسا في نهاية القرن الرابع عشر، ومن أسبانيا 
دفع  هــذا  عشر. كل  الخامس  القرن  نهاية  في 
أوروبــا  إلى  الهجرة  إلى  اليهود  من  عدد كبير 
اإلقطاعي  النظام  فيها  استمر  التي  الشرقية، 
حتى نهاية القرن الثامن عشر، مما مكن هؤالء 
اليهود من ممارسة وظائفهم التقليدية (التجارة 

والربا).
ـــــا يشكلون  ــيــهــود فـــي أوروب لــقــد كـــان ال
لها وظائف اقتصادية محددة، وبالتالي  جماعات 
الجماعات  حرصت  لــذا  محددة.  طبقية  مصالح 
الطبقات  بباقي  االخــتــالط  عــدم  على  اليهودية 
على  حفاظا  المجتمع،  في  واالنــدمــاج  الشعبية 
المصالح الطبقية المميزة. لذلك كان الحفاظ 

معامل
املسألة اليهودية: تفسري ماركسي

٨٤
شايلوك اليهودي في تاجر البندقية لشكسبير



ربيع ٢٠٠٩

على بعض الخصائص الدينية والعرقية واللغوية 
تعبيرا عن الرغبة في عدم االندماج أو الذوبان 
في المجتمع المحيط. وبالرغم من هذا شكل  
اليهود، في الحقيقة، مزيجا عرقيا متنوعا جدا، 
وقد اختلطوا بعناصر عرقية غير سامية متعددة، 
ففي إنجلترا جلب احتكار اليهود للربا ثروات 
ضخمة لهم مما دفع بعض المسيحيين للتهود من 
أجل المساهمة في هذا النشاط المربح. هكذا 
لعمليات من  نتاج  اليهودية  الجماعات  أن  يتضح 

االنتقاء واالنتخاب االجتماعي.

اليهود والرأسمالية
يحمل الفصل الرابع العنوان التالي "اليهود 
في أوروبا بعد عصر النهضة"، وفي بدايته ينقد 
ليون  نظرية "سومبارت" عن "اليهود والحياة 
الــدور  تمجد  التي  النظرية  تلك  االقتصادية"، 
االقتصادي لليهود بشكل مبالغ فيه، حيث تدعي 
أن "اليهود دفعوا النهضة االقتصادية في البلدان 
والمدن التي استقروا فيها إلى األمام، وأدوا إلى 
التي  والــمــدن  البلدان  فــي  االقــتــصــادي  االنهيار 
الرأسمالية  مؤسسو  "أنهم  ويدعي  هجروها"، 
نظرية  عدم صحة  على  ليون  برهن  الحديثة"، 
لتاريخ  متأنية  قـــراءة  خــالل  مــن  "ســومــبــارت" 

الجماعات اليهودية في أوروبا الغربية.
فــي الــجــزء الــثــانــي مــن هـــذا الــفــصــل تحدث 
ــة في  ــهــودي ــي ــجــمــاعــات ال لــيــون عـــن أوضـــــاع ال
من  الكثير  إليها  لجأ  التي  الشرقية،  أوروبـــا 
إليها  تصل  لم  حيث  اليهودية،  الجماعات  أبناء 
ــيــة بــعــد، حــتــى يــتــمــكــن هــــؤالء من  ــرأســمــال ال
والــربــا).  (الــتــجــارة  التقليدية  مهنهم  ممارسة 
وتدريجيا أصبح أغلبية اليهود في العالم تعيش 
في أوروبا الشرقية، وخاصة بولونيا التي تمتعت 
الملوك، ألنهم  اليهودية بحماية  فيها الجماعات 
اشتغل  الملكية.  للخزانة  هــام  مصدر  كانوا 
اليهود فــي الــتــجــارة، والــمــصــارف، والــجــمــارك. 
لذلك  اليهود،  المرابين  زبائن  هم  النبالء  كان 
كان النبالء في حالة صدام دائم مع اليهود. ظل 
وضع الجماعات اليهودية في بولونيا جيدا حتى 
القرن السابع عشر، حيث بدأ المجتمع اإلقطاعي 
يعاني من مشاكل ضخمة، عندها تدهور الوضع 
االجــتــمــاعــي لــلــيــهــود، وأصــبــح الــيــهــودي مجرد 
جابي ضرائب،  أو  النبيل،  للسيد  أعمال  وكيل 
أو خمار، بالتالي أصبح مكروها من الفالحين، 
يد  في  الستغاللهم  رئيسية  أداة  إلى  تحول  ألنه 

النبالء. 
ــخــامــس يــحــمــل عـــنـــوان "تــطــور  الــفــصــل ال

في  عشر"،  التاسع  القرن  في  اليهودية  المسألة 
البداية يوضح الكاتب باإلحصاءات أن أكثر من 
يعملون  الشرقية كانوا  ــا  أوروب يهود  من   ٪٨٦
من  وأقــل  حرفيين،   ٪١١ حــوالــي  وأن  بالتجارة، 
االجتماعي  التمايز  هــذا  لكن  مــزارعــيــن.   ٪٢
ظل  فــي  اليهودية  الجماعات  تــاريــخ  ميز  ــذي  ال
بداية  مــع  جوهرية  لتغيرات  تعرض  اإلقــطــاع  
ظهور الصناعة في أوروبا الشرقية، ومع ظهور 
الرأسمالية  تطور  أدى  حيث  محلية.  برجوازية 
فقد  نتائج كــارثــيــة،  إلــى  الشرقية  ـــا  أوروب فــي 
كان معدل هدم النظام اإلقطاعي أكبر بكثير 
عمل.  فرص  توفير  على  الرأسمالية  قــدرة  من 
وتــفــاقــم وضــع الــيــهــود بــشــدة وكـــان الــحــل هو 
الهجرة، حيث سعت الجماهير اليهودية إلى ترك 
اإلقطاعي  االقتصاد  فيها  انهار  التي  األمــاكــن 
للرزق.  فيها مصدرا  إيجاد  أماكن يمكن  إلى 
القرن  بداية  في  الهجرة  متوسط  كــان  بينما 
في  وصل  سنويا،  مهاجر  ألف   ٤,٥ عشر  الثامن 
بداية القرن العشرين  حوالي أكثر من ١٥٠ ألف 

مهاجر سنويا. 
تـــحـــت عــــنــــوان "االتــــجــــاهــــات الــمــتــنــاقــضــة 
للمشكلة اليهودية في فترة صعود الرأسمالية" 
تحدث الفصل السادس من الكتاب عن مرحلة 
صعود الرأسمالية الصناعية في أوروبا الغربية، 
لجزء  االقــتــصــادي  االستيعاب  فــي  نجحت  التي 
كبير من اليهود، بدخولهم صفوف البرجوازية 

مجتمعاتهم  فـــي  هــــؤالء  وانـــدمـــج  األوروبــــيــــة، 
منهم  عدد كبير  تحول  بل  واجتماعيا،  ثقافيا 
اليهودية بشكل  لم تختف  المسيحية، وإن  إلى 
كامل من الغرب. ثم أوضح المؤلف أن ظهور 
في  الغربية الحقا  أوروبــا  في  اليهودية  المسألة 
القرن التاسع عشر يرجع إلى التخلف االقتصادي 
ألوروبا الشرقية، حيث أن دخول الرأسمالية إليها 
الفالحين  جماهير  من  الكثير  إفقار  إلى  أدى 
لغالبية  التقليدية  الوظائف  ودمــر  والحرفيين، 
أوروبا  إلى  الهجرة  إلى  دفعهم  ما  اليهود، وهذا 
كبير  عدد  انتقل  وهكذا  وأمريكا.  الغربية 
الغربية.  ــا  أوروب إلى  الشرقية  ــا  أوروب يهود  من 
في  بأعداد كبيرة  لليهود  تمركز  كما حدث 
للمواليد  مرتفع  معدل  مع  ذلك  وترافق  المدن، 
بين اليهود، مما أدى إلى إثارة النعرات القومية 

ومعاداة اليهود.
"اضمحالل  السابع  الفصل  في  ليون  تناول 
ــيــهــوديــة فـــي الــقــرن  ــيــة والـــمـــأســـاة ال ــرأســمــال ال
المسألة  الرأسمالية  أنتجت  وكيف  العشرين"، 
اليهودية. ذلك أن الرأسمالية – التي دخلت مرحلة 
المجتمع  اليهود في  دمج  األزمــة –  فشلت في 
لعصر  اليهودي  التاجر  اختفى  فقد  الرأسمالي. 
"ما قبل الرأسمالية" ، بدون أن يتمكن ابنه من 
ذلك  وتحول  الحديث،  اإلنتاج  في  مكان  إيجاد 
إلى عنصر فائض ال فائدة منه ويجب  اليهودي 

التخلص منه. 

املسألة اليهودية: تفسري ماركسي

٨٥

لفائف من البردي مسجل عليها أحداث عصيان عصيان بركوكبا



ربيع ٢٠٠٩

فــي هـــذا الــفــصــل يــتــحــدث لــيــون عــن ظهور 
ـــتـــي بــــــرزت كــــــردة فـــعـــل مــن  ــيــة ال الــصــهــيــون
شكلت  التي  الصغيرة،  اليهودية  البرجوازية 
التي  االضطهاد  أوروبــا، على  في  اليهود  أغلبية 
عانت منه وجعلها تجبر على االنتقال من بلد إلى 
بلد. حيث أن إعادة هيكلة االقتصاد الروسي عام 
١٨٦٣ جعل وضع الجماهير اليهودية في المدن 
الصغرى ال يحتمل اقتصاديا، مما دفعها للهجرة 
الفئات  أخــذت  الغرب  وفي  الغربية.  ــا  أوروب إلى 
الوسطى األوروبية المسحوقة توجه غضبها ضد 
اليهود، مما دفع باألفكار الصهيونية لالنتشار 
بين أوساط اليهود. فبعد مذابح ١٨٨٢ في روسيا، 
ــي"،  ــذات ال "الــتــحــرر  ليوبنسكر  ظــهــر كــتــاب 
"الدولة  كتاب  ظهر  دريفوس(٣)  قضية  وبعد 
اليهودية" لتيودور هرتزل ١٨٩٦. وفي عام ١٨٩٧ 

عقد المؤتمر الصهيوني األول في بازل.

ظهور الصهيونية
ناقش إبراهام ليون بعض ادعاءات الصهيونية، 
وأوضح عدم صحتها استنادا إلى الواقع التاريخي، 
فإذا كانت الصهيونية ترى في سقوط القدس 
سببا "للتشتت اليهودي"، بالتالي مصدرا لجميع 
أن  وتــرى  والــحــاضــر،  الماضي  فــي  اليهود  آالم 
عدم قدرة اليهود على االندماج في مجتمعاتهم 
إلى  العودة  بضرورة  القومي  الشعور  إلى  ترجع 
"وطنهم القديم"، فإن ليون طرح السؤال التالي 
العودة  اليهود  يحاول  لم  لماذا  الصهاينة،  على 
إلــى هــذا الــوطــن الــمــزعــوم طــوال تلك القرون 
اإلجابة  تستطيع  ال  الصهيونية  لكن  الطويلة؟ 
أنه  مدعية  بــالــديــن  وتتستر  الــســؤال  هــذا  على 
وهنا  المسيح.  قــدوم  انتظار  اليهود  على  كــان 
اليهود  اعتقد  لماذا  التالي:  السؤال  ليون  يطرح 
في ضرورة االنتظار؟ ثم يجيب ليون بأن الدين 
أيــديــولــوجــي  ــوظــف كــانــعــكــاس  ُي أن  يمكن 
لمصالح اجتماعية، حيث كان انتشار اليهود في 
العالم ألسباب اقتصادية، فكان ضروريا  أرجاء 
وجود تبرير ديني لهذا االنتشار، هذا التبرير هو 
انتظار المسيح، بينما "حلم العودة إلى صهيون" 
لم يكن شيئا، كان مجرد حلم ال يتطابق مع 

أي مصلحة حقيقية لليهود طوال قرون طويلة، 
بالتالي لم يحاول اليهود العودة.

عصر  فــي  الــرأســمــالــيــة  ــيــدة  ول الصهيونية 
اإلمبريالية، من هنا استنتج ليون أن حل المسألة 
على  القضاء  بــدون  مستحيال  يصبح  اليهودية 
الــرأســمــالــيــة الــتــي أنــتــجــتــهــا. فــفــي عــصــر أزمــة 
الــرأســمــالــيــة يــوجــد فــائــض مــنــتــجــات وفــائــض 
العالم بأكمله قد استعمر ودخله  عمالة، بينما 
حــاول  وأيــنــمــا  الــرأســمــالــي،  والــنــظــام  التصنيع 
اليهود حل المسألة اليهودية بإقامة وطن قومي 
المحلية  بــالــقــومــيــة  لــهــم وحــدهــم ســيــصــدمــون 
يمكننا  التحليل  هذا  على  وبناًء  وباإلمبريالية. 
األول  النصف  فــي  فلسطين  فــي  حــدث  مــا  فهم 
الــعــشــريــن، حــيــث احــتــاج الصهاينة  الــقــرن  مــن 
على  للتغلب  اإلنــجــلــيــزيــة  اإلمــبــريــالــيــة  ــدعــم  ل
اإلمبريالية  لدعم  واحتاجوا  العربية،  المقاومة 
األمريكية منذ الحرب العالمية الثانية لمقاومة 
النهوض القومي العربي. إن توافق المصالح بين 
اإلمبريالية البريطانية والصهيونية هو الذي أدى 
عــام ١٩٤٨،  دولــة عبرية في فلسطين  إنشاء  إلــى 
وإن توافق المصالح بين اإلمبريالية األمريكية 
الــذي  هــو  الحالية  المرحلة  فــي  والصهيونية 

يضمن استمرار الدولة الصهيونية. 
في الفصل الثامن، الذي يحمل عنوان "سبل 
احتمال  ليون  استبعد  اليهودية"،  المسألة  حل 
نجاح تحقق الحلم الصهيوني بإقامة وطن قومي 
أحد  إلى  هذا  ليون  أرجــع  فلسطين.  في  لليهود 
الصهيوني،  المشروع  يتضمنها  التي  التناقضات 
حيث أن إقامة وطن لليهود في فلسطين يتطلب 
رؤوس أموال ضخمة، بالتالي تفرض الصهيونية 
أرجــاء  في  المنتشرة  اليهودية  الجماهير  على 
العالم التبرع لصالح هذا المشروع، لكن طالما 
العالم   أنحاء  في  اليهودية  الجماعات  وضع  ظل 
تجبر  ضــرورة  أي  هناك  يكون  فلن  محتمال، 
اليهود على التبرع ومساندة الصهيونية، وإذا زاد 
عندها  لالضطهاد  اليهودية  الجماهير  تعرض 
المشروع  دعــم  على  االقــتــصــاديــة  قدرتهم  تقل 
الصهيوني. ويعد هذا أحد أهم تناقضات المشروع 

الصهيوني، من وجهة نظر ليون. 

تحقق،  دولة  بإقامة  الصهيوني  الحلم  لكن 
تجاوز  الصهيونية  استطاعت  حيث   ،١٩٤٨ عــام 
اإلمبريالي،  الدعم  طريق  عن  السابق  التناقض 
ومازالت إسرائيل تحوز على هذا الدعم نتيجة 
الوظيفي إلسرائيل في عصر اإلمبريالية  للدور 
األمــريــكــيــة. وهــــذا أحـــد أهـــم عــنــاصــر ضعف 
المشروع الصهيوني، حيث بانتهاء دور إسرائيل 

الوظيفي تختفي إسرائيل من على الخريطة.
وفي نهاية الكتاب يقول ليون إن آالم اليهود 
الحلم  بتحقق  وضعهم  يتحسن  أو  تـــزول  لــن 
الصهيوني، حيث أن وضع اليهود ال يتعلق بوجود 
أو عدم وجود دولة يهودية في فلسطين، بل يتعلق 
بالوضع االقتصادي واالجتماعي والسياسي العام. 
إال في ظل  اليهود  تــزول مشكلة كراهية  لن 
اقتصاد اشتراكي على مستوى أممي، وهذا لن 

يتحقق إال بثورة عمالية أممية.
تكمن أهمية هذا الكتاب، أنه مازال يقدم 
لنا في القرن الحادي والعشرين األساس العلمي 
لفهم الصهيونية، مما قد يساعد المناضلين ضد 
حقيقة  ومعرفة  فهم  في  والصهيونية  إسرائيل 
الطرق  أفــضــل  استنتاج  وبالتالي  الصهيونية، 

لمواجهتها. 
عنوان  تحت   ١٩٦٩ عــام  الكتاب  هــذا  ترجم 
وصــدر  الــيــهــوديــة"  للمسألة  الــمــادي  "المفهوم 
لألسف  ولــكــن  بــيــروت.  فــي  الطليعة  دار  عــن 
صحيحة  وغــيــر  دقيقة  غير  الترجمة  كــانــت 
من  الكثير  شوه  مما  األحيان،  من  في كثير 
أفكار المؤلف. كما أن هذه الترجمة لم تلتزم 
أغلبها  ترد  لم  حيث  الهوامش،  نقل  في  األمانة 
الهوامش،  العربية رغم أهمية تلك  النسخة  في 
كما أن المترجم سمح لنفسه بدمج فقرات معا 
وتقطيع فقرات أخرى، كما تم تجاهل عالمات 
المرجعية  اإلشـــارات  من  والكثير  التنصيص 
أن  نأمل  لذا  اإلنجليزية.  النسخة  في  الموجودة 
يترجم هــذا الــكــتــاب الــهــام مــرة ثــانــيــة، أو أن 
الترجمة مراجعة دقيقة، مما يعود على  تراجع 
بالفائدة  العربي  والمناضل  والمثقف  الــقــارئ 
اليهودية، ومدى  المسألة  أبعاد  في فهم ومعرفة 

ارتباط تلك المسألة بالصهيونية. 

معامل
املسألة اليهودية: تفسري ماركسي

٨٦

عن الناس والزمن واملصائر
وجوه

/http://www.marxists.org/subject  :١ - النسخة اإلنجليزية من الكتاب على الموقع التالي
٢ - لمزيد من التفصيل حول قصة حياة ونضال أبراهام ليون أنظر المقال الذي كتبه إرنست ماندل عام ١٩٤٧، والمنشور باللغة اإلنجليزية على الرابط التالي: 

http://www.marxists.org/archive/aleon.htm
٣ - قضية دريفوس هي قضية ضابط فرنسي يهودي اتهم بالتجسس لصالح ألمانيا وتمت محاكمته بشكل يجافي العدل، وكان هناك إصرار على إثبات التهمة 
لكونه يهوديا. هذه القضية أحدثت تحوال فكريا عميقا لدى الصحفي تيودور هرتزل الذي كان يقوم بتغطية القضية صحفيا، حيث تحول من شخص مؤمن 

بفكرة ضرورة اندماج اليهود في مجتمعاتهم، إلى ضرورة إقامة "دولة اليهود".



٨٧ربيع ٢٠٠٩

تعاليم املهامتا وتناقضات الكفاح السلمي

دينا عمر

ليس لغاندي كتب أو مؤلفات نستطيع أن نتناول تاريخه من خاللها. لكن يكفي القول إن 
ما يزيد عن ثالثة آالف كتاب كتب عنه، وإن حركة التحرر الوطني في الهند منذ أوائل 
آمال قوى وطنية في ساحات سياسية واسعة  باسمه، وإن  ارتبطت  العشرين  القرن 
تتجمع حول استراتيجية التغيير من خالل المقاومة السلمية التي انتهجها غاندي. يقول 
عنه رفيق دربه نهرو: "كان هذا الصوت الجديد مختلفا عن غيره.. كان هادئا ورزينا، 

ولكنه يطغى على أصوات الغوغاء. كان صوت العمل ال صوت القول".

عن الناس والزمن واملصائرعن الناس والزمن واملصائر
وجوه



ربيع ٢٠٠٩

(موهنداس  غاندي  المهاتما  ولد 
كارمشندا) في ٢ أكتوبر ١٨٦٩ في 
شمال  صغير  ميناء  (وهي  بورباندار  مدينة 
بومباي). كانت عائلته محافظة ولها باع في 
عائلة  كانت  أيضا  لكنها  السياسي،  العمل 
ذات وضعية اجتماعية متميزة. يقول حفيده 
كانت  ُولد  عندما  "نعم  عنه:  راجموهار 
بورباندار،  في  مرموقا  مكانا  تحتل  عائلته 
وكان والده وزيرا لدى األمير الذي يحكم 
عشيرة  كانت  ذلك  إلى  وباإلضافة  المدينة، 
طبقة  هي  سامية  طبقة  إلى  تنتمي  غاندي 

التجار (البانيا)". 
عاش غاندي طفولة عادية وتزوج في سن 
من  وله  السائدة.  التقاليد  عشر حسب  الثانية 
السفر  على  عزم  ثم  أبناء.  أربعة  هذا  زواجه 
من  وبالرغم  الحقوق.  لدراسة  إنجلترا  إلى 
وأخذ   ١٨٨٢ عام  سافر  أنه  إال  أهله،  معارضة 
بطريقة  النصوص  ويفسر  القانون  يتعلم 
وفي  دينه.  مع  وتتوحد  شعبه  عقلية  تناسب 
إنجلترا ُعرف غاندي بأنه النباتي الوحيد بين 
النباتية  المأكوالت  على  فاالعتماد  زمالئه. 
موروث ثقافي في الهند تحول لدى غاندي إلى 
قناعة وإيمان، فانشأ ناديا نباتيا صار له أمينا 

للسر.
أن  بعد   ١٨٩١ عام  الهند  إلى  غاندي  عاد 
العرائض  بكتابة  وقنع  المحاماة.  شهادة  نال 
هذا  من  كثيرا  يربح  فلم  والمذكرات، 
التجار  من  عدد  استدعى   ١٨٩٣ وفي  العمل. 
الهنود في جنوب أفريقيا غاندي للدفاع عنهم 
كمحامي. وبعد أن أدى مهمته قرر أن يقيم 
أمام  الهنود  كافة  حقوق  عن  للدفاع  هناك 
المحاكم اإلنجليزية. وخالل اإلثنى وعشرين 
أفريقيا  جنوب  في  غاندي  قضاها  التي  سنة 
الجرحى،  لنقل  عصبة  أنشأ   ،(١٨٩٣-١٩١٥)
كما أنشأ مستشفى ورأس وحدة من وحدات 

الصليب األحمر.
قضاها  التي  الفترة  كانت  الحقيقة  وفي 
مراحل  أهم  من  أفريقيا  جنوب  في  غاندي 
تطوره الفكري والسياسي. ففي هذه األثناء 
الذي  العمل  في  وأسلوبه  غاندي  نهج  تكون 
تبلور في نسيج اجتماعي يعاني من االستعمار 
والعنصرية معا. وفي ساعات فراغه كان يقرأ 
كثيرا في األدب والسياسة، وتأثر كثيرا، بل 
كان شغوفا، بأفكار وآراء الروائي الروسي 
تولستوي حول نبذ العنف وعدم مواجهة الشر 
تولستوي  رسالة  في  جليا  ذلك  يظهر  بالشر. 

لغاندي عام ١٩١٠، التي يقول فيها: "كل إنسان 
عاقل يعرف أن ممارسة العنف ال تتوافق مع 
وأن  األساسية،  الحياة  قاعدة  بوصفها  المحبة 
المرء ما إن يقر العنف في حاالت بعينها حتى 
وينكرها".  المحبة  شريعة  بقصور  يعترف 
الكاتب  أيضا  بل  وحده،  تولستوي  يكن  لم 
فكرة  صاحب  ثورو،  ديفيد  االمريكي 
فكريا  أثرا  ترك  الذي  المدني،  العصيان 
وسياسيا لدى غاندي، عالوة على الروحانيات 
التي تداعب خيال الهنود والتي تركت بصمتها 

الواضحة في تشكيل وجدان غاندي.
وفي الغربة، لم ينس غاندي هموم وطنه 
الهند. إذ وهب مجهوده للدفاع عن حقوق أبناء 
كان  بهم  اختالطه  وخالل  الهندية.  الجالية 
والنقص.  الخوف  عقد  من  تخليصهم  هدفه 
وفي سبيل ذلك حارب قانون كان يحرم الهنود 
من التصويت، وأنشا صحيفة "الرأي الهندي" 
التي دعا عبرها لفلسفة التغيير السلمي ونبذ 
الهندي  المؤتمر  بتأسيس حزب  وقام  العنف، 
في  الهنود  العمال  حقوق  عن  عبره  ليدافع 

جنوب أفريقيا.

الحلقة المفقودة
أحسن  األوضاع  تكن  فلم  الهند،  في  أما 
حاال من جنوب أفريقيا. فقد كان المجتمع 
الهندي تحت السيطرة االقتصادية والسياسية 
الشعب  يكن  ولم  البريطانية.  لإلمبريالية 
البلدان  كافة  في  فكما  متجانسا.  الهندي 
إنقسام  يعاني  المجتمع  كان  المستعمرة، 
فانقسم  االستعمار؛  يعمقه  صارخ  طبقي 
الفقر  مدقعة  ساحقة  أغلبية  إلى  المجتمع 
شديدة  وأقلية  االستعمار،  نير  تحت  ترزخ 
من  المنتفعين  المصالح  أصحاب  من  الضآلة 
التواجد االستعماري اإلنجليزي والمتحالفين 

معه بدرجة أو بأخرى. 
الهندي  الشعب  فإن  آخر،  جانب  ومن 
خالل  ومن  واألديان.  األعراق  ومتنوع  متعدد 
في  انعكست  والدينية،  العرقية  المرجعية 
من  الكثير  الهندية  الوطنية  الحركة 
األنماط والتيارات السياسية. وكان من أهم 
الوطنية  المركزية  "الجمعية  التيارات  هذه 
من  كغيرها   – كانت  التي  المحمدية" 
عضويتها  في  تعتمد   – السياسية  الجمعيات 
على الطبقة العليا والشرائح العليا من الطبقة 
الوسطى. وكانت تعبر عن آراء فريق كبير 
اإلسالمية،  السياسة  في  الرأي  أصحاب  من 

وتعتمد في عملها السياسي على الضغط على 
بمطالب  اإلعتراف  على  إلجبارها  الحكومة 

المسلمين ومصالحهم الخاصة. 
الخالفة"  "حركة  أيضا  تواجدت  كذلك 
الخالفة  تأسيسها عقب سقوط نظام  التي تم 
في تركيا على يد كمال أتاتورك. انتهجت 
تلك الحركة طريق الكفاح المسلح، وعملت 
الشباب  من  الكثير  وتسليح  تجنيد  على 
للقتال ضد االحتالل اإلنجليزي، واتخذت من 
األراضي األفغانية منطلقا لها. وعلى أثر ذلك 
هاجر ١٨ ألف شاب مسلم إلى أفغانستان على 
أمل أن تبدأ حملتهم من هناك، معتمدين على 
مساعدة الحكومة األفغانية. لكنها خذلتهم 

وأعادتهم بالقوة وقتلت منهم الكثيرين.
نشأت  اإلسالمية،  الحركات  عن  وبعيدا 
"آريا  كحركة  عديدة  هندوسية  حركات 
سماج" التي أسسها أحد أشهر الوجوه السياسية 
الهندية في ذلك الوقت وهو "دباندا سوامي". 
وكان هدف الحركة هو التعبئة الهندوسية 
طرد  أجل  ومن  األجنبي  النفوذ  على  نقمة 
بمن  الهندية  القارة  شبه  من  الدخيلة  األقوام 

فيهم المسلمين والمسيحيين!
التدقيق  من  كثير  األمر  يحتاج  وال 
الحركات  بين  ما هو مشترك  كي نالحظ 
اإلسالمية والهندوسية على حد سواء  –بالرغم 
من اختالفهم والصراع السياسي بينهم. كان 
هو  الحركات  تلك  بين  المشترك  الطابع 
التوجه السياسي لكل منهم الى الطائفة التي 
ينتمي لها ويدعي تمثيلها، واهتمامه بالمصالح 
المصالح  على  وتغليبها  بل  لطائفته،  الخاصة 
واألهداف القومية التي تجمع كل الهنود من 

مسلمين وهندوسيين، الخ. 
وباإلضافة إلى تلك الحركات، ولد عدد من 
تتبن  لم  التي  األخرى  اإلصالحية  الحركات 
الوضع  معضالت  معالجة  في  ثوري  منطق 
الهندي، ولم تكن تؤمن بقوة وقدرة الجماهير 
على انتزاع حقوقها من االستعمار البريطاني. 
تتمتع  أن  تأمل  الحركات  وكانت مثل هذه 
الحال في  الذاتي، كما كان  الهند بالحكم 
كندا أو أستراليا، حتى وإن ظلت تحت مظلة 
لها  تتوفر  وأن  البريطانية،  اإلمبراطورية 
تحتل  وأن  الديمقراطية،  النيابية  المجالس 
بالثقافة  بتزويدها  األمم  بين  مكانا  الهند 
والسياسي  االقتصادي  واندماجها  الغربية 

والثقافي بالدول األوروبية المتقدمة.
وعلى أي حال، كانت الخريطة السياسية 

تعاليم املهامتا وتناقضات الكفاح السلمي
هوجوهوجوه
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القوة  إلى  تفتقر  غاندي  عودة  قبل  للهند 
السياسية الحقيقية التي تسعى في في أوساط 
لتعبئته وتوحيد صفوفه على  الهندي  الشعب 
التآلف  أساس  على  الوطني  االستقالل  قضية 
بين المسلمين والهندوس بصرف النظر عن 
االنتماءات الدينية أو العرقية. وهذا بالذات ما 
الحلقة  إيجاد  تحقيقه:  على  غاندي  عكف 

المفقودة في الساحة السياسية الهندية.

ساتياجراها
الهند في عام ١٩١٥، ولعب  إلى  عاد غاندي 
العمال  حقوق  عن  الدفاع  في  كبيرا  دورا 
تزعم   ١٩١٧ عام  ففي  وطنه.  في  والفالحين 
الذين  البؤساء  المستأجرين  طبقة  كفاح 
المزارع  أصحاب  أيدي  على  الظلم  ذاقوا 
األوروبيين في مقاطعة بهار. وانتقل غاندي 
بين  البريطانية  للسياسة  المباشرة  للمعارضة 
باستقالل  ذلك  خالل  وطالب   ،١٨-١٩٢٢ عامي 
مدني  عصيان  حركة  قاد   ١٩٢٢ وفي  الهند. 
في  وتصاعدت  الشعبي،  الغضب  من  صّعدت 
بين  عنيفة  اشتباكات  إلى  األماكن  بعض 
تم  ما  وسرعان  اإلنجليزية،  والقوات  الهنود 
القبض عليه ليحكم عليه بالسجن مدة ست 
سنوات، ثم أفرج عنه في ١٩٢٤ نظرا لظروفه 

الصحية.
غاندي  حاول  السياسي،  مشواره  وخالل 
المقاومة  في  خطته  التزام  اإلمكان  قدر 
أطلقها  التي  السر  كلمة  وكانت  السلمية. 
السياسية  استراتيجيته  بها مضمون  ليلخص 
قائال  ذلك  على  نهرو  يعلق  "الالعنف".  هي: 
إن.. "العمل المسلح ال يناسب حالة الهند، ألن 
الشعب الهندي كان أعزل ولم يكن يعرف 
أن  ذلك  إلى  أضف  السالح.  يستخدم  كيف 
االشتباك المسلح مع دولة كبيرة كبريطانيا 
يناسب  المسلح  فالتمرد  النصر؛  يكفل  ال 
المواجه  األعزل  الشعب  يناسب  وال  الجيوش 
للقوات المدججة بالسالح، ولجوء الشعب لمثل 
هذه األعمال أمر سخيف يحط من معنوياته 
ألنه ال يؤثر على حكومة قوية ومنظمة، وإن 
كان يرعب بعض األفراد فقط". وقد أكد 
غاندي نفسه على نفس المعاني، وترجم تلك 

األفكار إلى خطوات عملية في الواقع.
المقاومة  تطبيق  خطوات  أولى  تمثلت 
السلمية (ساتياجراها) في قصة مسيرة الملح. 
فحينما حّرمت بريطانيا على الهند استخراج 
الملح، قام غاندي بنفسه باستخراجه من مياه 

ذلك.  على  الهندي  الشعب  وحّرض  البحر، 
وتعود قصة مسيرة الملح إلى أوائل عام ١٩٣٠، 
تمثل  مسيرة  سيقود  أنه  غاندي  أعلن  حينما 
من  جماعة  باصطحاب  مدني،  عصيان  أول 
الذي  الملح  قانون  إلغاء  على  للعمل  مؤيديه 

رفع ضريبة إنتاجه لصالح التجار اإلنجليز. 
ولما أهملت الحكومة كل مساعي غاندي 
إللغاء القانون، قرر في ١٢ مارس ١٩٣٠ القيام 
بهذه المسيرة التي قطع فيها مع رفاقه مسافة 
قدرها ٣٠٠ كم سيرا على األقدام على مدى 
بضعة أسابيع متواصلة لم يستريحوا فيها إال 
هدف  أجل  من  أسبوع،  من كل  اإلثنين  يوم 
وسرعان  المستورد.  الملح  إعدام  وهو  محدد 
الهند،  أرجاء  في  المسيرة  خبر  انتشر  ما 
الهنود  من  واسعة  استجابة  الدعوة  وتلقت 
الذين صمموا على مقاطعة الملح اإلنجليزي 
المقابل  وفي  البحر،  من  الملح  واستخراج 

عوقب غاندي بالسجن لمدة عام كامل. 
المقاطعة  كانت  لغاندي،  وبالنسبة 
االقتصادية للمنتجات اإلنجليزية، وفي المقابل 
تشجيع المنتجات وبالتالي الصناعات الوطنية 
الهندية، تعد أحد أهم وسائل المقاومة السلمية 
التي كان يدعو اليها من خالل عمله كزعيم 
وعلى  الهندي.  المؤتمر  المؤتمر  لحزب 
غاندي  نداءات  واستمرت  بدأت  النحو  هذا 
تم  قديمة  هندية  صناعات  وإحياء  للمقاطعة 
الغزل  صناعة  المستعمر:  يد  على  تدميرها 
الهندي  المواطن  كان  فقد  مثاال.  والنسيج 
يفضل شراء منسوجات النكشير اإلنجليزية 
األكثر جودة على شراء المنسوجات المصنعة 
محليا، فأطلق غاندي دعوته للعودة إلى المغزل 

اليدوي الهندي. 
الهنود  المقاطعة عند  ولم يقتصر مفهوم 
هذا  اتسع  بل  فقط،  االقتصادي  الجانب  على 

مقاطعة  ليشمل  لديهم  وترسخ  المفهوم 
الموظفين لوظائفهم لدى الجهات البريطانية، 
اإلنجليزية،  لمدارسهم  الطالب  ومقاطعة 
للمحاكم  المحامين  مقاطعة  وكذلك 
تسنها  التي  القوانين  وفق  تسير  التي كانت 

بريطانيا العظمى.
والحقيقة أن نقطة القوة في سياسة غاندي 
أو  الدينية  التمايزات  إلى  التفاته  كانت عدم 
العرقية بين الهنود، كما كانت تفعل معظم 
على  تغذت  التي  الهندية  السياسية  القوى 
إسهاماته  كانت  بل  االنقسامات،  هذه  مثل 
الهنود،  كافة  معركة  توجيه  في  أكيدة 
المشترك،  بشكل سلمي فقط، ضد عدوهم 
من  ذلك  يستلزم  وما  البريطاني،  االستعمار 
الهندي  للشعب  النطاق  واسعة  سياسية  تعبئة 

مسلمين وهندوس ومسيحيين.
حزب  أن  نضيف  أن  البد  كذلك  لكن 
المؤتمر الهندي، التنظيم السياسي الذي جّسد 
رؤية غاندي، وكذلك غاندي نفسه، اعتمدوا 
الهندية  البرجوازية  أغنياء  من  قسم  على 
وهو  الحزب،  لتمويل  وهندوس)  (مسلمون 
رؤية  لحدود  أسيرا  الحزب كان  أن  ما عنى 
البرجوازية لعملية التغيير والمقاومة. من هنا 
فإن أحد جوانب سياسة الالعنف كان، كما 
الطبقات  بين  الطبقي  التهادن  الحقا،  سنرى 

المتصارعة في المجتمع الهندي. 
الهندية  البرجوازية  فإن  ذلك،  جانب  وإلى 
انجذبت إلى "ساتياجراها" غاندي ألنها أنسب 
فالبرجوازية  االستعمار.  لمواجهة  لمنظورها 
يهدد  ألنه  العنف  تكره  كانت  الهندية 
سلبا  نتائجه  تعود  توترا  ويخلق  مصالحها 
التي  الرائجة  واألعمال  التجارة  على عمليات 
الوسائل  تفضل  كانت  وهي  يمارسونها. 
هنا  من  وكلفة.  خطرا  أقل  ألنها  السلمية 

تعاليم املهامتا وتناقضات الكفاح السلمي
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فقد كان لغاندي – برغم شطحاته من وجهة 
البرجوازية  على  الواسع  نفوذه   – نظرهم 
الهندية المعارضة لالستعمار. وكان هو نفسه 
مراعاة  خالل  من  بهم  عالقته  على  يحافظ 

مصالحهم في خططه للنضال السياسي. 

االستقالل 
عن  اإلنجليز  رحل   ١٩٤٧ أغسطس  في 
الهند. وبعد ذلك بأشهر قليلة، تحديدا في ٣٠ 
يناير ١٩٤٨، مات غاندي، ليس ألسباب طبيعية 
بل بسبب إطالق شاب هندوسي متعصب النار 

عليه. 
طوال حياته السياسية، ظل غاندي متمسكا 
بقواعد الالعنف والمقاومة السلمية الصافية. 
لفرض  السالح  استخدام  يقبل  يكن  لم 
رغبات  الشعب بالقوة مثلما انتهجت المقاومة 
الفيتنامية ونجحت في دحر اإلمبريالية األقوي 
في العالم: الواليات المتحدة، وكما استطاعت 
االستعمار  طرد  الجزائر  في  الشعبية  الجبهة 
الهند  في  يحدث  كان  وكما  بل  الفرنسي، 
إقليم  فصل  عند  المثال  سبيل  فعلى  نفسها. 

جمهور  علي  النار  اإلنجليز  أطلق  البنجاب، 
أعزل فثار ضدهم وقتل خمسة من اإلنجليز 
وأحرق مبانيهم، وكان رد الفعل هذا بمثابة 

تهديد ودرس قاس للمعتدين اإلنجليز. 
في المقابل كان غاندي يكرر دائما:"لو 
كله  العالم  ألمسى  صارت،  بالعين  العين  أن 
ضريرا". ولكن برغم هذا فإن غاندي اندفع 
الهندوس  زعماء  تأييد  في  المشاركة  إلي 
كان  األولى!  العالمية  الحرب  في  لإلنجليز 
ما  إذا  "إننا  التالي:  النحو  على  غاندي  رأي 
فإننا  الحلفاء،  لنصرة  الحرب  في  اشتركنا 
قضيتنا".  عن  للدفاع  حاربنا  قد  نكون 
للحكومة  المتطوعين  غاندي  جمع  وقد 
البريطانية لالشتراك في الحرب مع الحلفاء. 
ما  وهذا  ذلك!  ألجل  وساما  غاندي  ُمنح  وقد 
غاندي:  سياسات  تناقضات  أهم  أحد  يكشف 
إلقاء  للهندوس  األغنياء  الزعماء  قرر  فحين 
سياسة الالعنف في سلة المهمالت واالنضمام 
غاندي  أيدهم  للحلفاء،  الحربي  المجهود  إلى 

وسار وراءهم!
هل  هو:  هنا  نفسه  يطرح  الذي  والسؤال 

كان هذا النوع من النضال السلمي هو بالفعل 
الذي أوجع اإلنجليز وأجبرهم على الخروج 
من الهند؟ في الحساب النهائي للتجربة الهندية، 
التي كان غاندي أبرز ملهميها على اإلطالق، 
ال يستطيع أحد أن ينكر الفعالية النسبية، في 
بعض المراحل، للمقاطعة االقتصادية كأحد 
أثر  لهذا األسلوب  النضال. فقد كان  أساليب 
واقتصادية  مادية  المحتل خسائر  في تكبيد 
وإضعافه كمغتصب يمارس سلطته المزيفة 
دفع  على  إجبارهم  خالل  من  الهنود  على 
الضرائب وفصله لألقاليم بعد إعالن األحكام 
العرفية. لكننا في الحقيقة ال يمكننا فهم 
إذا  دقيق  بشكل  الهندية  التجربة  وتحليل 
عن  بمعزل  الهندية  الجزيرة  شبه  إلى  نظرنا 

الظرف العالمي آنذاك. 
السياسية  األوضاع  توازن  أن  فالحقيقة 
والعسكرية بالنسبة لإلمبراطورية البريطانية 
كانت قد طرأت عليه تغيرات كبرى بعد نهاية 
الحرب العالمية الثانية. فقد كانت بريطانيا 
في  مستعمراتها  من  االنسحاب  على  مرغمة 
اإلنجليز  أن  الشرق األوسط واألدنى. صحيح 

هوجوهوجوه
تعاليم املهامتا وتناقضات الكفاح السلمي
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خرجوا منتصرين من الحرب. لكن الحرب 
من  أكثر  على  سنوات  خمس  مدى  على 
والفاشيين،  النازيين  جبهة – من جانب ضد 
في  التحرر  حركات  ضد  آخر  جانب  ومن 
اإلمبراطورية  أنهكت  قد   – المستعمرات 
هكذا  فادحة.  خسائر  وكبدتها  كثيرا 
المستعمرات  من  االنسحاب  قضية  كانت 
ومنح الدول حريتها تقرر في ساحات الحرب 
بنتائجها،  مرتبطة  وكانت  الثانية  العالمية 
وليست قرارا حرا للدول المنفردة. أما الحرب 
وخريطة  الحدود  ترسيم  إعادة  فرضت  فقد 
عالمية جديدة. فقد ُأجبرت الدول االستعمارية 
وخريطة  الحدود  ترسيم  إعادة  فرضت  فقد 
عالمية جديدة. فقد ُأجبرت الدول االستعمارية 
وخريطة  الحدود  ترسيم  إعادة  فرضت  فقد 

حدودها،  إلى  العودة  على  الكبرى  القديمة 
لترثها  القديمة  اإلمبراطوريات  وتفككت 
الواليات  متنافستين:  إمبرياليتين  قوتين 

المتحدة واالتحاد السوفيتي.
من  أضعف  األسد وصار  شاخ  الحرب  بعد 
لكنه  القديمة.  مستعمراته  على  يسيطر  أن 
أيضا حاول الحفاظ على قدر ما من السيطرة 
هكذا  انسحابه.  بعد  والسياسية  االقتصادية 
قناة  على  اإلنجليزية  السيطرة  استمرت 
وحتى  القوات  جالء  بعد  مصر  في  السويس 
عام ١٩٥٦. وهكذا أيضا عمدت بريطانيا إلى 
مخالفة القانون الذي أقرته عام ١٩٣٥، والذي 
ينص على انشاء اتحاد يضم جميع المقاطعات 
الهند،  من  الكامل  انسحابها  قبيل  الهندية، 
ثم تقسيم البلد إلى ثالث مناطق: هندوستان 
وباكستان الشرقية وباكستان الغربية، مما 
أدى إلى ميالد مشكلة إقليم كشمير الكائن 
على الحدود ما بين الهند وباكستان كأحد 
التي  المشكلة  وهي  االنقسام،  هذا  تداعيات 
وأحيانا  التنافس،  محاور  أحد  تمثل  الزالت 
الصراع، بين الجارتين، الهند وباكستان، إلى 

اليوم. 

الالعنف في الميزان
كثيرا  يتغنون  السياسيين  من  كثير 
بالنضال السلمي المدني الذي روج له غاندي 
يعتبرون  وهم  البريطاني.  االحتالل  ضد 
التجربة الهندية نموذجا يجب حذوه واالقتداء 
به لما حققه النضال السلمي من نتائج تمثلت 
في انسحاب بريطانيا واعالن استقالل الهند. 
أقل  السلمي  النضال  أن  أنهم يؤكدون  كما 
كلفة من الكفاح المسلح أو الثورة الشعبية. 
النظر  السياسيين  هؤالء  يلفت  ما  ودائما 
لتجارب بلدان عديدة حققت انجازات لشعوبها 

دون أن يتم إطالق رصاصة واحدة أو يحدث 
احتالال  كان  سواء  العدو،  مع  اصطدام  أي 

اجنبيا أو حكما ديكتاتوريا. 
بعض  أمام  تضعنا  التصورات  هذه  لكن 
التساؤالت التي تفرض نفسها بقوة في مجال 
والمقاومة  التصدي  استراتيجيات  مناقشة 
هيمنة  عصر  في  االستعمارية  للقوى 
اإلمبريالية األمريكية وحليفتها الصهيونية، 

وذلك بالذات في منطقة الشرق األوسط. 
السلمي  "الضغط  سياسة  أن  الحقيقة 
والنضال الال عنفي" سياسة مستهلكة وغير 
القوى  مواجهة  في  عمليا  للتطبيق  قابلة 
االستعمارية. فعندما نتحدث مثال عن تحرير 
احتالل  يواجه  الذي  الفلسطيني،  الشعب 
وموجه  أمريكي  بسالح  مدجج  إستيطاني 
مصمم  صهيوني/إمبريالي  مشروع  لتنفيذ 
عربية  أنظمة  كذلك  ويواجه  انجازه،  على 
متواطئة مع اإلمبريالية والصهيونية، في مثل 
وكأنها  السلمية  المقاومة  تبدو  الحالة  هذه 

وهم مثالي ال أكثر.
فيما  رؤية  له  كانت  غاندي  أن  المثير 
يرى  كان  إذ  الفلسطينية.  بالقضية  يتعلق 
واإلسرائيليين  الفلسطينيين  من  كال  أن 
ضحايا  الفلسطينيون  تاريخيتان:  ضحيتان 
ضحايا  واإلسرائيليون  األوروبي،  لالستعمار 
حفيد  ترجم  وقد  األوروبية.  للعنصرية 
غاندي (آرون غاندي) آراء جده في هذا الشان 
بها"  "ليلهم  االستنتاجات  بعض  واستخلص 
لفلسطين  زيارته  فخالل  الفلسطيني.  الشعب 
الفلسطيني  الشعب  آرون  أوصى   ،٢٠٠٤ عام 
على  الرد  يجوز  ال  وأنه  السلمية  بالمقاومة 
قائال  أو كما صرح  بمثله،  والخراب  الدمار 
: "إنه البديل األكثر أمنا واألكثر حكمة. 
لم يحقق العنف شيئا. ال يملك الفلسطينيون 
الدمار  أسلحة  لمساواة  والطاقة  القدرة 
ما  فإن  لذا  إسرائيل،  لدى  المتوفرة  الشامل 
أن  آرون  أضاف  ثم  االنتحار"!  هو  يفعلونه 
تحمس  تضعف  ما  دائما  الهجومية  العمليات 
تجاه  وتعاطفهما  والمدني  الدولي  المجتمع 
آرون  أن  هنا  بالذكر  (جدير  الفلسطينيين. 
غاندي كان يرأس أحد مراكز األمم المتحدة 
في أمريكا للترويج للسالم، مستلهما افكار 
صهيونية  تدخالت  ضده  مورست  وقد  جده! 
ولو  إليه  الرجوع  دون  وتم عزله من منصبه 

حتى إكراما "للمقاومة السلمية"!)
نصائح  بين  الكبير  الشبه  هنا  نالحظ 

نهرو  ونصائح  للفلسطينيين  غاندي  آرون 
للهنود. كالهما يرى في المقاومة المسلحة 
المقاومة  أن  يشهد  الواقع  بينما  هذا  وهما! 
لعبت  الهند،  في  حتى  لالستعمار،  المسلحة 
ألنه  ليس  االستعمار،  إجالء  في  أساسيا  دورا 
هزمته عسكريا، ولكن ألنها جعلت كلفة 

وجوده أكثر من طاقته. 
غاندي  سياسة  تناقضات  أن  والحقيقة 
الالعنفية تظهر بأوضح ما يكون في مجال 
الطبقي  االستغالل  ضد  النضال  استراتيجية 
"الفقر هو  الفقر  الداخلي. يقول غاندي عن 
العنف". ورغم ذلك  أسوأ شكل من أشكال 
بأي عنف،  العنف  الرد على هذا  فإنه يرفض 
من  للحد  السلمية  المواجهة  شكل  ويقترح 
االجتماعية،  العدالة  من  نوع  وإلرساء  الفقر 
القدر  أمواله  من  يأخذ  أن  للغني  يسمح  بأن 
الذي يحتاجه، ثم يكون دوره بالنسبة للقدر 

المتبقي هو دور الوصي على  حق الجماعة. 
ولكن كيف يتحقق هذا الحل عمليا من 
دون وقوع صدام طبقي؟ لم يتطرق المهاتما 
لهذه المسألة! فقط هو ناشد الهنود بالتوحد 
هندوس ومسلمين لمواجهة االستعمار سلميا، 
الوضع  مع  يتكيفوا  أن  كذلك  وناشدهم 
حاجاتهم  من  يقللوا  وأن  السائد  االجتماعي 
"األوضاع  ألن  االمكان  بقدر  ومتطلباتهم 

تتطلب مثل هذا السلوك"!
نستهين  أن  يمكن  ال  أننا  إذ�  األمر 
تماما،  تأثيرها  نغفل  أو  غاندي  باستراتيجية 
لكن  االستعمار.  مواجهة  مجال  في  خاصة 
الطبقية  حدودها  ننسى  أال  كذلك  علينا 
الهنود.  أغنياء  من  قطاع  بمصالح  وارتباطها 
دورا  لعبت  السياسة  هذه  أن  ذلك  من  واألهم 
الفقر  فيها  يختف  لم  جديدة  دولة  ميالد  في 
شعبها  أعطت  دولة  والمرض؛  والجوع 
االستقالل السياسي، لكنها لم تعطه المساواة 
االجتماعية، وال هي حتى حافظت على تعاليم 
المثالية، فالفقر والظلم واالضطهاد  المهاتما 
سار  عنفا  وّلدوا   – العنف  أشكال  أقسى   –

كثيرا في اتجاهات خاطئة وغير منظمة. 
وتبقى الهند، بلد هائل كبير، في انتظار 
بالمستقبل على  تبني حلمها  حركة مناضلة 
المؤمنة  الكادحة  للجماهير  الحي  الكفاح 
بأن مستقبال أفضل للهنود يعتمد على إزاحة 
طبقة المترفين الذين وضع غاندي يوما يده 
في أيديهم في مسعى لتحرير شبه القارة من 

االستعمار البريطاني. 

تعاليم املهامتا وتناقضات الكفاح السلمي
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قراءة يف إعالن إقامة دولة إسرائيل

محمد حسني

في الرابع عشر من مايو ١٩٤٨ أعلن الرمز الصهيوني دافيد بن جوريون إقامة دولة 
إسرائيل، فبادر كل من االتحاد السوفيتي والواليات المتحدة األمريكية باالعتراف 
١. في السطور  تباًعا  الدولة، ثم توالى االعتراف من جانب الدول األوروبية  بتلك 

القادمة أقدم قراءة لنص إعالن الدولة. ويجدر البدء بعرض ترجمة النص كامًال

نصوصمتابعات
أوراق هلا تاريخ
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إسرائيل-الحكومة المؤقتة
الصحيفة الرسمية، عدد ١، تل أبيب، ٥ آيار 
٥٧٠٨ حسب التقويم العبري، ١٩٤٨/٥/١٤م، ص ١

إعالن إقامة دولة إسرائيل
في أرض إسرائيل نشأ الشعب اليهودي، 
وفيها تشكلت هويته الروحانية والدينية 
ذات  والسياسية، وفيها عاش حياة مستقلة 
القومية  الثقافة  ذخائر  أبدع  وفيها  سيادة، 
سفر  أجــمــع  للعالم  وأعــطــى  واإلنــســانــيــة، 

األسفار الخالد ٣ .
بعدما ُأجلي الشعب من أرضه بالقوة ظل 
وفيا لها في كل بلدان الشتات، ولم يكف 
عن الصالة وعن األمل في العودة إلى بالده 

وأن يستأنف عليها حريته السياسية.
ــتــاريــخــيــة  مــــن خـــــالل هـــــذه الـــصـــلـــة ال
المتوارثة سعى اليهودي في كل جيل للعودة 
القديم؛ وفي األجيال  والتوطن في وطنه 
جماعات  بالدهم  إلــى  اليهود  عــاد  األخــيــرة 
وطالئعيين ومغامرين ومدافعين،  فأحيوا 
القفار  وأحيوا لغتهم العبرية وشيدوا قرى 
متنامي  استيطاني  مجتمع  وأقاموا  ومدن 
يتحكم في اقتصاده وثقافته، ينشد السالم 
ويدافع عن نفسه، يحمل معه بشائر التقدم 
لكل سكان البالد ويطمح في االستقالل 

الرسمي.
العبري،  التقويم  وفي عام ٥٦٥٧ حسب 
الموافق عام ١٨٩٧ ميالديا، انعقد المؤتمر 
الصهيوني تلبية لدعوة نبي الدولة اليهودية 
الشعب  وأعــلــن عــن حــق  تــيــودور هرتسل، 

اليهودي في النهضة القومية في بالده.
تم االعتراف بهذا الحق بتصريح بلفور 
التصديق  وتم  نوفمبر١٩١٧،  الثاني من  في 
الــذي  األمـــم  عصبة  فــي  بالتصويت  عليه 
أعطى قوة صالحية دولية للصلة التاريخية 
إسرائيل  أرض  وبين  اليهودي  الشعب  بين 
وِلَحقِّ الشعب اليهودي في استئناف وجوده 

في وطنه القومي.
ت بشعب إسرائيل  أَلمَّ التي  إن الكارثة 
في السنوات األخيرة، حيث تعرض ماليين 
من  أثبتت  للمذبحة،  أوروبــــا  فــي  الــيــهــود 
جــديــد، وبــالــدلــيــل، ضــــرورة حــل مشكلة 
الوطن  إلــى  يفتقر  الــذي  اليهودي  الشعب 
الدولة  استئناف  طريق  عــن  واالســتــقــالل، 
ستفتح  التي  إسرائيل،  أرض  في  اليهودية 
أبواب الوطن على مصراعيها لكل اليهود، 

وتــمــنــح الــشــعــب الــيــهــودي وضــعــيــة األمـــة 
المتساوية في الحقوق بين الشعوب.

من  الناجين  مــن  المتبقية  البقية  إن 
المذبحة النازية الرهيبة في أوروبا، ويهود 
بــلــدان أخــــرى، لــم يــكــفــوا عــن المغامرة 
كل  برغم  إسرائيل،  أرض  إلــى  بالهجرة 
الصعوبات والموانع والخطر، ولم يكفوا 
الكريمة  الحياة  المطالبة بحقهم في  عن 

والحرية والعمل الشريف في وطنهم. 
في الحرب العالمية الثانية أسهم التجمع 
االستيطاني العبري في البالد بدوره كامال 
في نضال األمم نصيرة الحرية والسالم ضد 
قوى الشر النازية. وبدم جنوده، وبمجهوده 
ــعــد ضمن  ــي، أخـــذ الــحــق فــي أن ُي ــحــرب ال

الشعوب المؤسسة لهيئة األمم المتحدة.
الجمعية  اتخذت  نوفمبر١٩٤٧،   ٢٩ في 
بإقامة  ُملزًما  قرارا  المتحدة  لألمم  العامة 
وطالبت  إسرائيل؛  أرض  في  يهودية  دولة 
الجمعية سكان أرض إسرائيل بأن يتخذوا 
بأنفسهم كل التدابير الالزمة من جانبهم 
األمم  من  االعتراف  وهــذا  القرار.  لتنفيذ 
إقامة  في  اليهودي  الشعب  بحق  المتحدة 
دولته ال ُيمكن مصادرته. إنه الحق الطبيعي 
للشعب اليهودي أن يكون ككل الشعوب 

مستقال في دولته ذات السيادة. 
مجلس  أعضاء  نحن  اجتمعنا،  فقد  لذا 
الشعب، ممثلو التجمع االستيطاني العبري 
والــحــركــة الــصــهــيــونــيــة، فــي يـــوم انتهاء 
إسرائيل،  أرض  على  البريطاني  االنــتــداب 
وعلى  والتاريخي،  الطبيعي  الحق  وبقوة 
أساس قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة، 
نحن نعلن عن قيام دولة يهودية في أرض 

إسرائيل، هي دولة إسرائيل.
انتهاء  لحظة  بدءا من  أنه  نقرر  ونحن 
من   واعتبارا  الليلة،  البريطاني،  االنتداب 
صباح يوم السبت السادس من آيار عام ٥٧٠٨  
حسب التقويم العبري، ١٥ مايو ١٩٤٨، وحتى 
والنظامية  المنتخبة  السلطات  تشكيل 
تضعه  ســوف  الــذي  للدستور  وفقا  للدولة، 
موعد  فــي  المنتخبة  التأسيسية  الجمعية 
غايته األول من أكتوبر ١٩٤٨، سوف يعمل 
المؤقت،  الدولة  كمجلس  الشعب  مجلس 
والمؤسسة التنفيذية التابعة لها، هي الهيئة 
المؤقتة  الحكومة  بمثابة  وهــو  الشعبية، 
عليها  ُيطلق  ســوف  التي  اليهودية  للدولة 

إسرائيل، تسمى إسرائيل.

للهجرة  أبــوابــهــا  إســرائــيــل  دولـــة  تفتح 
تعكف  وســوف  الشتات؛  وجمع  اليهودية 
سكانها؛  كل  لصالح  البالد  تنمية  على 
والعدل  الحرية  أســس  على  تقوم  وســوف 
إسرائيل؛  أنبياء  نبوءات  والسالم في هدى 
الحقوق  فــي  الــتــامــة  ــمــســاواة  ال وستحقق 
مواطنيها  لكل  والسياسية  االجتماعية 
بدون تمييز على أساس الدين أو العرق أو 
والرأي  الدين  الجنس، وهي تضمن حرية 
وستحافظ  والــثــقــافــة،  والــتــعــلــيــم  والــلــغــة 
الــديــانــات،  لكل  المقدسة  األمــاكــن  على 
األمــم  مــيــثــاق  بــمــبــاديء  وتــكــون ملتزمة 
المتحدة. ودولة إسرائيل ستكون مستعدة 
للتعاون مع كل المؤسسات الممثلة لألمم 
العامة  الجمعية  قــرار  تنفيذ  في  المتحدة 
الصادر بتاريخ ٢٩ نوفمبر١٩٤٧ وتعمل على 
تحقيق الوحدة االقتصادية ألرض إسرائيل 
أن  المتحدة  األمم  نناشد  ونحن  بأكملها. 
تدعم الشعب اليهودي في بناء دولته، وقبول 

دولة إسرائيل ضمن المجتمع الدولي.
ونــحــن نــدعــو - حتى فــي ظــل الهجوم 
ــه مــنــذ شــهــور -  الـــدامـــي الـــذي نــتــعــرض ل
أبناء الشعب العربي  سكان دولة إسرائيل 
بناء  في  دور  وأخــذ  السالم،  على  للحفاظ 
الكاملة  الــمــواطــنــة  أســـاس  على  الــدولــة، 
المالئم  التمثيل  أســاس  وعلى  والمساوية، 

في كل مؤسساتها الموقتة والدائمة.
نحن نمد يد السالم وحسن الجوار إلى 
المجاورة وشعوبها، وندعوهم  الدول  كل 
إلى التعاون والمساعدة المتبادلة مع الشعب 
إسرائيل  دولــة  بــالده.  في  المستقل  العبري 
ـــدورهـــا فـــي الــجــهــود  ــإلســهــام ب مــســتــعــدة ل

المشتركة لتقدم الشرق األوسط كله.
نحن ندعو الشعب اليهودي في كل بالد 
االستيطاني  التجمع  حــول  ليلتف  الشتات 
في  بجانبه  والـــوقـــوف  ــبــنــاء،  وال بــالــهــجــرة 
المعركة الكبرى من أجل تحقيق مطمح 

األجيال لخالص إسرائيل.
نحن  إسرائيل،  بَمالذ  إيماننا  من خالل 
نوقع بأيدينا للشهادة على هذا اإلعالن في 
ارض  على  المؤقت  الــدولــة  مجلس  جلسة 
الوطن في مدينة تل أبيب عشية السبت يوم 
  ٥٧٠٨ عام  آيــار  الخامس من شهر  الجمعة 

حسب التقويم العبري ١٤ مايو ١٩٤٨.
دافيد بن جوريون
توقيعات

وثيقة االستقالل ٢
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إن نص "إعالن إقامة دولة إسرائيل" 
ــعــرف في  هــو االســـم الــرســمــي لــمــا ُي
الخطاب الصهيوني بـ"وثيقة االستقالل"، وهو 
تاريخ  فــي  األهمية  شــديــدة  تحول  نقطة  يعد 
المشروع الصهيوني. إذ يدشن تحول المشروع 
االستيطاني إلى دولة رسمية تطالب باالعتراف 
الدولي، كما أنه بمثابة بطاقة التعارف التي 
تقدمها تلك الدولة للمجتمع الدولي. لذا فإنه 
من األهمية بمكان قــراءة نص اإلعــالن من 
عناصره،  في  أكثر  التعمق  ومحاولة  جديد، 
والبحث عن الخلفيات التي ألقت بظاللها على 

صياغته.
يمكننا تقسيم اإلعالن إلى خمسة أجزاء:

١ - مقدمة، تتناول مقولة "الحق التاريخي" 
كتمهيد ومسوغ للحق في إقامة دولة.

٢ - اإلعالن عن إقامة الدولة.
٣ - إعالن المبادئ العامة للدولة.

٤ - مناشدة األطراف األخرى.
٥ - التوقيعات.

إسرائيل  أرض  "فــي  بعبارة  اإلعــالن  يبدأ 
"أرض  ومصطلح  الــيــهــودي.."  الــشــعــب  نــشــأ 
يــســرائــيــل" يختلف عن  إيــرتــس  إســرائــيــل - 
مصطلح  أنــه  إذ  لدينا.  المعروفة  "إسرائيل" 
في التراث اليهودي  يشير إلى موقع جغرافي 
غير محدد المعالم وليس له أي سند تاريخي، 
يعترف  ــذي  ال نفسه  اليهودي  الــتــراث  خــالف 
بعدم اقتصار تلك البقعة على اليهود وحدهم. 
كان  الوسطى  العصور  يهود  كتابات  وفــي 
أو  فلسطين  بالعربية  يقابله  المصطلح  هــذا 
االنـــتـــداب، كانت  وفــي عهد  الــمــقــدس.  بيت 
العمالت النقدية، وكذلك الوثائق المكتوبة 
باللغات الثالثة العربية والعبرية واإلنجليزية، 
لمصطلح  كــمــقــابــل  فلسطين  اســـم  تــحــمــل 
"أرض إسرائيل - إيرتس يسرائيل". أما عن 
اسم الدولة الجديدة "دولة إسرائيل - مدينات 
يسرائيل"، فلم ُيحسم حتى وقت قصير قبيل 
اإلعالن. حيث كان من بين األسماء المقترحة 
في  اإلسرائيلي  السفير  أن  وُيذكر  "يهودا"، 
جمهورية التشيك لم يكن يعرف االسم الذي 

سيستخدمه في حلف اليمين!

مقولة الحق التاريخي:
تتناول الفقرات الثالثة األولى من اإلعالن 

مقولة الحق التاريخي:
-"في أرض إسرائيل نشأ الشعب اليهودي، -"في أرض إسرائيل نشأ الشعب اليهودي، 
والدينية  الروحانية  هويته  تشكلت  وفيها 

ذات  مستقلة  حياة  عــاش  وفيها  والسياسية، 
القومية  الثقافة  ذخــائــر  أبـــدع  وفيها  ســيــادة، 
واإلنسانية، وأعطى للعالم أجمع سفر األسفار 

الخالد."
بل  تــام،  وتجاهل  إنكار  الفقرة  هــذه  في 
ومحو، لحقيقة تاريخ الشتات الطويل لليهود. 
حيث أن تاريخ الجماعات اليهودية كان خارج 
فلسطين. كما أن التراث الثقافي لليهود قد 
تم وضعه خارج فلسطين، بما في ذلك معظم 

أســفــار الــعــهــد الــقــديــم الــتــي تحمل تــأثــيــرات 
واضحة لديانات الشرق األدنى القديم، وبعضها 

باآلرامية وليس بالعبرية.(٤)
-"بعدما ُأجلي الشعب من أرضه بالقوة ظل -"بعدما ُأجلي الشعب من أرضه بالقوة ظل 

باآلرامية وليس بالعبرية.(٤)
-"بعدما ُأجلي الشعب من أرضه بالقوة ظل 

باآلرامية وليس بالعبرية.(٤)

يكف  ولم  الشتات،  بلدان  في كل  لها  يكف وفيا  ولم  الشتات،  بلدان  في كل  لها  وفيا 
إلــى بالده  العودة  إلــى بالده عن الصالة وعــن األمــل في  العودة  عن الصالة وعــن األمــل في 

وأن يستأنف عليها حريته السياسية".
مقولة  اإلعــالن  من  الثانية  الفقرة  تتناول 
الشتات الجبري واالرتباط األبدي بين اليهود 

يقرها  التي  الحقيقة  أن  إال  فلسطين،  وبين 
مؤرخون إسرائيليون أن اليهود لم ُيجلوا عن 
أرضهم بالقوة. فالمعرف أن األسباط العشرة 
انقطع  ق.م)   ٧٢١) اآلشــوريــون  سباهم  الذين 
بقوا  الذين  اليهود  بقية  أمــا  تماما.  ذكرهم 
وتعرضوا للسبي البابلي (٥٨٦ ق.م) ثم عادوا 
وفقا  وتعرضوا  الفارسي،  الحكم  عهد  في 
للرواية التاريخية للطرد من فلسطين على يد 
اإلمبراطور تيتوس (٧٠م). إال أن هذا الطرد لم 
يشمل إال عددا من اليهود، بينما بقي اآلخرون 
في فلسطين، وفي األغلب اعتنقوا المسيحية 
وبعدها اإلسالم. عالوة على الهجرات الطوعية 
الــرومــان  تــاريــخ  مــن  أقـــدم  المتواصلة، وهــي 
الهجرة  أن  كما  البابلي.  السبي  مــن  وحتى 
فلسطين كانت  إلــى  الــشــتــات  مــن  الــيــهــوديــة 
مــحــظــورة بــأمــر ديــنــي، حــيــث كــانــت الــعــودة 
المخلِّص  المسيح  شخصية  بظهور  مرتبطة 
مــحــظــورة بــأمــر ديــنــي، حــيــث كــانــت الــعــودة 
المخلِّص  المسيح  شخصية  بظهور  مرتبطة 
مــحــظــورة بــأمــر ديــنــي، حــيــث كــانــت الــعــودة 

الـــذي سيأتي فــي آخـــرة األيـــام، وبــالــرغــم من 
الصلوات المشار إليها، إال أنها لم ترتبط بأي 
المحاوالت  تكن  ولم  للهجرة،  فعلي  مجهود 
الفردية للهجرة، تلقى أي قدر من االستحسان 
لدى اليهود، كما أن مفاهيم الحرية السياسية 
لهم  تخطر  يكن  والــســيــادة...لــم  واالستقالل 

على بال.(٥)
-"من خالل هذه الصلة التاريخية المتوارثة 
سعى اليهود في كل جيل للعودة والتوطن في سعى اليهود في كل جيل للعودة والتوطن في 
وطنه القديم؛ وفي األجيال األخيرة عادوا إلى وطنه القديم؛ وفي األجيال األخيرة عادوا إلى 

بالدهم جماعات...."
اليهودي،  الشعب  -"ضــرورة حل مشكلة 
الذي يفتقر إلى الوطن واالستقالل، عن طريق 

استئناف الدولة اليهودية في أرض إسرائيل"استئناف الدولة اليهودية في أرض إسرائيل"
الحق  مقولة  مــن  اإلعـــالن  يتخذ  وهــكــذا 
التاريخي المزعوم، مرتكًزا وسنًدا للمشروع 
االســتــيــطــانــي، مــتــجــاهــًال حــقــيــقــة الــمــشــروع 
التاريخي المزعوم، مرتكًزا وسنًدا للمشروع 
االســتــيــطــانــي، مــتــجــاهــًال حــقــيــقــة الــمــشــروع 
التاريخي المزعوم، مرتكًزا وسنًدا للمشروع 

الحديث،  االستعمار  من  كجزء  الصهيوني 
ــــاء األوائـــــل لــلــمــشــروع مــن غير  وكــــون اآلب
المتدينين وطرح مشروعات استيطانية بديلة 
الخطوات،  بعض  قدما  مضت  فلسطين  عــن 
وكان من الممكن أن ُيكتب لها االستمرار، 
كما كان من الممكن أن يكتب لمشروع 

فلسطين الفشل.
صورة األنا أو الذات التي يعرضها اإلعالن 
اإلعــالن،  ُيستهل  حيث  ُبعد.  من  أكثر  تتخذ 
إسرائيل  أرض  "فــي  بــعــبــارة  ــا،  ذكــرن كما 
يــهــودي، في  الــيــهــودي.."، و لفظ  الشعب  نشأ 
القاموس العبري: يهودي، عبري، عبراني، ٢-

"

""

وهكذا يتخذ 
إعالن دولة 
إسرائيل من 
مقولة الحق 

التاريخي المزعوم 
سندا للمشروع 

االستيطاني 
في تجاهًل 

لحقيقة المشروع 
الصهيوني

قراءة يف إعالن إقامة دولة إسرائيل
نصوص

٩٤



ربيع ٢٠٠٩

من سبط يهودا، ٣-الشيء الذي يخص اليهود. 
المفهوم  يتعدى   إذ�،  المصطلح،  فهذا    (٦)
الديني إلى المفهوم التاريخي والعرقي بغض 
الــنــظــر عــن صــحــتــه. وهـــذا الــخــلــط المتعمد 
ناحية  مــن  أفـــاد  قــد  الصهيوني  الــخــطــاب  فــي 
ناحية  اليهود، ومن  بين  المشروع  ترويج  في 
األطــراف  لــدى  المطلوب  الصدى  لقى  أخــرى 
الدولية، وحتى لدى العرب. إذ بدا الصراع على 
األرض كصراع طائفي بين يهود ومسلمين 
يعطي  القومي  المفهوم  بينما  ومسيحيين. 
قومي  وطــن  على  بالحصول  للمطالبة  الحق 
اقتضاء بالقوميات األخرى، وهو ما نجده في 
عبارة الحقة:  "وتمنح الشعب اليهودي وضعية 

األمة المتساوية في الحقوق بين الشعوب."
ــه في  ــوالت ــمــدل ويـــظـــل هــــذا الــمــصــطــلــح ب
الصهاينة  ـــدى  ل حــتــى  الــصــهــيــونــي  الــخــطــاب 
العلمانيين. فعلى سبيل المثال، يستهل مناحم 
بيجن، رئيس الحكومة فيما بعد، مذكراته 
لشعبي  أوًال  الــكــتــاب  هــذا  "كتبت  بــقــولــه: 
(اليهودي)...لكنني كتبت هذا الكتاب لغير 

اليهود، أيًضا..." (٧) 
(اليهودي)...لكنني كتبت هذا الكتاب لغير 

اليهود، أيًضا..." (٧) 
(اليهودي)...لكنني كتبت هذا الكتاب لغير 

يتكرر الطابع الديني في عبارة: "...وسوف 
تقوم على أسس الحرية والعدل والسالم، في 
يظهر  كما  إسرائيل..."  أنبياء  نبوءات  هدى 
هذا الطابع، جليا، في الفقرة الختامية لإلعالن 
بَمالذ  إيماننا  خــالل  "مــن  بعبارة:  تبدأ  التي 
إسرائيل، نحن نوقع بأيدينا للشهادة على هذا 
اإلعــالن"، وتعبير "تسور يسرائيل - صخرة 
أومالذ إسرائيل" هو تعبير غريب وغير شائع. 
وخلفية هذا األمر ترجع إلى رفض الفصائل 
يذكر  لم  إن  الوثيقة  على  التوقيع  الدينية 
بن جوريون  ما رفضه  فيها، وهو  الــرب  اسم 
الوسط،  الحل  هو  التعبير  هذا  بشدة. وكان 
القوى  بعض  تــراه  للحريديم  الخضوع  وهــذا 
السياسية أنه يزيد من المسافة بين إسرائيل، 
حيث  الــخــارج،  فــي  اليهودية  الطوائف  وبين 
وكانت  أرثــوذكــســيــيــن،  غير  معظمهم  أن 
هذه العبارة الخطوة األولى في سبيل خضوع 
المؤسسة  إلى ضغوط  القرارات  من  الكثير 

الدينية.(٨)
العبري،  األنــا  فهو  لألنا،  اآلخــر  البعد  أمــا 

حيث ورد في اإلعالن:
-"فــــي الــحــرب الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة، أسهم -"فــــي الــحــرب الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة، أسهم 
البالد بدوره  العبري في  االستيطاني  البالد بدوره التجمع  العبري في  االستيطاني  التجمع 

كامًال..."كامًال..."
البالد بدوره  العبري في  االستيطاني  التجمع 

كامًال..."
البالد بدوره  العبري في  االستيطاني  البالد بدوره التجمع  العبري في  االستيطاني  التجمع 

كامًال..."
البالد بدوره  العبري في  االستيطاني  التجمع 

-"...لذا فقد اجتمعنا، نحن أعضاء مجلس

العبري  االستيطاني  التجمع  ممثلو  العبري الشعب،  االستيطاني  التجمع  ممثلو  الشعب، 
والحركة الصهيونية.."

والشعوب  الدول  إلى  اإلعالن  يتوجه  كما 
المجاورة: "وندعوهم إلى التعاون، والمساعدة 
في  المستقل  الــعــبــري  الشعب  مــع  في المتبادلة  المستقل  الــعــبــري  الشعب  مــع  المتبادلة 

بالده"
والمصطلح، في حقيقته، أقدم من مصطلح 
"يهودي"، وليس هناك رأي حاسم في أصله. 
فهناك من يربطه بأحد أجداد الساميين، وهو 

عابر بن شالح بن أرفكشاد بن سام، فيما يرى 
بــأن االســم هــو كناية عــن إبراهيم  آخـــرون 
ألنه  أو  األردن،  نهر  عبر  ألنــه  الــســالم،  عليه 
كان يعبر من وطن آلخر.(٩) فضال عن آراء 
ثوبه  في  المصطلح  هنا  نقصد  لكننا  عــدة، 

الجديد، أي شخصية "العبري الجديد".
كنقيض  "الـــعـــبـــري"  مــصــطــلــح  ظــهــر 
لليهودي المرتبط بالشتات بما يحمله من ذل 
المرتبطة  الييديش  لغة  رفــض  وتــم  ومهانة، 

بمجتمع الشتات، وحلت محلها، ولو إسما في 
عليه  يؤكد  ما  وهــو  العبرية،  اللغة  البداية، 
اإلعــالن، رغم أن األولــى كانت أنسب للحياة 
خلق  إلــى  الصهيونية  سعت  وقــد  المعاصرة. 
نمط يهودي جديد على أرض فلسطين. وتم 
التي  المالمح  بنفس  الشتات  يهودي  تصوير 
المقوس،  الظهر  لليهود:  الــمــعــادون  رسمها 
واألنف المعقوف، والجبن والبخل، واالنعزال، 

واإليمان بالخرافات.. (١٠).
حملت الهجرة الثانية (١٩٠٤-١٩١٤) الكثير 
بعضهم من  روسيا،  القادمين من  الشبان  من 
المؤمنين باألفكار االشتراكية ويعتقدون في 
إمكانية خلق طبقة عاملة عبرية والسيطرة 
إدراجهم  اإلنتاج والحراسة، وتم  الفعلية على 
مثل  الجماعية،  االســتــيــطــان  مــشــروعــات  فــي 
"الكيبوتس"، واألحزاب، التي حملت الفتات 
الفتي)،  (العامل  هاتساعير  هبوعيل  عمالية، 
(عمال صهيون).(١١) فكان  تسيون  وبوعالي 
لهذه الهجرة الفضل في طرح الهوية العبرية. 
دفعة   (١٩١٩-١٩٢٤) الثالثة  الهجرة  أعطت  وقد 
لهذا االتجاه. وفي هذه الفترة ولد جيل جديد 
من أبناء المهاجرين، وهو جيل لم يَر الشتات 
ونشأ على أيديولوجيات مجتمع المستوطنين، 
الذي  الجيل  "الصبار"،  عليه  ُيطلق  ما  وهــو 
األصعدة  على  جديد  خلق كيان  عــبء  حمل 
المختلفة. لكن هذا االصطالح ال يعني فعليا 
يستثني  حــيــث  فلسطين،  فــي  ولـــد  مــن  كــل 
اليهود ذوي األصول الشرقية، ويضم من ولدوا 
وقد  فلسطين.(١٢)  إلى  وهاجروا  أوروبــا  في 
اعتمدت شخصية "العبري"، و"الصبار" على 
الشخصية  بين  التوليف  ومحاولة  االصطناع 
التاريخية والحاضر االستيطاني، وبين التراث 

الديني والعلمانية.
ة  وزاد االتجاه الرافض للدين إلى درجة فجَّ
حاول  وقــد  علنا.  الشعائر  انتهاك  في  تمثلت 
الجديد مستوحاة  للعبري  األدبــاء رسم صورة 
من أبطال "العهد القديم"، وهي صورة أقرب 
للعربي البدوي ابن البالد: جريء، قوي، شجاع، 
صلب، منتج. وتم تصوير االستيطان اليهودي 
واقــع  عــن  منفصل  مستقل  مثالي  كمكان 
يهود أوروبا، وذلك بتأثير الحركة الكنعانية 
التي تزعمها األديب يوناثان راطــوش، ودعت 
واعتبار  المنفى،  يهود  هوية  عــن  لالنفصال 
ينتمي  شرقي  مجتمع  االستيطاني  المجتمع 
الــوعــي  نــمــا  وقـــد   (١٣) إلـــى أرض كــنــعــان. 
للتضحية  واالستعداد  الغيرية  وقيم  الجمعي 

"

""

ظهر مصطلح 
"العبري" 

كنقيض لليهودي 
"العبري" 

كنقيض لليهودي 
"العبري" 

المرتبط بالشتات 
بما يحمله

من ذل ومهانة 
وتم رفض

لغة الييديش 
المرتبطة بمجتمع 

الشتات
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بالنفس.
إسرائيل دولة قائمة على الهجرة 

واالستيطان: 
إن الصهيونية مشروع إستيطاني إحاللي، 
ليست  فالهجرة  الهجرة.  الفقري هو  وعموده 
حال لمشكلة اليهود المشتتين، بقدر ما هي 
ال  الـــذي  االستيطاني  للمشروع  ووقـــود  أداة 
يمكن قراءته بمعزل عن االستعمار الحديث. 
اإلعـــالن مــوضــوع "الهجرة"،  تــنــاول  لــذا فقد 

التي ُوصفت بأنها "عودة":
للعودة  جيل  كــل  فــي  اليهود  سعى  للعودة -"...  جيل  كــل  فــي  اليهود  سعى   ..."-
والــتــوطــن فــي وطــنــه الــقــديــم؛ وفــي األجــيــال والــتــوطــن فــي وطــنــه الــقــديــم؛ وفــي األجــيــال 
الـــألخـــيـــرة عــــــادوا إلــــى بـــالدهـــم جــمــاعــات، 
فأحيوا  ومدافعين   ومغامرين  وطالئعيين، 
قرى  العبرية، وشيدوا  لغتهم  وأحيوا  القفار، 
ومدن، وأقاموا مجتمع استيطاني متنامي..."ومدن، وأقاموا مجتمع استيطاني متنامي..."

اليهودي،  الشعب  -"ضــرورة حل مشكلة 
في  اليهودية  الــدولــة  استئناف  طريق  عن  في ...  اليهودية  الــدولــة  استئناف  طريق  عن   ...
أرض إسرائيل، التي ستفتح أبواب الوطن على أرض إسرائيل، التي ستفتح أبواب الوطن على 

مصراعيها لكل اليهود..." 
من  الناجين  مــن  المتبقية  البقية  -"إن 

ويهود  أوروبــا،  في  الرهيبة  النازية  ويهود المذبحة  أوروبــا،  في  الرهيبة  النازية  المذبحة 
بلدان أخرى، لم يكفوا عن المغامرة بالهجرة 

إلى أرض إسرائيل".
-"تــفــتــح دولـــة إســرائــيــل أبــوابــهــا للهجرة 

اليهودية وجمع الشتات؛..... "
كل  في  اليهودي  الشعب  ندعو  نحن  كل -"  في  اليهودي  الشعب  ندعو  نحن   "-
بالد الشتات، ليلتف حول التجمع االستيطاني، بالد الشتات، ليلتف حول التجمع االستيطاني، 

بالهجرة والبناء، والوقوف بجانبه"

العالقة بالقوى االستعمارية
في  ــرعــرع  وت الصهيوني  الــمــشــروع  ـــد  ُول
كنف االستعمار، وقد طرح تيودور هرتزل، 
الصهيوني  المؤتمر  ومنظم  الصهيونية  نبي 
ــــدول  ال ـــإحـــدى  ب االســتــعــانــة  فـــكـــرة  األول، 
الكبرى كجزء ال يتجزأ من المشروع، مع 
بهذا  للقيام  أصلح  الدول  أي  دراسة  إمكانية 
تكتيك  استخدام  إمكانية  وكذلك  الــدور، 
اللعب على الحبلين. وقد كانت اإلمبراطورية 
في  مرشحتين  العثمانية  والسلطنة  األلمانية 
ثم  الـــدور،  بهذا  بريطانيا  قامت  ثــم  الــبــدايــة، 
مألته الواليات المتحدة بعد ذلك. لقد كان من 

األمور التي عني اإلعالن بإلقاء الضوء عليها 
بالقوى  ودولــتــه  الصهيوني  المشروع  عالقة 

العظمى المنتصرة في الحرب:
-"في الحرب العالمية الثانية، أسهم التجمع 
البالد بدوره كامًال،  العبري في  البالد بدوره كامًال، االستيطاني  العبري في  البالد بدوره كامًال، االستيطاني  العبري في  االستيطاني 
-"في الحرب العالمية الثانية، أسهم التجمع 
البالد بدوره كامًال،  العبري في  االستيطاني 
-"في الحرب العالمية الثانية، أسهم التجمع -"في الحرب العالمية الثانية، أسهم التجمع 
البالد بدوره كامًال،  العبري في  االستيطاني 
-"في الحرب العالمية الثانية، أسهم التجمع 

الحرية والسالم ضد  الحرية والسالم ضد في نضال األمم نصيرة  في نضال األمم نصيرة 
وبمجهوده  جنوده،  وبــدم  النازية.  الشر  قــوى 
الحربي، أخذ الحق في أن ُيعد ضمن الشعوب الحربي، أخذ الحق في أن ُيعد ضمن الشعوب 

المؤسسة لهيئة األمم المتحدة".
السبب الحقيقي في صياغة هذه العبارة هو 
إدخال إسرائيل في األمم المتحدة، حيث أنها 
في األساس منظمة تجمع الدول المنتصرة في 
الحرب. بينما لم تكن إسرائيل دولة وبالتالي 
لذا  الحرب،  في  حقيقية  مشاركة  تكن  لم 
فقد قدم بن جوريون بعد ذلك اقتراحا عبثيا 
بإعالن الحرب بأثر رجعي على ألمانيا. وُيذكر 
أن ِمئير فلنر، من الحزب الشيوعي، قد طالب 
بشجب حكومة االنتداب االستعمارية، إال أن 

طلبه قوبل بالرفض القاطع. (١٤) 

النازية
كانت أحداث النازية، دون الخوض فيها، 
الصهيونية.  األدبيات  في  مركزيا  موضوعا 
حق  لتبرير  كمقدمة  استخدامها  تــم  وقــد 
المجتمع  وابــتــزاز  وطـــن،  وجـــود  فــي  اليهود 
ــعــة  ــهــا كــذري ــغــالل ـــي، وكــــذلــــك اســت ـــغـــرب ال
الســتــخــدام الــقــوة ضــد الــبــريــطــانــيــيــن وضــد 
عدم  من  وبالرغم  البالد.  أبناء  الفلسطينيين 
صمود األطروحة أمام أي منطق، فإنها كانت 
مطروحة وبقوة. فعلى سبيل المثال، نجد في 
ـــه مــن خالل  مــذكــرات  مناحم بيجن: "...إن
الدم والنار والدموع والرماد قد ولد نوع جديد 
العالم  يعرفه  لم  نوع  البشرية،  الكائنات  من 
(اليهودي  عــام، هو   ١٨٠٠ اإلطــالق خــالل  على 
طفولتي  "منذ  تالية:  فقرة  وفــي  المحارب). 
ينشد  األلمان، وهو  قتله  الذي  والــدي  علمني 
إلى  يرجعوا  أن  يجب  اليهود  أن  هاتكفاه، 
(١٥) ويضيف في موضع   "... إسرائيل  أرض 
المذبوحين،  على  يشفق  ال  العالم  "إن  الحــق: 
هي  هذه  فحسب.  يحاربون  الذين  يحترم  إنه 
الحقيقة"(١٦). تتضح محورية هذا الطرح في 

احتالله فقرتين من نص إعالن الدولة:
إسرائيل  بشعب  ت  أَلمَّ التي  الكارثة  إسرائيل "إن  بشعب  ت  أَلمَّ التي  الكارثة  "إن 
ماليين  تعرض  حيث  األخــيــرة،  السنوات  ماليين في  تعرض  حيث  األخــيــرة،  السنوات  في 
اليهود في أوروبا للمذبحة، أثبتت من جديد، اليهود في أوروبا للمذبحة، أثبتت من جديد، 
وبـــالـــدلـــيـــل، ضـــــرورة حـــل مــشــكــلــة الــشــعــب  المستوطنون محتشدون أمام المبنى الذي تم منه إعالن قيام الدولة

قراءة يف إعالن إقامة دولة إسرائيل
نصوص
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اليهودي، الذي يفتقر إلى الوطن واالستقالل، 
عن طريق استئناف الدولة اليهودية في أرض عن طريق استئناف الدولة اليهودية في أرض 

إسرائيل...".
من  الــنــاجــيــن  مــن  المتبقية  الــبــقــيــة  "إن 
ويهود  أوروبــا،  في  الرهيبة  النازية  ويهود المذبحة  أوروبــا،  في  الرهيبة  النازية  المذبحة 
بلدان أخرى، لم يكفوا عن المغامرة بالهجرة 

إلى أرض إسرائيل..."
إال أن الواقع التاريخي يؤكد أن وجود دولة 
لليهود ما كان ليمنع أحداث النازية. فلو أقيمت 
دولة يهودية في ١٩٣٩ ولم يكن البريطانيين 
التصور  يمكن  ال  فلسطين،   في  موجودين 
أنها كانت ستصمد أمام جيوش رومل. فدول 
ويوغوسالفيا  واليونان  والنرويج  فرنسا  مثل 
تستطع  لــم  وبــولــنــدا  وبلجيكا  ــدنــمــارك  وال
مؤخرا  ف  تَكشَّ وقد  النازيين.  أمــام  الصمود 
بمجموعات  للدفع   خططوا  قد  النازيين  أن 
زعامات  وأن  فلسطين،  ليهود  لتصفية  خاصة 
ــك،  االســتــيــطــان خــطــطــت، فــي حــالــة وقــــوع ذل
النتحار جماعي على جبل الكرمل. كما أن 
النازيين لم  معظم من استطاعوا اإلفالت من 
يفكروا في الهجرة إلى فلسطين، ومعظم من 
استغالل  تم  ولقد  أدراجهم،  عــادوا  ذلك  فعلوا 
في  منها  الناجين  واستخدام  النازية،  أحــداث 
والدليل  استغالل،  أســوأ  الصهيونية  الدعاية 
األبرز هو السفينة "إكسودس"، التي كانت 
النازية،  معسكرات  مــن  فــاريــن  يهود  تحمل 
أدراجهم.(١٧)  العودة  فأجبرهم الصهاينة على 
نشر  على  الصهيونية  الــدعــايــة  ركــزت  وقــد 
أخبار عن اضطهاد اليهود في البلدان العربية، 
لها ظل  (١٨)  وهي أخبار يمكن أن يكون 
إلى  تهدف  الصهيونية  وكانت  الحقيقة،  من 
الربط بين تلك األحــداث وبين النازية بهدف 
مصيرا  يلقوا  أن  مــن  الــعــرب  اليهود  ترهيب 
مشابها ليهود ألمانيا، وبالتالي دفعهم للهجرة، 
للغرب،  الموجهة  الدعاية  أخــرى  ناحية  ومــن 

البتزاز مشاعرهم، ولتشويه صورة العرب.

القوة القانونية
غني عن القول أن الصهيونية استندت إلى 
عدة ركائز، من بينها الشحن النفسي لليهود 
من أجل تشبعهم باألفكار الصهيونية، وقوة 
المسلح،  والعمل  باالستيطان  الــواقــع  األمـــر 
للحصول على سند  السعي  إلــى جانب   وذلــك 
األمر  أيا كان، يتكاتف مع سياسة  قانوني، 
الواقع. فبعد المقدمة التي طرحت مقولة الحق 
التاريخي، ينتقل إعالن قيام الدولة الصهيونية 

إلى الحديث عن المؤتمر الصهيوني األول:
العبري،  التقويم  العبري، -"وفي عام ٥٦٥٧ حسب  التقويم  -"وفي عام ٥٦٥٧ حسب 
المؤتمر  انعقد  ميالديا،   ١٨٩٧ عــام  الموافق 
اليهودية  الدولة  نبي  لدعوة  تلبية  اليهودية الصهيوني،  الدولة  نبي  لدعوة  تلبية  الصهيوني، 
تـــيـــودور هــرتــســل، وأعـــلـــن عـــن حـــق الشعب 

اليهودي في النهضة القومية في بالده."اليهودي في النهضة القومية في بالده."
-"تم االعتراف بهذا الحق بتصريح بلفور 
التصديق  وتــم  نــوفــمــبــر١٩١٧،  مــن  الثاني  التصديق فــي  وتــم  نــوفــمــبــر١٩١٧،  مــن  الثاني  فــي 
عليه بالتصويت في عصبة األمم، الذي أعطى عليه بالتصويت في عصبة األمم، الذي أعطى 
بين  التاريخية  للصلة  دولــيــة   صالحية  قــوة 
وِلَحقِّ  إسرائيل،  أرض  وبين  اليهودي  وِلَحقِّ الشعب  إسرائيل،  أرض  وبين  اليهودي  وِلَحقِّ الشعب  إسرائيل،  أرض  وبين  اليهودي  الشعب 
الشعب اليهودي في استئناف وجوده في وطنه الشعب اليهودي في استئناف وجوده في وطنه 

القومي."القومي."
التاريخي  الحق  مقولة  أن  نجد  وهــكــذا 
الصهيوني،  المؤتمر  لعقد  منطلقا  أصبحت 
ـــذي "أعــلــن عــن حــق الــشــعــب الــيــهــودي في  ال
النهضة القومية في بالده". وال حاجة، بالطبع، 
أي  تلزم  ال  المؤتمر  هــذا  قـــرارات  إن  للقول 
فليست  بالفعل.  فيه  المشاركين  حتى  أحــد، 
له أي صفة تعطي لقراراته صفة اإللــزام. ثم 
كان هذا الحق خطوة للحصول على تصريح 
األمــم،  فــي عصبة  والــتــصــويــت عليه  بــالــفــور 
هذا  منح  في  الصالحية  لبلفور  كانت  فهل 
الوطن  لم يكن  ذلك،  وبافتراض  التصريح؟ 
القومي الذي تحدث عنه بالفور بالضررة دولة، 
ولو أراد أن يكتب في خطابه كلمة "دولة" 

لفعلها.(١٩) 
في  بلفور  تصريح  من  اإلعــالن  ينتقل  ثم 
خطوة واحدة إلى قرار التقسيم متجاهال كل 
األحداث التي وقعت طوال ثالثين عاما، ومنها 
اللجان  وكل   ١٩٣٦ وثــورة   ١٩٢٩ البراق  هبة 

الدولية والكتب البيضاء...:
الجمعية  اتخذت  نوفمبر١٩٤٧،   ٢٩ الجمعية -"فــي  اتخذت  نوفمبر١٩٤٧،   ٢٩ -"فــي 
العامة لألمم المتحدة قرارا ُملزما بإقامة دولة 
يهودية في أرض إسرائيل.... وهذا االعتراف يهودية في أرض إسرائيل.... وهذا االعتراف 
في  اليهودي  الشعب  بحق  المتحدة  األمــم  في من  اليهودي  الشعب  بحق  المتحدة  األمــم  من 

إقامة دولته ال ُيمكن مصادرته".
أن  اليهودي  للشعب  الطبيعي  الحق  -"إنــه 
يكون ككل الشعوب أن يكون مستقًال في يكون ككل الشعوب أن يكون مستقًال في يكون ككل الشعوب أن يكون مستقًال في 
أن  اليهودي  للشعب  الطبيعي  الحق  -"إنــه 
يكون ككل الشعوب أن يكون مستقًال في 
أن  اليهودي  للشعب  الطبيعي  الحق  أن -"إنــه  اليهودي  للشعب  الطبيعي  الحق  -"إنــه 
يكون ككل الشعوب أن يكون مستقًال في 
أن  اليهودي  للشعب  الطبيعي  الحق  -"إنــه 

دولته ذات السيادة". 
لقد أصـــدرت األمـــم عــدة قــــرارات شديدة 
تقسيم  وهــي  نوفمبر:  مــن   ٢٩ فــي  األهــمــيــة 
االنتداب  تحت  واقعة  كانت  التي  فلسطين، 
وهناك  وعربية،  يهودية  لدولتين  البريطاني، 
أساس لما تردد من قيام إسرائيل باالتفاق مع 
الضفة  باحتالل  األخــيــرة  تقوم  حتى  األردن 

مخطوطة اإلعالن على لفافة من الرق، 
تشبه لفافات النصوص الدينية اليهودية
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التي  الفلسطينية  الــدولــة  وتجهض  الغربية، 
تحدث عنها القرار.

أما عبارة "ال يمكن مصادرتها" أنه في ذلك 
الوقت بالذات ترددت في األمم المتحدة فكرة 
إلى  الحرب  اندالع  أدى  القرار، حيث  إلغاء هذا 
إعادة عدة دول التفكير في مدى صحة القرار، 

وعلى رأسها الواليات المتحدة. (٢٠).
فُيفندها  الطبيعي"،  "الــحــق  مــزاعــم  أمــا 
كــون الــيــهــود أصــحــاب ديــانــة ولــيــســوا شعًبا، 
ولم يكن هناك أي سند قانوني يعطي الحق 

ألصحاب الديانات في إقامة دول.

قوة التقدم والحرية والمساواة
نفسه من  الصهيوني  الكيان  مثلما ربط 
الصعيد  على  االســتــعــمــاريــة  بــالــقــوى  الــبــدايــة 
العملي، فإنه يطرح نفسه على الصعيد النظري 
كجزء من العالم المتقدم، وهو ما يفيده في 
وفي  لالستعمار،  سياسيا كذراع  نفسه  طرح 
االستعماري  المبرر  إلى  يستند  نفسه  الوقت 
تأتي  التي  المتحضرة  األقلية  وهو  التقليدي، 

حاملة مشعل التقدم لمجتمع بدائي متخلف.
بأنه:  االستيطاني  التجمع  وصــف  حيث 
"يحمل معه بشائر التقدم لكل سكان البالد 

ويطمح في االستقالل الرسمي".ويطمح في االستقالل الرسمي".
-"وسوف تعكف على تنمية البالد لصالح 
ــقــوم عــلــى أســس  كـــل ســكــانــهــا؛ وســــوف ت
ــســالم فــي هـــدى نــبــوءات  ــعــدل وال ــســالم فــي هـــدى نــبــوءات الــحــريــة وال ــعــدل وال الــحــريــة وال
التامة  الــمــســاواة  وستحقق  إســرائــيــل؛  أنبياء 
لكل  والسياسية  االجتماعية  الــحــقــوق  لكل فــي  والسياسية  االجتماعية  الــحــقــوق  فــي 
أو  الدين  أساس  على  تمييز  بدون  مواطنيها 
الدين،  تضمن حرية  وهي  الجنس،  أو  الدين، العرق  تضمن حرية  وهي  الجنس،  أو  العرق 
والرأي، واللغة، والتعليم والثقافة، وستحافظ 

على األماكن المقدسة لكل الديانات..."
لم تتبَن إسرائيل سياسة مساواة من أي نوع، 
مواطنيها  كل  لصالح  البالد  تنمية  ومقولة 
هي أكذوبة، وليست هناك حرية دينية. فحتى 
أحيان  في  يستطيعون،  ال  العلمانيين  اليهود 
نتيجة  الشخصية  بحرياتهم  التمتع  كثيرة، 
لسيطرة المؤسسة الدينية. كما أن السكان 
يــصــنــفــون وفــقــا لــلــعــرق والــطــائــفــة الــديــنــيــة 
من  المفرغة  الجملة  وهذه  رأسهم.  ومسقط 
للجملة  أي مضمون واقعي هي فقط توطئة 

التالية مباشرة:
األمم  ميثاق  بمباديء  ملتزمة  -"وتكون 
مستعدة  ستكون  إسرائيل  ودولــة  المتحدة. 
لألمم  الممثلة  المؤسسات  كل  مع  للتعاون 

العامة الجمعية  قـــرار  تنفيذ  فــي  العامةالــمــتــحــدة  الجمعية  قـــرار  تنفيذ  فــي  الــمــتــحــدة 
على  وتعمل   ١٩٤٧ نوفمبر   ٢٩ بتاريخ  الصادر 
إسرائيل  ألرض  االقتصادية  الــوحــدة  تحقيق 

بأكملها."
فبينما كانت سطور البيان ُتصاغ، كانت فبينما كانت سطور البيان ُتصاغ، كانت 
واسعة  عرقي  تطهير  بعملية  تقوم  إسرائيل 
الــشــائــع،  بالمصطلح  "تــرانــســفــيــر"  الــنــطــاق، 
وحتى نهاية الحرب كانت قد أجلت ما ال يقل 
العزل،  الفلسطينيين  من  ألــف  سبعمائة  عن 
العدد  بينما  الرسمي،  اإلسرائيلي  العدد  وهــو 
البريطاني الرسمي بين تسعمائة ألف ومليون 
ــمــذابــح هي  ومــائــتــي ألــــف، وكــانــت أبــشــع ال
منظمتي  اقترفتها  التي  ياسين،  ديــر  مذبحة 
رفضت  كما   .١٩٤٨/٤/٩ في  وليحي  إيتسل 
إسرائيل إعادة الالجئين لموطنهم، ومن حاول 
واعتباره  للقتل  يتعرض  كــان  العودة  منهم 
ــر بــالــمــالحــظــة أن الــبــيــان  "مــتــســلــال". وجــدي
للفلسطينيين،  المتساوية  المواطنة  يعطي 
بينما تمثيلهم النيابي يجب أن يكون مالئما 
فحسب، حيث أن الحركة الصهيونية كانت 
المواطنة  الفلسطينييين  منح  فكرة  تتبنى 
بـــدون حــق الــتــصــويــت، وحــتــى يومنا هــذا لم 
تسمح أية حكومة بضم أية كتلة عربية في 

االئتالف الحكومي.(٢١)

العرب
توجه اإلعــالن، في الجزء الرابع منه، إلى 
الدول  أو  العرب، سواء من سكان فلسطيني 

المجاورة:
-"ونـــحـــن نــدعــو-حــتــى فــي ظــل الــهــجــوم -"ونـــحـــن نــدعــو-حــتــى فــي ظــل الــهــجــوم 
أبناء  لــه منذ شــهــور-  نتعرض  الــذي  أبناء الــدامــي  لــه منذ شــهــور-  نتعرض  الــذي  الــدامــي 
الشعب العربي، سكان دولة إسرائيل للحفاظ الشعب العربي، سكان دولة إسرائيل للحفاظ 

على السالم، وأخذ دور في بناء الدولة...."على السالم، وأخذ دور في بناء الدولة...."
-"نحن نمد يد السالم، وحسن الجوار، إلى 
كل الدول المجاورة وشعوبها، وندعوهم إلى 
التعاون، والمساعدة المتبادلة مع الشعب العبري 
إســرائــيــل مستعدة  دولــة  بـــالده.  فــي  إســرائــيــل مستعدة المستقل  دولــة  بـــالده.  فــي  المستقل 
لإلسهام بدورها في الجهود المشتركة لتقدم لإلسهام بدورها في الجهود المشتركة لتقدم 

الشرق األوسط كله.
لعل من أهم المقوالت التي روج لها الخطاب 
بال  لشعب  شعب  بال  مقولة"أرض  الصهيوني 
أرض"، وهـــي تــنــطــوي عــلــى الــتــجــاهــل الــتــام 
صمود  عــدم  ومــع  العربي.  للوجود  والمتعمد 
الــواقــع فــي فلسطين، ظهر  أمــام  األطــروحــة 
مصطلح "المسألة العربية"، الذي احتل مساحة 
الصهيونيين.  والخطاب  الفكر  في  كبيرة 

وجاءت حرب ١٩٤٨، فانسحبت المسألة العربية 
وحلت  الساحة،  من  الصهيونية  أثارتها  التي 
مسألة  الصهيوني  االهتمام  دائــرة  في  محلها 
مثل  فــظــهــرت  مصطلحات  ــيــل،  إســرائ أمـــن 
و"الخطر  العربي"،   - اإلسرائيلي  "الــصــراع 
قيام  سبقت  التي  الفترة  ففي  الــعــربــي"،(٢٢) 
التطرق  الحاسمة، قل  األيام  دنو  الدولة، ومع 
إلى "المسألة العربية"، ويرجع ذلك إلى سيادة 
يهودية على كل  دولــة  إمــا  الحل  بــأن  الوعي 
وصاية  وفرض  تقسيم  أو  إسرائيل"،  "أرض 

دولية على العرب.(٢٣)              
ـــجـــاه  ــى الـــخـــطـــاب الــصــهــيــونــي االت ــن ــب ت
نــحــو الــتــعــمــيــم الــمــتــعــمــد فــي الــحــديــث عن 
وهو  األصليين،  المواطنين  الفلسطينيين، 
مذكرات  المثال،  سبيل  على  تعكسه،  مــا 
بعد.(٢٤)  فيما  الــوزراء  رئيسة  مئير،  جولدا 
مصطلح  يذكر  لم  بيجن،  مناحم  وكذلك 
الفلسطيني"  "الشعب  أو  "الفلسطينيون"، 
والتحديد  "العرب"،  دوما عن  أبــدا، وتحدث 
العربية،  الجيوش  عن  التحدث  عند  الوحيد 
وهــــو يــصــب فـــي مــصــلــحــة تــصــويــر األمـــر 
وبالتالي  حــدودهــا،  لها  دول  مــن  كــاعــتــداء 
أحد  فــي  بينما  الــحــرب،  فــي  لها حــق  فليس 
األشهر  "فــي  المثال:  سبيل  على  المواضع 
كانت  وبينما  العربي،  الــغــزو  سبقت  التي 
ــعــراق،  الــــدول الــعــربــيــة الــخــمــس (مــصــر، ال
سوريا، لبنان، وشرق األردن) تستعد للهجوم، 
أكملنا نحن هجماتنا على األحياء والمناطق 

العربية"(٢٥).   
فنحن نــجــد أنــفــســنــا، فــي الــمــجــمــل، أمــام 
بمساعدة  حــرًبــا،  يــشــنــون  محليين  "عــــرب" 
العبري"،  "الشعب  دولة  مجاورة، ضد  "دول" 
الذي يقف في موقع ندية، عبري أمام عربي، 
والـــذي يمد يــده بــالــســالم مــن أجــل "الــشــرق 
الــذي  االستعماري  المسمى  وهــو  األوســـط"، 
ُيطلق على الوطن العربي، ويستطيع استيعاب 

وجود الكيان الصهيوني فيه.
ُذيل اإلعالن بتوقيع ٣٧ شخصا، هم أعضاء 

وجود الكيان الصهيوني فيه.
ُذيل اإلعالن بتوقيع ٣٧ شخصا، هم أعضاء 

وجود الكيان الصهيوني فيه.

الشعب، وقع ٢٥ منهم  ُأطلق عليه مجلس  ما 
ُذيل اإلعالن بتوقيع ٣٧ شخصا، هم أعضاء 
الشعب، وقع ٢٥ منهم  ُأطلق عليه مجلس  ما 
ُذيل اإلعالن بتوقيع ٣٧ شخصا، هم أعضاء 

في  ١٢ منهم  بينما كــان  البيان،  إعــالن  فــور 
ـــم يــســتــطــيــعــوا تــخــطــي الــجــيــوش  الـــقـــدس ول
حاييم  تــوقــيــع  مــوضــع  بــقــي  بينما  الــعــربــيــة، 
إذ  خاليا،  األبــجــدي،  الترتيب  وفــق  وايــزمــان، 
ــرأس  اعــتــرض عــلــى احــتــالل بــن جــوريــون ل

القائمة، خالف الترتيب األبجدي.
معروفين  غير  الموقعين  أســمــاء  معظم 

قراءة يف إعالن إقامة دولة إسرائيل
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(١) بن كسبيت، وآخرون، إسرائيل-٥٠ عاما، (بالعبرية)، مختارات من الصحف، إصدار معاريف ١٩٩٨. بتاريخ مايو ١٩٤٨.
(٢) تعتمد الدراسة على نص الوثيقة، والصورة الضوئية للمخطوطة، المنشورين على الموقع الرسمي للكنيست.

http://www.knesset.gov.il/docs/heb/megilat.htm
(٣) المقصود هو كتاب العهد القديم.

(٤) يوسي جورفيتس: في أعقاب الوثيقة المفقودة.
http://news.nana10.co.il/Article/?ArticleID=373003&sid=126 بتاريخ:٢٠٠٦/٥/٣.
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(٨) رشاد الشامي، إشكالية الهوية في إسرائيل، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، الكويت، عدد ٢٢٤، أغسطس/آب ١٩٩٧. ص ٥٧.
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١٩٩٨، نسخة إليكترونية، مركز تكنولوجيا التعليم، وزارة التعليم والثقافة اإلسرائيلية.

(١٣) د.تامار بروش: خطاب لكل العصور، (بالعبرية) الجامعة المفتوحة، وحدة الدراسات الخارجية، نشر مسكال، ١٩٩٣. نسخة إليكترونية. مركز تكنولوجيا 
.http://lib.cet.ac.il/Pages/sub.asp?item=7187 .التعليم، وزراة التعليم والثقافة اإلسرائيلية

(١٤) ش.ن أيزنشتدت وموشيه ليسكي: الصهيونية والعودة إلى التاريخ إلعادة تحريرة. (بالعبرية)، يد يتسحاك بن تسيفي، القدس
.www.amalnet.k12.il نسخة إليكترونية

(١٥) محمود، مصدر سبق ذكره، ص ١٥.
(١٦) المصدر نفسه، ص٣٠.

(١٧) جورفيتس: مرجع سبق ذكره.
(١٨) بن كسبيت، وآخرون، مصدر سبق ذكره، بتاريخ أغسطس ١٩٤٨، ٨ أكتوبر ١٩٤٨.

(١٩) جورفيتس: مرجع سبق ذكره.
(٢٠) المرجع نفسه.
(٢١) المرجع نفسه.

(٢٢) أيزنشتدت وليسكي: مرجع سبق ذكره.
(٢٣) ي. جوراني: المسألة العربية والمشكلة اليهودية. (بالعبرية) تل أبيب ١٩٨٥، ص٣٥٦، ٣٥٧.

(٢٤) مئير، مصدر سبق ذكره.
(٢٥) محمود، مصدر سبق ذكره، ص١٧٣.

(٢٦) إيتسل: إختصار إرجون تسفائي لئومي، المنظمة العسكرية القومية.
(٢٧) ليحي: اختصار لوحمي حيروت يسرائيل، المقاتلين من أجل حرية إسرائيل.

(٢٨) يوسي جورفيتس: مرجع سبق ذكره.
(٢٩) المرجع نفسه.

دورا  لــهــم  يــعــرف  وال  ـــعـــادي،  ال للمستوطن 
لكنهم جزء  الصهيوني.  المشروع  في  بارزا 
مباي  أحـــزاب  مــن  االستيطاني،  الــجــهــاز  مــن 
ومـــبـــام ومــــزراحــــي، وكـــذلـــك مـــن أجــــودات 
إسرائيل والحزب الشيوعي. بينما تم استبعاد 
 (٢٦) إيتسل  أعضاء  والقوميين،  اإلصالحيين 

وليحي (٢٧) .
إطار سياسة بن  االستبعاد في  وكان هذا 
جوريون ضد تلك المنظمات وهو ما أدى إلى 
خطر  في  الوشيك  والوقوع  المسلح،  الصدام 
الــصــهــيــونــيــة وبعضها  الــفــصــائــل  بــيــن  حـــرب 

البعض.

الــمــحــكــمــة  أعـــلـــنـــت   ١٩٤٨ عـــــام  فــــي 
اإلسرائيلية العليا أن "وثيقة االستقالل" هي 
يؤمن  وما  الشعب"  "حلم  عن  تعبر  وثيقة 
أيــة قــوة تذكر أمــام  بــه، إال أنــه ليست لها 
القانون، أو حتى أي قرار انتدابي يتعارض 
أساسا  يــكــون  أن  شــأنــه  مــن  ولــيــس  معها، 
قــانــون آخــر. ولــم يتغير  إلــغــاء أي  لسن أو 
تم سن  التسعينات  في  أنــه  إال  الوضع،  هــذا 
القوانين األساسية التي اعتبرت نص إعالن 
الدولة بمثابة حجر األساس لما أطلق عليه 

الثورة التشريعية (٢٨). 
بدون  دولــة  اللحظة،  هــذه  حتى  إسرائيل، 

دستور وال حدو.د وخالفا لما ورد في البيان، 
أجريت انتخابات الجمعية التأسيسية بعد ثالثة 
أشهر عن الموعد المضروب، وفي ١٩٤٩/٢/١٦، 
الدستور،  صياغة  التأسيسية  الجمعية  ألغت 
للكنيست،  األولى  الدورة  تمثل  أنها  وأعلنت 
وهو ما دعا عضو  الجمعية اإلصالحي هليل 
ــات  ــوالي ــهــجــرة إلـــى ال كــــوك، لــالحــتــجــاج وال
عدم صياغة  أسباب  ومن  عــودة.  بال  المتحدة 
مع  الموقف  القدرة على حسم  الدستور عدم 
الفصائل الدينية التي تتمسك بالطابع الديني 
حاليا،  المطروحة  القضية  وهي  للدولة(٢٩). 

والمعروفة باسم "يهودية الدولة".

قراءة يف إعالن إقامة دولة إسرائيل
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دفاعا عن املقاومة
.. ال عن محاس

* الكتاب: محاس من الداخل
(القصة غري املروية عن املقاومني والشهداء 

واجلواسيس)
* املؤلف: زكي شهاب

* الناشر: الدار العربية للعلوم ناشرون
* تاريخ النشر: ٢٠٠٨

يوسف قمر

خذ عندك المثل اآلتي: ما حدث في غزة من استئثار حماس بالسلطة 
في يونيه ٢٠٠٧ بعد تشكيلها للحكومة عقب فوزها بأغلبية كاسحة في 
االنتخابات التشريعية التي أجريت في يناير ٢٠٠٦، وبداية حصار غزة من 
قبل العدو الصهيوني وتجويعها واجتياحها أكثر من مرة خلف بعضها ما 
يزيد عن مائة قتيل، ثم أخيرا الحرب الهمجية التي خلفت وحدها أكثر 
من ١٣٠٠ قتيل مدني. ماذا يعني هنا توجيه النقد لحماس وتحميلها مسئولية 
ما يحدث، حتى ولو تعالت الصيحات ضد الجرائم اإلسرائيلية؟ اإلجابة هي: 
الوقوف عمليا في جانب إسرائيل وحليفتها السلطة الفلسطينية التي تلعب 

دورا معاديا للمقاومة والتحرر.
يحاول زكي شهاب طوال كتابه التأصيل لفكرة الوقوف على الحياد. 
فلقد قام بإجراء لقاءات ومقابالت أسفر بعضها عن صداقات متينة وعالقات 
مبنية على تبادل الود واالحترام، مع قادة كل الفصائل الفلسطينية من 
عرفات والشيخ ياسين، إلى كوادر لعبت أدوارا أخرى هامة وإن لم تحظ 

بنفس شهرة الزعماء.
وبلغة صحفية مصبوغة بروح أدبية حّول شهاب كل اللقاءات العديدة 
الجواسيس  حتى  الشهداء،  وأهالي  والمقاومين  القادة  مع  أجراها  التي 
الذين تم كشفهم بين صفوف المقاومة، باإلضافة إلى كمية المعلومات 
واألحداث والتواريخ، حّول كل هذا إلى كتاب يروي تاريخيا قصة صعود 
عمل  كمجموعات  نشأتها  منذ  (حماس)  اإلسالمية  المقاومة  حركة 
خيري، مرورا بإعالنها عن نفسها كحركة سياسية في ديسمبر ١٩٨٧ 
مع بداية انتفاضة األقصى وتشكيل جناحها العسكري (كتائب الشهيد 
عز الدين القسام)، وصوال إلى ما تعانيه كسلطة في غزة غير معترف بها 

ومحاصرة من جانب كل األعداء.
الكتاب غني بالتفاصيل والحكايات والحوارات، وفي تقديري يمكن 
االعتماد عليه بكل ثقة كمصدر قوي عن حركة حماس، وباإلضافة إلى 
ذلك فهو يساعدك على التهامه سريعا بأسلوبه وقدرته على تقطيع األحداث 
والمشاهد كفيلم سينمائي، لتخرج بتصور مختلف عن كيفية التعامل 

مع األحداث وتسلسلها. 
ولكن يبقى السؤال: لماذا يحاول الكاتب في تحليله ومواقفه الوقوف 
خارج هذه الصراعات وكأنه يحكي عن تاريخ سحيق؟ ألم يكن من 
الجئي ١٩٤٨؟ اإلجابة يمكننا أن نجدها في الفقرة األخيرة من التمهيد: 
"كم من الدماء ينبغي أن تهرق بعد، لتؤثر على صانعي القرار وتحثهم 
والعدالة  السالم  إلحقاق  الممهدة  ولكن  الصعبة  بالخطوات  القيام  على 

للفلسطينيين، والسالم واألمن لإلسرائيليين".
إذ�، فالتسوية والسالم العادل هما مطلب من يدعي الحياد دوما! هذا 
بصرف النظر عن المواقف الحقيقية على األرض. التصور هنا هو أن العنف 
يولد العنف بصرف النظر عن المعتدي، وأن اإلسرائيليين والفلسطينيين 

ليسوا أكثر من طرفين متساويين. وهذا طبعا هراء.
يمكننا القول أن طبيعة عمل المؤلف كصحفي تنقل بين العديد 
في  شهرة  األكثر  الفضائية  والمحطات  والصحف  األنباء  وكاالت  من 
عالم التغطيات السياسية، باإلضافة إلى عالقاته القوية بكل قادة الفصائل 
الفلسطينية دون التمييز بين الراديكالي منها والمتخاذل والمتحالف مع 
األعداء، يمكننا القول أن كل هذا ربما لعب دورا في جعل المؤلف يتبنى 
"دور" المحايد المنفصل عن المعركة وغير القادر على رؤية الصراع من 

زاوية مصلحة الجماهير.
وبالرغم من محاولته تجاوز عمله الحكائي والوصفي بفصل تحليلي 

مراجعاتمتابعات
 يف الفكر والفن والثقافة

بعد قيام الجمهورية اإلسالمية في إيران ١٩٧٩، بدا أن هناك أقسام من 
القوى السياسية في العالم أصيبت بمرض اإلسالموفوبيا. زاد هذا المرض 
العضال عندما برزت على السطح مقاومة إسالمية في لبنان وفلسطين، 
ومؤخرا في العراق. وعنوة تم خلط كل األوراق. فال فرق بين حماس 

والقاعدة، كلهم في سلة واحدة: إسالميون، ظالميون، معادون.
انعكس هذا المرض على كثير من الكتابات اليسارية والوطنية 
الحياد،  على  الوقوف  تدعي  التي  الكتابات  على  وكذلك  والليبرالية، 
ومعاداة  لنقد  الميل  أن  ذلك  شهاب.  لزكي  أيدينا  بين  الذي  كالكتاب 
الحركات اإلسالمية وأجنحتها المقاومة، يكون األكثر ترجيحا في حالة 
تبني منهج الحياد الذي ليس له في السياسة أي محل من اإلعراب. فعندما 
تدور المعارك على األرض وتبدأ القوى في التمترس، ال توجد مساحة 

للوسطية.
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أخير بعنوان "مستقبل حماس"، باإلضافة للخاتمة، فإن المؤلف لم يستطع 
تجاوز ميوعة الحيادية. فكيل النقد لفتح وحماس على السواء يؤكد على 
موقف المؤلف التطهري من أخطاء الجانبين. ويبقى أخيرا أن الكاتب لم 
يستطع أن  يشرح لنا األسباب التي جعلت المقاومة إسالمية تتبوأ صدارة 
المشهد، وكذلك األسباب التي أدت إلى تواري الفصائل اليسارية والوطنية 
العلمانية عن لعب دور المقاوم كما كان األمر منذ منتصف الستينيات 
ولمدة عشرين عاما. فبالتأكيد جمهور هذه الحركات وكوادرها كان 
من الممكن أن يظلون منتمين لليسار إذا ظل هذا األخير وفيا لراديكاليته 
والرتباطه بالناس، أي إذا ظل طارحا نفسه كفصيل مقاوم من أسفل يبني 

مشروعه السياسي للتحرر على حركة الجماهير وكفاحها.

حاكموا صناع مناخ التعذيبالكتاب: حاكموا صناع مناخ التعذيبالكتاب: حاكموا صناع مناخ التعذيب  *
(التعذيب جرمية ضد اإلنسانية)

* املؤلف: عاطف شحات سعيد
* الناشر: مركز هشام مبارك للقانون

* تاريخ النشر: نوفمرب ٢٠٠٨

تسقط دولة استالب احلريات 
وامتهان اإلنسان

يوسف قمر

التعذيب دايما في ودني.. أول ما باسمع صوته أعرف إني طالعه للتعذيب.. 
كنت باتعذب فترة طويلة أربع أو خمس ساعات كل يوم لمده عشرة أيام.. 
دايما التعذيب كان بالليل.. أنا ما كنتش عارفة الليل من النهار.. في اآلخر 
أغمي علي بيقولوا مده طويلة.. علقوني من إيد واحده.. كان األلم فظيع.. 
كنت باصرخ.. كهربوني في كل جسمي وفي أماكن الحساسة أكثر.. 
لغاية ما بقي جسمي كله كدمات كانت زرقة ولغايه  ده غير الضرب 
دلوقتي بتوجعني.. كنت عريانة ما عدا المالبس الداخلية.. مسكوني من 
أماكن حساسة (صدري).. علقوا علي وأنا عريانة إن أنا تخينة وشتموني 
شتيمة قذرة.. هددوني باالعتقال.. قالوا لي إذن االعتقال جاهز وهيطردوا 

أمي من البيت وهيدخلوا عيالي الملجأ.."
يالقيه  لما  إحصاؤها  يمكن  ال  كثيرة  أمثلة  من  مثال  مجرد  هذا 
في  الشرطة  قَبل ضباط  من  مالهمش ضهر"  "اللي  الفقراء  المواطنون 
األقسام ومقار مباحث أمن الدولة. فهناك أمثلة أخرى عن التعذيب الجماعي 
النفوذ أو للضغط لالعتراف  ألسر، بل وقرى بأكملها، إرضاء ألصحاب 
بجرائم لم ترتكب، أو لمجرد الوصول لمعلومات تفيد في القبض على 
وحشي،  لتعذيب  تعرضوا  الذين  بعض  وفاة  حاالت  غير  هذا  ما.  شخص 
ثم إلقاء جثثهم في عرض الطريق أو دفنهم تحت حراسة مشددة وتهديد 

أسرهم بالتنكيل بهم في حالة تقدمهم بأي شكاوى.
بمجرد  أو  الصدفة  بطريق  ليس  لنا،  تكشف  الهامة  الدراسة  هذه 
للتقارير  وبالرجوع  الموثقة،  واألحداث  بالوقائع  بل  العابرة،  المالحظة 
والنصوص الحقوقية ومواد القوانين، أن التعذيب في مصر ليس مجرد أداء 
فردي لبعض الضباط حتى ولو كثروا، ولكنه تعبير عن سياسة منهجية 
ويتسم حدوثه باالنتظام والنظامية عالوة على انتشاره الواسع، وبالتالي عبر 
جملة من المقارنات واالستنتاجات العملية يصل الباحث لنتيجة مفادها أن 
التعذيب في مصر واحدة من الجرائم ضد اإلنسانية تماما كجرائم الحرب 

واإلبادة الجماعية.
تنقسم الدراسة ذات الطابع الحقوقي، باستثناء المقدمة والتمهيد وبعض 
المالحق، إلى أربعة أقسام رئيسية. يطرح القسم األول التعريفات الخاصة 
بمفهوم الجريمة ضد اإلنسانية في تطورها التاريخي ومتى يصبح التعذيب 

جريمة ضد اإلنسانية. 
أما القسم الثاني فخصصه الباحث لإلجابة على السؤال األساسي الذي 
يطرحه البحث وهو: هل وصل التعذيب في مصر لمستوى الجريمة ضد 
اإلنسانية؟ ومن خالل العديد من تقارير لجان تقصي الحقائق لمنظمات 
مصرية ودولية معنية بحقوق اإلنسان، يصل الباحث، وفق تعريفات القسم 
االنتشار  التعذيب يمارس في مصر بشكل منظم وواسع  أن  إلى  األول، 
وهنا  مصالحه،  لحماية  الحاكم  النظام  يتبعها  سياسة  خالل  من  وذلك 
المسلحة.  والجماعات  السياسيون  والنشطاء  العاديون  المواطنون  يستوي 
التغلب عليه  النظام ومحاولة  فهؤالء وآخرون معهم يتسببون في إزعاج 
"باالنتقاص من حقوقه" في االستالب والهيمنة، لتصب لديهم كمكاسب، 

بعض الحقوق، مثل توفير متنفس ديمقراطي.. الخ.
أما القسم الثالث فتم تخصيصه لتوزيع مسئوليات جريمة التعذيب في 
مصر على المسئولين في سدة الحكم (رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء، 
يديرون هذه  بصفتهم  الدولة)  أمن  مباحث  رئيس جهاز  الداخلية،  وزير 
الجريمة  إلى مستوى  التعذيب  نتج عنها وصول  التي  القمعية  المنظومة 
ضد اإلنسانية حسب تعريفات اللجنة الدولية لمناهضة التعذيب والمحكمة 

الجنائية الدولية الدائمة.
أما القسم الرابع فتم تخصيصه ألشكال التقاضي الدولية والمحلية 
عصفورين  الكاتب  يضرب  وهنا  التعذيب.  جريمة  مرتكبي  من  للنيل 

١٠١

"أنا مابانامشي.. كل ما يدق الباب بتهيألي إن اللي حصلي هيحصلي 
عاوزيني  يكهربوه..  ابني  ياخدوا  هددوني  باالغتصاب..  هددوني  تاني.. 
أسحب القضية السابقة.. عاوزيني أشتغل معاهم مرشدة.. ما أقدرش أرجع 
البيت.. صوت أشخاص بينادوني.. صوت السجان اللي كان بيناديني ساعة 
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بحجر واحد! فهو يفضل أن تتم المحاكمات في مصر، بمعنى الدفاع عن 
استقاللية القضاء المنوط به نظر قضايا موجهة ضد حماة النظام الحاكم، 

عالوة على توفر اإلمكانية القانونية لتقديم هؤالء الزبانية للمحاكمة.
حاولت الدراسة أن تكون على المستوى الحقوقي متزنة وقوية، وقد 
نجحت في ذلك. وبالتالي يمكن التعامل معها كمرجعية هامة في هذا 
المجال. ولكنها حاولت أيضا التملص من جو القوانين وموادها الجافة، 
بطرح استنتاجات سياسية تنتصر للمعذبين وتقف في خندقهم ضد من 
قاموا بتعذيبهم. فكاتبها عالوة على كونه محام وباحث قانوني، هو أيضا 

مناضل اشتراكي.
طابع  ذات  كدراسة  مهامها،  من  ليس  الدراسة  هذه  أن  نرى  أخيرا 
حقوقي وأكاديمي، تحديد موقف يضع هؤالء الضحايا في منطقة اإلجابة 
وتعذيب.  وتنكيل  اعتقال  من  لهم  يحدث  ما  تجاه  العمل  ما  سؤال  على 
فاإلجابة على هذا التساؤل لن نجدها في الكتب والدراسات، بل في النشاط 
العملي، أي في تنظيم حمالت وتشكيل لجان وجبهات مناضلة تفضح تلك 
الممارسات الوحشية وتحشد وتعبئ للضغط من أجل اإلفراج عن كافة 
المعتقلين ووقف التعذيب ومحاكمة هؤالء اآلثمين، كخطوة هامة في 
طريق مواجهة الدولة، ليس فقط بوصفها قمعية ومتوحشة، ولكن قبل 
ذلك بوصفها مؤسسة لحماية النهب واالستغالل المنظمين بواسطة أدوات 

القهر والقمع. 

١٠٢

* الكتاب: املشوار
* املؤلف: فخري لبيب

* الناشر: مدبويل
* تاريخ النشر: ٢٠٠٨

مصطفى محمود

مشوار فخري لبيب
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* فيلم: الوعد
* إخراج: حممد ياسني

* إنتاج: ٢٠٠٨
تأليف: وحيد حامد

إنتاج: 
تأليف
إنتاج: 

 *

 نرمني نزار

الوعد: نصف فيلم  جيد!
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في  لألفالم  واالجتماعي  السياسي  بالمحتوى  المهتم  الناقد  يقع 
حيرة بين قياس أهمية الفيلم على أساس الموقف الذي يقدمه، وبين 
التعامل معه كقيمة فنية مجردة. والمؤسف أن عددا كبيرا من النقاد 
وجهة  تؤيد  التي  األفالم  إلى  ينحاز  السياسية  المواقف  أصحاب  من 
نظره ويتغاضى، تحت وطأة هذا االنحياز، عن أساسيات تقييم العمل 

الفني. 
الحقيقة أن العمل الفني الرديء يضر بالقضية التي يحملها، بينما 
قد يكسب عمل فني محكم بعض المؤيدين لما يسعى للترويج له. 
هو كتابة  فاألجدى  ولذا  والصورة،  النص  بين  يجمع  فن  فالسينما 

مقال إذا كان الوصول إلى عناصر سينمائية محكمة متعذر.
كان وجود اسم وحيد حامد على سيناريو فيلم الوعد أمرا مبشرا. 
باعتناء، على نقيض  المشاهد سيناريو محكم مكتوب  إذ سيتوقع 
الكثير من األفالم التي تدعي الجدية حاليا. كما أنه سيضمن، إلى 
حد بعيد، أن يكون الفيلم فكرة أصلية وليس، كالعادة، اقتباسا من 

فيلم تجاري أمريكي. 
يحقق وحيد حامد ما تنتظره منه في الثلث األول من الفيلم. حيث 
ليزور يوسف (محمود  ياسين) يحمل زهور وعلبة  نرى عادل (آسر 
ياسين) المريض بالمستشفى. ويبدو واضحا أن عادل في مهمة ما وأن 
الزيارة ليست شخصية. ثم نعرف أن العلبة بها مبلغ من المال بعث به 
السحراوي (غسان مسعود بصوت أحمد فؤاد سليم) كمكافأة نهاية 

خدمة ليوسف الذي كان يعمل معه. 
اإلخراج الذي قام به محمد ياسين ال يدع مجاال للشك أن السحراوي 
يدير عمليات غير قانونية، حتى قبل أن نعرف ذلك بشكل مباشر عبر 
الحوار. وتنشأ صداقة بين عادل، الذي يبدو أنه ال يفهم طبيعة عمله 
الجديد بشكل كامل، ويوسف الذي يسعى لخلق عالقة إنسانية مع 

١٠٣
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مراجعات

عادل ويتودد إليه ويطلب منه مراعاته، ولو بمكالمة تليفونية صباحا 
ومساء. 

يقنعك السيناريو بهذه العالقة، وتتوقع سير الفيلم في خطها، خاصة 
بعد أن يطلب يوسف من عادل أن يشرف على دفنه في مكان عال يطل 
على البحر. ومع تصريح يوسف أنه مسيحي، يبدو أن السيناريو يسير 
ومسيحي  مسلم  بين  ووفاء  صداقة  عالقة  لتقديم  ممتع  منحى  في 
مع  التفاؤل  ويزداد  التنوير.  مرحلة  مسلسالت  تحمل كليشيهات  ال 
الظهور المتميز ألحمد عزمي في دور جرجس مسئول الدفن بإحدى 
الجمعيات الدينية، الذي يتورط في مساعدة عادل ثم يستمر في هذه 

العالقة التي أخرجته من حياة شديدة الروتينية والملل. 
مقتل  مع  ويتحول  الفيلم،  في  السارة  المفاجآت  تنتهي  هنا  إلى 
في  حلت  التي  األفالم  مجموعة  من  عادي  حركة  فيلم  إلى  يوسف 
اآلونة األخيرة محل الموجة الكوميدية في صدارة إيرادات السينما 
وعبر  البيوت  أسطح  بين  الطويلة  المطاردات  سترضي  المصرية. 
وسيرضى  األكشن،  جمهور  رغبات  بعض  المغرب  في  شبابيكها 
جمهور أفالم العيد التقليدي بأداء روبي المصطنع في دور المومس 
مالكه  فتصبح  البطل  طريق  في  العصابة  تدفعها  التي  التقليدية 

الحارس بدال من أن تشي به. 
تؤكد تصريحات طاقم العمل بالفيلم أن "الوعد" هو الوعد الذي 
يقطعه عادل ليوسف بالسؤال عنه ومراعاة شئونه ومن ثم دفنه حسب 
رغبته. ولكن هذه األحداث ال تستغرق أكثر من ثلث الفيلم. كما 
الذي  الوعد  هو  ذلك  أنه  العمل  طاقم  لنفس  أخرى  تصريحات  تفيد 
النفس. ولكن صناع  إال دفاعا عن  القتل  ليوسف بعدم  يقطعه عادل 
عادل  يتحول  الوعد. حيث  باختبار جدية هذا  لنا  الفيلم ال يسمحون 
غمار  في  المشاهد  وينسى  ليوسف.  الثأر  يحاول  تقليدي  منتقم  إلى 
المطاردات والحيل المتبادلة بينه وبين عصابة أي وعود أو التزامات 

قد ألزم نفسه بها. 
المدهش في األمر أن المخرج محمد ياسين تمكن باقتدار من 
الحفاظ على إيقاع مشوق ومناسب لألحداث في الجزء األول الخالي 
من األكشن، بينما فقد زمام هذا اإليقاع تماما في الجزء الذي امتأل 
بمقومات اإليقاع السريع من جريمة ومطاردات وحيل. فمشهد مطاردة 
العصابة لعادل في شوارع المغرب جاء أطول من الالزم بكثير بدون 

أن يشعر المشاهد بتشويق حقيقي. 
فيلم  نصف  صناعة  في  هنا  ياسين  ومحمد  حامد  وحيد  نجح 
جيد. نحن نشاهد على الشاشة ألول مرة منذ فترة عالقة بين مسلم 
ومسيحي ال يكون الغرض منها بالضرورة هو الحديث عن الوحدة 
الدينية بقدر ما هو الحديث عن عالقة إنسانية تصادف أن أطرافها من 
دينين مختلفين. وكانت تلك العالقة مدخل عادل إلى الكنيسة حيث 
يقابل "جرجس" النموذج شبه المتدين الواعي بالمشاكل التي تحيط 
إن  بل  الحالي.  الوقت  في  مصر  في  والمسلمين  المسيحيين  عالقة 
تغاضي جرجس عن تحفظاته على المسلمين ومحبته لعادل ال تتسبب 
فيها مشاهد درامية مسرحية  تمثل لحظات كشف، بل نراها تتكون 

تدريجيا خالل اختالطهم ببعضهم البعض في مغامرة غريبة. 
باختصار نجح وحيد حامد في كتابة نص سينمائي ذو بعد سياسي 
اجتماعي وليس مقال سياسي، ونجح محمد ياسين في ترجمة النص 
بصريا باقتدار، ولكن نجاحهما لم يستطع أن يصمد ألكثر من ثلث 

زمن العرض! 

١٠٤

* الكتاب: بالغ ضد املاركسية
* املؤلف: عبد القادر ياسني

ناشر: هفن الناشر: هفن الناشر: هفن   *
* تاريخ النشر: ٢٠٠٨

هذا البالغ ضد املاركسية!

 م. ح
عبد  الماركسي  الفلسطيني  المؤرخ  يقدم  المثير  العنوان  بهذا 
القادر ياسين آخر مؤلفاته. الكتاب يتسم بالتكثيف الشديد ويقع 

في ٨٠ صفحة من القطع الصغير.
في أول فصول الكتاب يعرض الكاتب جذور الحركة العمالية 
التي تبلورت في ظل أسلوب اإلنتاج الرأسمالي، من مرحلة الجماهير 
ل الطبقة العاملة كقوة اجتماعية  السلبية إلى البروليتاريا، ثم تشكُّ
التي تبلورت في ظل أسلوب اإلنتاج الرأسمالي، من مرحلة الجماهير 
ل الطبقة العاملة كقوة اجتماعية  السلبية إلى البروليتاريا، ثم تشكُّ
التي تبلورت في ظل أسلوب اإلنتاج الرأسمالي، من مرحلة الجماهير 

الماركسية"،  "خالصة  عنوان  وتحت  نفسه،  الفصل  وفي  واعية. 
يقول ياسين أن ما يقدمه مجرد "فكرة" موجزة عن الماركسية 
لمن لم يّطلع عليها، ثم يعرض باختصار ألسس الفكر الماركسي، 
وهي المادية الديالكتيكية، واالقتصاد السياسي، واالشتراكية. ثم 
وهي  إليها،  ُيشر  لم  أخرى  أسس  لثالثة  نفسه،  السياق  في  يعرض، 

المادية التاريخية، وتكتيكات البروليتاريا، والحزب. 
لكن لألسف لم يفلح هذا الفصل، في رأيي، في بلوغ هدفه. حيث 
أن حشد كل هذه األفكار في هذا العدد الصغير من الصفحات أدى 
إلى تعقيدها، وغموضها، حتى أن القاريء غير المطلع على مباديء 

الماركسية يجد مشقة في فهمه.
يختتم الكاتب الفصل األول بقوله إن تبلور الفكر الماركسي 
في األقطار العربية قد سبق تبلور الطبقة العاملة، مما أخر ظهور 
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والهوس الديني، وضد تسييس الدين أو تديين السياسة.
االهتمام  عدم  االشتراكيين  على  يأخذ  الكاتب  كان  وإن 
االشتراكية  أعداء  يحترم  بسيطا: هل  تساؤال  فإنه يطرح  بالتراث، 

الدين؟ وهل شخص مثل بوش ينفذ وحي الرب كما يدعي؟
وفي الفصل الرابع "مآخذ على الماركسية" الذي أهمله الناشر 
الفصل  متن  في  الخامس  الفصل  مع  الكتاب، ووضعه  تحرير  في 
الثالث، يعرض ياسين مآخذ على سياسات االتحاد السوفييتي، وأولها 
قرار التقسيم. ويرى ياسين أن االتحاد السوفييتي لم يغير موقفه من 
الصهيونية باعتبارها حركة رجعية، وإنما باعتبار أن التقسيم حال 
عمليا، وهو ما ال يعتبره المؤلف مبررا، وإن كان سببا ضمن عدة 
أسباب من بينها مقاطعة الوفود العربية للسوفييت وتذيلهم للقوى 
اإلمبريالية، وكذلك ما تعرض له اليهود على يد النازيين. وال يعفي 
الكاتب الشيوعيين العرب من المسئولية، حيث انصاعوا للقرار دون 

أية مساعي لدى االتحاد السوفييتي لتغييره.
أما عن هجرة اليهود السوفييت إلى إسرائيل، فيرى الكاتب أن 
االتحاد السوفييتي تعرض لضغوط شديدة من جانب أوروبا وأمريكا، 
فحاول وضع قيود قانونية ومالية على الهجرة، إال أن انفراط عقد 

االتحاد السوفييتي، قد أدى إلى ارتفاع المهاجرين إلى مليون. 
السوفيتي  االتحاد  لممارسات  الكاتب  نقد  أن  القول  وهنا علينا 
األداءات  ربط  من  تمكنه  التي  الكافية  بالجذرية  يتسم  لم 
المتذبذبة والمتناقضة لتلك الدولة بطبيعتها الجوهرية التي ال تمت 

لالشتراكية بصلة. 
يعرض الكاتب بعد ذلك، في انتقال غير سلس، موقف الحزب 
الشيوعي السوري من قضية الوحدة بين مصر وسوريا تحت عنوان 
"القومية والوحدة". يبدأ ياسين بعرض موجز للتحوالت في موقف 
عبد الناصر من القضية الفلسطينية اعتبارا من انتفاضة غزة ١٩٥٥، 
وتشكيل الكتيبة ١٤١ فدائيين، ثم العدوان الثالثي، وبروز فكرة 
الوحدة التي رأى فيها الحزب الشيوعي السوري حاجة واقعية ونتيجة 
لتطور تاريخي مستقل، وليست مجرد عاطفة أو فكرة طارئة. كما 
أن الشيوعيين في مصر وسوريا، إلى جانب غزة، قد رحبوا بالوحدة، 
إجهاض  إلى  ادت  التي  الخاطئة  الممارسات  إلى  النقد  وجهوا  بينما 

حلم الوحدة، والتي اعترف بها عبد الناصر، بعد فوات األوان.
عبد  يتناول  وانفراط"،  واألخير، "سقوط  الخامس  الفصل  في 
القادر ياسين سقوط المعسكر االشتراكي، وما أثارته اإلمبريالية 
باعتبار  المقابل  في  الشيوعيون  أذاعه  وما  االشتراكية،  فشل  عن 

السقوط مؤامرة إمبريالية.
يرى ياسين أن سقوط المعسكر االشتراكي يرجع إلى النّصية 
الديمقراطية،  الماركسي، وغياب  الفكر  التعامل مع  الجامدة في 
للتباينات  المتزايد  واالتساع  للبيروقراطية،  الوبائي  واالنتشار 
السوفييتي  االتحاد  وصل  العشرين  القرن  سبعينيات  وفي  الطبقية. 
جاءت  وأخيرا  والخارجي،  الداخلي  الصعيد  على  متردية  حالة  إلى 
سياسة البيروسترويكا (إعادة البناء) التي استحدثها جورباتشوف، 

وكانت بوابة قوى الردة.
سقوط  كان  "..إذا  بقوله:  والكتاب  الفصل  الكاتب  ينهي 
التجربة االشتراكية منطقيا، إال أنه ليس آخر الدنيا.. وإن كانت 
االشتراكية، كما عرفها االتحاد السوفييتي ودول شرق أوروبا، لن 

تعود مرة أخرى، وفي هذا كل الفائدة للبشرية كلها".

"والدة  الثاني  الفصل  موضوع  هو  وهذا  فيها.  الشيوعية  األحزاب 
الشيوعية  األحزاب  نشأة  عن  ياسين  يحدثنا  حيث  متأخرة".  عربية 
االقتصادي  وبالتطور  أكتوبر١٩١٧،  بثورة  ارتبطت  التي  العربية 
من  ثوريا  موقفا  اتخذت  التي  الثالثة  األممية  ظل  في  االجتماعي 
العرب في قضايا  الشيوعيون  لذا فقد انخرط  المستعمرات،  قضايا 

االستقالل الوطني.
في  مرة  ألول  الشيوعية  األحزاب  ظهور  تواريخ  الكاتب  يسرد 
كل قطر عربي، بداية من فلسطين ١٩١٩، والجزائر ١٩٢٠، وتونس 

١٩٢١، ومصر ١٩٢٢، وحتى البحرين ١٩٥٥، والسعودية ١٩٥٨. 
ويقول ياسين إن تفاقم األزمة المالية ٢٠-١٩٢١، ٣٠-١٩٣٢، التي لم 
يسلم منها إال أشباه اإلقطاعيين والبرجوازيين المرتبطين باالستعمار، 
قد أدى إلى نمو المقاومة العمالية. كما ازدادت قوى التحرر الوطني 
بمساندة  الكومنترن  أوصى  حيث  الثانية.  العالمية  الحرب  عقب 
تقدم  ورغم  مرجعيتها.  كانت  أيا  الوطني  التحرر  حركات  كل 
الشيوعيون العرب طليعة حركات التحرر، إلى جانب سعيهم لتطوير 
وعي الطبقة العاملة، فإن ذلك لم يُحل دون الوقوع في أخطاء، هي 

موضوع الفصل الثالث.
وتثار لدى كاتب هذه  السطور، على قدر معلوماته المتواضعة، 
أسئلة حول مدى إصابة المؤلف في توحيد حكمه على الحركات 
كل  ظروف  اختالف  على  كلها،  العربية  األقطار  في  الشيوعية 
منها، خاصة فلسطين. كما أنه لم ُيشر إلى دور األجانب في تأسيس 

األحزاب الشيوعية، واستغالل االستعمار والرجعية لذلك.
العرب"  الشيوعيون  أخطأ  "أين  المعنون  الثالث  الفصل  وفي 
نشاط  شابت  التي  المشتركة  القصور  أوجه  الكاتب  يعرض 
هو  ياسين  نظر  وجهة  من  األوجه  تلك  أهم  العرب.  الشيوعيين 
والصهيونية  اإلمبريالية  شنتها  التي  للحملة  التصدي  عن  العزوف 
والرجعية لتشويه الفكر الماركسي. فالنظام الرأسمالي يقوم على 
أساس امتصاص أكبر قدر من فائض القيمة، عالوة على الطبيعة 
الفوضوية للرأسمالية التي تجعلها دوما عرضة لألزمات، والتي أدت 
إلى المزيد من االحتكارات وعسكرة االقتصاد، لتصل الرأسمالية 
إلى أعلى مراحلها وهي اإلمبريالية. لذا فإن عداء اإلمبريالية للفكر 

االشتراكي أمر منطقي. 
شديدة  فكرة  أنها   ياسين  فيرى  المستورد  الفكر  مقولة  أما 
السخرية تستخدمها الرجعية لمواجهة أية فكرة تكون ضدها. إال 
أن الفكر االشتراكي في الوطن العربي، كما يقول ياسين، كان 
حكرا على النخب الحزبية، وهو يلتمس العذر لالشتراكيين العرب 
الذين لم يسلموا بتاتا من مالحقة األنظمة لهم باالعتقال والتصفية.

إلى  استنادا  للشيوعيين  دوما  توجه  التي  اإللحاد  تهمة  عن  أما 
"وروح  تكملتها  دون  الشعوب"،  أفيون  ماركس"الدين  مقولة 
لعالم بال روح، وعزاء لمن ال عزاء  لهم"، ناهيك عن أنها مقتطعة 
لينين:  مقولة  الكاتب  فيذكر  والمكاني،  الزماني  سياقها  من 
"إعالن الحرب على الدين كمهمة سياسية للحزب ليس إال كالما 
فوضويا". ويوضح ياسين أن موقف الماركسية يقوم على التحليل 
العلمي للظواهر الدينية في سياق األوضاع االقتصادية واالجتماعية، 
من  جزءا  كانت  التي  الكنيسة  من  الماركسية  موقف  وكذلك 
النظام اإلقطاعي، بينما لم يكن لدى ماركس أو إنجلز معلومات 
التزمت  ضد  الماركسية  بأن  قوله  ياسين  ويختتم  الشرق.  عن 

١٠٥
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