
1 
 

ي  :هامة وث�قة
  من فكر غسان كنفايف

 أفكار عن التغي�ي و"اللغة العم�اء"

ي األ مشاركة  
ي �ف

وت"عمال أد�ب غسان كنفايف تها مجلة  1968ذار " آندوة ب�ي ي  "الهدف"��ش
�ف

ون ع�  1988تموز  ي الذكرى الع�ش
 ستشهادە. إ�ف

الهز�مة س�اب استعرضوا جوانب مختلفة من أأكفاء،  تذهاسَد هذا المنبر أهِ شَ  

رتفاع إلى مستوى التحد�ات التي أطلقتها والواج�ات العاجلة التي وحوافزها ووسائل اإل

 تفرضها على هذا الجانب أو ذاك من مجتمعنا.

هو أن رصد  ،متفق عل�ه تماماً ل یبرهن على شيء واحد على األقل یو�ل ما ق

وا�ة ر ة من جوانب مختلفة، فل�س ثمّ  بدأیما حدث وما �حدث وما س�حدث ین�غي أن 

منها  لالتنُص ختصارها �شعار أو دة. ول�س ثمة خطأ واحد، والهز�مة ال �مكن إحرصد وا

 �اتهام.

ها لّ على األرض العر��ة �ُ  ما �حدث عمل�اً  خُص لّ إن ما �حدث على هذا المنبر یُ 

الصورة،  ب، وحصیلته هيأن الحوار یتفجر من �ل جانو في أعقاب الهزة العم�قة 

، وافضل واحدة أو شخص واحد فالجوانب المختلفة ال �مكن التعبیر عنها من قبل جبهة

آنذاك وحده هو الذي �عطي الحوار ستوعب �ل ما �قال، نفعل هو أن نستط�ع أن نما 

 معناه وجدواه ومستقبله.

هذا  ولذلك �له لدي مالحظة واحدة ال بد من تثبیتها قبل أن أبدأ حصتي من

ن �ان إ -جزء من الموضوع ال تكتسب معناها نها هيعتحدث الحوار إن الزاو�ة التي أ

�عاد التي اشترك الزمالء على هذا المنبر في إال �إضافتها إلى مجموع األ -معنى لها أيّ 

 تحدیدها.
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ة أس�اب ر�ما تكون أكبر من تلك التي أشرت ثمّ ها، نني تجاهلتُ ة نقاط سیبدو أثمّ 

لم األولو�ات. إال أن ها في سُ ا ر أاقة عن تلك التي �ّ ة وسائل تصح�ح قد تكون سَ ثمّ ، إلیها

تكتسب سلسلة  منل حلقة یالصفحات التال�ة ال تدعي أن ذلك غیر صح�ح في تشك

 معناها الحق�قي في ر�طها إلى الحلقات األخرى.

 ورها. هناك دور القوى المضادةغر بة في القصة وسهناك دور القوى الخارج�ّ 

ة التي تجيء من تفاعالت القوى اإلقتصاد�ة هناك الحصیلداخل وق�مة لعبتها، في ال

اسي خالل السنوات العشر الماض�ة، هنالك أسلوب العمل العر�ي الس�ّ واإلجتماع�ة، 

اإلضافة إلى ، �العدو قادرًا على حصرها و�نكارهاهنالك أس�اب وأمور أخرى قد ال �كون 

 أ�ضًا. أنه غیر ممكن فهو غیر وارد

ت عَ ِض زئ�ة، فإذا وُ فإن هذه المحاولة �مكن أن توصف منفردة �أنها جُ من هنا، 

 لة.كمِ ة عشر تص�ح لو شئتم مُ تفي مكانها من قصة هذا المنبر وأصواته الس

النقدي یتطور  ّس إن فترات الهزائم في توار�خ الشعوب تشهد نموًا سر�عًا في الحِ 

النقدي  ّس النقمة والغضب، ومما ال شك ف�ه أن ذلك الحِ ار من �ّ تفي أح�ان �ثیرة نحو 

 عنها. حتى لو اتخذ صورة النقمة والغضب، �ظل ذا طاقة بناءة ال غنىً 

وطاقته على السقوط هي ذات قدرته على اإلدانة، إن قدرة اإلنسان على تجاوز 

 كتشافه.إتصح�ح الخطأ هي ذاتها طاقته على 

في ة الشعوب تتخذ طا�ع المراجعة الصارمة والقاس�ّ ولذلك فإن فترات الهزائم عند 

التزود �قدرة إضاف�ة على الدفاع عن ات غایته األساس�ة نوع صمتي من عقاب الذّ 

قظ الحس النقدي في فترات الهزائم �ش�ه ت�قظ حواس اإلنسان دفعة واحدة إن ت�ّ  النفس.
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لتالي قدرتها لتقاط لتضاعف �اها على اإللحظة تعرضه للخطر، فهي تضاعف طاقت

�شكل ظاهرة بناءة ال بد منها وال غنى عنها طالما  ،وذلك �له، �ال ر�ب على المواجهة.

 والتخلص من الهز�مة.د على الخطر الرّ  أن الحافز هو في جوهر

ولكن فترات الهزائم ال تشهد فقط هذا الت�قظ في حس النقد والمراجعة، بل تشهد 

ذلك الت�قظ وهي تحاور الحس النقدي لحدوده، أ�ضًا ظاهرة أخرى شدیدة اإلرت�اط ب

 وتحوله إلى نوع من التنصل عن طر�ق الم�الغة في عقاب الذات.

ا نوهذه الظاهرة هي التي تشكل الوجه األخطر في فترات الهزائم، وطالما إن

استعملنا مثال اإلنسان الذي یواجه الخطر فتتضاعف قدرات حواسه على االلتقاط 

النقدي لحدوده �مكن أن یلخص في أنسان مماثل أفقده والمواجهة لوصف ت�قظ الحس 

فأضاف إلى الخطر الذي یواجهه نقد هذا الحس النقدي ق �ه شجاعة دالخطر المح

 لحق�قي لقدراته و�التالي تصو�ب هذه القدرات.أش�احًا من األوهام وأفقد نفسه التقی�م ا

ام ت�ار من المراجعة الشجاعة مإننا �صورة ما نواجه حال�ًا إمتزاجًا بین الحالتین فأ

إلى شهده هنا وهناك، یوجد ت�ار أخر من العو�ل الذي ال یرمي في نها�ة المطاف اال ن

  .صل وراء ستار النقد �إسم النقد والمراجعةالتن

الهزائم �مارس الت�ار األقل قدرة على الصمود لع�ة اإلنتحار، فیدخل في فترات 

في فوضى تقی�م األش�اء واألمور والمواقف، و�رتكب أخطاء جس�مة في أدراك حجومها 

ة �لقي هذه اللع�ة أرضًا خصتبرمتها و الحق�ق�ة وأمكنتها في الصورة المهزومة 

من هنا �كتسب خطورته وطاقته على لإلستق�ال، وسط اإلنكسار الذي تعممه الهز�مة، و 

 الهدم.
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في هذه الفترات الدق�قة تكتسب مهمة ال�احث دورًا أعمق مما �ان لها في أي 

للقدرة على النقد ومن جهة مضى فهي مطال�ة �التزو�د �شجاعة مضاعفة من جهة وقت 

 ر.دمَ أخرى للتمسك �ما ال ین�غي أن یُ 

فارق دقیق للغا�ة، �كفي أن �خطو ال�احث والفارق بین هذین الجانبین من المهمة 

خطوة إضاف�ة إلى جانب النقد ل�سقط في فوضى التقی�م، أو خطوة إضاف�ة إلى جانب 

 التمسك �المعط�ات التقلید�ة ل�سقط في جمود االستسالم لما أضحى غیر مقبول.

ور ذن واحد بآعلى أن خطورة فترة الهز�مة من حیث أنها تحمل في مناخها في 

دافع عنه ولما �ستحق أن یُ  نبذیُ حق�ق�ًا لما �ستحق أن  دراكاً إور الدمار تستلزم ذاء و�البن

 .سهل من الوالء المطلق إال الرفض المطلقفل�س أ

نسى صورة فوتوغراف�ة ال تُ  "المدار"لقد رأى هذا الجیل في الكتب التي قرأها في 

�ستجلي صهوة لقد التقطت الصورة في أواخر العقد الثاني من هذا القرن، وهي لرجل 

جواد مندفع �كبر�اء. یلوح بین أذن�ه س�فًا المعًا لیواجه بهما بوضوح ال �حتمل التردد 

 طائرة تر��ة �انت تنقض عل�ه.

�انت لم تكن فیلمًا، لم تكن معدة سلفًا لإلعالم و لقد �انت تلك صورة حق�ق�ة 

العشر�ن من  ن ل ��ف أطل العرب على القر مثّ ومروعًا للحق�قة، �انت تُ  تلخ�صًا فذاً 

 خالل الثورة العر��ة الكبرى.

بنا أنفسنا �عیدًا �عض ذبین تلك الصورة الرمز و�یننا نصف قرن تمامًا و�ذا اجت

رن الشيء عن الدوامة التي تستغرقنا وتشغل أ�امنا لرأینا ف�ما حدث خالل نصف الق

 تطورًا �ش�ه المعجزة.
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ومع ذلك فإنه لم �كن نصف قرن تمامًا وفي الواقع فإن اإلطاللة العر��ة على 

ة �الد شاسعة خارجة فم الرجال المحلیون دَ العصر ال تز�د �ثیرًا عن ر�ع قرن، لقد تسلّ 

 من العصور الوسطى قبل ر�ع قرن تقر��ًا.

الوجیزة هو شيء �بیر في ق�اس إن الذي حققه العر�ي لنفسه خالل هذه الفترة 

ماني ثالعداء التي ألقاها فوقه الحكم توه من تحت الع�اءة السو التار�خ، لقد �ان خارجًا ل

و�ذا �ان جوهر�ة في تار�خ اإلنسان المعاصر، المتخلف. طوال قرون �انت ذات ق�مة 

فإن تلك ال�قظات لم ر�عة في ألمان�ا وال�ا�ان مثًال، التار�خ قد شهد أمثلة عدیدة ل�قظات س

ًا وس�اس� اً تكن لتنطلق من نقطة الصفر. �انت تنطلق من ط�قة موجودة تكنولوج�

الحرب، أما �النس�ة للعرب فقد بدا الدخول إلى العصر  توعسكر�ًا. و�ن �انت ط�قة شنّ 

 من نقطة الصفر المحض.

لشدید منه لنا نحن على سبیل المثال تطورا مذهًال قد �كون اقترابنا ایلقد شهد ج

ن الفروق الجذر�ة التي تفصلنا عن آ�اءنا ل�س لها في نظرنا ق�مته الكبرى. إ قد أفقده

مثیل قط ومن النادر أن شهد التار�خ مثل هذا البون الشاسع بین األج�ال المتقار�ة، بل 

 ست�عاب.العجلة تجري �أسرع مما �مكننا اإلأن تلك الفروق نستشعرها أزاء اخواننا ف

لجدارة، وضعف لحق�قة مهمة فقط من حیث �ونها تلغي نظر�ة عدم اإن هذه ا

 هتبر�ر غزو ، وهي نظر�ة ال یبنى علیها جزءًا أساس�ًا من دعوى قابل�ة العرب للتطور

 !ابنا تحت ستار النقدلدى �عض ُ�ت ستخدم �منطلق نظريّ فحسب، ولكنها �اتت تُ 

ق�اسها �السنوات، والتطور �النا الراهنة لم �عد ممكنًا �عد إن المسافات بین أج

واحدة من أهم مشاكلنا المعاصرة فهذه تن�ع أسرع من أن توضع له حدود، ومن هنا  ت�ات

الحق�قة على �ساطتها تتناقض تناقضًا جوهر�ًا مع قاعدة إجتماع�ة موجودة في ح�اتنا 
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قاعدة طلق علیها مبدئ�ًا إسم نالتي سول�س �الوسع التخلص منها �سهولة وهي القاعدة 

 األبوة.

فاألكبر عمرًا تقلید�ًا �طلب من األصغر دائمًا حق اإلحترام والتسل�م، و�ذا �ان 

هذا التقلید قد شكل جوهر المؤسسة اإلجتماع�ة في فترات الر�ود فإنه �شكل اآلن وسط 

 تائج شدیدة الخطورة.الدینام�ك�ة التي تتجاوز نفسها �ل یوم قیدًا صع�ًا یؤدي إلى ن

وال �عني هذا على اإلطالق التخلي عن المؤسسة العائل�ة، ولكن �عني حتمًا أن 

 �ضاف إلیها بند حیوي وأساسي، هو أن ی�ادل الكبیر الصغیر اإلحترام.

، تعكس نفسها إلى أ�عد من اإلطار العائلي ومع قاعدة األبوةإن ما أسمیناه بـ 

إنها تعكس نفسها ذلك فقد یبدو اإلطار العائلي أفضل مثال عنها ولكن ل�س أهمها، 

ندفاع الطاقة الشا�ة اس�ة أ�ضًا فهي تؤخر في إكقاعدة على ح�اتنا اإلجتماع�ة والس�ّ 

م �التالي التصاعد إلى الق�ادة، في وقت تتمیز ف�ه حر�ة المجتمع �السرعة، وتستلز 

 معها ال تكبیلها.

سنسارع إلى القول �أن هذا الكالم ال �عني على اإلطالق التقید �المعنى الم�اشر 

لص�غة العناصر الشا�ة، إذا ل�س المقصود �الض�ط العمر �السنوات على الرغم من 

د أهم�ة ذلك، ولكن إضطالع الص�غة الشا�ة یتجاور التعر�ف المحدود إلى ما هو أ�ع

العقل�ة الشا�ة التي توازي مستوى منه، إلى الصفة العقل�ة للعنصر الشاب أي إلى 

 العصر وتتجاوب معه �غض النظر لو استلزم األمر شهادة الم�الد.
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الراهن، غال�ًا ما تتوازى العقل�ة الشا�ة مع  ومع ذلك فإنه في وضعنا التطوريّ 

لم لحاق أي ظُ إالحس�ان فإنه ین�غي أ�ضًا عدم العمر الشاب، فإذا وضعنا هذا في 

 �اإلسثناءات التي قد تكون �بیرة جدًا.

وسواء أكان الوضع خاصًا بهذه الفئة أو تلك ممن تمثل العقل�ة الشا�ة فإن هنالك 

سدودًا غامضة واقفة في طر�قهما یتعبهما اإلنتظار أمامها إلى حد التخلي أح�انًا، و�ذا 

وز تلك السدود فإنهما �جدان من الصعب أن یتر�ا مكانهما ته�أت لهما فرصة تجا

 للجیل األحدث الذي وصل لتوه �عدهما. الجدید �عد أقل وقت ممكن

لقد أدت هذه الحق�قة إلى سلسلة من النتائج قد �كون أبرزها هذا االستسالم في 

 قبول مبدأ أن �ظل صاحب السلطة أطول فترة ممكنة على رأس السلطة بدل أن �كون 

التبدیل تجاو�ًا مع دینام�ك�ة التطور ودفع رجال العصر في تطورهم الدائب إلى الق�ادة 

 على مختلف المستو�ات.

سنسارع إلى القول أن ما نقصده �الق�ادة ال �عني على االطالق زعامة مرة أخرى 

مجموعة من األفراد الدولة، أن المسألة ل�ست وال ین�غي أن تكون مسألة فرد أو مسألة 

 معافىكل المستو�ات التي �مارس منها اإلنسان في مجتمع ن المقصود �الق�ادة هو إ

 قدرة التأثیر. 

ب هو من حیث الواقع محصلة لمجموع ز الواقع أن رئ�س الدولة أو زع�م الح

الق�ادات الموجودة في الجسم اإلجتماعي والس�اسي الذي یترأسه. ومن الظلم النظر 

. إن تغییر قمة الدولة ل�س على االطالق تغییرًا �المعنى إلى هذه المسألة نظرة ذات�ة

الذي تعن�ه الكلمة. وطالما إن مجموع الق�ادات التي تشكل الهرم الس�اسي ل�ست في 

 لغي مطامحًا.وضع سل�م فإنه من العبث أن نطلب من ذلك التغییر أن یُ 
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ال نوجه أن لنا آك الشكلي فقد قض�ة وراء هذا الكالم أعمق من مجرد التحرّ الإن 

تحدث عن نین طاقتنا إلى سطح اإلشكال و�لى الجزء الظاهر على صفحته الخارج�ة، وح

یر العمیق في البنى التحت�ة للتكو�ن الس�اسي واإلجتماعي وهو غنقصد التر فنحن التغی

یر الذي �عطي رئ�س دولة ما. أو زع�م حزب ما أو الق�ادة المشتر�ة لتنظ�م ما. غذاته الت

 الحق�ق�ة وقابل�اته وأداة وسلطة و�مكان�ة تحقیق مطامحه وخطته. طاقته

جعل من درة على إست�عاب العناصر الشا�ة تولذلك فإننا حین نقول أن ضعف الق

صاحب السلطة في منص�ة مدة طو�لة �شكل خاللها سدًا المسلم �ه قبول مبدأ أن �ظل 

ما نشیر إلى جم�ع األجهزة إنتتجاوب أكثر مع تطور العصر، ففي وجه العناصر التي 

ص�غها الس�اس�ة واإلقتصاد�ة �والمؤسسات والتنظ�مات واألحزاب واإلدارات والهیئات 

 والثقاف�ة.

قدراتنا العال�ة على التطور إلى  نقلإن هذه الظاهرة تشكل سدًا غیر مرئي �عرقل 

 صعید الممارسة الیوم�ة.

فاإلغتراب ل�س �حثًا واإلغتراب، جسمًا في ظاهرة الهجرة ذلك هو �الذات ما نراه م

 مجردًا عن المال ولكن عن الق�مة أ�ضًا.

وذلك �الذات ما �جعلنا نرى مدیري دوائر أقدم على مقاعدهم من األوراق في 

 أرش�ف مكاتبهم.

التطور وذلك �الذات ما �جعلنا ال نرى وجوهًا شا�ة �الصورة التي تعكس حق�قة 

 التشر�ع�ة والتنفیذ�ة.مقاعد سلطاتنا  الذي نع�شه على
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�أنه انعدام الم�ادرة والخ�ال واإلختراع. الواقع إن  وذلك �الذات ما نسم�ه تجاوزاً 

 هذا اإلنعدام �خص الفرصة ول�س القابل�ة.

وذلك �الذات السبب في تخلف مناهجنا عن اللحاق بروح العصر وتخلف إطارات 

 اإلداراة عندنا عن مماشاة سرعة الحر�ة في المجتمع.

وذلك �الذات أ�ضًا الذي ألغى من ح�اتنا الس�اس�ة ظهور �ادرة تطوع األنظمة 

 على إختالف أنواعها للتجاوب مع تلك الدینام�ك�ة وللقدرة على إمتصاصها.

س�خیل إلینا ألول وهلة عند إستحضار صور األنظمة في دول العالم المختلفة، 

صور في الحق�قة ل�س توهذا ال�ازات، أ�ضًا، ال یتمتع بهذه اإلمتإن الجیل الشاب هناك 

رصته �املة في فأولهما إن الجیل الشاب �أخذ في الواقع ن: یمصح�حًا العت�ار�ن ها

المؤسسات الس�اس�ة واإلدار�ة. وثانیهما إن حاجتنا نحن، في غمار تطورنا السر�ع 

 والشدید الحر�ة لدفع العناصر الشا�ة إلى مراكز الق�ادة أكثر �كثیر من حاجة

 سع من فارق المجتمعات الغر��ة، التي ال یوجد بین أج�الها المتقار�ة ذلك البون الشا

 التطور الذي یوجد بین أج�النا.

 .مسألة الد�مقراط�ةهذه الحق�قة ستقودنا إلى نقطة جوهر�ة أخرى هي 

إن المؤسسة الد�مقراط�ة ل�ست ترجمة للمؤسسة البرلمان�ة وفي الواقع إن البرلمان 

 واحد من مظاهر الد�مقراط�ة ول�س هو الد�مقراط�ة. هو مظهر

موجود �مقدار متساو من البرلمان إلى العائلة مرورًا  ٌس إن الد�مقراط�ة هي حِ 

 .الدورة الدمو�ة للحالة الد�مقراط�ة�المؤسسات الس�اس�ة واإلدار�ة والثقاف�ة التي تشكل 
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كل أو �جزء من الشكل، وأي إستعاضة عن تلك الدورة الدمو�ة الكاملة �مجرد الش

 إنتهاك للد�مقراط�ة.هو في ذاته 

على إست�عاب  ةولذلك فإنه حین تكون مؤسساتنا اإلدار�ة والس�اس�ة والثقاف�ة قادر 

والتأثیر فیها فإن هذه الحالة هي حالة د�مقراط�ة وعكسها بها ر ثاتالطاقة الشا�ة تلقائ�ًا وال

 عالقة �الد�مقراط�ة.له ال �مكن أن �كون �أي شكل من األشكال 

إن ذلك �له س�ض�ف إلى نقطتنا األولى عن قاعدة األبوة، معنى جدیدًا فقابل�اتنا 

و�خضاعها  مؤسساتنا�قدرتنا على قبول تأثیره �ِ  إلست�عاب الجیل الشاب مرهونة في الواقع

 والصح�ح هو أن قابلیتنا تلك ما تزال إلى اآلن محدودة.لفهمه الجدید المتنامي، 

كثیرون على الحدیث عنه في هذه ا نسم�ه تخلفًا تكنولوج�ًا هو ما یر�ز الإن م

  ،في جزء �بیر من أس�ا�ه ناتج عن هدر في طاقة جیلنا الشابو هو في الواقع و ونة اآل

ولما �ان المتمسكون �السلطة عاجز�ن عن التجاوب مع الحر�ة السر�عة لتطور 

أبواب اإلنجازات العصر�ة. �ي ال �فقدوا ال �فتحوا على أنفسهم أالعصر فإنهم �فضلون 

 تسلطهم �سبب عدم قدرتهم على التجاوب معها.

إن هذا الكالم ال �عني �الط�ع إننا متقدمون تكنولوج�ًا، ولكنه �عني أننا ال نكتفي 

�عدم تقدمنا ذاك، بل إننا نضع السدود أمام اإلمكان�ة المتوفرة عندنا لتبدیل هذه الحالة 

 �سرعة.

نفقدها  ة وأساس�ةعن ذلك إن طاقاتنا التي �مكن لها أن تشكل بدا�ة هامّ و�نتج 

إن اإلحصاءات األول�ة التي تحكي عن ش�ابنا المزود تمامًا معنى ذلك. دون أن ندرك 

�مستوى علمي ممتاز والذي اضطر إلى الهجرة جدیرة �أي تصیبنا �الذهول أمام ضخامة 
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حصاءات األخرى غیر المتوفرة التي تود لو أنها الشكوى من تخلفنا التكنولوجي ولكن اإل

م�ادین ال عالقة لها في نا العلمیین �عملون، أو اضطروا للعمل، ئتقول لنا �م من خبرا

 جدیرة أغلب الظن �أن تصیبنا بذهول أكبر.�إختصاصاتهم 

إن هذا العصر �شهد ظاهرة فر�دة من نوعها وهي إن الغالب�ة الساحقة من 

هذه الظاهرة والتكنولوجي هي غالب�ة شا�ة. العناصر التي تشكل جسد المجتمع العلمي 

نتاج حتمي لسرعة حر�ة التطور. فإذا ط�قنا هذه القاعدة على مجتمعنا الذي �شهد 

�م هي خطیرة وأساس�ة المشكلة التي  حر�ة التطور رأینا ب�ساطةسرعة مضاعفة في 

 یواجهها.

نا إلى قدرة غیر عاد�ة على التجاوب و�لى مإن إست�عاب هذا التطور �حتاج 

طاقة هائلة على تبدیل اإلطارات التقلید�ة لمسایرته واإلرتقاء معه وهذه القدرة والطاقة 

ابق تخلفنا سنتفرضها الطب�عة المزدوجة للس�اق الصعب الذي نخوضه فنحن من جهة 

 ومن جهة أخرى نسابق للحاق �حر�ة العصر السر�عة.

لماذا رغم �ل شيء لم �حدث هذا اإلست�عاب؟ لماذا رغم �ل والسؤال اآلن هو: 

شيء لم �فرض الجیل الشاب وجوده �الصورة التي �ستلزمها هذا الواقع الدینام�كي؟ أل�س 

لتلك السرعة المتنام�ة في مؤ�د نت�جة  اً محت ك من خاللها هوتبدیل اإلطارات التي نتحرّ 

 تطورنا؟ 

ومجتمعنا في الحق�قة هو قض�ة زمن،  إن األجو�ة عن هذه التساؤالت هي بدورها

في طور الوالدة، من غیر الحكمة اإلعتقاد �أن حر�ة التار�خ لن تفرض نفسها في نها�ة 

 المطاف.
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والواقع الس�اسي الناتج ومع ذلك فإنه ال بد من اإلعتراف �أن الواقع اإلقتصادي 

طاقتیهما من لحظة اإلنعطاف  ةقدر  نخرا�ؤ منه �جتمعان بثقلهما فوق هذه الحر�ة و 

 الجذري.

المنطقة على إتساعها سلسلة من  شهدتومن هنا لم �كن من المصادف أن 

�مقادیر متفاوتة من النجاح والفشل، والفشل و لفرض لحظة اإلنعطاف تلك المحاوالت 

ضحت أسیرة ولكن مهما �كن فإن تلك المحاوالت �مقادیر متفاوتة أ�ضًا قد عادت فأ رّ المُ 

خر أمام الحر�ة یتأو أو لع�الذي و�نت من تلقائها ذلك السد تقی�مها الذاتي لنفسها، 

 السر�عة المتجهة دائمًا إلى األمام للجیل الشاب.

ت ز ًا أخر. بر في هذا المخاض الصعب العن�ف طورًا والمرتد إلى السكون طور 

ر�ة �التآمل والتحلیل شاعت في المنطقة �غض النظر عن األنظمة المختلفة ظاهرة حَ 

 التي �انت تع�شها �صورة متشابهة تقر��ًا.

إال نت�جة حتم�ة لمجموع تلك التناقضات  ولم تكن هذه الظاهرة في نها�ة المطاف

 منطقة في الفترة الماض�ة.الالتي تكمن خلف وفي المحاوالت المتعددة التي شهدتها دول 

لغة سم�ه نستط�ع أن نلقد ولدت في المنطقة خالل السنوات العشر الماض�ة ما 

 اللغة العم�اء.ول�س ثمة شيء �ستعمل في ح�اتنا الیوم�ة أكثر من هذه  عم�اء

ال تحمي شیئًا على وجه  هر غیلقد �اتت الكلمات التي ال ق�مة لها إال إذا �انت ص

إن التعر�ف لم �عد موجودًا و�ات لكل �اتب قاموسه الخاص �ستعمل �لماته التحدید. 

 ولذلك فهي ال تعني شیئًا.الخاص لها وهو فهم غیر متفق عل�ه، على ضوء فهمه 
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الثور�ة والناصر�ة واإلشتراك�ة إن المعاني التي تحملها إصطالحات مثل 

التي نطالعها �ل یوم ولذلك  ال حصر لها في الكتا�ات والعدالة والد�مقراط�ة والحر�ة

على ن جم�ع األطراف متفقة تمامًا أا فإنه یبدو من مجرد رصد هذه الكلمات ومصادره

 ن أحدًا غیر متفق عمل�ًا مع اآلخر.اكل شيء و�ما یثیر الدهشة 

ة إلى إعادة الق�مة للكلمات �تعار�ف محددة تعني شیئًا یبدو إننا في حاجة ماسّ 

خطوة �انت الزمة لجم�ع شعوب العالم في أواخر القرن التاسع عشر متفقًا عل�ه، وهي 

 ة إنطالقها نحو العصر.�وهي على عت

في هذا الصمم المت�ادل إلى إنعدام  لقد �اتت اإلصطالحات مجرد إغتراب وأدى

 ق�مة الحوار.

ومضى اإلشكال إلى أ�عد من ذلك فصار �الوسع أن �ستخدم إنسان ما اللغة 

ل�خفي مقصده، وصار بین أیدینا اآلن تراث من اللغة العم�اء التي ل�ستر عجزه أو 

 أفقدت الحوار ق�مته الفعل�ة، ومن الممكن أن تستخدم ألغراض متناقضة في وقت واحد.

ء وراء غموض الكلمات هو سالح أساسي للذي �شعر �عجزه عن �اإن اإلخت

 تحقیق هدفه، أو الذي ال هدف على التحدید لد�ه.

إلى  "�إسترات�ج�ة العمل"عجز وغ�اب الفكر الواضح وما صار �سمى وقد أدى ال

، الذي الفكر العمائيظهور هذا الطا�ع الذي �فرقنا حتى األعماق مما �مكن تسمیته بـ 

غ�اب الهدف �الكلمات الطنانة التي ترضي الشاعر�ة  ق�التعمي و�رش�ستبدل الوضوح 

 الموجودة في أعماق �ل منا دون أن تز�د في رؤ�اه.
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قد تكون في نها�ة التحلیل م�عث إطمئنان أولئك الذین  "اللغة العم�اء"إن هذه 

یر فهي ستار من ض�اب أمام الحر�ة التي تخ�فهم حقًا. و�ن نالحظ إن یغ�خشون الت

نة یروقهم �ثیرًا تشج�ع هذه الظاهرة التي �عتبرونها تحت ستار الوطن�ة ممثلي ط�قة معی

نها�ة المطاف إلى في تعبیرًا صح�ًا فإننا نرى في الواقع إنها ل�ست سوى درع یؤدي 

 ر.ییغبنفوذهم اإلقتصادي والس�اسي على صدر حر�ة التجثمون حما�ة أولئك الذي �

ا للطائفة المستغلة إستغالًال فضنمع ر  �مكن أن نسمي هذا المجتمع تمش�اً  له

غل ستِ للغة ذلك ممكن �الط�ع شرط أن ال ننسى �أن مسألة اإلستغالل ذات حدین المُ 

 ل؟ستغَ غل، فما هو دفاع المُ ستِ ل فإذا �انت تلك وسیلة المُ غَ والمستَ 

والتي تخضعها  �ج�ة األ�عد مدى عن اللغة �الط�عل إستراتإذا �انت للمستغِ 

 ل؟ستغَ فما هي إسترات�ج�ة المُ  لخدمة ذلك الهدف

رح على الفور إن ذلك الوجه العملي من اإلشكال الذي نستعرضه وهو �ط

ن اللغة العم�اء أفقدتنا �التدر�ج تجددها. إ�كون اآلن عى أن القض�ة األكبر التي نس

القدرة على وضع إسترات�جیتنا الواضحة في مواجهة التحد�ات التي تندفع نحونا على 

 ستو�ات.جم�ع الم

للعدو الذي یواجهنا على الصعید األخطر والذي ین�غي أمام خطره أن نخضع 

إسترات�جیته المحددة التي تشكل �جم�ع تناقضاتنا لمصلحة حل التناقض الرئ�سي معه 

 ده �شراسة ال تعرف الهوادة.وصالمندفع  خط سیر

 : ة �ما یليتها خطذااست�طرح بن غور�ون مهندس تلك اإلسترات�ج�ة و 
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ال �مكن إنكاره و��جاد العسكر�ة أساسًا لإلست�طان  اتتخذ من الفتوحنین�غي أن 

جبر الجم�ع على اإلعتراف �ه و�دخاله واقع إنساني و�قتصادي وثقافي و�جتماعي جدید، �ُ 

 في حسا�ه.

الذین یهاجمون حقنا في توس�ع حدودنا وضم أال یدرك أصحاب التقالید واألخالق 

في األراضي التي تحت راوغ م إنما �ساعدون العدو الذي ما زال یالمناطق المحتلة أنه

دون موافقة األمم فقة األمم المتحدة وجزءًا آخر یدنا ألن جزءًا منها قد ضم للدولة �موا

 المتحدة.

إن الواقع �حتم علینا أن نعیر الوضع في المناطق الحال�ة �الهجرة واإلست�طان 

نا، فل�س له أي حق بالیهودي ل�س هناك مبرر للدفاع عن حقوق العدو الذي یتر�ص 

 لدینا.

لقد �تب بن غور�ون هذا الكالم في العشر�ن من تشر�ن األول الماضي في 

الموجهة  "إسرائیل"له دون أي تردد إسترات�ج�ة علنًا من خالرتس اإلسرائیل�ة مُ آصح�فة ه

 حتمًا ضدنا.

العسكر�ة أن  اتر�د للفتوحیأمام وضوح في الهدف من هذا النوع أفاد منطق 

�ًا �ل حق �مكن أن �كون للطرف تكون حقًا لإلستعمار اإلسكاني، حاذفًا مرة واحدة ونهائ

اهرة ال معنى لها أو عابرة رفنا أكثر من مجرد ظاآلخر تضحي اللغة العم�اء التي تغ

 جر�مة. ىحتض
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ة، حاملة معها الدماء الجدیدة إلى �اشإنها ال تعرقل فقط طر�ق وصول الطالئع ال

مرت�ة الق�ادة والتأثیر ولكنها تعرقل أ�ضًا رؤ�ة العدو و�ستكشاف غوره ومدى خطره 

 و�ح�اط تحد�اته.و�التالي وضع إسترات�ج�ة راسخة لمواجهته 

الحلقات تشكل من وذلك �له ال �حدث �الصدفة وال إعت�اطًا، إنه سلسلة متصلة 

 القید الذي �كبل إنطالقتنا.في مجموع دوائرها الصغیرة 

إن ما أسمیناه قاعدة األبوة ل�س في الحق�قة إال نتاجًا حتم�ًا للعقل�ة اإلقطاع�ة 

 ولإلقطاع الس�اسي ومنطق الرأسمال الوطني.

ست ظاهرة س�كولوج�ة إال �مقدار ما تبلور الط�قة الظواهر وهذه القاعدة ل�

 الس�كولوج�ة.

ه تالقوما أسمیناه اللغة العم�اء ل�س مدرسة أدب�ة �قدر ما هو قید فكري طرقت ح

 على سندان المصلحة الض�قة ل�عرقل سرعة حر�ة التار�خ.

األبوة ورعا�ة قاعدة  "شعب�ة اللغة"وغ�اب إسترات�ج�ة العمل التي أسهم في تغیبها 

الد�مقراط�ة الحق�ق�ة المالئمة لمالمحنا الراهنة والتي تلعب  .هي بدورها نتاج حتمي لنا

تأخذ في هذا المكان أو نا الس�اسي واإلنقسام على تسم�اته دور الدورة الدمو�ة في جسد

 خر متسلحة �معنى اللغة أو �قاعدة األبوة.آفي ذاك مثًال أو 

 :الصورة فإننا سنحصل على اإلستنتاج التالي ذهات هجز�ئ إذا أعدنا ترتیب

إننا نواجه عدوًا نقل معه من الغرب خالصة التكنولوج�ا والتطور العلمي وأبدى 

قابل�ة �بیرة إلست�عاب العناصر الشا�ة في مرات�ه الق�اد�ة مستخدمًا في ذلك ل�س فقط 
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اته ومهماته وسرعة عمل�ة التبدیل شكًال من أشكال الد�مقراط�ة المالئمة تمامًا لمستلزم

 إتصاله العضوي والطب�عي �حر�ة تطور العصر.والتطور الجار�ة ف�ه ولكن أ�ضًا 

طة اإلسترات�جي وأدى هذا التصور خَ وقد أنتج ذلك �له معًا تصورًا واضحًا عنده لِ 

لتناقض الرئ�سي الذي أكدته لجم�ع الو�لى إخضاع خط�ط إلى إختصار �بیر في الت

 عمل�ًا و�وم�ًا بیننا و�ینه. ةات�ج�ة تلك والقائمإستر 

لقد �انت النت�جة الطب�ع�ة للدورة الدمو�ة هذه من أولها إلى أخرها، تصو�ب 

واإلجتماعي والتكنولوجي إلى هدف واضح ومحدد دون هدر الجهد الفكري والس�اسي 

 ودون إستخفاف.

وفي المقابل على الجهة الغر��ة لم �كن من المت�سر لظروف تار�خ�ة، تكث�ف 

الطاقة التكنولوج�ة التي طورها العصر، ولكننا اضفنا إلى ذلك هدرًا یثیر الدهشة 

وقد أدت البنى إلمكان�اتنا العلم�ة وللدرجة التي استطاعت رغم �ل المصاعب تطو�رها 

الس�اس�ة ساتنا ود غیر عادي في قابل�ات مؤسَّ التقلید�ة إلى إظهار جم اإلجتماع�ة

الشا�ة الدائمة التقدم والدائمة التطور والسر�عة واإلقتصاد�ة على إمتصاص عناصرنا 

 ل.التبدُ 

�صورة دور�ة وسر�عة وتلقائ�ة إلى مراكز الجدیدة و�التالي فإن عدم وصول الدماء 

االمكان�ات ولكن أ�ضًا في مواصلة فقط في هدر السلطة، �المعنى العام، �ان یز�د ل�س 

 اإلنشطار عن حر�ة تطور العصر.

عن هذه الحالة �انت تتلخص في تقد�س البنى  نتجتوالنت�جة الطب�ع�ة التي 

الفوق�ة للمجتمع التي شكلت غال�ًا حاجزًا أمام ما ین�غي من سرعة التبدیل، وحتى في 
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قوة التي قبلها، تستط�ع الوصول الحاالت التي �انت قوة ما أفضل �ما ال �قارن من ال

إلى القدرة على التأثیر فإنها �انت تواجه على الفور تلك الجسور المقطوعة التي �انت 

 تفصلها عن البنى التحت�ة للمجتمع، والتي �انت تؤدي بدورها إلى إ�طاء حر�ة التبدیل.

د�مقراط�ة سمیت الد�مقراط�ة الثور�ة أو الوحتى ف�ما �ختص �الد�مقراط�ة، سواء أُ 

التقلید�ة، فقد ظلت نت�جة لذلك �له، طوافأ على جلد المجتمع، وعاجزة عن أن تكون 

 دورته الدمو�ة الصح�حة.

وأدى ذلك إى تفر�غ الحوار �كل ما في ضرورة هذه الظاهرة من ق�مته، ودفعه 

ن إ.  حوار الطرشانعم�اء التي تش�ه ما �سمى شعب�ًا �اللغة ال�التالي نحو ما أسمیناه 

تقارب شعارات األحزاب والدول في المنطقة و�ذلك دساتیرها مسألة تثیر الدهشة حقًا إال 

 أن المدهش أكثر هو �م�ة التناقض الحق�قي فیها.

و�الط�ع فإن هذه األمور جم�عها قد أدت تلقائ�ًا إلى غ�اب إسترات�ج�ة العمل 

الفكري والس�اسي �النس�ة للعرب، وهذا الغ�اب یلغي القدرة على تصو�ب الجهد 

واإلجتماعي والتكنولوجي، بل العددي أ�ضًا نحو هدف �خدمه خدمة یوم�ة دون هدر 

 ودون استخفاف.

إن غ�اب هذه اإلسترات�ج�ة ألغى القدرة على ترتیب التناقضات التي تواجهها 

الك�ف�ة التي ین�غي إخضاعها فیها لمصلحة التناقض مجتمعات المنطقة العر��ة. ومعرفة 

 بر والم�اشر.األك

�قال دون إستعداد صح�ح، ودون إستخدام ضنا معر�تنا �ما ولذلك �له خُ 

معزل عن طاقاتنا و�تخلف تكنولوجي مذهل، و�تقلید�ة س�اس�ة وعسكر�ة �إمكان�اتنا و 
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ر ما هنالك من الكلمات التي �خشى أن خِ ، ولم �شترك الشعب �معر�ته و�لى آجامدة

 عابرة وسلسلة مصادفات سیئة الحظ! ارها حاالتیؤدي تكرار إستعمالها إلى إعت�

تفحصها على هذا األساس و�ال ین�غي قة ل�ست هذه العناو�ن إال نتائج ففي الحق�

 س.مَ فإن تكرارها هو الشيء الطب�عي إذا �ان منطقها نفسه ما زال سل�مًا ال �ُ 

وقد ظل  1917إن خالف بن غور�ون ول�في أشكول ترتد أصوله إلى عام 

ال بن و ال اشكول ف ومع ذلك 1964اإلثنان متماسكین داخل تنظ�م حز�ي واحد حتى عام 

، ولكن الدورة الدمو�ة التي �انت 1967غور�ون حسمًا مسألة اإلندماج من جدید عام 

تعد الحز�ین �العناصر الشا�ة هي التي فعلت متجاو�ة مع التطورات السر�عة �صورة 

 فور�ة.

عد اسحق رایین وهو في ذروة إنتصاره عن رئاسة أر�ان �وم�اشرة �عد حز�ران أُ 

�حظر في هذا العصر الذي تفوق سرعته سرعة إست�عاب  لج�ش اإلسرائیلي ألن القانون ا

أن ی�قى رئ�س األر�ان على رأس منص�ه أكثر من أر�ع سنوات وفي الوقت  أي إنسان له

صر على إ�قاء ص�غتها تُ  الذي �ان اسحق رابین یترك منص�ه �انت الوزارة اإلسرائیل�ة

ولكن ذلك كوزارة وحدة وطن�ة بین عناصر متناقضة �حتد بینها خالف ال �صدق 

الخالف �ان ال بد من إخضاعه على ضوء اإلسترات�ج�ة المرسومة لخدمة المرحلة 

 مهام أخرى.القادمة التي یتوقع اإلسرائیلیون لها 

ولكنها تصر على �ه حتدى نموذجًا �ُ إن هذه األمثلة ال ترمي إلى إعت�ار العدو 

 إن ما اصطلحنا طو�ًال على تسمیته بتوز�ع األدوار بین القوى اإلسرائیل�ة هو في الحق�قة

ع إسترات�ج�ة مرسومة سلفًا هي وحدها التي تض ل�س �ذلك ولكنه ب�ساطة عند تعرضه

النوع على  و�التالي فإن غ�اب إسترات�ج�ة من هذاواج�ات وحقوق مرحلة من المراحل، 
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"خطأ في التقدیر" الصعید العر�ي س�كون من شأنه الوصول بنا إلى ما نكتفي بتسمیته 

 أنه نت�جة.: أن الخطأ في التقدیر ل�س على اإلطالق سب�ًا بید 

 جوهر�ة تتمثل في التساؤل التالي:  إن ذلك �له �قودنا إلى نقطة

تبدیل القائد ألنه في الواقع إذا �انت المسألة في مجملها، و�ما قلنا ل�ست مسألة 

أجهزتنا الس�اس�ة واإلقتصاد�ة  نهطرف واحد في الموضوع فك�ف السبیل إذن إلى عصر 

مع سرعة  ومؤسساتنا الثقاف�ة وجعلها ذات قدرة على اإلست�عاب تتناسب في طاقتها

 حر�ة التطور في مجتمعنا؟

صطالح الذي نفهم إن هذا التساؤل �ضعنا في صلب المسألة الد�مقراط�ة هذا اال

منه حكم الشعب للشعب و�الشعب �غض النظر عن المصطلحات التي تحمل �لمة 

 الد�مقراط�ة أقل مما تعني.

واحدًا للد�مقراط�ة ول�س هي الد�مقراط�ة، وطالما اننا نعتبر البرلمان�ة مظهرًا 

وطالما إننا نقصد �الد�مقراط�ة تلك الدورة الدمو�ة السل�مة المتجددة التي تصل إلى جم�ع 

الد�مقراطي  ّس الجسد اإلجتماعي فإننا مطالبون تلقائ�ًا �أن �جعل الحِ أجزاء وأطراف 

 ممارسة یوم�ة على جم�ع المستو�ات.

ر��ة، في نطاق حوارها مع الد�مقراط�ة تجارب تستحق لقد شهدت البلدان الع

خر منها حر�ة صحافة د �عضها برلمانًا دون حر�ة صحافة، وشهد �عض آالدرس شه

دون برلمان، وشهد �عض ثالث برلمانًا دون حر�ة أحزاب و�عض را�ع أحزا�ًا دون برلمان 

لك �له معًا أن و�عض خامس شهد برلمانًا وأحزا�ًا وحر�ة صحافة دون أن �ستط�ع ذ
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الـ من هذه التجارب قد وصفت نفسها �أنها م إن �ل تجر�ة غ�كون الد�مقراط�ة الحق�ق�ة ر 

 الد�مقراط�ة.

 ؟فأین هو الحل إذن

إنه من الظلم في الواقع أن نفتش عن الد�مقراط�ة من خالل الص�غ والحكم على 

مقراط�ة في مظهرها وجودها أو عدم وجودها من خالل �م�ة المظاهر التي تأخذها الد�

وفي مظهرها  مظهرها اإلجتماعي�ال�حث عنها في البرلماني فنحن أ�ضًا مطالبون 

 الثقافي.

مظهرها اإلداري ولكن أ�عد من ذلك نحن في الواقع مطالبون �أن ن�حث عنها في 

 وفي مظهرها الجامعي، وقبل ذلك �له في مظهرها الحز�ي.

تكث�ف للتجر�ة الد�مقراط�ة، ولذلك فإن  إنه من المسلم �ه أن الحزب �الذات هو

قدرة أي حزب وطاقته وجدارته تقاس �حر�ة الدورة الدمو�ة في جسده، وسوف نرى 

ت بها الغالب�ة الساحقة من أحزابنا إنها �انت تشكو من أنعدام في �التجر�ة التي مرّ 

 الد�مقراط�ة داخل أجهزتها ذاتها وأ�ضًا في العالقة ف�ما بینها.

طا�ع التقد�س و�انت القلة المح�طة  خذأ�أجهزتها �ان الرجل المؤسس  في داخل

 �ه تشكل السقف الذي تصطدم �ه الحر�ة الصاعدة للجیل الشاب.

تهام بد�ًال للحوار و�ان إلخارج أجهزتها في عالقاتها مع األحزاب األخرى، �ان ا

 التشو�ه المتعمد بد�ًال للفهم المت�ادل.
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إلى منع حر�ة النشوء وأدى تقد�س الدور في داخل أجهزتها أدى التسلط الق�ادي 

الق�ادي لقادتها الذین ال بدیل لهم إلى اإلنعكاس في تقی�مها لذاتها حین جعلت من نفسها 

 أ�ضًا قوة ال بدیل لها.

فسها إلى تقی�م سلبي مطلق وخارج أجهزتها أدى تقی�مها اإل�جابي المطلق لن    

 ا!لغیره

دة دورها فإذا �ان لكل غُ تماعي �مكن تشبیهه �الجسد ال�شري، إن الجسد اإلج

فإن الخطر ل�س فقط في إختالل عملها الذاتي ولكن أ�ضًا في اختالل عالقاتها �الغدد 

 األخرى.

حزابنا فقد عجزت سواء في بن�اتها التنظ�م�ة و�النس�ة للغالب�ة الساحقة من أ

الد�مقراطي  ّس ع األحزاب األخرى عن أن تكون نواة الحِ الداخل�ة أو في عالقاتها م

إسترات�ج�ة واضحة سواء لدیها أدى بدورة إلى عرقلة تبلور  ّس الحق�قي. وغ�اب ذلك الحِ 

 أو في تصورها للدور الذي ین�غي لجم�ع القوى أن تلع�ه معًا.

إن التكو�ن الحز�ي تجر�ة ال غنى عنها ففیها یتعلم المواطن الوسیلة االجدى 

للعب دوره في المسؤول�ة العامة. وال �كتسب داخلها ثقافته الس�اس�ة وتصوره للعمل 

 .�األخالق الد�مقراط�ةالس�اسي ولكن أ�ضًا ما �مكن تسمیته 

ا، ولم تستطع أن لقد عجزت أحزابنا عن تحقیق هذه المهمة التي ال غنى عنه

تبلور من خالل إطاراتها الطل�عة الس�اس�ة التي تستط�ع أن تلعب الدور الق�ادي في 

 المجتمع، و�التأثیر �ه التأثر منه في آن واحد.
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وأدى ذلك العجز إلى نت�جة أخطر من حیث الق�مة، وهي عجز هذه األحزاب 

تصدت للتعبیر عنه أو عن عن بلورة إسترات�ج�ة تتناسب مع دینام�ك�ة المجتمع الذي 

 بلورة ص�غة بدیلة للص�غ التقلید�ة التي رفضتها.

وهذا �له �شكل في الحق�قة جان�ًا من الجوانب التي أدت إلى ظاهرتین متالزمتین 

في ح�اتنا الحز��ة وهما التعدد من ناح�ة والعجز عن استقطاب القوى اإلجتماع�ة الفاعلة 

 من ناح�ة أخرى.

تلك التي �ع�ش فیها مجتمعنا، �شكل غ�اب األحزاب في ظروف من طراز 

كًا هلِ مهدورة �ال حساب، خطأ مُ طاقة الفاعلة، التي تمثل قوى حق�ق�ة في اإلجمال 

 خطیرة على مختلف المستو�ات.وقصورًا فظ�عًا تترتب عل�ه نتائج 

الذي نع�شه اآلن إال في الحز��ة، میق ل�س ثمة طر�ق للخروج من المأزق الع

ة �معناها الحق�قي الفاعل المنتج التي تمارس داخل أطرها عالقات د�مقراط�ة الحز��

 اء ومنتج.راسخة وتمارس في عالقاتها مع �عضها ذات العالقة، على صعید حوار بنّ 

ومثل هذه الشروط للحز��ة تلغي ظاهرة التعدد الذي ال مبرر له، والذي هو في 

 تجدیدًا للمحاوالت وتصعیدًا للدور.جوهره تكرار لألخطاء وللقصور أكثر منه 

لقد اتخذت أحزابنا في تجار�ها الماض�ة ص�غىة من ص�غ التجمع الطائفي أو 

العشائري أو الطالبي، وهي في مجموعها ص�غ ال تحدد قوى إجتماع�ة حاسمة ول�ست 

لى نقل عقدة األبوة إلى التكو�ن إ�اإلضافة ذات حدود ثابتة وواضحة، وقد أدى ذلك �له 

أدى إلى تراكم �مي ول�س ، لحز�ي ذاته و�لى شكل ومضمون عالقاته �األحزاب األخرى ا

خصوصًا و�ن هذه العالقات مجتمعة قد اتاحت قبول غ�اب  إلى تطو�ر نوعي
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دارة واإلرتفاع في إاإلسترات�ج�ة للحزب واإلفتقار لسرعة إست�عاب الظروف الموضوع�ة 

 عالجها إلى المستوى الفاعل.

�ة ال تلغي ق�مة الحز��ة ولكنها تصلح نموذجًا للدراسة والنقد ومنطلقًا وهذه التجر 

 لعمل�ة تطو�ر شامل.

لقد أثیر في السنوات الماض�ة نقاش واسع وجدل ال نها�ة له حول مسألة الحزب 

واحد وااللتزام �ه  الواحد ومسألة تعدد األحزاب والواقع أنه ل�س �الوسع فرض مق�اس

غنى عنه، وال بدیل له، فلكل ظرف موضوعي أس�ا�ه وحوافزه و�عت�اره نموذجًا ال 

و�جتهاداته. ومع ذلك فإن األساس �ظل أوًال في قدرة هذه األحزاب مجتمعة، أو الحزب 

الواحد منفردًا، على أن �حقق داخل إطاراته التنظ�م�ة وفي عالقاته �القوى المنظمة 

صح�ة ول�س تطوافًا على سطح حلقة  األخرى الدورة الدمو�ة الحق�ق�ة التي تجعله ظاهرة

 مفرغة.

إن الحزب الس�اسي هو شكل واحد من أشكال تنظ�م القوى الفاعلة في المجتمع، 

التنظ�م النقابي، العمالي ولكن هناك أشكاًال أخرى لقابل�ة التنظ�م هذه، تتمثل في 

عن عمد أو بتلقائ�ة لعب التي غال�ًا ما ت الثقاف�ةوالفالحي والمهني أو في التنظ�مات 

وسواء أكان التنظ�م حز�ًا أو نقا�ة أو التي �جري فوقها الحوار البناء. دور األرض 

جمع�ة فإن شرطه األول ین�غي أن �كون سالمة الدورة الدمو�ة في جسده، وقدرته 

ما هو شاب البدیه�ة ل�س على الحوار فقط ولكن أ�ضًا على توفیر طاقة إست�عاب 

 ه ومعه. وجدید والتبدل �

لم تكن المشكلة أبدًا في المنطقة ممثلة في استحالة التطور ولكنها �انت في إننا 

 المتطورة لنضاعف حر�ة تقدمنا. لم نستخدم طاقتنا
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نا، بل �ان في إننا لم یتح لقدرتنا ت�كن مأزقنا في أننا فشلنا في تنفیذ خط لم

  فرصة وضع خطة.

لم تكن هز�متنا فقط ألن القوى التقلید�ة، س�اس�ًا و�جتماع�ًا و�قتصاد�ًا �انت و 

القوى البدیلة �انت مسلحة �الرفض أكثر مما �انت ترفع تكبلنا ولكن أ�ضًا ألن 

  إسترات�ج�ة جدیدة ومتكاملة.

عجزنا تعبیرًا عن ال جدارتنا بل �ان نت�جة لمنع دماء ووراء ذلك �له لم �كن 

 الجدید من أن تصل إلى الرأس والذراعین.مجتمعنا 

ح لمن �عرف أن �قول أو أن تِ لم تكن المشكلة في إننا ال نعرف بل في إننا لم نُ 

  �عمل.

أهدرنا العناصر الشا�ة التي ر�اء عن العصر ولكن في اننا لم تكن في إننا �نا غ

مقتصرة على ومسؤول�ة ذلك �له �ما حاولنا أن نثبت، ل�ست   هي جسرنا إلى العصر.

ولكنها مسؤول�ة دون سواه على تنظ�م  أو ذلك الفرد أو هذا، أو على نظام دون غیره

 تساو�ة.الجم�ع بدرجات تكاد تكون مُ 

قف على أبواب منعطف تار�خي حاسم، ول�س اإلنتصار في إن المنطقة برمتها ت

 هذا التحدي إال إنتصار الجم�ع، ول�س في الهز�مة إال إندحار الجم�ع.

ق�مه السنوات القلیلة التي تجتازها المنطقة اآلن یثبت تصور موضوعي تُ  وأيّ 

مهما  شیئًا واحدًا على األقل هو أنه ال یوجد من �ستط�ع التنصل منه دون ثمن �اهظ، و

كان الجدل النظري الذي �مكن أن �شغل األفكار حول وحدة المصیر في المنطقة، فإنه 
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دو أشد منها اآلن في أي وقت مضى وهي تواجه من تبف�ه إنها وحدة ال  مما ال شك

 خالل الهز�مة المهن�ة تحد�ات تصل إلى درجة موت أو ح�اة.

وهذا التصور یلقي لتوه على �اهل لبنان مهمات قد تكون ظروفه �الذات تهیئة 

زاء التحدي الكبیر، ولكن اللعبها على نحو مصیري، ل�س فقط في نطاق دور �قوم �ه 

شكل مجموعها قضیته دور �قوم �ه أزاء التحد�ات األصغر التي �ُ  في نطاقأ�ضًا 

 الداخل�ة.

فهو واجب وطني حصیلة موحدة لثالثة عناصر جوهر�ة: إن الدور اللبناني هو 

 والتزام تار�خي، وقدر جغرافي.

وهو من خالل التحد�ات التي تبرز في �ل واحد من هذه العناصر الثالثة �قف 

التار�خي الذي �ستط�ع في تجاوزه أن �جدد دماءه و�قطع شوطه بدوره على المنعطف 

 في س�اقه المزدوج مع العصر.

قاطع لألولو�ات في سلم التحدي الذي ح إلى توض� إن ذلك �حتاج أول ما �حتاج

 �شكل حضورًا یوم�ًا في المنطقة واإللتزام �التالي �خطة مواجهة في مستوى هذا التحدي.

ن خالل تلقائ�ة مومثل هذا التحدید ال �مكن أن �حدث �المصادفة، وال 

�ستقطب ر أوتومات�ك�ة، ولكن من خالل إطالق الطاقة على اإلست�عاب عبر جدل حُ 

حر�ة التطور المتسارعة في المنطقة برمتها، و�ح�طها �المناخ الجدیر بتفاعلها و�لورة 

 قدراتها البناءة.

واره من خالل مواقف إسترات�ج�ة حاسمة، و�ت�ح للقوى ال بد للمجتمع أن ینظم ح

وأحزابها، والوصول �حر�ة الحوار  اإلجتماع�ة الفاعلة مداها في ذلك الحوار وتنظ�ماتها
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في الشعب منة الصحي إلى درجة إ�جاد الص�غة القادرة على إمتصاص الطاقة الكا

ها، إتساعًا وعمقًا، وتجاوز والتعبیر عنها، ومد عروق الدورة الدمو�ة في جسده إلى أقصا

اإلطارات المحددة نحو قدرة التعبیر عن دینام�ك�ة التطور وحیو�ته التي �حفل بها 

 مجتمعنا.

�ًا وتار�خ�ًا وجغراف�ًا، �ستط�ع المناخ اللبناني أن �فجر نفي الظرف الراهن وط

أقصى القارة ستقط�ًا األصوات التي تضج من الطاقة البناءة للحوار الشجاع والمسؤول، مُ 

ومعه و�ه أن �طلق طاقته الذات�ة ستط�ع من خالل هذا الحوار �العر��ة إلى أقصاها و 

 نفسها.

أن یلغي القیود التي تفرضها عقدة األبوة، مت�حًا لعناصره الشا�ة المتدفقة فرصة 

 نقل دینام�كیتها وحیو�تها و�تصالها �العصر إلى مستوى التأثیر الیومي.

دة الوطن�ة شكًال ومضمونًا من صفته الطائف�ة فقط إلى صفته د شعار الوحأن �مُ 

الد�مقراطي إلى مستوى الدورة  ّس اإلجتماع�ة واإلقتصاد�ة والس�اس�ة أ�ضًا، أن �عمق الحِ 

الدمو�ة التي تفعل فعلها في البرلمان �ما في األحزاب، �ما في الجامعات �ما في 

 أعماق التجمعات العائل�ة.سات الثقاف�ة واإلدارات نزوًال إلى المؤسَّ 

 هنائ�فأن �فتح عیون اللغة و��صرها و�جعلها ل�س تعبیرًا عن العجز والغموض وال

الجدل والحوار لع�ة هدر الوقت �فوت على و للق�م واألمور،  ةولكن عن الرؤ�ا الواضح

 والطاقة والمواقف.

دید في الحوار ر�ما �ان المناخ اللبناني اآلن �شكل جوًا مالئمًا تمامًا لشروق ج

العر�ي، شرط أن تطلق ف�ه طاقته الكاملة على اإلست�عاب والتأثیر واإللتزام �المسؤول�ة، 
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ن تفجر حس النقد �عد الهز�مة، ظاهرة تشمل القارة العر��ة �لها ول�س من المصادف إ

داخل في حدود الجدل أن تأخذ بوادرها في لبنان �الرغم من �ل ما ین�غي توقعه من ت

وعمل�ًا یلعب لبنان جزءًا من الدور الذي �ستط�عه، ومما ال شك ف�ه أنه رات، والشعا

سیلعب دروه الكامل طالما إننا نؤمن في طاقاته ومناخه، و�أن الذي سی�قى مهما تعالى 

 الضج�ج، هو الذي ینفع الناس.

وذلك �له یلقي �أثقال المسؤول�ة على �واهل الجم�ع �مقادیر متفاوتة ولكن حتمًا 

 لزمة.قادیر مُ �م

لقي �المسؤول�ة على �واهل العناصر الشا�ة في جامعاتها وأحزابها وعائالتها یُ 

بنفس المقدار الذي یلق�ه فیها على �واهل الزعماء في نفوذهم وأحزابهم وعائالتهم ومراكز 

 القوة التي یتمتعون بها.

، ضر تغم�یلقي �المسؤول�ة على �واهل المثقفین ل�كونوا عناصر توع�ة ال عناص

 ح إلى الرفض المطلق فقط.�عناصر التزام �البناء ال عناصر تستر 

یلقي �المسؤول�ة على �واهل رجال الصحافة واإلعالم ل�كونوا عند مسؤول�ة األداة 

الخطیرة التي بین أیدیهم، ومسؤول�ة الحصیلة التي �فرضها الواجب الوطني وااللتزام 

 التار�خي والقدر الجغرافي.

�المسؤول�ة على �واهل مهندسي س�اسة الدولة و�ناء إسترات�جیتها الداخل�ة یلقي 

والخارج�ة التي تفرض �ال تردد إست�عاب القدرات الكامنة في المجتمع والعناصر الشا�ة 

التي تمثل الدماء المتجددة لهذا المجتمع والتي تجعل في خال�اها الصلة مع حر�ة تطور 

 العصر.
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لقد حققت القارة العر��ة، خالل ر�ع القرن الذي سارت خالله إلى العصر الحدیث 

واحدة من معجزات التطور في التار�خ، حققتها فوق أرض من وحول التخلف المظلم 

امتدت في ح�اتها أكثر من خمسمائة سنة، وحققتها رغم إستفراس قوى مضادة أحاطت 

من التحد�ات المصیر�ة التي ظلت تشكل  الداخل والخارج في سلسلةبها وشغلتها من 

 �النس�ة لها مواجهات یوم�ة صع�ة.

و�ذا �ان ورغم ذلك، فإن مطامحنا ما تزال أوسع وأكبر من أن نلجأ إلى السكون 

 لهذا أي معنى فهو معنى الجدارة.

لقد جاءت الهز�مة فوجدت طاقة هائلة لدى هذا الشعب ل�س لرفضها فقط بل 

نفسه، والتصدي لتجر�ته �أقسى ما �مكن من النقد إلى درجة لمراجعة الحساب مع 

 اإل�جاع فإنه إنما �فعل ذلك لیرضي مطامحه التواقة �ال تردد إلى األكمل واألفضل.

في تجر�ته الصع�ة الراهنة �ض�ف اإلنسان العر�ي إلى إرادة الصمود عنده إرادة 

ح له فیها أن تَ ر�ة قتال لم یُ زم في معالعر�ي هُ اإلنطالق والتصح�ح فقد �كون اإلنسان 

�قاتل �ما ین�غي و�ما �ستط�ع ولكن إرادته على الصمود واإلنطالق لم تهتز بل اكتسبت 

على العكس قابل�ات إضاف�ة تز�د في صالبتها وتوقها إلى األفضل، وهو �عبر عنها 

 جم�عًا في ت�قظ غیر عادي لحس النقد والمراجعة عنده.

مة أن نتصور �أن اإلنسان العر�ي �جد في هذا ومع ذلك فإنه من غیر الحك

مشابهة الت�قظ النقدي تعو�ضه وقد تكون فترة اإلنتظار التي �ع�شها اآلن على أعصا�ه 

 1904أو لتلك التي عاشها الشعب الروسي بین عام  1949لتلك التي عاشها عام 

ولى التي �انت عندما ثار ثورته األ 1905ساعة تلقي اللطمة المدو�ة من ال�ا�ان وعام 

 أرهاصًا لثورته التي جاءت �عد ذلك �عشر سنوات وغیرت وجه القرن العشر�ن.
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ثمة شيء عظ�م یولد بین ر�ام الهز�مة مثلمًا إن ما �حدث اآلن ل�س المخاض، 

فالجرح إذا انفتح في جسد میت ال  ل مهجور.بر�ان من تحت الشظا�ا ال�اردة لجبیولد 

ك القوة زاد قابل�اته للمقاومة، وحرّ  ذا ما انشق في جسد حيّ یؤدي إلى أي اهتزاز ولكنه إ

 د.الكامنة في أعماقه وضاعف من طاقاته على الرّ 

ضاعف طاقة �ُ و �قاوم، حفز و �تو�برأ و ك إن الجسد العر�ي الذي تلقى الجرح یتحرّ 

 تین �عبر جسر العذاب.حواسه �قف على قدم�ه الصلب


