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مقاالت

فادي بردويل * 

االنعطاف نحو الداخل: بروز إشكالية 

المجتمع بعد هزيمة 1967 وتحوالتها**

بعد ملف العدد السابق عن احلركات الشبابية يف األراضي الفلسطينية احملتلة منذ سنة 1967 

خالل الثورات العربية، تتابع "جملة الدراسات الفلسطينية" يف هذا العدد مناقشة احلالة الشبابية 

الفلسطينية يف كل من لبنان وسورية. ويرصد هذا التقرير تطور احلالة الشبابية الفلسطينية يف 

بدءًا  العربية يف املنطقة،  الثورات  الفلسطينية مع  الشبابية  سورية، فيتتبع بدء تفاعل احلالة 

بمبادرات شبابية يف سورية تتعلق بإصالح منظمة التحرير الفلسطينية، ثم عبر مسيرَتي ذكرى 

النكبة والنكسة يف السنة املاضية يف اجتاه اجلوالن احملتل، ثم ينتقل التقرير إىل مناقشة تفاعل 

حاالت شبابية فلسطينية مع الثورة السورية. وينهي الكاتب التقرير بمالحظات عن اجلديد الذي 

يقدمه احلراك الشبابي الفلسطيني يف سورية للحركة الشبابية الفلسطينية عامة.

نشبت حرب حزيران / يونيو "عندما 

كنت ال أزال يف باريس... 

وما إن أخذ غبار املعركة ينجلي عن هزيمة 

على اجلبهات العربية الثالث، حتى أحسست 

بما يشبه الزلزلة املمزوجة بالعار. اخلجل من 

عار الهزيمة دفعني إىل الهرب بسرعة، من 

الباب اخللفي، من باريس إىل بيروت... وطوال 

أشهر، ويف مناخ من اإلحباط واليأس، كانت 

فكرة االنتحار تراودين بين حين وآخر، ولكن 

يصّدها أواًل شعور باملسؤولية إزاء زوجة وثالثة 

أطفال، وثانيًا ضرب من بقايا ثقة ميتافيزيقية 

بالطاقات الثورية للشعب العربي" )ص ٧٠٤(.1 

هذه السطور مستقـاة من "تاريخ وعـي أو سيرة 

ذاتية أيديولوجية ـ سياسية" للمفكر املاركسي 

السوري ياسين احلافظ )1٩٣٠-1٩٧٨(، والتي 

ُنشرت بدايًة على حلقات يف جريدة "السفير" 

يف تموز / يوليو 1٩٧٨، أي بعد مرور أكثر من 
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عقد بقليل على هزيمة حزيران / يونيو 1٩٦٧، 

وقبيل وفاة الكاتب ببضعة أشهر. ومل يكن 

احلافظ وحيداً بين املثقفين العرب الذين هّزتهم 

الهزيمة، فالفيلسوف السوري صادق جالل 

العظم )1٩٣٤-     (، يستذكر بعد ثالثة عقود 

وقعها عليه قائاًل حملاورته: "قد ال أكون مبالغًا 

عندما أقول إن الهزيمة ضربتنا كصاعقة... لقد 

وجدت نفسي فجأة مشغواًل بنقاشات وكتابات 

تتناول أسئلة سياسية مباشرة مل أكن أحلم أنني 

سأهتم بها يف يوم من األيام. لو قال يل أحدهم 

قبل الهزيمة: ذات يوم سوف تكتب عن الطيران 

والدبابات واالستراتيجية العسكرية والتكتيك، 

وإنك سوف ترد على مقاالت حممد حسنين هيكل 

عن الكفاح الفلسطيني املسلح والسالم العادل 

مع إسرائيل، حلسبته جمنونًا."2 ومل يقتصر 

وقع حرب حزيران واستذكاره بعد عقود، على 

الكّتاب املقيمين يف البالد العربية، فإدوارد 

سعيد )1٩٣٥-2٠٠٣(، املفكر الفلسطيني ـ 

األميركي الذي أقام شطراً راجحًا من عمره 

يف مدينة نيويورك، يقسم سيرته هو اآلخر إىل 

ما قبل احلدث وما بعده: "وحمل العام 1٩٦٧ 

املزيد من التفكك، وقد بدا يل أنه يجسد بامتياز 

التفكك الذي يختزل كل اخلسائر اأُلخرى: العوامل 

املتوارية لنشأتي وصباي، سنوات دراستي غير 

املسيسة... مل أعد اإلنسان ذاته بعد 1٩٦٧. فقد 

دفعتني صدمة احلرب إىل نقطة البداية، إىل 

الصراع على فلسطين. فدخلت من ثم إىل املشهد 

الشرق أوسطي املتحول حديثًا بوصفي جزءاً من 

احلركة الوطنية الفلسطينية."٣

وال شك يف أن التركيز على "الزلزلة" 

و"الصاعقة" و"التفكك" و"الصدمة"، أو ما شابهها 

من املفردات التي تدل على األثر النفسي املهول 

للهزيمة، وعلى مفصلية احلدث يف السير السياسية 

والفكرية للمثقفين الثالثة، أي على املشترك 

فيما بينهم )وبين كثير من جمايليهم(، ال يرمي 

إىل حجب خصوصيات مساراتهم وعواملهم 

االجتماعية. فاحلافظ، املولود ألب حريف ديري 

)نسبة إىل دير الزور( وأم أرمنية هربت من 

اجملازر، بعيد جغرافيًا وطبقيًا عن العظم سليل 

والة دمشق، وعن سعيد، ابن التاجر امليسور، 

الذي نشأ ما بين القاهرة والقدس والواليات 

املتحدة. أّما فيما يتعلق باالنخراط يف الشأن 

العام، فقد شكلت سنة 1٩٦٧ مدخل العظم وسعيد، 

األكاديميين "احملترفين" حتى ذلك احلين، إىل 

السياسة، بينما كان احلافظ قد راكم عدة جتارب 

بدءًا من انخراطه يف حزب البعث )1٩٤٩-

1٩٥٠(، ثم يف احلزب الشيوعي السوري )1٩٥٥-

1٩٥٦(، إىل الدفاع عن مشروع عبد الناصر 

)1٩٦2( واملساهمة الفاعلة يف صوغ "املنطلقات 

النظرية" حلزب البعث )1٩٦٣(، وصواًل إىل 

تأسيس "حزب العمال الثوري العربي".٤

كما أن نقطة بداية هذه املقالة بإعادة قراءة 

بضعة نصوص ُكتبت ما بعد هزيمة 1٩٦٧، ال يراد 

بها التعميم ورفع ذلك احلدث العسكري والسياسي 

إىل مصاف املعلم الثقايف األبرز الذي ينبغي لكل 

َمن يتناول ما أنتجه مثقفو النصف الثاين من 

القرن املاضي أن يتناول ما قبله وما بعده. فمن 

"امتيازات" املؤرخ أن روايته للماضي، املنبثقة 

من حاضره للماضي، ربما تلحظ استمرارية ما، 

أو قطيعة يف التاريخ الذي يتناوله قد تختلف 

عن سرد أهلها حليواتهم وجتاربهم ومشاريعهم 

الفكرية. وربما شكلت حرب حزيران / يونيو 1٩٦٧ 

احلدث ـ الصدمة األوحد لذلك اجليل، وهذا بعض 

ما رمى إليه املؤرخ واملفكر اللبناين أحمد بيضون 

)1٩٤2-     ( قائاًل: "ورافقنا جتربة الوحدة 

املصرية ـ السورية، مقتنعين بأنها حتّول جسيم 

يف التاريخ العربي املعاصر. وحين انفصمت هذه 

الوحدة، مّثل انفصامها صدمة عميقة وبعيدة األثر 

بدأت تهّز اقتناعنا بالناصرية وبالفكر القومي كله، 

فُتركز أنظارنا على اجملتمعات وتشدنا بالتايل 

نحو املاركسية. هذا التحول الذي عاشه كثيرون يف 

تلك اآلونة قد ال يقل شأنًا، يف مسيرة اجليل العربي 

الذي أنتمي إليه، عن ذاك الذي أحدثته هزيمة 

1٩٦٧، بل مّهد له يف الواقع."٥
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يف مقدمة كتاب "حول بعض قضايا الثورة 

العربية" )1٩٦٥( ، يحدد ياسين احلافظ السياق 

الذي ُكتبت فيه املقاالت اجملموعة يف الكتاب 

وما يطمح إليه العمل.٦

فالسياق الناظم للكتابة هو "جتربة الشعب 

العربي، يف فترة ما بعد االنفصال" )أي بعد 

سنة 1٩٦1(، أّما مآل الكتاب فهو "حماولة 

لوضع لبنة صغيرة يف أساس اليسار اجلديد" 

)ص 1٠٩(. وقارئ هذا العمل املبكر يقع على 

أفكار وموضوعات سيتناولها احلافظ ويطّورها 

يف كتاباته الالحقة، أي تلك التي ُكتبت يف 

فترة ما بعد الهزيمة )1٩٦٧( وحرب تشرين 

)1٩٧٣( واندالع احلرب اللبنانية )1٩٧٥(. ويف 

"تعريب املاركسية"، وهو آخر فصول الكتاب، 

ينقل احلافظ "مبضع" النقد )والعبارة للكاتب 

يف سياق آخر( من اخلارج االستعماري إىل 

الداخل العربي، ومن السطح السياسي إىل البنى 

االجتماعية والثقافية التقليدية، للتشديد على أهمية 

"اجلانب العلماين من املاركسية" )ص ٣2٣(، 

رافضًا اختزال املاركسية بوصفات اقتصادية 

لتحقيق العدالة االجتماعية. وذلك الوجه احلداثي 

للماركسية، هو ما ألقته احلركات الشيوعية 

يف "الظالل"، "أّما البورجوازية الصغيرة فقد 

رفضته، وهي ترفع ـ بسبب هذا الرفض ـ شعار 

'االشتراكية التكتيكية' بداًل من 'االشتراكية 

العلمية' ")ص ٣2٣-٣٣٤(. فاالشتراكية يقول 

احلافظ: "ليست جمرد خلق وضع اقتصادي 

مطابق للعدل فحسب، بل هي أيضًا ـ وقبل كل 

شيء ـ نظرة إىل اإلنسان واجملتمع تستند إىل 

منطلقات علمانية وعقلية كرست اإليمان باقتدار 

اإلنسان على صنع مصيره وتنظيم أمور اجملتمع 

اإلنساين تنظيمًا عقالنيًا حراً، دونما أطر مسبقة 

تشّله أو تقاليد حمافظة تشوهه أو تعاليم ثابتة 

تقسره وتشده إىل الوراء" )ص ٣2٤-٣2٥(. 

فالثورة يف ُعرف الكاتب يجب أن تكون "كلّية"، 

حُتدث تغييراً جذريًا على املستويات الفكرية 

والثقافية والسياسية واالجتماعية واالقتصادية. 

أّما وظيفة نقد "جميع جوانب اجملتمع العربي"، 

فهي "تهيئة الظروف التي تمّكن من اقتالع جميع 

اجلوانب السلبية املعطلة والكابحة يف إرثنا 

االجتماعي" )ص ٣2٥(.

عندما أطلق احلافظ الدعوة إىل الثورة 

والتحرر "الكّلي" من االستعمار واالستغالل 

االقتصادي والبنى االجتماعية والثقافية 

التقليدية، مع التشديد على أهمية األقنوم األخير 

من الثالوث املاركسي، جاءت تلك الدعوة 

بسياق الشروع يف تأسيس يسار عربي جديد 

ال يقوم على فهم مبتسر لالشتراكية. أّما يف 

عامل ما بعد هزيمة حزيران / يونيو، فتحّول 

نقد الداخل العربي وبناه االجتماعية والفكرية 

من جزء ال يتجزأ من بناء يسار جديد إىل 

حجر الزاوية يف حتليل احلافظ جلذور الهزيمة. 

ففي نّص ُكتب بعيد الهزيمة يؤكد احلافظ أن 

ما ُوضع يف خانة أسباب الهزيمة، كالتفوق 

العسكري اإلسرائيلي ومكانة العلوم عند 

العرب وانعدام الصناعة الثقيلة والتقنية يف 

اجملتمعات العربية، إنما هو من مظاهر التخلف 

العربي ونتائجه.٧

فالنظام الناصري، على ما يزعم الكاتب، 

وعلى الرغم من إحداثه التغييرات على مستوى 

البنية االقتصادية، فشل يف عملية تدمير البنى 

االجتماعية والقيم التقليدية للمجتمع املصري، 

و"ذلك ما جر إىل تعثره وفشله النسبي يف امليدان 

االقتصادي، ألن حتطيم بنى اجملتمع التقليدي 

يشكل العتلة التي تهز التخلف" )ص ٧٧٤ (. ويدل 

نقد احلافظ على عدم تزامن التغييرات يف البنى 

التحتية االقتصادية التي صنعتها أنظمة التحرر 

الوطني مع البنى الفوقية للمجتمع، والتي تؤثر 
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بدورها يف االقتصاد. فإلغاء اإلقطاع يف مصر، 

مل يتزامن مع إلغاء قيمه، يقول احلافظ: "فلقد 

ألغي لقب 'بك' و'باشا' يف القطر املصري، ولكن 

التأثيرات األيديولوجية للمجتمع التقليدي 

اإلقطاعي، حّولت تعبير 'سيد' و'سيادة' إىل 

لقب من طراز جديد، لطبقة جديدة سائدة" 

)ص ٧٧٤(. واملقارنة مع النموذج التاريخي 

األوروبي، الذي نقل فيه صعوُد البورجوازية 

اجملتمعات من أبنيتها التراتبية اإلقطاعية إىل 

جمتمعات أفراد ذوي حقوق، تظهر يف مقاربة 

الكاتب، وذلك يف اختالف املسارات العربية 

التي مل تنسلخ بورجوازيتها الوطنية عن البنى 

التقليدية. أّما التجربة الثورية العربية فأثبتت 

"أن حظ البورجوازية الصغيرة القوماوية 

املتأخرة، يف هذا اجملال، مل يكن أوفر حظًا من 

البورجوازية الوطنية بكثير" )ص ٧٧٥(. ولذلك 

رهن الكاتب اخلروج من االنكسار والقيام 

بمهمة الثورة االشتراكية الكلية بـ"طليعة 

اشتراكية ـ ديمقراطية، مؤطرة يف طليعة 

سياسية قائدة، ومرتبطة بالكتلة الشعبية 

الكادحة، املالكة وعيًا كونيًا وتاريخيًا"، تكون 

"هي املؤهلة للنهوض بهذه املهمة التاريخية 

الكبيرة" )ص ٧٧٦(. 

وينتاب قارئ تلك السطور، بعد ما يقارب 

نصف قرن على كتابتها، شعور باختالل 

امليزان ما بين ماركسية احلافظ النقدية 

"التشخيصية" احملمولة على مشروع انعتاق 

ثوري كلي، والتي ترى مكمن الداء يف "التخّلف 

الثقايف واالجتماعي، الغارق يف ظالمات السحر 

والوهم والغيبيات" )ص ٣2٣(، وماركسيته 

الثورية "السياسية" التي تعّين القوى الطليعية 

الفعلية التي ستنجز "املهمة التاريخية الكبيرة." 

فاملساحة املفردة يف النص للنقد، وجذرية نظرة 

الكاتب إىل البنى االجتماعية واأليديولوجية 

والثقافية التقليدية امللتصقة بمختلف طبقات 

اجملتمع العربي واملعاد إنتاجها يف عهد الثورات 

)من "باشا" إىل "سيادة"(، جتعالن من األسطر 

القليلة التي تتناول الطليعة، نظراً إىل مهمتها 

اجلسيمة، أشبه بتعويذة إلبعاد طيف اليأس 

والشلل السياسي عن الكاتب، أكثر من كونها 

مشروعًا ثوريًا.

إذاً، مع نقل مبضع النقد من السطح السياسي 

إىل العمق االجتماعي، وبروز مشكلة الثقافة 

والقيم بصفتها سؤااًل أساسيًا، يفقد الشعب 

صفاءه الثوري وصورته امللساء لُيمسي مثل 

يانوس ـ إله البدايات واملداخل والبوابات لدى 

الرومان ـ ذا وجهين، واحد يتطلع نحو املستقبل 

والثاين إىل املاضي. فهو الذي يصنع ثورة 

املستقبل، وهو أيضًا الذي تعمل الطليعة املمتلكة 

الوعي الكوين على االرتباط به لتخليصه من 

التخلف الذي يعوق تقدمه، وحمو وجهه املشدود 

نحو املاضي.

يندرج كتاب صادق جالل العظم، "النقد 

الذاتي بعد الهزيمة" الذي أعيدت طباعته عشر 

مرات خالل الفترة 1٩٦٨ - 1٩٧٣، يف سياق 

نظري مواز لكتابات احلافظ التي تأثر بها الكاتب 

يف أوائل ستينيات القرن املاضي.٨ فأكثر من 

ثلث الكتاب خمصص لتناول وحتليل نماذج ملا 

يسمه العظم بـ "نزعة إزاحة املسؤولية عن النفس 

وإسقاطها على الغير التي جتلت بوضوح بعد 

هزيمة اخلامس من حزيران / يونيو" )ص ٦٩(.٩

ويكمل العظم سرده قائاًل: "أريد أن ألّح بأن 

هذه النزعة ترتبط بعوامل أساسية تدخل يف 

بنيان اجملتمع العربي التقليدي وال تنفصل 

عن خصائص الشخصية االجتماعية التي 

تربيها البيئة العربية املتوارثة يف كل واحد منا 

وتنميها فيه" )ص ٦٩-٧٠( . فتلك النزعات 

التبريرية التي أزاحت مسؤولية الهزيمة عن 

كاهل العرب من خالل نسبتها "جملة وتفصياًل 

إىل االستعمار" )ص ٣٨(، أو إىل "سيطرة 

الصهيونية الدولية على العامل بأسره" )ص٥٣( 

على سبيل املثال، ليست فقط حتاليل رديئة على 

الناقد أن يستبدلها بأخرى أرقى، بل هي، وهذا 

هو األهم، من األعراض الظاهرة ملا يعتمل يف 
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العمق االجتماعي العربي. ففي كل من النصين 

)احلافظ والعظم(، يقدم الكاتبان رؤيتين نقديتين 

للهزيمة ال حتلالن أسباب االنكسار فحسب، بل 

تعقالن و"تهضمان" ما ُأنتج من روايات مغايرة 

تطرقت إىل تعليل احلدث. فاحلافظ يتحدث عن 

األدب النقدي الذي يتكلم على نتائج التخلف ـ 

"انعدام" العلم أو التقنية أو الصناعة الثقيلة ـ 

كأنها أسباب الهزيمة )ص ٧٧1( ، بينما يشير 

العظم إىل الروايات التبريرية بما هي أمارة 

من أمارات اجملتمع التقليدي املتخلف، ونمط 

حياة "الشخصية الفهلوية" املتملصة من حتّمل 

املسؤوليات عن أفعالها. 

إىل جانب ذلك، ُيبرز العظم يف كتابه، الهوة 

التي تفصل اخلطاب الثوري عن ممارسات 

الثوريين احملافظة. "بعبارة ُأخرى" يقول العظم، 

"الشاب الثوري العربي اليوم ثوري سياسيًا ولكنه، 

يف قاع قلبه، حمافظ اجتماعيًا ودينيًا وثقافيًا 

وأخالقيًا واقتصاديًا إاّل فيما ندر." ويتابع الكاتب 

مستشهداً بتجربته: "لذلك كانت تصيبني الدهشة 

دومًا عند االحتكاك بأفراد وجماعات من الشباب 

العربي الذي يعتبر نفسه ثوريًا بسبب ما كنت 

أالحظه من أنه يف الدقيقة التي كان يبتعد فيها 

عن موضوعات السياسة ومقاومة الصهيونية 

والتصدي لالستعمار إلخ... يطرأ على موقفه تغير 

مفاجئ جذري بحيث تصبح كافة آرائه وتصرفاته 

وأحكامه وقيمه وأنماط سلوكه حول جميع 

شؤون احلياة واجملتمع وكأنها صورة مصغرة 

منقحة ومتقدمة قلياًل عن سلوك وآراء وقيم آبائنا 

وأمهاتنا وحتى أجدادنا، بينما كان يفترض يف 

مثل هذا الشباب أن يكون على النقيض من ذلك 

باعتبار أن أفراده ثوريون تقدميون، وإن مل يكونوا 

ثائرين على صورة املاضي القاتمة ومتقدمين 

على أسالفهم فهم ثائرون على ماذا أو متقدمون 

على َمن إذن؟" )ص ٧٨(. 

يعّري العظم، يف ذلك املقطع الطويل نسبيًا، 

االدعاءات الثورية للشباب التي تسري حصراً يف 

املضمار السياسي، وحتديداً يف الشق اخلارجي 

والوطني احملمول على مقارعة االستعمار 

والصهيونية، بينما تسقط ورقة التين الثورية حين 

ينتقل احلديث إىل تدبير "الشؤون الداخلية" لهؤالء.

ومالحظة الهوة التي تفصل ما بين النظرية 

واملمارسة يف نّص العظم، وهي كناية عن 

فشل الثوريين يف إعادة تشكيل قيمهم وأنماط 

سلوكهم ونسيج عالقاتهم االجتماعية، موازية 

لطروحات احلافظ عن فشل الثورة يف إلغاء قيم 

اإلقطاع. فالكاتبان يلتقيان على التشديد على 

فشل أنظمة التحرر الوطني والثوريين أنفسهم يف 

مهمة االنعتاق من البنى االجتماعية التقليدية 

واملمارسات احملافظة، فتبقى ثوريتهم منقوصة 

وادعاءاتهم الثورية شكلية. والشرط األساسي 

لقيام هذا النقد من منظار ماركسي هو تبّني 

قراءة لالشتراكية بما هي ثورة كلية حترر 

اإلنسان من االستعمار واالستغالل االقتصادي 

واملمارسات والقيم التقليدية، وبما هي أيضًا 

نظرية علمية تعلو فوق خصوصيات الشعوب 

وتصبو إىل أفق إنساين كوين. وذلك ما يبرر 

اتهام العظم احلركة االشتراكية العربية بعدم 

الوضوح األيديولوجي، وهي بزعم الكاتب ما 

زالت مترددة بشأن إعالنها الصريح لعلميتها 

وعلمانيتها )ص 12٣(.

ومن عواقب ذلك الضباب األيديولوجي 

برأي الكاتب، "اجلدل العقيم حول ما إذا كانت 

االشتراكية التي يفترض بالقوى الثورية 

العربية أن تنادي بها هي 'اشتراكية عربية' أو 

'تطبيق عربي لالشتراكية'، وحول إذا ما كانت 

اشتراكيتنا علمية أو مؤمنة أو مستوردة أو 

رشيدة أو حكيمة أو مسلمة، إىل غير ذلك من 

هذه البلبلة الفكرية والسفسطة الكالمية التي 

تنعكس آثارها على مستوى النظرية والتطبيق 

يف آن واحد" )ص 1٣٥(.

وما يظهر جليًا يف حلظة األزمة الناجتة من 

الهزيمة هو التشديد على انفصام ما كان يبدو 

واحداً لتبرز الهّوة التي تباعد ما بين ظاهر 

الثورية وباطن "التقليد" و"احملافظة". ويستطيع 
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املرء أن ينسج على هذا النول "النموذجي" 

ثنائيات ُأخرى ال تزال تؤرق املثقفين 

احلداثيين العرب كالقول )أو األيديولوجيا( 

الثوري والفعل "احملافظ" )املرتكز إىل بنى 

قرابية، مذهبية، عشائرية، جوارية، إلخ(، 

والسطح السياسي املناهض لإلمبريالية 

والعمق االجتماعي "التقليدي" والكالم على 

الشعوب بينما الوالءات عائلية وعشائرية. 

فعلى سبيل املثال، يستشهد العظم، للداللة على 

سطوة الوالءات احمللية على "روابط األرض 

أو القومية"، بدراسة ميدانية عن النازحين 

1٠ ليستنتج 
الفلسطينيين بعيد حرب 1٩٦٧، 

التايل: "إننا نقّر واقعًا مؤسفًا فقط يتلخص يف 

أن مستوى النضج االجتماعي والوطني عند 

اإلنسان العربي، حتى يف البلدان العربية األكثر 

تقدمًا، مل يبلغ بعد احلد الذي يجعله يتخطى 

مستوى الوالءات العائلية والعشائرية وقيمها 

التقليدية" )ص ٣٥(.11

III

إن استراتيجيا النقد التي أخذت على عاتقها 

اإلشارة إىل فشل املشروع احلداثي حلركات 

التحرر العربية، فاضحًة التباين ما بين اخلطاب 

احلديث والواقع التقليدي، مل تقتصر فقط على 

مثقفين كاحلافظ والعظم اللذين شددا على الشق 

التنويري والكوين من التراث املاركسي. فثنائيات 

القشرة احلداثية واللب التقليدي أساسية أيضًا يف 

ردة فعل أدونيس، الشاعر السوري، على الهزيمة 

يف "بيان ٥ حزيران 1٩٦٧" الذي نشره يف جملة 

"لسان احلال" ثم يف "اآلداب". فالشاعر يفتتح 

بيانه بأسئلة ينسبها إىل اإلنسان العربي: "لكن 

هل أستخدم السيارة حقًا أم إنني أستخدم فرسًا 

من حديد؟ …هل تعلمت الهندسة حقًا أم إنني 

أخذت شهادة تزينت بها كالوسام؟ … هل إن 

سيري تقدم حقًا، أم إنه صخب ورايات؟ هل 

الدولة التي أبنيها نظام حقًا، أم هي قبيلة ثانية؟ 

هل ما أسميه نهضة أو ثورة أو انقالبًا، نهضة أو 

ثورة أو انقالب بالفعل؟" )ص ٧ (.12 وال يجيب 

أدونيس عن تلك األسئلة املبنية على تلك الثنائية 

مباشرة، وإنما تشديد الكاتب يف النّص على اجلزء 

الثاين من كل سؤال ـ الفرس، الوسام، الراية، 

القبيلة ـ يشي بوجهة اجلواب. وال يتأخر الشاعر 

كثيراً يف حتديد وجهة بيانه التي يريد من خالله 

إعادة بناء اإلنسان العربي، فـ "ليست املسألة 

أن تتغير هذه احلياة أي اجملتمع ومؤسساته"، 

يكتب أدونيس، "بقدر ما هي أن يتغير اإلنسان 

العربي: من هنا وحسب، تبدأ أهمية العلم والتقنية 

وتغيير احلياة العربية." وبينما ُتطرح اإلشكالية 

ر من  احلداثية يف نصوص احلافظ والعظم وتفسَّ

خالل التنبيه إىل عدم التزامن ما بين التحّوالت 

يف البنى التحتية والفوقية، مع رّد ذلك إىل تردد 

األنظمة يف حسم خيارتها األيديولوجية ملقارعة 

بنى وقيم اجملتمع التقليدية، يطرح أدونيس 

إشكاليته من خالل التشديد على النقل "اخلارجي" 

إلنتاجات احلداثة الغربية بالتزامن مع "إهمال 

اإلنسان من داخل" )ص ٨(. "فاحلياة العربية 

تنقل، على نحو سريع"، يالحظ الكاتب، "األشكال 

املدنية، األوروبية واألميركية، وتمارس وسائل 

العلم التطبيقية صناعة وزراعة وعيشًا يوميًا. 

لكن االنسان باق مل يتغير" )ص ٨(.

وينبه الكاتب إىل االنفصام الذي يعتري 

احلياة، فالعربي "املعاصر يحيا يف كيانين. ذاته 

املغرقة يف السلفية، وحياته املتهالكة على 

أشكال املدنية احلديثة...إنه يتبنى التقدم نظريًا، 

ويحيا عمليًا يف اإلطار السلفي التقليدي. إنه 

يقدس احلرية بشفتيه، وحسب. يساري بفكره ويف 
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الظروف العادية، لكنه يف الظروف املصيرية 

احلاسمة، وأحيانًا يف الظروف العادية نفسها 

يميني بسلوكه وحياته" )ص ٨(.

وكان املفكر الشيوعي اللبناين حسين مروة 

)1٩1٠-1٩٨٧( قد كتب يف عدد "اآلداب" 

نفسه الذي ُنشر فيه "بيان ٥ حزيران 1٩٦٧"، 

مقالة بعنوان: "طريقنا... إىل تغيير اإلنسان 

العربي" يتصدى فيها للمشككين يف قيم الثقافة 

العربية واإلنسان العربي. وأغلب الظن أن أحد 

املقصودين هو أدونيس، وإن مل يشر إليه الكاتب 

باالسم. فمروة يتصدى مَلن اعتبروا، بناًء على 

توجيه نقدهم إىل قيم الثقافة العربية، أن الهزيمة 

حضارية ال عسكرية، فيسأل الكاتب، قبل الشروع 

يف مرافعته: "ما طبيعة الشكل الذي كانت فيه 

خسارة العرب لهذه احلرب، وكانت به الداللة 

على نفي تقدمهم حضاريًا؟" وقبل الشروع يف 

الرد، يعرض مروة حلقبات "نمو احلركة العربية 

التحررية" منذ أواسط القرن التاسع عشر إىل 

النصف الثاين من القرن العشرين الذي شهد 

"أوىل العوامل املمهدة لتحولها إىل حركة ثورية 

تتداخل فيها مرحلتا التحرر الوطني والتحرر 

االجتماعي."1٣وبعض تلك العوامل التمهيدية 

لتداخل الثورتين "الوطنية" و"االجتماعية التقدمية" 

يف رواية الكاتب هي قيام ثورة تموز / يوليو 

1٩٥2 املصرية، وتأميم قناة السويس واجلالء 

األجنبي عن مصر بعد "انحسار آثار العدوان 

الثالثي على مصر )1٩٥٦(... ثم قيام الوحدة 

املصرية ـ السورية كنواة للوحدة العربية 

1٩٥٨، مع قيام ثورة 1٤ تموز العراقية يف 

العام نفسه" )ص ٣٦(. أّما ستينيات القرن 

1٤ حتّول الثورة العربية 
املاضي فشهدت طالئع

إىل "ثورة اجتماعية تقدمية حققت مضمونًا 

جديداً للقومية العربية." وأوىل تلك الطالئع يف 

رواية مروة هي تدابير التأميم يف عهد الوحدة 

املصرية ـ السورية )1٩٦1(. ويكمل الكاتب 

سرده لألحداث من دون حتديد مضمون الطالئع 

هذه املرة، فيحدد أمارات التحول يف سورية بعد 

ثورة شباط / فبراير1٩٦٣، "ويف اجلزائر بعد 

انتصار ثورتها الوطنية، ويف اليمن بعد جناح 

الثورة التي نفضت عن صدر الشعب اليمني 

كابوس احلكم امللكي اإلقطاعي املتخلف، وحتى 

يف ثورة عدن وجنوب اليمن احملتل القائمة 

اآلن، ألنها ثورة حتمل مضمويَن الثورة الوطنية 

واالجتماعية معًا."

  االستشهاد املطول لعرض مروة التاريخي، 

قبل الشروع يف مناقشة تفسيره للهزيمة، 

أساسي لتبيان أسس منهجه التأريخي واملنظور 

التحليلي ـ السياسي احملمول عليه. فمّما ال شك 

فيه، أن سطح، أو طبقة، التأريخ يف عرض مروة، 

مكونان من األحداث السياسية واالقتصادية 

)بما هي تأميمات(، أّما الفاعل الرئيسي الذي 

يصنع ذلك التاريخ، فهو احلركة التحررية 

العربية بما هي ذات تنمو وتتقدم إىل األمام، 

أي ذات تتقدم بخطى ثابتة نحو االنعتاق من 

االستعمار واالستغالل االقتصادي )الثورتان 

الوطنية واالجتماعية(. فيتتبع املؤرخ السيرورة 

التطورية للحركة وانخراطها يف دوائر دولية 

أوسع، منذ "بذورها األوىل" إىل خروج "طالئعها 

إىل النور" يف عشرينيات القرن املنصرم، إىل 

أن "استفحل نمو)ها(... يف ظروف نشوء حركة 

التحرر اإلفريقية ـ اآلسيوية بعد احلرب الكونية 

الثانية وانتصار احللف الديمقراطي الدويل ضد 

احللف النازي الفاشي املندحر، وكان استقالل 

لبنان وسورية إحدى الثمرات األوىل حلركة 

التحرر العربية يف تلك الظروف نفسها التي ظهر 

فيها املعسكر االشتراكي كنظام عاملي"، إىل 

"العوامل املمهدة"، فـ "طالئع" حتّولها النوعي 

من حركة حترر إىل ثورة. وبعد إثبات سيرة 

تطور الثورة العربية ومراكماتها لإلجنازات، 

يلج الكاتب املوضوع األساسي وهو الصراع ما 

بين قوى الثورة وقوى الثورة املضادة، منبهًا 

إىل "حقيقة ذات شأن كبير يف جالء موضوعنا." 

و"هذه احلقيقة"، يتابع الكاتب، "هي أنه كلما بدا 

ملعسكر الثورة املضادة أن الثورة العربية، خالل 
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مسيرتها الطويلة، توشك أن يشتد ساعدها... ]و[أن 

تتعمق مفاهيمها التحررية والتقدمية يف نفسية 

اجلماهير العربية، اشتد هذا املعسكر االستعماري 

الصهيوين الرجعي يف مقاومتها والتآمر عليها، 

وتأليب خمتلف وسائل املقاومة والتآمر لسحقها 

من األصول." تلك "احلقيقة" املبنية على الصراع 

السياسي الدائم ما بين احلركة التحررية الثورية 

واملعسكر املضاد، تفسر برأي الكاتب توقيت 

الضربة، يف مرحلة نضوج األوىل وازدياد تالحمها 

"مع قوى الثورة العاملية بمختلف فصائلها 

االشتراكية والتحررية والعمالية، ]ف[ رفع يديه 

عليها شاهراً خنجره األثيم الذي اسمه إسرائيل 

ليسدده إىل مكان املقتل من صدرها." 

عالوة على التآمر االستعماري الساعي لكسر 

الثورة العربية و"قد ازدادت تأصاًل ورسوخًا 

وامتداداً"، يرّد الكاتب الهزيمة إىل أفراد قّلة، ال إىل 

الشعوب العربية واحلضارة بأكملها. "بل نقول 

للمشككين باإلنسان العربي يف بالدنا"، يتابع 

مروة، "إن شعوبًا أوروبية يثقون هم كل الثقة 

بتقدمها حضاريًا إىل مدى بعيد يف التقدم، قد 

أصيبت بأفدح وأفجع مّما أصاب العرب من هذه 

الهزيمة، وكان 'للطابور اخلامس' من أبنائها يد 

طوىل يف هزيمتها." كما يتطرق مروة إىل فشل 

العدوان يف حتقيق هدفه األول بما هو إسقاط 

أنظمة احلكم التقدمية مشيراً إىل "حضارية 

اإلنسان العربي" الذي صنع ثورة جديدة من خالل 

رفضه تنحي الرئيس عبد الناصر بعيد الهزيمة.

  ويف الفقرات األخيرة من النص، ينتقل 

مروة إىل وصف الشعب، مشيداً بإيمانه بقيم 

احلرية، هو الذي "يجعل أرضه كلها ميدانًا 

ملعركة طويلة تمتد أكثر من مئة عام من تاريخه 

احلديث للكفاح يف سبيل هذه القيم، ويف سبيل 

أن تتجسد هذه القيم يف حياته جمتمعًا حراً 

متحرراً من قيود العبوديات والتبعيات وأنواع 

التسلط اخلارجي والداخلي" )ص ٣٧(. ويكمل 

الكاتب، متوجهًا ربما إىل أدونيس، بالقول: 

"ليس إاّل من باب الظلم والتجني الغريب عليه 

)الشعب( أن ُيتهم بأنه متخلف حضاريًا، وليس 

يصح ملفكر وشاعر كبير خملص من أبنائه أن 

يّدعي بأن الكوارث املتالحقة يف تاريخه مل تغير 

من عقليته ونفسيته شيئًا، يف حين أنه يخوض 

معركة احلرية منذ عشرات السنين." 

IV

إن العودة إىل تلك النصوص التي ُكتبت 

عقب هزيمة 1٩٦٧، ليس جملرد هوى آثاري 

لدى الكاتب، بل حماولة إلبراز االفتراق احلاد 

يف املناهج التأريخية والنقدية ومضامينها 

السياسية واملعيارية مرتكزاً على ثنائيات ما 

زالت تشكل اإلطار الذي تندرج فيه مداخالت 

كثيرة، وينقسم بشأنها كثير من الكّتاب، 

ومنها: السياسة / اجملتمع )والثقافة(، اخلارج 

)استعمار( / الداخل )بنى اجتماعية وقيم(، 

شعوب / جماعات، حترر وطني/ حترر اجتماعي 

)حتديث(. ويشكّل موضع النقد، أي الطبقة التي 

يتم عزلها كمكان احلدث الفعلي واألرضية التي 

ُتعقد رواية األحداث عليها، أحد االفتراقات 

األساسية. وبينما يدرج مروة روايته يف تأريخ 

سياسي تصاعدي حلركة التحرر العربية، دااًل 

على ذلك من خالل تعداد الثورات يف خمسينيات 

القرن املاضي وستينياته، واإلصالحات 

االقتصادية التي أحدثتها، غافاًل عن التطرق إىل 

انفصام عرى الوحدة املصرية ـ السورية، بما 

هي حدث سياسي يعقد رواية االرتقاء البياين 

للثورة العربية، ينقل احلافظ والعظم موضع النقد 

إىل البنية االجتماعية. ويف إعادة املوضعة تلك، 
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V

تفقد األرضية السياسية ـ االقتصادية مركزيتها 

التعليلية، لتصبح ظاهراً و"سطحًا"، بينما 

احلدث الفعلي يتشكل يف مكان آخر، يف "العمق 

االجتماعي". فما الفائدة من إلغاء اإلقطاع يف 

مصر، وما قيمة، أو وزن، هذا اإللغاء كحدث 

إذا تم تنصيب "السيد" و"السيادة" يف املكان 

الذي كان يتبوأه "البك" والباشا"، نسجًا على 

منوال احلافظ؟ أو هل يمكن اعتبار املرء ثوريًا 

إذا ما اقتصرت تقدميته على خطابه السياسي، 

وبرزت حمافظته يف خمتلف نواحي سلوكه؟ يف 

كلتا احلالتين، يظهر النقد اجملتمعي من خالل 

إبراز الهوة الفاصلة ما بين التغيير السياسي ـ 

االقتصادي واستمرار آليات السلطة املتوارثة، 

وبين القول والفعل الثقايف اللذين تتبدى فيهما 

ظاهرية احلدث السياسي وهشاشته، واملعتنق 

الثوري، وفاعلية االجتماعي. ومع انعطاف 

النظرة التحليلية إىل الداخل العربي، بعيد 

الهزيمة، وإلقاء وزر الهزيمة على ما اعُتبر بنى 

وقيمًا تقليدية، يعاد تشكيل موضع االستعمار 

يف املنظومات التفسيرية.

  يبني املنهج السياسي حتليله على تصارع 

قوى سياسية، قوى الثورة وقوى الثورة املضادة 

يف نص مروة، وتآمر االستعمار الدائم بهدف 

سحق املسيرة التحررية ملستعمريه السابقين، 

وغالبًا ما يتبوأ االستعمار يف ذلك املنهج، سّدة 

السبب الرئيسي يف تفسير الهزائم والكبوات 

للذات العربية. ومع نقل مكان عقد الرواية 

من األرضية السياسية والتحاليل العسكرية 

وتشابكات العالقات الدولية وتقدير موازين 

القوى التي ترافقها إىل الطبقة االجتماعية ـ 

الثقافية، وما يرافقها من نقد ذاتي، يتحول 

اخلارج االستعماري من سبب الهزيمة، إىل 

نتيجة انهزام الداخل. "قلت قبل قليل"، يكتب 

احلافظ، "ما معناه أن االستعمار نتيجة وليس 

سببًا...االستعمار اغتصاب استقدمه تأخر 

تاريخي: إذا مل نأخذ هذه احلقيقة األساسية 

احلاسمة باالعتبار، فلن نقهر اإلمبريالية، ولن 

نتقدم نحو العصر" )ص ٦٤٤-٦٤٥(. وبينما 

يشيد مروة بالشعب املكافح منذ مئة عام لنيل 

حريته، رافضًا تهمة "التخلف احلضاري" من 

خالل التمييز ما بين الشعب وبضعة أفراد منه ـ 

"الطابور اخلامس" املسؤول عن الهزيمة ـ تتعقد 

صورة الشعب وتفقد نقاوتها يف نصوص احلافظ 

كما سبق أن أشرنا.1٥

إن إشكالية نقد الداخل التي برزت يف 

أعمال احلافظ والعظم جتذرت الحقًا مع 

انهيار املشروع السياسي املاركسي احملمول 

على االنعتاق الكلي من االستعمار )اخلارج( 

واالستغالل )االقتصاد( والتقاليد )الداخل(. 

فنقد الداخل بعيد الهزيمة، واملبني على 

فضح الثورة املنقوصة )األنظمة( واحلداثة 

)املنقوصة( من خالل إبراز الهوة الفاصلة ما 

بين القول الثوري والفعل احملافظ، سعى لردم 

تلك الفجوة من خالل طليعة اشتراكية تمحو 

الوجه املاضوي للشعب كي يتقدم نحو العصر. 

فقبل اندالع احلروب األهلية اللبنانية، وقيام 

الثورة اإليرانية، وصعود التيارات اإلسالمية، 

وجد السؤال الثقايف جوابه بالتشديد على نظرية 

حتديث ساذجة بعض الشيء تعتمد على مقارنة 

ثنائية ما بين الشرق املتخلف والغرب احلديث. 

أّما الطليعة ـ واملثقفون جزء أساسي منها ـ 

فوظيفتها نقل املمارسة احملافظة الشرقية إىل 

مصاف النظرية احلديثة، فتردم بذلك الهوة التي 

تتسلل منها الهزيمة. 
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وقد أصلى إدوارد سعيد النظريات 

التحديثية للماركسيين العرب نقداً حاداً يف 

خاتمة "االستشراق" )1٩٧٨(، منبهًا إىل تبعية 

اإلنتليجنسيا العربية ملا تعتبره االجتاهات 

الرئيسية املوسومة يف الغرب، بقوله: "وقد رسم 

دور هذه 'الطبقة' بوصفها طبقة 'حمدثنة'، أي 

أنها تمنح الشرعية والسلطة املرجعية ألفكار 

حول التحديث والتقدم والثقافة تتلقاها من 

الواليات املتحدة بصورة رئيسية. ويقوم 

الدليل الباهر على هذا يف العلوم االجتماعية، 

وبما يفاجئ إىل درجة كبيرة بين املفكرين 

اجلذريين الذين أخذوا ماركسيتهم باجلملة 

من نظرة ماركس التسلطية إىل العامل الثالث. 

وهكذا ثمة تقبل مشارك يف االستشراق 

ومذاهبه، وثمة أيضًا تعزيز قوي جداً لهذا يف 

التبادل االقتصادي والسياسي واالجتماعي: 

فالشرق احلديث، بإيجاز، يشارك يف شرقنة 

نفسه" )ص ٣٦٨-٣٦٩(.1٦ وال مبالغة يف 

القول إن النقد اجلذري للبنى املعرفية املنتجة 

يف الغرب عن الشرق وتشابكها مع مشاريع 

السيطرة االستعمارية التي فّصلها سعيد يف 

"االستشراق"، ومهدت الطريق لبروز الدراسات 

ما بعد كولونيالية يف جامعات أميركا الشمالية 

وبريطانيا، وثيق الصلة بالزلزلة التي أحدثتها 

هزيمة 1٩٦٧ يف نفس الكاتب، وشكلت بداية 

انخراطه السياسي والكتابي يف الشأن العام. 

فبعيد الهزيمة كتب سعيد نصًا بعنوان: "العربي 

راً" )1٩٦٨( تناول فيه صور العرب يف  مصوَّ

اإلعالم واألدب الشعبي والتمثيالت الثقافية 

الغربية مسترجعًا صوراً من العصور الوسطى، 

وكانت تلك املقالة، كما نبه سعيد، "أساس 

كتابي 'االستشراق' ."1٧

وكان املفكر اللبناين وضاح شرارة 

)1٩٤2- ( قد أعاد نشر جمموعة مقاالت 

صدرت يف جملة "دراسات عربية"، بين خريف 

سنة 1٩٧٤ ونهاية سنة 1٩٧٦، يف كتاب 

"حروب االستتباع أو لبنان احلرب األهلية 

الدائمة" )1٩٧٩(.1٨ وتشكل هذه املقاالت، 

وخصوصًا تلك املكتوبة بعيد اندالع املعارك 

العسكرية األوىل )نيسان / أبريل 1٩٧٥( 

للحروب األهلية، والتي انسحب يف إثرها شرارة 

من العمل السياسي اليساري خاتمًا جتربة 

لبنانية )وفرنسية( غنية امتدت ما يقارب عقداً 

ونصف عقد،1٩ مساهمة مهمة يف نقد احلرب 

وعقلها، تنعطف بوجهة النقد نحو الداخل 

االجتماعي. "كانت احلرب حدثًا اجتماعيًا 

شاماًل بقدر ما كانت حدثًا سياسيًا، وربما 

أكثر"، يالحظ الكاتب يف مقدمة الكتاب، "فإذا 

دفع تطور األحداث السياسية العربية والدولية 

واحمللية إىل انفجار الصراع فإن صورة 

االنفجار وشكله وقواه وأساليبه وجغرافيته 

وآفاقه...أمور مل يقررها السياق السياسي وحده. 

فقد نّمت إدارة االنفجار ونّم 'تنظيمه' عن فعل 

أعمق من الفعل السياسي املباشر واخملطط. 

بل إن الفعل السياسي نفسه أخذ يف دوامة 

االنفجار االجتماعي وكان يف معظم األحيان 

فريسته" )ص 11(. إن انعطافة شرارة نحو 

وضع العمق االجتماعي حتت مبضع النقد يف 

سياق األشهر األوىل الندالع املعارك العسكرية 

والعنف واملذابح التي رافقتها )السبت األسود؛ 

الكرنتينا؛ الدامور(، وإن بدت للوهلة األوىل 

شبيهة بمداخالت النقد الذاتي من حيث التشديد 

على عزل الطبقة االجتماعية، إاّل إنها تختلف يف 

تشخيصها وأسلوب حتليلها وعّدتها املفهومية. 

فاحلرب يف أشهرها األوىل دفعت بالكاتب 

إىل اخلروج عن نمط التشخيص واملفاهيم 

السائدة يف األدبيات اليسارية، فينبه، على 

سبيل املثال، إىل الهوة التي تفصل اخلطاب 

األيديولوجي للقوى اليسارية عن املمارسات 

وسير األحداث. ويف "اإلصالح من الوسط"، 

وهو نّص نقدي يتناول فيه الكاتب "البرنامج 

املرحلي لألحزاب والقوى الوطنية والتقدمية يف 

لبنان" )ُأعلن يف آب / أغسطس 1٩٧٥(، يقول 

الكاتب: "كيف يبرر الباب األول مطالبته بإلغاء 
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الطائفية السياسية؟ يجيب البرنامج أن هذا 

اإللغاء هو 'االختيار الوحيد املنسجم مع تطلع 

اجلماهير اللبنانية إىل نظام وطني متقدم'. إذا 

كانت اجلماهير هي املاء التي ينبغي أن تسبح 

فيها السمكة بسعادة، فإن 'اجلماهير' يف النص 

هي املاء التي تغرق السمكة، أي املشكلة. عن 

أية جماهير يتحدث النص؟ لو ُطرح السؤال 

قبل احلرب األهلية األخيرة... لبدا األمر مبالغة 

يف التدقيق ال مبرر لها. لكن البرنامج يستنفر 

جماهير تقسمها حرب أهلية طائفية، عريضة 

عرض اجلماهير نفسها" )ص 11٧(.2٠ إن ادعاء 

القوى اليسارية تمثيل اجلماهير اللبنانية 

يف برناجمها اإلصالحي ال ركيزة له بحسب 

شرارة، ويسقط على حمك الواقع، فاجلماهير 

مشطورة طائفيًا يف حرب يشكل اليسار أحد 

طرفيها. "فإّما أن تتبنى 'األحزاب والقوى 

الوطنية والتقدمية' تفسيراً لألحداث يرى فيها 

'أصابع' و'أيدي' و'استخبارات' و'حفنات ضئيلة' 

و'طغمة' "، يتابع شرارة، "أو أن تنظر إىل ميزان 

القوى اجلماهيري على حقيقته." وبعد أن يالحظ 

الكاتب أن الوجهة األوىل التي تنفي الشرعية 

اجلماهيرية عن القوى اليمينية املسيحية، هي 

التي غلبت، يختم الفقرة قائاًل: "عندما ينجح 

طرف يف خوض معركة شرسة طيلة تسعة أشهر، 

وعلى امتداد مناطق السكن اخملتلط تقريبًا، 

فهذا يعني أنه 'جماهير'، مهما كان االعتراف 

مزعجًا."

 وما ينبه إليه شرارة من عدم تالؤم القول 

اليساري مع الواقع العياين واملمارسات 

السياسية، ناجت من األزمة التي أحدثتها احلرب، 

وبنيتها الشكلية شبيهة باألزمة املتولدة من 

هزيمة 1٩٦٧، بما هما، واألزمات عامة، 

حلظات تظهر فيها جليًا الهوة التي تباعد 

ما بين الظاهر والواقع، كما ظهرت للعظم 

الفجوة التي تفصل ما بين االدعاءات الثورية 

واملمارسة احملافظة. لكن الفارق شاسع ما 

بين األزمتين والسياقين والكاتبين اللذين 

تالقيا على االنعطاف نحو البنى االجتماعية، 

ويف أسلوب املعاجلة وكيفية معاجلة الهوة. 

فُبعيد حرب 1٩٦٧ شدد احلافظ والعظم على 

احلداثة العربية املنقوصة، وأطلقا الدعوة إىل 

ثورة  كلية، ورهنا ذلك التقدم بقيام طليعة 

اشتراكية تردم الهوة إذاً من خالل تغييرات 

ثورية تقتلع ممارسات الشعوب احملافظة كي 

تتالءم مع النظرية الثورية، فتعدم املسافة ما 

بين األيديولوجيا واملمارسة. ويؤدي املثقفون 

حكمًا، بما أنهم يمتلكون وعيًا كونيًا تاريخيًا، 

دوراً أساسيًا يف جّر الشعوب املغرقة يف 

تقاليدها إىل بر العصر احلديث. أّما جواب شرارة 

عن األزمة الناجتة من اندالع احلرب اللبنانية، 

فيأخذ منحى مغايراً، فإشكالية بنى اجملتمع 

ال تبرز جّراء عدم مالءمة الواقع العربي مع 

النظرية الثورية، فتظهر جليًا ثوريته امللتبسة 

وحداثته املنقوصة، وإنما بسبب فاعلية البنى 

والوالءات الطائفية يف حرب ظاهرها انقسام 

أيديولوجي ما بين يمين ويسار. بمعنى آخر، 

إن حلظة احلرب األهلية يف نقد شرارة النّفاذ، 

هي التي تنعي وحدة الشعب، فالنقد الذاتي مثاًل 

يسّلم بوجود ذات لتنقد، وانشطار اجلماهير 

)الذات( إىل طوائف )ذوات(، يحطم األسس 

التي ينهض عليها ذلك النقد. وهذا ما يطيح 

بالدور النهضوي الطليعي للمثقف احلداثي، 

فمن أي موقع يتكلم املثقف، ومَلن يتوجه بعد 

"انقسام اجلماهير"؟ وعلى أي أسس ينهض 

فكره؟ وما فاعلية ذلك الفكر، بعد مالحظة 

الهوة التي تفصله عن موقع الفعل األصلي؟ 

نقد شرارة للحرب اللبنانية إذاً، يقلب العالقة 

التي ُأرسيت ما بين الفكر واجملتمع. فبينما 

ُوضع اجملتمع حتت مبضع الفكر التحديثي 

بصيغته املاركسية بعيد حرب 1٩٦٧، يضع 

شرارة ذلك الفكر عينه حتت مبضع اجملتمع 

)ممارسات احلرب(، منبهًا إىل إغفال املفاهيم 

احملورية للفكر العربي املعاصر، كـ"الدولة 

الواحدة، الطبقة املسيطرة أو املهيمنة، اجملتمع 
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السياسي املوحد، األيديولوجية السائدة، 

الديمقراطية السياسية واالجتماعية...)لـ( 

النسيج االجتماعي السياسي للسيطرة وللسلطة 

يف جمتمعاتنا."21 يف بداية احلرب يتزامن إذاً 

خروج الكاتب من العمل السياسي مع خروجه 

عن النمط اليساري يف التحليل السياسي نحو 

اجتراح أسلوب سوسيولوجي يتقصى األشكال 

التي تتخذها السلطة بعد تنبيهه إىل فشل 

مشروع السلطة كهيمنة )غرامشي(، إذ إنها، أي 

السلطة، "ال تعمل على تعميم معايير موحدة، 

تنظيمية وأيديولوجية، تمتد إىل أطراف الشبكات 

االجتماعية التي تغطي البلد: شبكات اإلنتاج، 

والتعليم، والتنظيم السياسي ...بل إن يف أصل 

السلطة القائمة والعالقات االجتماعية، تكريسًا 

الستقالل وحدات متداخلة تتقاسم، فيما تتقاسم، 

السلطة نفسها. وال يتناول هذا التقاسم جمااًل 

سياسيًا موحداً، يملك نسيجًا مشتركًا، ويرتكز 

إىل غلبة حمور اجتماعي تاريخي" )ص 2٣٣(. 

وبينما يستعير الكاتب مفاهيم االستتباع 

وااللتحام من ابن خلدون،22 للداللة على أشكال 

السلطة يف غياب الهيمنة، يتقصى بالتزامن 

وظائف عالقات التضامن العائلية، واملناطقية 

والطائفية والتغييرات التاريخية التي طرأت 

عليها خارجًا عن النظرة إليها بصفتها خملفات 

تقليدية، أو "أدران ما قبل رأسمالية." لذلك مل 

تكن الطائفية والعائلية واحمللية من " 'خملفات' 

العالقات االجتماعية السابقة على الرأسمالية"، 

يالحظ شرارة، "ورغم ارتكاز هذه العالقات 

جميعًا على عناصر تنتمي إىل أشكال سبقت 

الرأسمالية فعاًل، فهي مل تبرز يف تنظيم احلياة 

االجتماعية والسياسية إاّل داخل حركة التوسع 

الرأسمايل املتفاوت من ناحية، وداخل تكوين 

الدولة اللبنانية بحدودها وإدارتها ومراتبها من 

ناحية ثانية" )ص 2٥٠(.    

ما يشير إليه كتاب شرارة أيضًا، هو التغيير 

الذي يطرأ على موقع املثقف، املناضل سابقًا، 

الذي خرج عن جماعته نحو العمل السياسي 

اليساري، ثم خرج عن احلزب، احلاضنة 

السياسية ـ االجتماعية، ليصبح وحيداً، معزواًل، 

ال سند أهليًا، أو حزبيًا له. لقد التزمت مقاالت 

الكتاب "جانب النقد الدائم"، يقول شرارة، "ال 

لعجز كاتبها عن 'اإليجابية'، بل ألن زاوية 

احلدث االجتماعي تطل على جذور االنقسام 

اجملتمعي، كما تطل على والدة األيديولوجية 

املتناقضة. ويصعب قول االنقسام والتناقض 

يف لغة االنتساب التي سرعان ما تنقلب إىل 

خطابة متعددة الفنون: املديح، التأبين، الهجاء" 

) ص12(. ووالدة املثقف ـ الفرد، املبكرة جدا، 

اخلارج عن االصطفافات السياسية واالنقسامات 

اجملتمعية، يف "حروب االستتباع"، كما ينبه 

أحمد بيضون يف مراجعته القّيمة للكتاب، كان 

لها وقعها على نمط استقبال الكتاب، الصامت. 

"عند طرف امليدان الذي يرسم معامله كّتاب 

السياسة اللبنانيون أفراداً وهيئات ـ يقف 

وضاح شرارة وحده يف وحدة اخلازوق"، بهذه 

اجلملة يستهل بيضون املراجعة متابعًا: "فال 

أحد يرد عليه وال يبدو على أحد أنه يسمعه."2٣ 

ويف غياب النسب اجملتمعي والسياسي للكاتب، 

وإبرازه لفاعلية الطبقة االجتماعية، تتغير وظيفة 

املثقف، ويغيب الفاعل السياسي الذي يمكنه 

جتسيد األفق السياسي ـ املعياري للكتابة، 

وهو يف نص شرارة، "االنتقال من املنطق 

االستتباعي إىل منطق الدولة"، وذلك ال يتم "إاّل 

بتأسيس اجتماعي ثقايف خمتلف" )ص 12(، 

وبانتقال احلدث من السطح السياسي إىل العمق 

االجتماعي واحلكم على التغيير ال من باب 

البرامج األيديولوجية )واستالم أجهزة السلطة(، 

وإنما من باب االنتقال يف آليات عمل السلطة. 

ويعيد شرارة صوغ وظيفة املثقف، مالحظًا: "ال 

يبتدع التأسيَس االجتماعي الثقايف اخملتلف 

مثقفون، رغم أنهم يلعبون دوراً يف ابتداعه. بيد 

أن ما يمكنهم االضطالع به هو تعرية االستتباع 

حيث يتدثر باأليديولوجيات 'احلديثة' أو 

'باألصالة' " )ص 12( .
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مما ال شك فيه أن كتاب "حروب االستتباع" 

هو من أول النصوص التي حللت ارتدادات فاعلية 

البنى اجملتمعية على األساس السياسي للعمل 

اليساري بما هو مشروع مرتكز علـى االنعتاق 

من االستعمـار )املسألة الوطنية( واالستغالل 

)املسألة االقتصادية ـ االجتماعية( والتقليد 

)احلداثة والعلمنة(، وحممول على أفعال الشعوب 

)اجلماهير(، وذلك قبل قيام الثورة اإليرانية 

وصعود التيارات اإلسالمية، وانهيار االحتاد 

السوفياتي وتشظي األحزاب اليسارية. ومنذ 

ثمانينيات العقد املاضي ضمرت االصطفافات 

األيديولوجية لتبرز إشكالية احلداثة التي شكلت 

ركيزة األيديولوجيات السابقة، كاحملور األساسي 

لالصطفافات ما بين إسالمي وعلماين. ومن 

عوارض حتّول األساس احلداثي إىل موضوع 

االنقسام، طغياُن النقاشات بشأن األصالة 

والتراث واحلداثة، وعودة مثقفي اليسار إىل 

اكتشاف عصر النهضة وكّتاب التراث الليبرايل 

الذي ُأنتج قبل االنقالبات وصعود حركات 

التحرر، أمثال طه حسين وعلي عبد الرازق. 

أّما ذبول اجلماهير الثورية الذي شقق مشروع 

االنعتاق اليساري الثالثي األبعاد، وحتلل 

األحزاب اليسارية، فتجلى يف تشظي اليساريين، 

ما بين يساريين يضعون القضية الوطنية 

)اخلارج / اجليو ـ سياسي( يف مصاف "التناقض 

الرئيسي" كي يدعموا احلركات اإلسالمية املقاومة 

إلسرائيل )حزب الله و"حماس" مثاًل(، وآخرين 

ينّصبون موضوع احلداثة )الداخل / اجملتمع( على 

رأس أولوياتهم، ويصلون جمتمعاتهم والتيارات 

اإلسالمية نقداً حاداً. وبمناسبة إعادة طباعة 

"النقد الذاتي بعد الهزيمة" بعد أربعين عامًا على 

نشره، يسأل حسن سلمان الكاتب: "لكن أال ترى 

معي باملقابل أن بعض املاركسيين القدامى 

خلعوا عباءاتهم ليرتدوا عباءات ُأخرى علمانية 

أو حتى أصولية؟" فيجيب العظم: "هذا صحيح. 

القسم األكبر من املاركسيين بعد فشل التجربة 

االشتراكية وانهيار االحتاد السوفياتي رجعوا 

خلط الدفاع الثاين وهو قيم الثورة البورجوازية. 

ونحن كماركسيين كنا نعتبر أننا ندافع عن 

قيم أكثر تقدمًا من قيم الثورة البورجوازية 

الفرنسية والثورة الليبرالية، قيم مثل حقوق 

اإلنسان والعدالة االجتماعية والديمقراطية 

وتداول السلطة، وأرى أن قسمًا كبيراً من املثقفين 

واملنّظرين املاركسيين عادوا للدفاع عن هذه 

القيم يف وجه زحف 'ُقروسطي طالباين'. وأعتبر 

نفسي اليوم يف موقع الدفاع عن علمانية الدولة 

وديمقراطيتها واحترام حقوق اإلنسان، وأعتبرها 

املعركة األهم على املستوى السياسي. هناك 

معركة ُأخرى هي معركة التحول إىل اقتصاد 

إنتاجي، ونرجو من األنظمة احلاكمة أن تقتنع 

بأهمية هذا اخملرج الوحيد، ألننا اآلن مواجهون 

إّما بقانون الطوارىء وإعالن األحكام العرفية، أو 

نموذج طالبان."2٤ إن مالحظة العظم، بعد أربعين 

عامًا على كتابه، ُتظهر جليًا، الهامشية السياسية 

التي انتهى إليها أجيال من اليساريين احملشورين 

ما بين سندان األنظمة ومطرقة صعود التيارات 

اإلسالمية، التي "مسخت" جماهير ستينيات القرن 

العشرين إىل "الزحف الطالباين" مع بداية األلفية 

الثالثة، وجعلت من املثقف "العضوي" املنادي 

بالثورة الكلية سابقًا، احلارس الوحيد واألعزل 

ملعبد "التنوير".

* * *
يف اخلتام، كيف نعيد النظر يف األطروحات 

السابقة، ورؤى التحرر التي صاغتها، وأفقها 

املعياري بعد الثورات واالنتفاضات العربية 

التي بدأت السنة املاضية؟ من املؤكد أننا ال نزال 

نعيش يف صلب احلدث، واألصح األحداث، التي مل 

VI
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تطو بعد، فال أّدعي سوق أي تكهنات عن مستقبل 

السياسة واالجتماع يف العامل العربي، وإنما 

بضع مالحظات يف سياق ما تناولته املقالة.

أواًل، إن حركات االحتجاج الشعبية التي 

قامت ضد األنظمة القمعية املوروثة عن عصر 

حركات التحرر يف النصف الثاين من القرن 

العشرين مطالبًة بإسقاط النظام وباحلرية 

والكرامة، شكلت حلظة "كونية" ذوت فيها 

االنقسامات األيديولوجية )بما فيها اإلسالمي / 

العلماين(، فظهرت الشعوب كقوة سياسية فاعلة 

يف مواجهة األنظمة. 

ثانيًا، حدث االلتقاء والتوحد بين الناس 

على مواجهة األنظمة وَتِركتها )احلاضر 

واملاضي(، أي غلب القطب السلبي من املعادلة 

على القطب اإليجابي بما هو االلتقاء على 

مشروع يؤسس حملتوى احلرية والكرامة يف 

املستقبل. ولذا صعب تأطير تلك األحداث 

اجلسيمة من خالل إعمال العدة املفهومية 

املوروثة عن األقانيم الثالثة للتحرر التي 

وّحدتها املاركسية يف مشروع الثورة الكلية. 

 فالفعل التحرري الذي قام به، وما زال 

يقوم به، الناس ضد األنظمة، ال يمكن إرجاعه 

إىل القالب الوطني ـ السياسي فقط، الذي يقرأ 

احلدث من خالل عدسة انعتاق الشعوب من 

اإلمبريالية وعمالئها. وذلك ال يعني أن القضية 

الفلسطينية ونمط العالقة مع الواليات املتحدة 

ال أثر لهما يف الثورات، وإنما ُيكتفى بالقول 

إنهما مل يشكال ركيزتها، وقياُم السوريين 

على نظامهم، رأس حربة املمانعة يف املشرق 

العربي، دليل على ذلك. كما أن الشعوب مل 

تتوحد على مطلب اخلبز فقط، لكن ذلك ال ينفي 

العوامل االقتصادية والطبقية، وإنما ينبه إىل 

أن األحداث تفيض عن ذلك اإلناء. 

ثالثًا، وأخيراً، مل يقم بالثورات أفراد 

منسلخون عن روابطهم احمللية واملذهبية 

والعائلية منادين بالعلمنة الشاملة، وإن مل يغب 

األفراد والليبراليون عن ساحاتها. لكن اآلن 

بعد أكثر من عام على سقوط بن علي ومبارك 

وانحسار حلظة االلتحام الثوري، فقد عاد 

االستقطاب اإلسالمي / العلماين إىل الظهور، 

مع فارق أساسي هو أن النزاع يف هذين البلدين 

يتم يف برملانات منتخبة والشارع، وتتم 

املساجلة بشأن اإلنشاء اجلديد للدولة، وهو 

ليس فقط سجااًل "نظريًا" بين احلداثة واألصالة. 

أّما بروز القوى اإلسالمية املتنوعة انتخابيًا 

يف مصر وتونس، وعلى "األرض" يف ليبيا 

وسورية، فأفضى ببعض املشككين إىل نزع 

صفة الثورية عن األحداث، اعتمادًا على معيار 

التحرر االجتماعي، فتلك التحوالت أعادت 

بإحلاح طرح مسألة االختالف الديني واملذهبي 

واإلثني على صعيد اجلماعات الفردية، ومكانة 

الفن والرقابة يف اجملتمعات. ويف املقلب اآلخر 

املرتكز على السياسة )اخلارج(، جرى نعي 

احلراك الليبي بسبب التدخل العسكري حللف 

"الناتو"، وتتم اإلشارة إىل "خطف" املصالح 

اإلقليمية والدولية للثورة السورية من أبنائها، 

فتحصد القوى اإلمبريالية ما زرعه املناضلون 

واملناضالت. وما تلك األمثلة إاّل إلظهار 

إعادة إنتاج ثنائية الداخل )اجملتمع( واخلارج 

)السياسة(، وإعمال معاييرهما الضمنية 

يف احلكم على املسارات املتعرجة واملركبة 

لالنتفاضات العربية.

 وال تسعى هذه السطور، من خالل العودة 

إىل التاريخ، للنقد بقدر ما ترمي إىل اإلشارة إىل 

أن اللغات السياسية العربية السائدة املنقسمة 

بين مراصد لإلمبريالية وُأخرى للثقافة، 

قاصرة عن التقاط األبعاد املتنوعة لألحداث 

الراهنة والعمليات املركبة التي يتمفصل فيها 

السياسي على االجتماعي يف البالد املتعددة،2٥ 

واملتشابكة مع املصالح اإلقليمية والدولية 

املتنازعة. إنها جمرد عمل تمهيدي ودعوة 

إىل اخلروج عن تلك االصطفافات "الفكرية ـ 

السياسية" الثنائية للشروع يف اجتراح مفاهيم 

جديدة تستنطق األحداث عيانيًا، وحتيط 
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بمجتمعات تتشكل من أزمنة غير متجانسة 

وإيقاعات متعددة )رأس املال؛ األديان؛ 

السياسة( متداخلة مع روابط اجتماعية متنوعة 

أهلية وفردية تنخرط يف دوائر )اقتصادية 

وسياسية واجتماعية ودينية( أوسع من حدود 

دولها. ولعل للكتابة مساهمة متواضعة يف 

إنشاء متخّيل اجتماعي ـ سياسي، يرسي 

مضامين احلرية والعيش الكريم. 
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أوائل الستنينيات، مع إنني مل أكن قد تعرفت عليه بعد"، نقاًل عن:
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