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 ؟..لماذا أكتُـْب 
 

أعتقد أنني أكتب من أجل الُكل الوطني ، القومي، 
واإلنساني الُمَتَميِّز بتعدديته العقالنية العلمانية 

وأدرك أن ِقلَّـه من هذا الُكل الُمتميِّز تريد . والديمقراطية 
وترغب قراءة ما أكتب ، ليس من منطلق انحيازها 

مون كتاباتي وأفكاري فحسب، المعرفي والسياسي لمض
بل أيضًا لنقد تلك األفكار والكتابات واإلضافة عليها 
وتطويرها واالرتقاء بها ، وااللتزام الخاّلق بممارسة 
مضامينها على طريق تحقيق رؤيتنا التحررية 

 .والديمقراطيةالثوريـة 
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ه   الحكيم القائد لرحيل العاشرة الذكرى في نستعيدُ  اليوم   نحنُ  ها ب ر ه   دروس   55 .................................... نضال ه   ومسيرة   وع 
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 54 ................................... .....شرةالعا ذكراه في حبش جورج الراحل الوطني القائد منظور من الوطنية الوحدة أولوية

 فتح بين السلطة على والصراع   االنقسام   مرارة   نستشعرُ  حبش جورج الوحدوي الديمقراطي الوطني القائد لرحيل العاشرة الذكرى في
 54 ................................................................................................................. .وحماس

 55 ..................................................................... ...أقول الحكيم، القائد رفيقنا لرحيل العاشرة الذكرى في

 55 ................................................................... ..حبش جورج المؤسس الرفيق لرحيل العاشرة الذكرى في
 والمواطنة الحداثة مفاهيم تطبيق إلى لالنتقال الموضوعية الشروط يستغل كيف يعرف نأ اليساري الحزب من المطلوب ليس

 55 ................................................................................................................ والعلمانية
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 للقرن والجوهري الفعلي وانتمائها 20القرن في الشكلي وجودها بحكم والسياسية المعرفية" الشيزوفرانيا" من حالة تعيش مجتمعاتنا
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 55 ............. والعملي النظري: بسفحيها الممارسة أزمة الحقيقة في هو العربي اليسار أحزاب لدى" الفكر أزمة"  بأنه وصفي ما
 أو العائلة من فالن أنا :فيها سيقول التي اإلجابة في مشكلة وجد لما ؟ أنت من -عربي بلد أي في - العاديين الناس أحد سألنا لو

 55 ..................................................................................... الفالنية الطائفة أو الحاموله أو القبيلة
 قواعده صفوف في الجدلي المادي الوعي امتالك عبر بمبادئه العميق وااليمان الشغف او الذاتية الدافعية هو اليسار قوى ينقص ما

 55 .................................................................................................................. وكوادره

 تحليل في بها االسترشاد بهدف ومنهجها بالماركسية وفصائلنا احزابنا رؤية واغناء وتطوير وتعميق بلورة إلى نسعى أن أن علينا
 55 ............................................................................................................. الواقع وتغيير

 55 .................................................................................... غزة في االقتصاد وضع حول حقائق 4
.الفلسطينية الوطنية للهوية الو اّلدة األم بمثابة - النكبة منذ – ويصبح الفلسطينية،" نوح سفينة" لقب غزة قطاع يحمل أن غريبا   ليس
 ......................................................................................................................... 55 

 55 ................................................ وحماس فتح لحركتي إدراكنا من ينطلق رفض هو وحماس فتح لثنائية رفضنا

 احزاب في يرهاوتطو  ومتابعتها تطبيقها والعلميةالمطلوب والمسلكية والقيادية والنضالية والطبقية والعملية والتنظيمية الفكرية المقاييس
 55 ................................................................................ العربي الماركسي اليسار وحركات وفصائل

 51 ................... . االنقسام بسبب لالنهيار الفلسطينية،يتعرض" نوح سفينة" غزة قطاع الفلسطينية الوطنية للهوية الو اّلدة األم

 51 ............................................................. الديمقراطي البديل" أعمال جدول على األولى األساسية المسألة
 ني  وط تيار   والدة   صوب   بشوق   الت طلُّع   إلى منها واسع   بقطاع   ت دفعُ  وحماس فتح حركتي الفلسطينية مع الجماهير   تجربة   إن

 51 ............................................................................................................... .ديمقراطي
 50 ............................................... والداخل الخارج قيود من تحريرا   التقدمي الديمقراطي التغيير يكون أن يمكن ال
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 اإلمبريالية ثم االستعمارية القوى من والصريح المباشر الدعم بدون ممكنا   يكن لم الدولية، الشرعية لمقررات الصهيوني الرفض ان
 50 ................................................................................................................ األمريكية

 50 لياالمبريا النظام مع العربية االنظمة معظم وتواطؤ خضوع بدون ممكنا يكن لم الدولية الشرعية لمقررات الصهيوني الرفض ان
 50 ...................... وحماس فتح بين الفئوية المصالح على الصراع بسبب السياسي النظام وتفكك االنقسام تكريس ضوء في

 أنفسنا ونخسر نخسرها أن بعد بالدنا في أذالء عبيد إلى جميعا نتحول أن أو االنقسام النهاء الشامل الفلسطيني الوطني الحوار اما
 52 ............................................................................................................... . وقضيتنا

 52 .............................................................. الفلسطينية الساحة في الديمقراطي التيار تجربة قراءة باإلمكان
 52 ............................... الكارثي" 0556 سبتمبر أوسلو.. المبادئ إعالن" توقيع وحتى 0555 عام منذ غزة قطاع ظل

 52 ............................................................................................ الحداثة مفاهيم استخدام جدوى
 والسياسي الطبقي الصراع مجتمع فهو البرجوازي المدني المجتمع سمات من أساسية وسمة موضوعية ظاهرة ، لمساواةا انعدام إن
 56 ............................................................................................................... معا آن في

 معطياتها و أدواتها مع تعاطىن لم و ، بعد أعماقها ندخل لم تطورية مرحلة عن حديث هو وقيمها الحداثة مفهوم عن الحديث
 56 ........................................................................................................ العقالنية المعرفية

دراك ، بالفعل وللواقع للحاضر إدراك هو اسمه يستحق الذي الفكر إن  56 .......................... الواقع ومنطق الشعب لروح وا 
والقومي الوطني النضال وحدة سبيل في العمل مستوى إلى بعد عندنا تتقدم او ترتق لم السياسة أن ، آن في والمحزن المؤسف من
 ......................................................................................................................... 55 

 التحرري والقومي الوطني النضال وحدة سبيل في العمل مستوى إلى بعد عندنا ترتق لم السياسة أن ، آن في والمحزن المؤسف من
 55 .............................................................................................................. والديمقراطي

 العظيمة االهداف تحقيق حتى وشهدائه للوطن وفاء   عنيد باصرار لشعبنا النضالية والمحطات الذكريات مسيرة استلهام
............. ............................................................................................................ 55 

 في التباعد رغم غزة قطاع في اخوانه مع والوطن الشتات في الفلسطيني شعبنا أبناء يتوحد حيث والحرمان، والفقر المعاناة قلب من
 54 ................................................................................................................... المكان

 55 ................................................................................... : (0565 – 0550) غرامشي انطونيو
 55 ................................الصهيوني العدو دولة وبين بيننا الوجودي الصراع طبيعة على والتأكيد التذكير إعادة من البد

 55 ................. والشتات الغربة وذاكرة المحتل، الوطن ذاكرة معا ، رتينالذاك الفلسطينيون، نحن فينا، تنصهر أن غريبا   يكن لم
 55 .......... .المتخلفه الغيبية االفكار أبشع يوميا وتفرز الطبقي االستغالل مظاهر أبشع تجسد والرجعية التابعة المستبدة االنظمة

 55 ................................ .......لغزة الراهن الوضع وصف في..... الصوراني غازي روان الواعدة االديبة البنتي كلمة
 55 ...... . للتغيير نهمها يشبع غضبا تترقب غزة.. المتواطئة قياداتكم عافت غزة..الصامت وتذمركم.. المكررة كلماتكم لفظت غزة

 55 .................. مجتمعاتنا في السائدة الرث الطابع ذات" الرأسمالية"  وشبه االقطاعية شبه واالنماط العشائرية القبلية االنماط

 55 ............................................................................................. المنشأ أوربي لفظ حداثة مةكل
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 55 ...... . الحداثة أهل معيار هو سلطان كل من المتحرر فالعقل ، والعقالنية العقل هو الحداثة فكرة عليه تقوم الذي األساس إن

 55 ............................................................................................................. الحداثة أنواع
 55 ................................................................................... النهضة لعصر األولى التاريخية المرحلة

 55 ...................................................... ......الوطني العمل او بالوطن لها عالقة ال الكومبرادورية البورجوازية
 ونهاية عشر السادس القرن أواخر البرجوازية الثورات عصر في األوروبية الفلسفة وتطور النهضة لعصر الثانية التاريخية المرحلة
 011 ....................................................................................................... عشر الثامن القرن
 010 ................................................................................ . (م 0541_ . م 0455)  ديكارت رينيه

 010 ........................... سوريا على العدوان طائرة اسقاط عند تنتهي ولن جرار أحمد مع تتجلى االسرئيلي الصلف مجابهة
 012 ........................... االجتماعي والتطور الوطني التحرر صيرورة من لكل نقيضا كلش 2115حزيران05 منذ جرى ما

 012 ........................... االجتماعي والتطور الوطني التحرر صيرورة من لكل نقيضا شكل 2115حزيران05 منذ جرى ما
 الوطني الصراع إدارة فن من بدال البطيء الموت أو للفوضى فنا باتت السياسة أن إلى يشير الراهن المنقسم الفلسطيني الوضع

 016 ............................................................................................................. واالجتماعي
 الراهنة المرحلة عنوان ان يبدو الصهيونية، مبرياليةاال للمخططات الرسمي العربي الخضوع حالة جانب الى االنقسام استمرار بسبب
 016 ............................................................... .الفلسطينية للقضية التصفية الى التسوية من االنتقال:  هو

 016 ........................ سيناء في الفلسطينيين توطين عن آلخر وقت من المصري اإلعالم في يتردد ما حول سؤال على ردا  
 تفكير ألي قبول أي شعبنا ويرفض الصحة من لها أساس ال أكذوبة هذه: الصوراني غازي قال سيناء، في الفلسطينيين توطين عن
 015 .......................................................................................................... .النوع هذا من
 015 ........................... ومعنوياته شعبنا وحدة فكك واالنقسام المستوطنات آالف الصهاينه بنى اليوم الى 2115 عام منذ

ضعاف تفكيك إلى أدت االنقسام على مرت عاما 11  015 ............ .التوحيدية الوطنية وأهدافه بأفكاره الفلسطيني شعبنا وعي وا 
 015 ................................................................................................. الفلسطينية األزمة جذور

 يومنا حتى وحماس فتح بين االتفاقات من مسلسل بعد يأسه وتفاقم آماله وخابت خيرا شعبنا استبشر 2115 المصالحة توقيع بعد
 014 ..................................................................................................................... هذا

 والصراع لالنقسام النقيضة الوحدوية الشعب لروح تجسيدا المستقبل خدمة في للحاضر إدراك هو اسمه يستحق الذي الوطني الفكر
 014 ....................................................................................................... .وحماس فتح بين
 014 ............................................................. بالدنا في العليا الرأسمالية الشرائح لجميع يليالطف للطابع نظرا
 014 .......................................................... والداخل الخارج قيود من تحريرا   الثوري التغيير يكون أن يمكن ال

 والمجتمعية السياسية الوطنية الفكرية رؤيتها بلورة على تعمل ان العربية المجتمعات في يسارال وفصائل احزاب من المطلوب
 014 ................................................................................................................. التنموية

 والمواطنة الحداثة مفاهيم تطبيق إلى لالنتقال الموضوعية الشروط يستغل كيف يعرف أن الحزب من المطلوب ليس بالدنا في
 014 ............................................................................................................... والعلمانية
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 015 ................... ؟! وحماس فتح بين مصلحي داخلي صراع الى الصهيوني االحتالل ضد صراع من الصراع نقل االنقسام

 015 ............................... العيش لقمة توفير المواطن حلم بات حتى النتائج أوخم الى وأدى المجتمع وفكك شلّ  االنقسام
 015 ............................ .والديمقراطي الوطني التحرر صيرورة من لكل بشعا نقيضا شكل 2115حزيران05 منذ جرى ما

 هي تغيرت قد به تقوم التي األحزاب كانت إذا اال والتبعية التخلف قيود من تحريرا   الديمقراطي الثوري التغيير يكون أن يمكن ال
 015 .................................................................................................................. .نفسها
وديمقراطي وطني   تيار   والدة   صوب   كبير بشوق   الت طلُّع   إلى شعبنا يرجماه من واسع   بقطاع   ت دفعُ  الكارثية ونتائجه االنقسام مرارة إن
 ........................................................................................................................ 015 

 015 ..................................................... الفلسطينيون نحن نستعيد ، البغيض االنقسام على عام 00 وبعد اليوم

الماضية، الثالث العقود خالل طرحت التي األفكار لكافة والمعمقة الهادئة الجدية المراجعة علينا يفرض اآلن الفلسطيني وضعال
 ........................................................................................................................ 015 

 015 .................... والديمقراطي ريالتحر  الوطني والهدف الغاية انقسام إلى أدى وفتح حماس بين المستمر واالنقسام الصراع
 015 ........................... . والديمقراطي التحرري الوطني والهدف الغاية انقسام إلى أدى وفتح حماس بين واالنقسام الصراع

نما ، منهما ألي نصرا يحقق لن المصالحة في الفشل استمرارو  وحماس فتح بين الصراع استمرار  انه يزعم لمن جديدة هزيمة وا 
 015 .............................................................................................................. . "انتصر"

 015 ........................................................................................ : ( 0551 – 0555) شوبنهاور
 السياسية واألحداث الظواهر من اإلنسان موقف شئ كل قبل وهي ، المعرفة حب أوال ،إنها فحسب الحكمة حب ليست الفلسفة

 015 .................................................................................................. .حوله من واالجتماعية

 تحريكا أو التخلف اعادة إال التغيير ونيك ال ذلك بدون الثوري، التغيير يسبق أن ويجب ضروري، الثورية والنظرية بالفلسفة الوعي
 015 ............................................................................................................... .للمستنقع

 التقدمية الثقافة وموز أهم أحد مروة حسين.د اللبناني الشيوعي المناضل والقائد المفكر الستشهاد والثالثين الحادية الذكرى في
 015 ............................................................ ....0555/فبراير/05 يوم لظالميةا القوى اغتالته الذي العربية
 والفئوية االنقسام مجابهة اجل من النضال مواصلة من بد ،ال غزة قطاع في الفلسطيني شعبنا وتضحيات ومقاومة لصمود وفاء

 001 ...................................................................................................... . االبد الى ودفنهما
 واالنهيارات التفكك من مزيد سوى شيء ال عليها؟( وحماس فتح)  المتصادمين الصراع قطبي يتنازع التي" الغنيمة" تلك هي ما

 001 ................................................................................................................ .والهزائم
 001 .................................................... وحماس فتح حركة/ طةالسل أجهزة من كل بين الصراع حدة وتفاقم تزايد

 001 ................. مجزأة متناثرة مجتمعات عدة إلى اليوم ويتشظى ينقسم أنه يبدو الذي شعبنا أوصال تفكيك   إلى أدى االنقسام
 001 .وحرية والتعددية للتغيير مهدا الديمقراطية تكون ان من بدال ثم الديمقراطية جسر عبر العفوية الجماهير اكتاف على يصعدون

 لكل لحدا تصبحللتغيير  مهدا الديمقراطية تكون ان من بدال ثم الديمقراطية جسر عبر العفوية الجماهير اكتاف على يصعدون
 001 ....................................................................................................... الجماهير تطلعات
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 لكل لحدا للتغييرتصبح مهدا الديمقراطية تكون ان من بدال ثم الديمقراطية جسر عبر العفوية الجماهير اكتاف على يصعدون
 000 ....................................................................................................... الجماهير تطلعات

 في الشتات ومخيمات آخر واد في وغزة واد في الضفة ، مجزأة متناثرة مجتمعات عدة إلى شعبنا أوصال تفكيك   إلى أدى االنقسام
 000 .......................................................................................................... . العرب وديان

 000 .......................................................... .....ومهامها اطيةالديمقر  الوطنية الثورة عن.... الصوراني غازي
 لشعبنا المنظور المستقبل في حتمية ضرورة عن حديث هو الراهن والتخلف التبعية أو اإللحاق نظام وتجاوز كسر عن الحديث

 000 ................................................................................................. العربية وأمتنا الفلسطيني

 002 ........................................ :كانط عمانويل الفيلسوف الفكار" ديورانت ول"  الفرنسي والمفكر المؤرخ وتقدير نقد
 006 ..................... شوبنهور في اإلرادة لمذهب الطريق للشعور وتمجيده للعقل،" كانت"الفيلسوف نقد مهد لقد" ديورانت يقول
 006 .................................... :المجاالت معظم في النحو هذا على فكرنا نضب حتى لنا جرى الذي ما: وجواب سؤال

 005 .......................................................................................... نظر وجهة... الصوراني غازي
 - العربي اليسار وحركات احزاب من - ومخلصا   واعيا   بقي من بين البحث، و الحوار ينفتح أن تفرض المستقبل ضرورات
 004 ..................................................................................................... وتكريسها للماركسية

 وطني   تيار   والدة   صوب   كبير بشوق   الت طلُّع   إلى منها واسع   بقطاع   ت دفعُ  وحماس فتح يحركت مع الفلسطينية ، الجماهير   تجربة   إن
 004 .............................................................................................................. وديمقراطي

 004 ............................................. .......:(0555-0562" )سبينوزا باروخ" الهولندي للفيلسوف السياسية الرسالة
 005 ............................. الماركسي االيطالي الفيلسوف وأفكار العربية المجتمعات وتخلف.. النهضة وعصر الحداثة عن

.العربية مجتمعاتنا في بعد تتبلور لم الحداثية الفكرة وهذه قبيلته، من وال مّلته من ال الحرة ذاته من قيمته تنبع الحداثة وفق الفرد
 ........................................................................................................................ 005 

عاقة تعطيل مجازا   أسميه ما تكريس إلى أدى مما والديمقراطية الحداثة أفكار كل ترفض واالستبداد التخلف أنظمة  التاريخ حركة وا 
 005 .............................................................................................................. .بالدنا في
خوان والقرامطة االسماعيلية عن  005 ............................................................................... : الصفا وا 

 رسائل" يرةالشه الموسوعة وضعوا الذين الفلسفة، جماعة األغلب، على العاشر القرن في ظهرت، اإلسماعيلية بالحركة باالرتباط
 021 ........................................................................................... ."الوفاء وخالن الصفاء اخوان

 021 .................................................... الزرع؟ برسم بذرة أيضا هي أم القطف برسم يانعة ثمرة الديموقراطية هل
 الواقع وبتفاصيل جهة من ومنهجها الماركسية ومبادىء بأسس الوعي امتالك على حرصي ال الذي اليساري الحزب عضو

 020 ............................... .تأثير أو له قيمة ال رقم او عدد مجرد هو ثانية جهة من لبلده الثقافي االقتصادي االجتماعي
 واالقتصادية واالجتماعية السياسية الصعد على المتقدمة(والصين اليابان: مثال)  السيويةا المجتمعات وبعض الغربية البلدان

 020 ................................................................................................... والمعرفية والتكنولوجية

 020 .......................... ..ةالثور  نظرية لوعي شرط العقلي واالدراك الحسية المعرفة بين الجدلية العالقة... الصوراني غازي
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 الصعيدين على االشتراكية بآفاقها الديمقراطية التحررية بالثورة المشغولة المعرفة هي ووعيها، امتالكها إلى أدعو التي المعرفة
 020 ......................................................................................................... والقومي الوطني

 022 ................................................................................. ............... االقطاعي العصر فلسفة
 026 ............... :بأنها فلسفته تميزت الذي ، اإلقطاعي العصر في أوروبا عرفتها التي واالجتماعية والفكرية الفلسفية المقومات

 الديمقراطية الوطني التحرر حركة واحزاب فصائل لكل استراتيجيا هدفا تشكل الصهيونية الدولة هزيمة الى الهادفة المقاومة فكرة ان
 026 .................................................................................................................. الثورية

 026 .................................................................... :األساسية التنوير عصر فلسفة لعناصر مبسط عرض
 الديمقراطية بمفاهيم وسلوكا وعيا والملتزمة التحررية بالثورة المشغولة المعرفة هي ووعيها، امتالكها إلى أدعو التي المعرفة

 025 ............................................................................................................. . والنهوض
 025 ......... .وعقولهم إرادتهم حررت مواطنين كفاح كان إذا إال مجديا ، والفلسطيني العربي والديمقراطي التحرري كفاحال يكون لن

 االسرائيلية كيةاالمري الشروط رحمة تحت برمتها المسألة وترك عليه، هو ما على ف.ت.م حال بقاء أن من التحذير من بد ال
 025 ........................................................................................................ العبثي والتفاوض
 الفلسطيني لشعبنا المنظور المستقبل في حتمية ضرورة عن حديث هو ، والتخلف والتبعية االستبداد أنظمة تجاوز عن الحديث
 024 ....................................................................................................... . العربية وشعوبنا

 024 ........................... ؟ الفلسطينية للقضية التصفية الى التسوية من االنتقال:  هو اليوم الراهنة المرحلة عنوان بات هل

 024 .......والسبعين الثاني مولدي بيوم تهنئتيب قام من كل الى والحب والتقدير الشكر كل..... 2105 فبراير/25 اليوم عاما 72
 024 .......................................................................................................... ....الهوية عن

 025 ............ واالحباط والفقر لةالبطا مظاهر تزايد مع جنب الى جنبا السياسي الهبوط مظاهر وتفاقم االنقسام استمرار ظل في
 025 ............................ والفكر الثقافة ومضمون شكل مع عضويا   يتشابك الثوري الحزب في السياسة ومضمون شكل إن
 025 .......... ."شيء كل خسرنا الثقافية الجبهة خسرنا إذا" مقولته دوما يردد حبش جورج الرفيق الراحل الثوري والقائد المفكر كان

 دون ثورية حركة ال" مقولة تتحقق بالضبط وهنا..  النقيض الثوري الوعي امتالك بدون لها أفق وال معنى ال النضالية الممارسة
 025 ........................................................................................................... ."ثورية ريةنظ

 025 ................................ ..... فلسطين لتحرير الشعبية الجبهة ومسار مسيرة في ومفيدة ملحة مسألة النقدية المراجعة

 025 ......... ،الوطنية الوحدة لشعار عمليا ورفضها اهمالها او نبذها في يتجلى ، تأسلمةالم الجماعات لدى االختزال أوجه أخطر
 025 .................. .السلطات جميع من العقل تحرير ذلك فمعنى نفسه، العقل اال العقل على سلطان أال يعني التنوير كان اذا

 وقيم وشعارات مفاهيم لمجمل نقيضه حالة إلى غزة قطاع و الضفة مجتمع من كل في االجتماعية السياسية المتغيرات تحولت
 025 ......................................................................................................... الوطني النضال

 025 ......................................... الديمقراطية المركزية مفهوم عند يكانيكيالم وتمترسهم اليسار وفصائل احزاب جمود
 النظرية بين الجدلي التطابق عبر إثباتها واحزابه فصائله جميع على فرضية إال ليس العربي لليسار ومستقبلي راهن بدور القول إن

 061 ................................................................................................................ . والواقع
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 061 .............. .لها مستقبل فال واالجتماعي السياسي بوجهيه وممارسته ، الديمقراطية لمفهوم العربي اليسار احزاب وعي بدون

 الثورية بالنظرية للوعي تجسيدا يكون ان دون له تأثير وال مةقي ال اليساري الحزب في والكفاحي واالجتماعي السياسي النضال
 061 ................................................................................................................ ومنهجها
 الثورية بالنظرية للوعي تجسيدا يكون ان دون له تأثير وال قيمة ال اليساري الحزب في والكفاحي واالجتماعي السياسي النضال
 061 ................................................................................................................ ومنهجها
 061 .................... أخالقية تكون فإّنها وديمقراطية وطنية أسس وفق الشعب ومصالح اهداف خدمة إلى أّدت ما إذا السياسة

 061 ....... والتثقيف والتعليم التربية طريق عن الغرب في الجماعية العقلية في وتأثيرا   دورا   الكبار للفالسفة األخالقية الفلسفة لعبت
 بعدئذ   أوال ، فالفكر وبالتالي. عظيم فكر بدون عظيمة سياسة فال البعض، يزعم كما فارغة ثرثرات مجرد وليس دوره يلعب الفكر
 061 ......................................................................................................... .السياسة تجيء
 إلي والدخول بالتحدي العقول تحريك إلي السعي يتطلب - زيد ابو نصر الراحل المفكر قال كما - نحتاجه الذي الفكر تثوير

 061 ........................................................................................................ المحرمة المناطق

 060 ............................................ ... الغول الحليم عبد المناضل الجبهاوي القائد دربي ورفيق عمري صديق نعي
 060 .................................... االجتماعي ، السياسي للواقع جديدة معرفة إنتاج على قادرا يعد لم عموما العربي اليسار

 062 .................................................................................................. .....للنقاش نظر وجهة
.الراهنة والثقافية والمجتمعية الفكرية المتغيرات مع يتناسب تجديد أي دون ماضيه حبيسة تزال ال اليوم اليسارالعربي تساؤالت أغلب

 ........................................................................................................................ 062 
 062 ............................................................... ومنهجها الماركسية باألسس العميق الوعي ضعف أو غياب

 062 ............................................ .. آذار من الثامن في واعتذار تهنئة..  العربي والوطن فلسطين في النساء لكل
 066 ............... بأبعادها الراهنة، اللحظة قضايا في ينحصر أن أو يتوقف أن يجب ال ، المرأة بدور االرتقاء أجل من النضال
 065 ...................................... ...ومحبة بخير وأنتن عام كل..  آذار من الثامن بمناسبة..  أخواتنا صديقاتنا رفيقاتنا

 064 ................................. الوطن اجل من ليس بأنفسهن جدن اللواتي العربي والوطن فلسطين شهيدات روح إلى تحية
.وقهرها بالمرأة واالستبداد التخلف صوب الذكوري العقل اعوجاج إال منه أعوج وما..  حـّواء أسموه" .. أعوج ضلع  " كل إلى تحية

 ........................................................................................................................ 064 

 064 ................................................. األفكار وظالمية والمجتمع أنفسنا عن أصالة  :  نقول...  المناسبة هذه في
 064 ................................................... ... األسود محمد القائد رفيقنا... الجبهاوي الشهيد يوم...آذار من التاسع
 سطينيالفل الواقع هذا وتجاوز تغيير أجل من ديمقراطياً   ثوريا تحريضا يكن لم إن قيمة وال له معنى   ال الشهداء عن الحديث
 065 ........................................................................................................ .والمنقسم المفكك

 065 ...................................... العربية بالدنا في المستنيرين ولكن كوكبنا، ارجاء كل في وينتشر يشع التنوير ان يبدو
 065 ....... ................. وحماس فتح بين" المصالحة" عن الحديث بمناسبة الوطنية والوحدة يةوالديمقراط المواطنة مفهوم عن

 065 ..................................................... الراهنة ظروفنا في دورهم وبأهمية" المواطنين مجتمع"بـ االعتراف بدون
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 065 ................................... الفلسطيني الوطني مشروعنا مأزق في المعضلة موطن أن لبيان شرح كبير الى نحتاج ال

 065 ............................................ بالدنا في أما ، الحداثة في المتماهية لهويته مهدت جذور له الغرب لدى التراث
 065 .................... عامل مهدي الشهيد الماركسي المفكر يقول العربية؟ البرجوازيات أزمة أم العربية الحضارة أزمة" كتابه في

 065 .................................................كتب أو عرفه من كل بشهادة ، عامل مهدي/  حمدان حسن.د الشهيد كان
 065 .......................... الفكرية مهدي الشهيد المفكر نظر وجهات حملت ،( 0555 عام" )الطريق" في األولى كتاباته منذ

 والتطور الوطني التحرر صيرورة من لكل نقيضا   شكلت غزة قطاع في واجتماعية سياسية   أوضاع تكريس إلى االنقسام أدى
 051 .................................................................................................. الديمقراطي االجتماعي

 051 .................................................. إنتاجية صفة ليست وهي ، القديم االستعمار اشكال من شكل الكولونيالية
 االنتهازية الشعارات من نوعا الديمقراطية او الوطني التحرر عن الحديث يكون االحرار المواطنين مجتمع بـ االعتراف بدون

 051 ............................................................................................................... .المضللة

 051 ............................................................................................الفلسطينية الثقافة يوم بمناسبة
 050 ... ....ورفاقه سعدات احمد المناضل الرفيق الختطاف عشر الثانية الذكرى في...اليسارية والقوى االحزاب في رفاقي الى نداء
 052 .................................................... العربي اليسار وفصائل احزاب في رفاقي كل الى وصريحة دافئة رسالة

 052 ..................................................................... ...0556 مارس 05"  رحيله ذكرى في ماركس كارل
 في عابرة لحظة مجرد الماركسية أزمة أن آجال   أو عاجال   أن األيام تثبت وسوف اندثرت قد الماركسية يعتبر من الخطأ كل يخطئ
 055 .......................................................................................................... .البشرية تاريخ

 عاصمة أو مركزا   تكون لن فغزة غزة قطاع انقاذ مسمى تحت المشبوهه المشاريع ولتخسأ الخالدة عاصمتنا وستظل كانت القدس
 055 ...................................................................................................... . الفلسطينية للدولة

 055 .................... ومستقبال وراهنا تاريخيا ينتمون نسمة مليوني 2105 عام نهاية تعدادهم بلغ الذين عزة قطاع مواطني إن
 الوطن درة القدس وستظل غزة انقاذ لجنة غطاء تحت المشبوهة المخططات تسعى اكم لفلسطين عاصمة او مركزا تكون لن غزة

 055 ........................................................................................................ الخالدة عاصمتنا
 054 ...... اليسارالديمقراطي وفصائل احزاب الذاتي العامل تستجدي غزة وقطاع الضفة في االجتماعي للتطور الموضوعية الشروط

 054 ............................... واالتصال والمعلومات العلم وثورة والعولمة الحداثة زمن العالم، فيه يعيش الذي الزمن هذا في
 055 .................... التبعية وعميق التخلف شديد تراثي، انتقالي، لي،مرح مجتمع أنه على بحق اليوم العربي المجتمع يوصف

 055 ......................................................................... .......... المواطنة ومفهوم الديمقراطية محددات
 لحساب عليها الخروج أو تجاوزها السهل من ويصبح ، معانيها الديمقراطية تفقد األفراد جميع لدى المواطنة روح توفر بدون

 055 ......................................................................................................... والقهر االستبداد
 في لها ال  مثي يعرف لم التخلف الى عودة العربي مجتمعنا يشهد العلم وثورة العولمة زمن العالم فيه يعيش الذي الزمن هذا في

 055 .......................................................................................................... الحديث تاريخه

 055 ................................................................. العربي اليسار وفصائل أحزاب الستنهاض محاولة أية إن
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 055 ................. المسخ غزة لدويلة ال..لالنقسام ال.. احدو  ومستقبل ومصير واحد تاريخ فلسطين وقرى مدن وكل والقدس غزة

 055 .......................... التوسع عبر إال تتثبت ال والعسكرية، والسياسية االقتصادية قوتها، أن من تنطلق الصهيونية الدولة
 055 ........................... .غزة إنقاذ او إدارة مسمى تحت مشاريع او طروحات أية في المشاركة رفض تؤكد الشعبية لجبهةا

ه ن ا شديد بإخالص   نعلنُ  فلسطين لتحرير الشعبية الجبهة في إننا  والمجتمعية طنيةالو  والشخصيات والفعاليات القوى كافة   إلى ت و جُّ
 055 ............................................................................................................. الديمقراطية

 055 ............................................................................. ……الكومبرادور"  بورجوازية"  مفهوم تعريف
 055 ............................................................................................................... !. ُأم هات

 055 . .وثورية ،ديمقراطية ملموسة عربية نهضوية خطوات من نحقق ما بقدر إال االمبريالية والقوى الصهيونية أطماع على نفوز لن
 055 ............................ الطبقي الستغاللا مظاهر وكل للرأسمالية العداء بمصداقية مشروطة لالمبريالية العداء مصداقية

 055 ....... فيها محطة   من اكثر في المسيرة هذه واكبت التي األزمة حالة من الفلسطيني النضال مسيرة   انتقلت الراهنة المرحلة في
. الخاصة الفئوية وبمصالحها برؤاها العليا الوطنية المصلحة -معظمها في–استبدلت سياسية   لقيادات   محكومة   اليوم ضيتناق باتت

 ........................................................................................................................ 041 
 041 .................................. . الفلسطيني الوطني المجلس لعقد منها بد ال مقدمة ودفنه االنقسام انهاء اجل من النضال

 041 ......... توحيدي وطني مجلس لعقد رئيسا مدخال 2105 القاهرة اتفاق حسب غزة في الوطني الوفاق لحكومة الشامل التمكين
 041 ........ داخلية، وعوامل أسباب إلى منها كبير قسم في تعود واالستسالم، اليأس من قريبة حالة في يعيش الفلسطيني مجتمعنا

 التحرري النظام مأسسة بدل" واالنقسام والتخلف والفساد االستبداد مأسسة" بمظاهر يسمى لما محكوما   الفلسطيني مجتمعنا
 041 .............................................................................................................. طيالديمقرا

 041 ........................................... . وظالمه االنقسام ظلّ  في والمقاومة والقضية األرض عن الحديث من جدوى ال
 041 .............. المهزوم وواقعنا فكرنا أزمة على لالنتصار وبنضالنا بوعينا مرهونة الديمقراطية والقومية الوطنية رؤيتنا بلورة ان

 040 ......... . إسقاطها ثم ومن الفلسطينية الوطنية القضية واضعاف تفكيك إلى الطرق أقصر هو السلطة على والصراع االنقسام
 040 ......................... .مصيرنا على مسيطرا( الرجعي العربي الصهيوني االمريكي)  الخارجي المقرر بات االنقسام بسبب

 040 .. معظمه في – مكرها أو مضطرا   يبدو واالستسالم، اليأس من قريبة حالة في - االنقسام بسبب - يعيش الفلسطيني مجتمعنا
 040 ................... الفلسطينية، قضيتا لركائز التصميم إعادة يشبه وما الصهيوني، العدو مع للصراع رؤيتنا تأسيس إعادة إن

 040 .......................... التوسع عبر إال تتثبت ال والعسكرية، والسياسية االقتصادية قوتها، أن من تنطلق الصهيونية الدولة
 042 ... .المهزوم وواقعنا المتخلف فكرنا أزمة على لالنتصار وبنضالنا بوعينا مرهونة والديمقراطية التحررية الوطنية رؤيتنا بلورة ان

 على بل فلسطين كل على ليس والهيمنة، التوسع عبر إال تتثبت ال والعسكرية السياسية قوتها أن من تنطلق الصهيونية الدولة
 042 ........................................................................................................ . العربي المحيط

 042 . . الديمقراطي التحرري الوطني النظام مأسسة بدل والتخلف واالنقسام االستبداد لمؤسسات محكوما   الفلسطيني مجتمعنا حأصب
 042 .... .المشبوهة"  االنقاذ"  شاريعوم االنقسام تكريس لحساب والضياع للتفكك تتعرض لشعبنا التوحيدية الوطنية االفكار ان يبدو

 042 ......................... االنقسام وانهاء المصالحة فشل ضوء في -وحماس فتح حركتي مع الفلسطينية ، الجماهير   تجربة   إن
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 042 ........................ المستقبلي، مصيرنا بآخر أو بشكل تحدد االختالف لفكرة - عرب تقدميين كمثقفين - فهمنا كيفية إن

 046 ........................................................... ....... الديمقراطي التيار حول نظر وجهة.... الصوراني غازي
 045 .............. وحماس فتح حركتي بين الضيقة والمصالح السلطة على الصراع و االنقسام استمرار عن الناجمة المتغيرات إن

 الوطنية بأهدافه الفلسطيني شعبنا وعي وتفكيك وزعزعة االحباط تعميق إلى االنقسام،ادى بسبب وصلناه الذي السياسي المأزق
 045 ............................................................................................................... التوحيدية

 045 ............ .االنقسام من للخالص طاقة من لديك ما كل توظف أن يعني مخلصا وديمقراطيا وطنيا فلسطينيا انسانا تكون أن
 الى تسعى حركة آلي ستتصدى - اختالف اي رغم -ومستقبال راهنا اليها وتنتمي ف.ت.م مؤسسي اهم بين من الشعبية الجبهة
 045 ...................................................................................................... للمنظمة بديل خلق

 045 .............................................. السياسي اإلسالم وحركات الفلسطيني اليسار بين الخالفية بالعالقة يتعلق فيما
 044 ................................................................................................... ....وبائس محزن واقع

 044 ................................................................................................. ..األرض يوم ذكرى في
 044 ............. والديمقراطية الحرية مناخ في بالفعل يعيش عزيز فلسطيني انسان خالل من اال واستقالله شعبنا حرية تتحقق لن

 045 ......................................... .....األرض ليوم واالربعون الثانية الذكرى...  2105 آذار 61...الصوراني غازي

 والوطن هلل الدين شعار جميعا ونرفع نعتبر فهل اجلها من ضحوا الذين وللشهداء لها واالنتماء الوفاء علينا حق االرض يوم في
 045 ............................................................................................................... ؟ للجميع
 045 ....................................................................................... ..... االرض يوم مناسبة في كلمة

 النهاء المصالحة تحقيق وشوق بحسره وتنتظر الصهيوني االحتالل تتحدى الفلسطيني شعبنا أبناء من اآلآلف بمئات متدفق نهر
 045 ........................................................................................................ البغيض االنقسام

 أكبر الوطن وأن الجماهير درس الفصائل تستوعب فهل العودة مسيرة في اإلحتالل تحدىت غزة قطاع جماهير من اآلآلف مئات
 045 ............................................................................................................ جميعا؟ منهم

 تلك حقيقت عطل االنقسام ان اليوم يشعر واالستقالل والحرية العودة أجل من عبرتضحياته الوطن خارطة بالدم رسم الذي شعبنا
 045 ................................................................................................................ االهداف

 045 ................. "تهويدها"  مقابل لفلسطين العربي الطابع تأكيد يعني هذا و قطري، ككيان بفلسطين التفكير الممكن من ليس

 045 ...... العربية، لألمة جماهيري لنهوض مجال ال أنه المؤكد، حكم في بات العربي واالنحطاط التفكك هرمظا استشراء ظل في
 045 ......................................... ......عربي كل وطنية شروط من أول شرط ومقاومتها االمريكية لالمبريالية العداء
 045 ...................... والعنف االغتصاب على قامت لقد، بالسالم إيمانها إلى واحدة إشارة المتحدة الواليات تاريخ في نجد لن

 045 .......................................................................... .... العربية الديمقراطية القومية الفكرة بلورة نحو
 045 .................. وواقعنا فكرنا أزمة على لالنتصار وبنضالنا بوعينا مرهونة الديمقراطية التقدمية والقومية الوطنية رؤيتنا بلورة

 045 .............. مستبدة انظمة وأزمة تنمية وأزمة معرفة أزمة أيضا   هي بل ،وتبعية تخلف أزمة فحسب ليست وواقعنا فكرنا أزمة
 051 ........ ؟ يزول أن االنقسام لعار آن أما..  الفلسطينية الوطنية للهوية الواّلده األم تضحياتها عبر لتعود جديد من غزة نهضت
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 051 ............ . مستبدة انظمة وأزمة تنمية وأزمة معرفة أزمة أيضا   هي بل وتبعية، تخلف أزمة فحسب ليست وواقعنا فكرنا أزمة

 051 ........................................................................................ .... المشبوهة ومواقفها تركيا عن
 051 ................................... اإلستراتيجية أسلحتنا من مجردين والعشرين، الحادي القرن إلى- عربية كشعوب - دخلنا

 050 ................................................................................................ ... غزة قطاع من رسالة
 السياسية الحركات كافة وعلى بالمستقلين يسمى وما والمثقفين واالحزاب الفصائل وعلى من وحزينه عاتبه الفلسطينية نوح سفينة غزة

 050 .............................................................................................................. الفلسطينية
 050 ....................................... التركي النظام في توالشكليا للمسميات استبدال عملية سوى يكون لن وحزبه اردوغان

 العربي المحيط على بل فقط فلسطين كل على ليس والهيمنة، التوسع عبر إال تتثبت ال قوتها أن من تنطلق الصهيونية الدولة
 052 .................................................................................................. صحوة؟ من هل..كذلك
 مؤهلة غير القوى لهذه الذاتية االوضاع بقيت طالما عسيرا امرا سيظل العربية التقدمية الديمقراطية القوى استنهاض ان يبدو

 052 ................................................................................................................ للنهوض
 العربية بلداننا وتبعية تخلف تكريس يستهدف بل فحسب فلسطين دفيسته ال إمبريالي كمشروع ووظيفتها الصهيونية دورالدولة ان

 052 ....................................................................................................... .تطورها واحتجاز

 056 ..................................... للنفس ومحاسبة تأمل وقفة إلى يحتاج الراهن العربي والخضوع والتخلف االنحطاط واقع
 054 ......................................................................... ... إليها نتطلع التي المعرفة...  الصوراني غازي
 055 .......................... السائدة المعرفية والقواعد واألفكار النظم من كثير فيه تتهاوى ، العولمة عصر الراهن، عصرنا في

 055 ................................................. .................ومستقبلية وراهنة تاريخية.. اجتماعية سياسية فكرية رؤى
 الوحيد الشرعي ممثلال هي المنظمة بأن المسبق وااللتزام باالقرار مشروطة ف.ت.م بناء واعادة باصالح سياسية حركة أي مطالبة
 055 .................................................................................................................. لشعبنا
 055 ................................ ... حداد ربحي المثال الجبهاوي القائد رفيقنا الستشهاد عشر السادسة الذكرى في وفاء كلمة

 055 ............................................................................. .... واصدقائي اقيرف مع للنقاش نظر وجهة
 055 ...................................................................... غزة صمود مع"  التضامن"  بشعار تصدحون من يا

 السعودية في المسلمين العرب الصهاينة ومعهم اليهود والصهاينة ترامب خطط وتتحدى االنقسام تتحدى الوطنية وحدتها في غزة
 055 ................................................................................................................ .والخليج
 وكل القدس في موقع أي عن فيه والديمقراطية الوطنية األهداف طبيعة اختالف أبدا يعني ال الفلسطيني غزة قطاع عن الحديث
 055 ............................................................................................................... .فلسطين
 055 .والهيمنة االنتصار في والرغبة اآلخرين، عيوب وتضخيم الكراهية سلوك وتجنب العقالني الحوار اختيار الحوار ثقافة تفترض

 055 ........................................................................ ...يخوالتار  الذكر سيئة السعودية العائلة حكام عن
 051 ........................................................................ ............الصهيوني العدو دولة مع التطبيع عن

 051 .................................................................................................... .. التنوير مفهوم في
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.شعبنا اماني وكل التضامن هذا كل يبدد االنقسام لكن والعودة واالستقالل الحرية اجل من شعبنا مع تتضامن العالم شعوب معظم
 ........................................................................................................................ 050 

 050 ......................... .وظالمه االنقسام ظلم بقي طالما وطني هدف أو شعار أي لتحقيق امكانية ال... ووضوح بصراحة
 واالنهيارات التفكك من مزيد سوى شيء ال عليها؟ وحماس فتح من كل يتنازع التي الغنيمة تلك هي ما ، االنقسام انهاء يتم لم اذا

 050 ............................................................................................................... . والهزائم
 050 ........................................ .0541 أبريل 25 بتاريخ االردنية للمملكة الغربية الضفة الحاق منذ غزة قطاع ظل

يالعرب والوطن فلسطين في ومحبيه رفاقه وقلوب عقول في خالد... 0565 نيسان من الثامن مولده يوم مناسبة في.. كنفاني غسان
 ........................................................................................................................ 052 

 تلك تحقيق عطل االنقسام ان اليوم يشعر واالستقالل والحرية العودة أجل من عبرتضحياته الوطن خارطة بالدم رسم الذي شعبنا
 056 ............................................................................................................... .االهداف

 056 ................ االنقسام في لها مصلحة ال التي الوطنية القوى كل من واجب ومن ، مخلص وطني فلسطيني كل واجب من

 056 ................. . الديمقراطية وتعدديته الوطنية ووحدته شعبنا صمود عوامل لتوفير والوحيد األول المدخل هو االنقسام   إنهاء
 056 ..................................................................................................... ....حبيبتي يا سوريا

 056 ............................... االنقسام ظل في والديمقراطية االجتماعية والعدالة والمقاومة الصمود عن شعار ألي جدوى ال
 055 ........................................... الراعي إبراهيم الشهيد الباسل الجبهاوي القائد رفيقنا الستشهاد الثالثين الذكرى في

 تلك تحقيق عطل االنقسام ان اليوم يشعر واالستقالل والحرية العودة أجل من عبرتضحياته الوطن خارطة بالدم رسم الذي شعبنا
 054 ............................................................................................................... .االهداف

 الوحيد الشرعي الممثل هي المنظمة بأن المسبق وااللتزام باالقرار مشروطة ف.ت.م بناء واعادة باصالح سياسية حركة أي مطالبة
 054 ................................................................................................................. .لشعبنا

 054 ........................................................ فلسطين في األعداء األخوة بين والصراع االنقسام استمرار ظل في
 055 ................................. ومجتمعية واقتصادية سياسية أوضاع من يحتويه ما بكل المعاش الواقع واستيعاب وعي إن

 055 ............................... االنقسام ظل في والديمقراطية االجتماعية والعدالة والمقاومة الصمود عن شعار ألي جدوى ال
 055 .............................. النقساما انهاء اجل من الديمقراطي والنضال جهة من الصهيوني العدو ضد الفلسطيني الكفاح

 055 ............................................................. الصهيوني االمبريالي التحالف ضد التحرري نضالنا في سواء
 055، المثقفين من نخبة إطار في محصورا   العربية امجتمعاتن في المواطنة مفهوم بقي ، هذا يومنا الى العشرين القرن منتصف منذ

ثارة العقل تحريك هو ما، فكرة أو رأي يحققه أن يمكن ما أفضل  055 ........................................ الناس بين الحوار وا 

 055 ............................................................ ... التنوير عصر وآفاق التخلف هيمنة بين العربية المجتمعات
 055 .................................................... ....... والنهوض والتطور التنوير في اوليا أساسا االيديولوجية المعارك

 055 ................................................ ... العربي اليسار واحزاب فصائل جمود حول فساراتاالست بعض على ردا
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 في واليأس االحباط مظاهر ونشر الوطنية ووحدتنا هويتنا فكك الذي االنقسام ظل في وطني نضال ألي مصداقية وال معنى ال
 055 .......................................................................................................... .شعبنا صفوف

 055 ........................................................ ............. الفلسطيني المجتمع على االنقسام ومخاطر آثار عن
 051 ............................................................... الديمقراطي بمضمونها ، الفلسطينية الوطنية الهوية مركبات

 051 . . ف.ت.م اطار في الجامعة التعددية التوحيدية الديمقراطية الوطنية هويته عن بمعزل تتحقق لن الوطنية شعبنا واهداف آمال
 051 ...................... مؤسساتها بناء في العلمانية األسس إلى نشاتها بداية في استندت التي الصهيونية الحركة أن إلى أشير

 050 ................................................................................................... ؟ العلمانية نفهم كيف.

 050 .................................... ........ العربي اليسار وفصائل احزاب في االعزاء رفاقي كل الى وصريحة دافئة رسالة
 052 ...................... ................. وحماس فتح بين" المصالحة" عن الحديث بمناسبة والديمقراطية المواطنة مفهوم عن

 056 ................... بعملية يبدأ أن يجب اليوم العربية الثورية اليسارية والفصائل زابواالح الحركات يواجه الذي الكبير التحدي
 056 ............................................................ ...... السياسي اإلسالم مشهد في العلمانية وسؤال الديمقراطية

 055 ............................................. الصهيوني العدوان اشكال من الصامد شعبنا له يتعرض ما كل من الرغم على
 في واليأس االحباط مظاهر ونشر الوطنية ووحدتنا هويتنا فكك الذي االنقسام ظل في وطني نضال ألي مصداقية وال معنى ال

 054 .......................................................................................................... .شعبنا صفوف
 054 ............... .اليهود الصهاينة من ووقاحة خطرا أشد مسلم عربي صهيوني سلمان بن محمد السعودية عهد بولي يسمى ما

 054 .............................................................................. ..والدالالت النشأة.. أيــار من األول مناسبة
 055 ................................................... ... العربي الوطن في والفقراء العمال عن.... أيار من األول مناسبة في

. الماغوط يقول كما أحد العذاب إلى قهميسب ال حتى الجميع قبل مبكرين يستيقظون العربي الوطن وكادحي وفقراء عمال وحدهم
 ........................................................................................................................ 055 

 055 ........... .والديمقراطية االخالقية الثقافية القيم الى يفتقر حزب/مجتمع داخل التقدمي المثقف تواجه متنوعة ومخاطر عراقيل
 055 ............... العربي الوطن في الطفيلية الرثة التابعة والرأسمالية والكومبرادورية والرجعية العمالة نظم ضد السياسي النضال

 ال كارثيه اوضاع صوب والفوضى االنفجار او سواليأ واأللم للمعاناة الكامل االستسالم عوامل وتتزايد فيه تتراكم باتت غزة قطاع
 055 ....................................................................................... ......مآالتها أو نتائجها أحد يدري

 ان يعني ما الراتب من شيء يتقاضى ال الموظفين من% 41 من أكثر بات للقروض الشهرية األقساط البنوك خصمت أن بعد
 055 ........................................................................................ ُمعدم شعب الى ةغز  قطاع يتحول

 055 ...................................................... والداخل الخارج قيود من تحريرا   الديمقراطي التغيير يكون أن يمكن ال

 055 ...................... للمعاناة الكامل االستسالم عوامل وتتزايد فيه كمتترا باتت والحرمان الفقر اوضاع تفاقم بسبب غزة قطاع
 055 ..................................... خصوصا واليسارية عموما الفلسطينية الديمقراطية القوى منها تعاني التي األزمة تخطي
 055 .................................................................... الفشل او الخسارة من عام ومائة النضال من امع مائة
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 حضاريا ومنهجا اسلوبا بالديمقراطية الجميع التزام من انطالقا الوطنية وحدتنا واستعادة االنقسام النهاء السياسي الضغط ممارسة
 055 ............................................................................................................... .واخالقيا

 055 ......................................................... ....؟ واالخالق والمجتمع الحزب بين المتبادلة العالقة حول سؤال
 211 .................................. المبادئ تلك منطلقات كانت مهما مبادئه في وصادقا أخالقيا اإلنسان يكون أن فرضية ان

 211 ............................................................ ....الرجعية األنظمة تآمر رغم فلسطين يحتضن اليمني الشعب
 210 ........................................................................ ............الصهيوني العدو دولة مع التطبيع عن

 الرئيسيه التناقضات على الداخليه التناقضات تغليب برفضها مرهونه ولآلخر لذاتها واحترامها السياسيةالفلسطينية القوى مصداقية
 210 ............................................................................................................ االحتالل مع

 210 .............................. ...........العربي اليسار وفصائل باحزا صفوف في والوعي المعرفة وتراجع ضعف مخاطر
 212 ................... كنفاني غسان .القضية نغير أن ال...  المدافعين نغير أن فاألجدر... القضية عن فاشلين مدافعين كنا إذا

 212 ...................................... لغزة الراهن الوضع وصف في..... الصوراني غازي روان الواعدة االديبة البنتي لمةك
 كل في تحقيقه يستطع لم الذي المصير بهذا طربا يرقص االسرائيلي عدونا بات وفتح حماس بين والصراع استمراراالنقسام نتيجة
 212 .......................................................................................................... . ضدنا هحروب
 212 ...................................................................................... ..... الراهن الفلسطيني المأزق عن

 216 .............. لحوالمصا السلطة على صراعا لتصبح الوطني المشروع فكرة مسخت وبسببه 2115 حزيران االنقسام أثر على
 216 ....................... .ف.ت.م عن بديل اطار انشاء تستهدف كانت جهة اي من محاولة أية وتدين ترفض الشعبية الجبهة

 216 .................................................................. ...لسياسيا االسالم وحركات واليسارية الديمقراطية القوى
 215 ...................................................... ..... تقدمي ديمقراطي تيار اجل من فلسطين لتحرير الشعبية الجبهة
 215 ............................................... أسماليالر  الغرب حضارة وبزوع النهضة عصر في األخالقية المسألة انتقلت

 الراهنة اللحظة في المتردية اوضاعه من والقلق الحزن مشاعر يلغي ال العربي اليسار بمستقبل الالمحدود تفاؤلي
....................... ................................................................................................. 214 

 214 ............................................................ النازية على السوفياتي النصر عيد عام كل من أيار من التاسع
 214 ..................................................... ؟..جماهيرها عن العربي اليسار واحزاب فصائل عزلة تزايد اسباب عن

 215 .............والصراع   االنقسام   مرارة   اللحظة هذه في تستشعرُ  والمنافي الوطن في الفلسطيني شعبنا ابناء من ساحقةال االغلبية
 التوحيدية الوطنية راالفكا وتهشيم تفكيك الى أدى وحماس فتح بين الفئوية والمصالح السلطة على الداخلي   والصراع   االنقسام  
 215 ................................................................................................................. .لشعبنا

 وفكر ها ُبنيان ها اليوم   يصيبُ  الذي المأزق حالة إلى األزمة من الفلسطيني النضال مسيرة   ونقل الوطنية الهوية فكك االنقسام
 215 ............................................................................................................... .السياسي

 بالمساواة الواعي الشعور بمعنى" مواطن" أنا: يقول أن يستطيع -اليوم وقبل اليوم- المحيط إلى الخليج من العرب من أحد ال
 215 .................................................................................................... والمعتقد الرأي وحرية
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 215 ........................................................... .. "الكبيرة البورجوازية" بالدنا في يسمى ما للحوارعن نظر وجهة

 215 .................................... .الوطنية الوحدة طريق تضيء وشعلة االنقسام ولدفن للنُّور   مرآة   كوني الفلسطينية غزة يا
 215 .............................. .الوطنية الوحدة طريق تضيء وشعلة االنقسام لدفن ومعوال للنُّور   مرآة   يكون الفلسطينية غزة يا

 215 ............................................. والمثقفين واالحزاب الفصائل وعلى من وحزينه عاتبه الفلسطينية نوح سفينة غزة
 215 ............................................................. غزة قطاع في( 2105 عام منتصف في) الالجئين عدد يقدر

 215 ..................................................................... التاريخية فلسطين في حاليا   المقيمين الفلسطينيين عدد
 والوسط اليمين من اطيافها بمختلف والعربية الفلسطينية السياسية الحركات وكافة واالحزاب الفصائل وعلى من وحزينه عاتبه غزة

 215 ................................................................................................................ .واليسار
 وقرى مدن وكل القدس في عموق أي عن فيه الوطنية األهداف طبيعة اختالف أبدا يعني ال الفلسطيني غزة قطاع عن الحديث إن

 215 ............................................................................................................... .فلسطين

 215 ................................................................. ، الذاتي النقد ممارسة على عصي يسار هناك يكون حين
 215 ........................... ...العربي الوطن في االعزاء واصدقائي قيرفا من للمعنيين تكرارها أعيد....ربما رسالة او خاطرة

 201 ........... االستجابة على قدرتها يحقق الذي التفاعل حالة إلى الراهنة الركود حالة من تنتقل أن اليسارية القوى واجب من إن

 200 . . ديمقراطي او تحرري نهوض أي العربية المجتمعات تحقق أن يمكن ال والسياسة الدولة عن الدين فصل هدف تحقيق بدون
 200 ................ العربي الثوري الماركسي فكرالم الرفيق ومسيرة حياة سيرة اليكم....العربي الوطن ارجاء كل في االعزاء رفاقي

 206 ............................. . عامل مهدي المفكر اللبناني الشيوعي المناضل الرفيق الغتيال 60 الذكرى... أيار 05 اليوم
 بالدين المتدثرة الضالمية الرجعية يد على(  حمدان حسن) عامل مهدي الكبير الماركسي المفكر أغتيال ذكرى:  0555 ماي 18

. ....................................................................................................................... 206 
 204 ..............................................................آخر واد في العرب وحكام واد في رمضان شهر وعبر دروس

 204 ...................................... العربية مجتمعاتنا في اليوم المنتشرة ، والتخلف واالستتباع الخضوع من الحالة هذه إن
 205 ........................................ العربية شعوبنا اذهان في الحضيض الى الفلسطينية الوطنية القضية وصلت ان بعد

 205 ...................................................... ، فلسطين في األعداء األخوة بين والصراع االنقسام استمرار ظل في
 205 ............................................................. منهما ألي نصرا تحقق لن والفلسطيني الفلسطيني بين الحرب

نما ، منهما ألي نصرا يحقق لن والفلسطيني الفلسطيني بين والصراع االنقسام استمرار  205 . .انتصر انه يزعم لمن جديدة هزيمة وا 
.!!!؟؟ ضدنا حروبه كل في تحقيقه يستطع لم الذي المصير بهذا رباط يرقص االسرائيلي عدونا بات الكارثية وآثاره االنقسام بسبب

 ........................................................................................................................ 205 
 205 ......................................................................... المحاكمة الفكرية األداة إنها..  المعرفة أداة العقل

 المفكرين على والصمت الجهل ورواسب التخلف وأهمها العقالنية المعرفة تعترض التي العوائق إزالة تطلبي الحقيقة إلى الوصول
 205 ............................................................................................................... .الرجعيين

 205 .............................................. والحديث القديم تاريخها في العربية مجتمعاتنا ومارست استجابت مدى أي إلى
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 الديماغوجيين والمهرجين والمنافقين باالنتهازيين يزخر محيط في وكتاباته اراءه او حماسته مصير عن يتساءل من اول لست
 205 ............................................................................................................... . والجهلة

 الرجعية واألفكار لألنماط خضوع كل عن بعيدا عقله استعمال خاللها من اإلنسان استطاع ور،التط من جديدة مرحلة هو التنوير
 205 ................................................................................................................ .والغيبية

 205 ........................................ .الديمقراطية الثقافة تبلور دون حالت مجتمعاتنا في والغيبية الرجعية األحادية الثقافة
 205 ............... روسو جاك جان..واحدا   فلسا   يساوي ال فإنه الحقيقة واحترام والمساواة العدالة قيم على مبنيا   يكن لم إذا التنوير

 205 ..................... .الديمقراطي والتغيير العقالني التنوير ثقافة من بدال مجتمعاتنا يف السائدة هي واالتكالية الالمباالة ثقافة
 205 ...... !مجتمعاتها؟ في التنويري لتأثيرها فاقدة اليسارالعربي وفصائل أحزاب ولكن كوكبنا، ارجاء معظم في وينتشر يشع التنوير

 205 ........................................... العقالني بالتنوير المشغولة المعرفة هي ووعيها، امتالكها إلى أدعو التي المعرفة
 205 ............... قائم هو ما لكل يرحم ال الذي النقد ممارسة االجتماعي الديمقراطي النهضوي التنويري والفكر الفلسفة مهمة ان

 205 ....................................................... . (:م0515 –. م0562)  لــوك جون يقول كما الحقيقة عن البحث
 205 ........................... لشعبنا السياسية القضايا عن االنسانية االقضاي فصل الى يدعو موقف أي ترفض الشعبية الجبهة
 205 ............................................... ....وحياتية إنسانية قضايا في اختزالها يمكن ال وطنية شعبنا قضية: الشعبية

 221 ...................................... ... غزة في السياسية القضايا عن اإلنسانية القضايا لفصل ال... المسخ غزة لدويلة ال
.الموقف هذا وتدين ترفض الشعبية الجبهة... ؟!!غزة في السياسي عن اإلنساني فصل على موافقون إّنهم حماس في مسؤولون قال
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 221 ............................ أخيرا   جرت اتصاالت سلسلة أنّ  ُتسّمها لم التي المصادر عن نقال   اللندنّية" الحياة" صحيفة ذكرت
 221 .................................... !!؟؟"بالهدنة تتعّهد اسوحم.. غّزة في دولي بإشراف حيوّية مشاريع"اللبنانية الحياة جريدة
 221 ........... دولية؟؟؟ ومشاريع الهدنه ثم السياسي عن االنساني فصل الى هبوطا او وصوال الحصار فك الى العودة مسيرة من

 221 ......................................................... ...السياسي االسالم حركات وتقييم العربية لمجتمعاتا تخلف عن
 القرن منذ زالت وما بالدنا سادت التي المعرفي االنقطاع لحالة أسرى زلنا ما ألننا الماضي، تخلف من صورة عندنا الحاضر مازال
 220 ................................................................................................................. .م 06
 في والمجتمعية السياسية الديمقراطية والعالقات الرؤية في األولي الجزء تمثل باعتبارها ، االختالف بمقولة الوعي ترسيخ واجبنا من

 220 .................................................................................................................. .بالدنا

 اليوم الى االغريق منذ الجهل ضد المتواصلة والعلم العقل معركة من جزء وهو البشري الوعي انتاج اريخت هو البشري التاريخ إن
 220 .................................................................................................................... وغدا

 السياسية ألحداثا من اإلنسان موقف شئ كل قبل وهي ، المعرفة حب االول المقام في إنها فحسب، الحكمة حب ليست الفلسفة
 222 .................................................................................................... حوله من والمجتمعية
 222 .............................................................................. ( .م 0511_ . م 0455)  برونو جوردانو

 226 ........................................................................................ (0525 – 0552) نيوتن اسحاق
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 225 ............ المسخ غزة ودويلة دولية ومشاريع الهدنة الى السياسي عن االنساني فصل الى الحصار فك الى العودة شعار من

 225 ................................. يقبل من كل وتدين ممسوخه دويله الى تقزيمها تقبل لن الفلسطينية للوطنية الوالدة األم غزة
 المعادي، المشروع من لكل نقيضه كفاحية – ثقافية – اقتصادية – اجتماعية - سياسية كعملية الديمقراطي الوطني التيار يتجسد
 225 ................................................................................. .الفلسطيني لليمين العاجز اليومي والفكر

 224 ............. ؟!غزة الغاثة الخليج في الصغار عمالئه الى أوامره االمريكي العدو يصدر عندما ومأساوية منحطة لمرحلة انها
 224 ....................... صارخ بوضوح تؤكد غزة قطاع في لبائسةا االجتماعية/واالقتصادية السياسية األوضاع هذه مجمل إن

 224 ................................ الوطنية الهوية وطمس تفكيك تستهدف مشبوهة لمخططات استجابة" غزة دويلة" عن الحديث

 224 ..... .غزة لقطاع الوطنية الهوية وطمس تفكيك تستهدف مشبوهة لمخططات استجابة سوى يكون لن" ةغز  دويلة" عن الحديث
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 225 ................................................................ ....العربي الوطن ارجاء كل في اليساريين اصدقائي رفاقي
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 225 ......................... الصهيوني العدو مع للصراع رؤيته حول حبش جورج المؤسس الرفيق الراحل الخالد القائد أقوال من

 225 .......................................................... المنحطة العربية المرحلة/ اللحظة هذه في المقاومة الصامدة غزة
 225 ............................. ....الصهيوني العربي الصراع جوهر في حديث...  غزة قطاع على الهمجي العدوان وحي من
 وحدي يا.. الصراخ من يمنعها كبرياؤها ألن احزانها وتكتم الصهيوني العدو وقصف ضربات اللحظة هذه في تتلقى الصامدة غزة
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الغرباوي محمود المناضل الثوري والمثقف النبيل االنسان القائد لرفيقنا والخلود المجد... الستشهاده السادسة السنوية الذكرى في
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 225 ............................................................................................................... !!االبد؟؟
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 264 ......................................................... ... وفلسطينيين عربا   القراء وأصدقائي رفاقي.... الصوراني غازي
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 والتطور الوطني التحرر صيرورة من لكل قيضا  ن شكل ، وحماس فتح حركتي بين الفئوية والمصالح السلطة على والصراع االنقسام
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 خطر بأي تشعر لن الصهيونية/ االمريكية الهيمنة فان عليه هي ما على باقية العربية بالدنا في والتبعية التخلف اوضاع ان طالما

 265 ................................................................................................................ .يتهددها
 265 ................ واالستبداد واالستغالل والتبعية التخلف انظمة سيطرة استمرار إما ستكون المعاصر العربي التحدي طبيعة ان

 265 ............. االمريكي الخارجي المقرر ان -ووضوح صراحه بكل- ؤكدي الماضية عاما عشر األحد طوال المصالحة تعطيل
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.غزة لقطاع الوطنية الهوية وطمس تفكيك تستهدف مشبوهة لمخططات استجابة سوى يكون لن المسخ" غزة دويلة" عن الحديث
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 السياسي الوضع في التحكم من مزيدا الصهيوني االمريكي للعدو ويتيح أتاح والخليج قطر في العميلة للدويالت اوالتبعية الخضوع
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 الوطني الصراع إدارة فن من بدال   البطيء الموت أو للفوضى فنا   باتت السياسة أن إلى يشير الراهن الفلسطيني الوضع إن
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 255 ............................................................................. النتائج في تتجلى الكارثي االنقسام آثار أبرز

 255 ............................................................................... والقطاع الضفة في االجتماعي التطور عن
 255 ............ االنتماء6-.  االلتزام 2-. المفهوم-0:  تعريف في مساهمتي أقدم.. االعزاء أصدقائي رفاقي من لبعض استجابة

 241 .... الفلسطينية الضفة في ممسوخة قرى روابط او عائلية" دويالت" واية المسخ غزة دويلة يسمى ما امام واغالقه الطريق لقطع
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ضعاف زعزعة الى أدى وحماس فتح بين الصراع  السياسي بوجوده وعيه وأضعف الوطنية وأهدافه بأفكاره الفلسطيني شعبنا وعي وا 
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 مجتمعاتنا في وراهنا تاريخيا المتجدد التخلف اوضاع رفض تستطيعون لعلكم معرفيا بتفسيره اوقومو " المقّدس الجهل" عن ابحثوا
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 240 ........................ .للعقل وفقا   تشكيله تعيد أو ُتغ يُّره والحرية الواقع يفهم العقل. عقل دون حرية وال ، حرية دون عقل ال
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 أواعي يشتريلنا بابا عشان الرواتب تنزل رب يااااا ويحكو للسما ايديهم فلسطين زهرات من زهرة أو فلسطين أشبال من شبل سيرفع
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 242 ..................... والخوف لالستبداد اسيرا ويصبح..حرا   وال عاقال   يكون السياسيةال الممارسة في له يةحر  ال الذي المجتمع
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 246 .................................. .عقل دون حرية وال ، حرية دون عقل فال ، الحرية على بالتأكيد مرتبط العقل على التأكيد
 246 ........................................... ..السوداء الثقوب حتى الكبير االنفجار من- للزمان موجز تاريخ-هوكينج ستيفن
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 غير بصور ومنحطة مريرة اجتماعية وأوضاعا آثارا -يزال وما - راكم الذي االنقسام على عاما 00... 2105/ حزيران/05 اليوم
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 245 .................... الخاصة وبمصالحها برؤاها العليا الوطنية المصلحة استبدلت سياسية لقيادات محكومة اليوم قضيتنا باتت

 غير وحماس فتح يحكومت أمن ألجهزة مشتركة سمة غزة وقطاع الضفة في والمظاهرات الحريات وقمع االستبداد مظاهر
 245 .............................................................................................................. الشرعيتين

....................الشرعيتين غير وحماس فتح حكومتي عبر غزة وقطاع الضفة في الحريات وقمع االستبداد مظاهر تفاقم عن
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 الصهيونية الرؤية وفق كانتونات الى الضفة تتحول ال وحتى ، اسالمية والية غزة فيها تصبح مرحلة الى نصل ال حتى
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 245 ................... ......... االنقسام تكريس سوى يعني ال الشرعيتين غير حماس او فتح حكومتي من أي في المشاركة ان
 الفلسطيني المجتمع ومستقبل حاضر عن ممكنة صورة أسوأ - االنقسام ظل في - الفلسطيني للشعب قدمتا ، وحماس فتح حركتي
 245 ................................................................................................................ المحكوم

 القهر بأدوات المحكوم الفلسطيني المجتمع ومستقبل حاضر عن ممكنة صورة أسوأ- االنقسام ظل في - قدمتا وحماس فتح حركتي
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 245 ........................................... وديمقراطيين وطنيين مستنيرين أحرارعقالنيين معهم أتفق او اختلف ومن عام كل
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 256 ............................... الشعبي الحراك فض األمنية حماس اجهزة قمع وتستنكر تدين فلسطين لتحرير الشعبية الجبهة

 256 ...................................... ...( العلمانية شعاررفض رفعوا من على تعليقا..) .؟ والديمقراطية العلمانية نفهم كيف
 255 ................ والمعرفي الثوري الديمقراطي النضال الصعيد على تعني اليسار وقوى الشعبية الجبهة في لنا بالنسبة العلمانية

 واالستبداد العبودية من اإلنسان وتحرير الخرافات كل من الفكر وتحرير تحريرالعقل تعني الشعبية الجبهة في لنا بالنسبة العلمانية
 255 ................................................................................................................ والتخلف

 السياسي ببعديها الديمقراطية بدون العلمانية استخدام نرفض ما بمثل ، السياسية الديمقراطية حدود عند الوقوف نرفض اننا
 255 ......................................................................................................... معا   واالجتماعي

 255 .................................. السياسية والديمقراطية العامة والحريات الفردية الحريات تكريس أجل من نضالنا من بالرغم

 254 ...... المعرفية وسلبياته الموروث المنطق وتجاوز استبدال أجل من الديمقراطي التحرري نضاله إطار في العربي اليسار مهمة
 254 ........................................................................ .......العربي الوطن في االعزاء وأصدقائي رفاقي

 254 ...................................................................................... .....الحداثة مفاهيم استخدام جدوى
 255 ........................................................................ : الوسطى الطبقة مفهوم حول... الصوراني غازي

 255 ................................................................................. ....نظرطبقية وجهة.... الصوراني ازيغ

 255 ........................................................... العربي الماركسي اليساري الفصيل أو الحزب من المطلوب ليس
 255 .......................................................... ... معها لتواصلوا النهضة وعصر الحداثة بمفاهيم الوعي اهمية

.... مجتمعاتنا في تجديده واعادة التخلف مفهوم وتطبيق تكريس وحضور الحداثة مفهوم تطبيق غياب عن... الصوراني غازي
 ........................................................................................................................ 255 

 255 .............................. االنقسام انهاء اجل من الديمقراطي والنضال جهة من الصهيوني العدو ضد الفلسطيني الكفاح
 جوهره في إيجابي ديمقراطي اجتماعي تحرري وطني مشروع عن تعبير فهو ، ملحة ضرورة" التقدمي الديمقراطي الوطني التيار"

 251 ................................................................................................................ .ومظهره

 في واليأس االحباط مظاهر ونشر الوطنية ووحدتنا هويتنا فكك الذي االنقسام ظل في وطني نضال ألي مصداقية أو قيمة ال
 251 .......................................................................................................... .شعبنا صفوف

 واالستبداد العبودية من اإلنسان وتحرير الخرافات، كل من الفكر وتحرير تحريرالعقل تعني الشعبية الجبهة في لنا بالنسبة العلمانية
 251 ................................................................................................................ والتخلف
 بكل اليميني وللفكر الصهيوني للعدو نقيضه فيةثقا اقتصادية اجتماعية سياسية نضالية كعملية الديمقراطي التيار يتجسد ان يجب
 251 ................................................................................................................. .اطيافه
 251 ............................ ذاتها، بناء إعادة على بقدرتها مشروط الفلسطينية، اليسارية القوى منها تعاني التي األزمة تخطي

 الوطني التيار استحقاقات وفق ذاتها بناء إعادة على بقدرتها مشروط الفلسطينية، اليسارية القوى منها تعاني التي األزمة تخطي
 251 ............................................................................................................. .الديمقراطي

 بمثل المصرية سيناء في غزة لقطاع توسع أي ايضا ويرفض توطينال مشاريع كل وعناد بقوة يرفض قواه بكل الفلسطيني الشعب
 251 .......................................................................................... . المسخ غزة دويلة اقامة رفضه
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 واقالمهم وعقولهم إرادتهم ُحّررت مواطنين كفاح كان إذا إال ُمجديا   يكون لن الفلسطيني والديمقراطي التحرري الوطني الكفاح
 250 ............................................................................................................... .وابداعهم

 بعدئذ   أوال ، فالفكر وبالتالي. عظيم فكر بدون عظيمة سياسة فال البعض، يزعم كما ثرثرات مجرد وليس الماركسي هوالفكر عظيم
 250 ......................................................................................................... .السياسة تجيء

 250 ................................................................................ .......؟ والديمقراطية العلمانية نفهم كيف
 250 ............................................... معا   واالجتماعي السياسي ببعديها الديمقراطية بدون العلمانية استخدام نرفض

 252 ......................................... ......عربي كل وطنية شروط من أول شرط ومقاومتها االمريكية لالمبريالية عداءال
 252 ......................................... ......عربي كل وطنية شروط من أول شرط ومقاومتها االمريكية لالمبريالية العداء

 252 ....... المعولمة االمبريالية وممارسات مظاهر ابشع من مزيج هي العسكرية وصوفيتها االمريكية االمبريالية المؤسسة دين إن
 مع المشترك العامل وهو، والعنف االغتصاب على امتق لقد، بالسالم إيمانها إلى واحدة إشارة المتحدة الواليات تاريخ في نجد لن

 256 ....................................................................................................... .الصهيونية الدولة
 256 .......................................................... .... اليسار وفصائل ألحزاب المأزوم الواقع استمرار مخاطر عن

 256 .......................... التوسع عبر إال تتثبت ال والعسكرية، والسياسية االقتصادية قوتها، أن من تنطلق صهيونيةال الدولة
 255 .. واالجتماعي الوطني الصراع إدارة فن من بدال   البطيء الموت أو للفوضى فنا   باتت السياسة أن إلى يشير الراهن الوضع إن

 255 ............. النضال وخوض للمجابهة العربية التقدمية الديمقراطية والتيارات القوى تداعي أو المتوحشة والفوضى البربرية إما
التنموية المجتمعية السياسية الفكرية رؤيته بلورة على يعمل ان العربية بالدنا في ماركسي يساري فصيل او حزب كل من المطلوب

 ........................................................................................................................ 254 
 255 ................................ العربية العواصم كل في واليسارية والقومية الوطنية: اطيافها بكل الديمقراطية واألحزاب القوى

 قلب في والسياسية والتنظيمية واالخالقية الفكرية الفعالية شروط بتأمين مرهون العربي اليسار وفصائل احزاب ودمقرطة نهوض
 255 ....................................................................................................... . الطبقي الصراع

 255 والعلمانية والمواطنة الحداثة مفاهيم تطبيق إلى لالنتقال الموضوعية الشروط يستغل كيف يعرف أن لحزبا من المطلوب ليس
 255 ..... . الشروط هذه يخلق أن أيضا عليه وانما الموضوعية الشروط يستغل كيف يعرف أن اليساري الحزب من المطلوب ليس

 255 ..................................................................................... ... االصدقاء احد استفسار على ردا
 وتكررت غيرنا دموتق تخلفنا لماذا: وجواب سؤال إلى يقودنا الفكر وهذا شيء كل في نشك حين يبدأ لي بالنسبة العلمي الفكر

 255 ................................................................................................................ هزائمنا؟
 255 .................. اليمين مع تحالف اي عن بعيدا السياسية الفكرية رؤيته بلورة على العمل بالدنا في الماركسي الحزب واجب

 والديمقراطية الوطنية التحررية الثورة نظرية لوعي شرط العقلي واالدراك الحسية المعرفة بين الجدلية العالقة...... انيالصور  غازي
 255 ............................................................................................................... ..الطبقية
 العلمي المنهج على للتحليل،المستند وحيدة كأداة العقل باعتماد مشروط والتخلف واالنحطاط الجمود حالة من العربي فكرنا تحرير
 255 ................................................................................................................ .الجدلي
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 بآفاقها والطبقي الوطني ببعديها الديمقراطية التحررية بالثورة المشغولة المعرفة هي ووعيها، امتالكها إلى أدعو التي المعرفة
 255 ............................................................................... والقومي الوطني دينالصعي على االشتراكية

 255 ........................................................ .... االخيرة ايامه في فولتير واالنساني الفرنسي التنوير رائد عظمة
 255 .................................................................................. :( 0511 -0555)  نيتشه حياة وقائع

 251 ................................ الغربية والضفة غزة قطاع في الصهيوني العدو ضد الباسلة والتضحيات النضالية الروح هذه
 250 .......................... .شعبنا قضية تصفية فتستهد خطط وأية القرن صفقة يسمى ما امام مشرعة االبواب فتح االنقسام
 المصالحة صوب ونذهب وفتح حماس من كل تعتبر هل.. التصفية مخططات لتمرير الطرق اسهل االنقسام على االصرار
 250 .............................................................................................................. والصمود؟

 250 ................................... اللحظة حتى 2115 حزيران 05 منذ تفكيكيه ومجتمعية سياسية تراكمات من جرى ما إن
 252 ....... نقيضه حالة إلى القطاع و الضفة مجتمع من كل في االجتماعية السياسية المتغيرات ،تحولت وبسببه االنقسام ظل في

 الوطنية وأهدافه بهويته الفلسطيني شعبنا وعي تفكيك إلى أدى االحتالل، ظل في وحماس فتح بين المصالح على والصراع االنقسام
 252 ............................................................................................................... التوحيدية

 الوطني الصراع إدارة فن من بدال   البطيء الموت أو للفوضى فنا   باتت السياسة أن إلى يشير الراهن المنقسم الفلسطيني الوضع
 252 ........................................... .55 نكبة من وعمقا   خطرا   أشد نكبة إلى تؤدي أن يمكن حالة وهي واالجتماعي،

 252 .................. وطني يا..  وطن بال االثنان نحن.ليؤويك أنت وطن عن قلبي في بحثت وكأنك.. غربة وكأنك،  وطني يا
 252 .حولي من واالنتهازيين واليأس االحباط عوامل خاللها من ألتحدى كتاباتي عبر موقفي تسجيل على أحرص.. موقف االنسان

 وجامعة لغزة امريكي مخطط وفق"  الكاذب دعمها تبرعها" يشرفني وال والصهاينة، لالمريكان عميلة ، مسخ رجعية دويلة قطر
 252 .............................................................................................................. . االقصى

 252 .................. الديمقراطي التحرري الوطني الفلسطيني السياسي النظام واستعادة االنقسام انهاء طريق على خطوة لكل نعم
 256 ........ . األفق وانسداد واليأس اإلحباط إلى أقرب وبائسا مؤلما واقعا الفلسطيني شعبنا أبناء يعيش االنقسام من عاما 00 بعد

 الهدف ضاع فقد وفتح حماس بين الفلسطيني االنقسام ظل في اما ، الهدف نحو احزابها تصارعت الصهيونية الحركة تأسيس منذ
 256 ..................................................................................................................... !!؟

 256 .... .ضائع جهد سوى ليست" مصالحة اتفاقات"  من سيتم أو تم ما كل أن عنيي الفلسطيني الديمقراطي الوطني النظام غياب

 واالحباط القرف عوامل من لمزيد مصدرا   لديهم باتت بل فحسب، شعبنا أبناء سخرية محل اليوم تعد لم المتكررة المصالحات وثائق
 256 ................................................................................................................ . واليأس

 256 ......................................................... ....؟ واالخالق والمجتمع الحزب بين المتبادلة العالقة حول سؤال
 256 ................................................................................................. االجتماعي التخلف عن

 255 ............................................................. الصهيوني االمبريالي التحالف ضد التحرري نضالنا في سواء
 أكثر( عمالء" وملوك امراء"و قبائل شيوخ) الميت يحكمنا ومهزومين وتابعين متخلفين ، عراه ونحن الحداثة ندخل أن نستطيع لن
 255 .............................................................................................................. .الحي من
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 والديمقراطية والمواطنة الفرد حرية في المتمثلة العقالنية مفاهيمها بكل الحداثة نحو بها يتقدم مهماز إلى بحاجة مجتمعاتنا
 255 .............................................................................................................. .والعلمانية

 255 ............................................................................ ..... العربي العالم في الديموقراطية تإشكاليا
 لدويلة ال.. غزة في السياسية القضايا عن اإلنسانية القضايا لفصل االدانة ، القرن وصفقة الصهيوني المحتل ضد شعبنا بوصلة
 254 ............................................................................................................ ..المسخ غزة

 255 .................................................................................. ...واألسى الحزن بمشاعر غامرة خاطرة

 االمريكية" العصر صفقة"  يسمى ما طرح خالل من خاصة التصفية، مرحلة الى قضيتنا تنتقل قد وبسببه االنقسام استمرار ظل في
 255 ............................................................................................................. .الصهيونية

 255 .....................................................................؟ المرحلة هذه في العربي الوطن بلدان في يجري ماذا
 255 ....................................... ....والتفاعل للنقاش.... مجتمعاتنا في الحداثة سقوط عن.. األعزاء وأصدقائي رفاقي

 255 .......................................................................................................... : الحداثة نشأة
. والمعتقد والكتابة الرأي وحرية السلطة وتداول الليبرالية والديمقراطية النهضة عصر إلى أوروبا دخلت والتنوير الحداثة ضوء في
 ........................................................................................................................ 255 

 255 .................................................................................. (م.ق 521 - م.ق 555) بروتاغوراس
 255 ............................................................................................ الحداثة وقيم مفاهيم أن أعتقد

 255 .................................................... والتخلف الظالم ضد والتنوير النور عن حديث هو حداثةال عن الحديث

 على الحاكم السلطان هو بل الحداثة أهل معيار هو سلطان كل من المتحرر فالعقل العقالنية هو الحداثة عليه تقوم الذي األساس
 255 ................................................................................................................ .األشياء
 في ومحبيه رفاقه وقلوب عقول الحاضرفي الغائب الشهيد الجبهاوي المناضل القائد رفيقنا الستشهاد 55 الذكرى عشية تساؤالت
 255 ............................................................................... ........كنفاني غسان العربي الوطن ارجاء

 في ومحبيه رفاقه وقلوب عقول الحاضرفي الغائب الشهيد الجبهاوي المناضل القائد رفيقنا الستشهاد 55 الذكرى عشية تساؤالت
 251 ............................................................................... ........كنفاني غسان العربي الوطن ارجاء
 251 .............................................................. ....كنفاني غسان الخالد القائد رفيقنا استشهاد على عاما 55

 250 ....................... ...كنفاني غسان والفنان والروائي االديب الجبهاوي القائد المناضل رفيقنا الستشهاد 55 الذكرى عشية
 250 ......................................... كنفاني غسان الشهيد الكبير والروائي العضوي المثقف بهاويالج القائد عاد لو ماذا

 من ينطلق فالسؤال ، احتاجه لما شيء كل عرف ولو ، السؤال استطاع لما شيئا   يعرف لم لو بأنه ويجهل يعرف يسأل من كل
 250 ..................................................................................................... .إليها ويعود المعرفة
 250 ........................................................................................ صريحة اشارة... الصوراني غازي
 252 ..................................................................... ؟" كنفاني غسان" الشعبية الجبهة تقدم أن يجب كيف

 252 .................................................. الشكلية السياسية وديمقراطيتها وآلياتها الجديدة الليبرالية لمنطق رفضنا إن



30 

 

 252 ...................... كنفاني غسان عن اليوم حتى ُيكت ب زال ال لماذا ترى ، أنفسنا نسأل ربما ، واالربعين السادسة ذكراه في

 256 ................... السياسية األوضاع وانحطاط تردي ظل في أنه العربية، مجتمعاتنا في الكبرى اإلشكاليات أهم بين من لعل
 256 ..................... اإلسالمية والجماعات الحركات تجاوز فيها يتم المرحلة، هذه في جذرية تحوالت عن الحديث نستطيع ال

 256 ................................................................ ....... والجماهير المستبدة واألنظمة والسلطة التخلف عن
 اعادة هناك بل ، والجماهير السلطة بين ديمقراطي، حوار أو تكافؤ، قةعال هناك ليس العرب انظمة وتبعية وتخلف استبداد بسبب
 255 .......................................................................................................... .للتخلف انتاج

 255 . وخاضعين مقهورين ُأناسا   أو أتباعا   بل أحرارا ، مواطنين تريد ال العربية بالدنا في والمستبدة المتخلفة التابعة واألنظمة السلطة

 والعدالة والمواطنة الديمقراطية وآليات وقوانين وأسس الحداثة مفاهيم مع اإلنساني الحوار من بالذعر تصاب المستبدة السلطة
 255 ..............................................................................................................االجتماعية

 254 .. .بشرعيتها االعتراف شرط وهو ديمقراطيا   التساؤل موضع وضعها تخشى مجتمعاتنا في الحاكمة والحركات واألنظمة السلطة

 254 ............................................ العربية مجتمعاتنا في( الغين بكسر)  المستغلة الرجعية التابعة واالنظمة السلطة
 254 ....................................................... االستسالم وعولمة الصهيوني االمبريالي المشروع مقاومة إلى الدعوة

 254 .............................. المتخلف تالمجتمعا بنية في تعشش التي الحقيقة هو والقمع االرهاب خالل من القهر كان اذا

 255 . : قطيش مفيد د اللبنانية الجامعة في االقتصاد واستاذ اللبناني الشيوعي الحزب في القيادي والرفيق الصديق من وردني سؤال
 مجتمعاتنا في - بوقاحة - نفسها عن تعبر هذا يومنا الى القمعية وادواته الرجعي العثماني واالستبداد التخلف ذهنية زالت ما

 255 .................................................................................................................. العربية

 255 ................. العفوية ماهيرالج خالل من الناضجة الثورية الموضوعية الظروف ثمار قطف عن اليسار قوى تعجز حينما
 255 ............................................ االقطاعية والعالقات التشكيالت احضان من ولدت بالدنا في" الحديثة الطبقات"

 255 ...................................... ....العربية مجتمعاتنا في الكبيرة البورجوازية رثاثة عن نظر وجهة... الصوراني غازي

 255 ........................................................ والكومبرادوري الطفيلي انواعها بكل - بالدنا في - الرّثة البرجوازية
 255 .... الجدلي المادي – االفكري منهاجها وتكريس تعميم في المطلوب بالشكل تنجح لم ربي،الع اليسار وفصائل احزاب أن أعتقد

 تكتشف ما سرعان لذا ، مؤقتا الجماهير عواطف تدغدغ الديمقراطي او الوطني المضمون ذات" الكبرى"  الديماغوجية الشعارات
 255 ..................................................................................................... .عنها وتنفض زيفها

 255 ................................................................... وحماس فتح حركتي مع الفلسطينية   الجماهير   تجربة   إن
 255 ......... العربي اليسار وفصائل احزاب لدى(  لطبقيوا الوطني الثقافي الفكري)  النظري بالجانب الشديد واالهتمام التركيز إن

 255 ................................. الصهيوني العربي الصراع جوهر في حديث...  غزة قطاع على الهمجي العدوان وحي من
 واالحباط القرف عوامل من لمزيد مصدرا   لديهم باتت بل فحسب، شعبنا أبناء سخرية محل اليوم تعد لم متكررةال المصالحات وثائق
 255 ................................................................................................................ . واليأس

 في واليأس االحباط ظاهرم ونشر الوطنية ووحدتنا هويتنا فكك الذي االنقسام ظل في وطني نضال ألي مصداقية أو قيمة ال
 255 .......................................................................................................... .شعبنا صفوف



32 

 

 255 .شعبنا ابناء وقلوب صدور على جاثما وظالمه االنقسام ظل طالما أبدا تتحقق لن والعودة واالستقالل الحرية في شعبنا أهداف

 255 ................................................................. ... والمقهورة المتخلفة المجتمعات في العقالنية مأزق عن
 الجماهير أوساط في الخرافة انتشار كثرة هنا ومن ، للخالص سحرية كوسيلة الغيبي الخرافي التفكير في المتخلف االنسان ينجرف
 611 ................................................................................................................ ةالمقهور 

 611 .......... . غّزة مدينة في الثانوية طلبة ألوائل فتح حركة نظمته تكريمي مهرجان إقامة منع حماس حركة قرار وأ ستهجن ُأدين
 اتفاقات وفق والوطني والتشريعية الرئاسية االنتخابات بتنفيذ تقوم مؤقتة وطنية وحدة حكومة يلتشك عبر االنقسام لندفن
 611 ................................................................................................... 2105و2100القاهرة

 في واليأس االحباط هرمظا ونشر الوطنية ووحدتنا هويتنا فكك الذي االنقسام ظل في وطني نضال ألي مصداقية أو قيمة ال
 611 .......................................................................................................... .شعبنا صفوف

 العميق مأزقها من لخروجها كشرط العربي اليسار وأحزاب فصائل صياغة إلعادة البداية، نقطة هو والصريح، الكامل الجاد النقد إن
 611 ................................................................................................................ . الراهن

 610 ..................................................................... ...العربية اوضاعنا وانحطاط وتخلفنا وهزائمنا مأساتنا
 610 ...................... أوسلو الى وصوال مدريد مؤتمر منذ امتدت التي السالم عملية بـ يسمى كان ما عن الحديث زمن انتهى

 610 ................................. 2105 و 2100 القاهرة اتفاقيتي بتنفيذ وفتح حماس التزام وضوح بكل يعني االنقسام انهاء
 612 ................ . تفاصيلهما بكل 2105 و 2100 القاهرة اتفاقيتي بتنفيذ وفتح حماس التزام وضوح بكل يعني االنقسام انهاء
 612 ....................................................................... الفلسطيني الوطني المشروع مأزق هو الراهن مأزقنا

 616 ............................................................................................. (0515-0562) لوك جون
 616 .................................................... العربي بالربيع سمى ما كبيرمع بزخم السياسي، اإلسالم جماعات عودة

 615 .................. الديمقراطي التحرري الوطني الفلسطيني السياسي النظام واستعادة االنقسام انهاء طريق على خطوة لكل نعم
 615 ..................... .... الفلسطيني شعبنا حقوق ويطمس الدولة يهودية يشرع الذي القومية قانون تقر االسرائيلي العدو دولة

 615 ................................................................... الذاتي النقد ممارسة على عصي يسار هناك يكون حين
 615 ................................ ...المتوحشة والفوضى التطرف ومظاهر أشكال لكل خصبا   مرتعا   غزة قطاع يتحول ال حتى
 614 .................................. ......وعصره شوبنهاور لسفةف في اوروبا بانحطاط الراهن المنحط العربي عصرنا أشبه ما

 614 ................ التوحيدية واألفكار واألهداف الرؤى طبيعة اختالف اإلطالق على يعني ال الفلسطيني غزة قطاع عن الحديث
 615 ............................... قوتها أن من تنطلق الصهيونية الدولة فان ، الفلسطيني واالنقسام العربي النحطاطا مرحلة في

 615 ..................................................... ...والسياسية االجتماعية وآثاره واألوروبي األمريكي المالي" الدعم" عن
 615 ............................................. للحوار؟ مفسدة االيديولوجيا تصبح متى.. مرحبا.: جبران وليم الرفيق من سؤال

 العربي رالثائ... 0542 يوليو 26 ثورة قائد... الناصر عبد جمال... البدر يفتقد الظلماء الليلة في... يوليو ثورة على عاما 55
 615 ..................................................... .عربية حرة مصر عاشت..العربية الجماهير قلوب في الخالد المصري

 615 .................... أخالقية تكون فإّنها وديمقراطية وطنية أسس وفق الشعب ومصالح اهداف خدمة إلى أّدت ما إذا السياسة
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 615 ...................... .أخالقية ال منحطه سياسه إلى تتحول فإنها والمجتمع الشعب وتفكيك إضعاف إلى أّدت ما إذا السياسة

 في تحقيقه يستطع لم الذي المصير بهذا رباط يرقص االسرائيلي عدونا بات وفتح حماس بين والصراع االنقسام استمرار ظل في
 615 ....................................................................................................... .ضدنا حروبه كل
 615 ......................................................... بنزين نفسها حرق تفكر والناس الناس تستر حجارتها أبنية غزة في

 615 ..................... تختمر الذي األّول الّصندوق ولكن االقتراع، صندوق إلى محالة ال تنتهي الديمقراطّية الحرّية أنّ  صحيح
 615 ............................................... متخلفا أو مغيبا أو فارغا العربي الّرأس" جمجمة" اوصندوق العقل ظل طالما
 615 ........................................................ الديمقراطّية تظل متخلفا العربي الّرأس" جمجمة" صندوق ظل طالما

 615 ................ والصهيونيه االمبرياليه مواجهة عن الحديث يصبح بالدنا في والعدالة والديمقراطية الحرية مفاهيم تكريس دون
 615 .......... الوطنية الوحدة لشعار عمليا ورفضها اهمالها او نبذها في يتجلى ، المتأسلمة الجماعات لدى االختزال أوجه أخطر

 615 .................................. الوطنية والفعاليات القوى كافة على تفرض اماالنقس استمرار بسبب الراهنة الخطيرة اللحظة
 615 ........................... التعددية الفلسطينية الوطنية للوحدة طريق أنها وهو فيها الجوهري الى يستند المصالحة من موقفي

 615 .................... االجتماعي والتطور الوطني التحرر صيرورة من لكل نقيضا   شكل ، 2115 حزيران 05 منذ جرى ما إن
 الجغرافيةو  والمجتمعية والسياسية االقتصادية األبعاد وحدة عن حديث جوهره في هو غزة قطاع في االقتصادية األوضاع عن حديثي

 615 ............................................................................................. المحتلة الفلسطينية لألراضي
 601 ............................................. صارخ بوضوح تؤكد البائسة االجتماعية/  االقتصادية األوضاع هذه مجمل ان

 601 .... .واحدة وسياسية اقتصادية جغرافية وحدة اطار في الغربية الضفة اقتصاد مع اندماجه مراراست دون غزة لقطاع مستقبل ال
 601 ................ غزة قطاع وتنمية نمو إعاقة تستهدف ال مشبوهة لمخططات استجابة سوى يكون لن" غزة دويلة" عن الحديث

 601 ........... الصهيوني بالحصار المرتبطة الموضوعية ظروفه من انطالقا   غزة، قطاع في االقتصادية األوضاع وتحليل عرض
 600 ............. عموما   0555 المحتلة األراضي في والسياسية يةاالقتصاد األوضاع مجمل على والحصار االنقسام تأثير يتجلى

 600 ................... اإلسرائيلي والتدمير والحصار االنقسام ظروف في خاصة – الشديد وضعفه الفلسطيني اقتصادنا تفكك ان

.ومواثيقها ف.ت.م اطار في التعددية الفلسطينية الوطنية للوحدة طريق أنها وهو فيها الجوهري الى يستند المصالحة من موقفي
 ........................................................................................................................ 600 

 600 ............... االسئلة من العديد نثير أن علينا غزة، قطاع في االقتصادي لواقعنا التحليل او التشخيص عملية نمارس ونحن

 602 .............................................................................. الفلسطيني االقتصاد على واثرها النيوليبرالية
 اهلل رام حكومتي بين منافسة محل هي شرائحها بكل" أسماليةالر " القوى أن الواضح من بات ، االنقسام على عاما   00 مرور فبعد...

 606 ................................................................................................................. وحماس
 605 .................... الكارثي االنقسام على عاما 00 بعد وتفاقمت تراكماتها تزايدت التي واليأس واإلحباط القلق مظاهر بسبب

 605 ........................... 2115 حزيران 05 يوم البغيض االنقسام منذ تفكيكيه ومجتمعية سياسية تراكمات من جرى ما إن
ضعاف وتفكيك زعزعة إلى أدى االحتالل، ظل في وحماس فتح بين الفئوية المصالح على الصراع  بأفكاره الفلسطيني شعبنا وعي وا 
 605 ......................................................................................................... الوطنية وأهدافه
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 605 ............................. الجوهرية الحداثوية الفكرة وهذه قبيلته، من وال مّلته من ال ذاته من قيمته تنبع الحداثة وفق الفرد

 604 .......................... منكم واحباط يأس من فائض ولديه الصبر من مزيد شعبنا لدى يعد لم حماس أهل ويا فتح أهل يا
 604 .......................... للنفس ومحاسبة تأمل وقفة إلى يحتاج الراهن والمتخلف المنحط العربي والمجتمعي السياسي الواقع

 604 .................................................................... ......والمتوسطة الصغيرة البورجوازية حول نظر وجهة
 605 ............................. معظمه في العربي النظام انتقال في يتجلى الراهنة، العربية السياسية لألزمة األمثل العنوان لعل

 605 ............... لتغييره الواقع عقل أو الواقع فكر العقل، أو الفكر مبدؤها سياسة نظري، وجهة من اسمها تستحق التي السياسة
 605 .............. الممركز الطابع استمرار على الحرص مع" أوال   أمريكا" شعار على لشديدا تركيزه ترامب، دونالد فوز بعد نالحظ

 605 . .05/5/2105 – غزة – والتنمية للثقافة الشافي عبد حيدر مركز - العالمي النظام على ترامب األمريكي الرئيس سياسة أثر
 سيسلك فانه ، سيطرة أو قوة من شيء من ت م ك ن   من فكل وهكذا واالستغالل، التسلط أجل من فرصة المتخلف المجتمع في السلطة
 605 ............................................................................................................ .نفسه النهج
 605 ................................................................................. الراهن مأزقه نم يخرج لن العربي الوطن

 605 ............... األفق وانسداد واليأس اإلحباط إلى أقرب واقعا شعبنا ابناء وعقول صدور في كرست ، االنقسام على عاما 00
 وقتلوا محياها جمال وشوهوا وجهها نضرة أشاخوا الذين اولئك مع المتواطئ صمتكم تغفر لن غزة مكررةال كلماتكم لفظت غزة

 605 ..................................................................................................... .فيها والحب الجمال
 605 .................................................................................................. ...وموقف رسالة مجرد

 605 ............................................. 0555 عام ربيع في أيام خالل حسمت قد فلسطين معركة بأن رأى لمن الفا  خ
 الوطني الحوار لمبدأ خطيرا تجاوزا طياته في يحمل المسخ غزة ودويلة المشبوه" االنساني"  والحل االمد طويلة الهدنة عن الحديث
 605 ................................................................................................................. الشامل
 605 ................... غزة ودويلة المشبوه" االنساني"  والحل االمد طويلة الهدنة عن الحديث مقابل في بالمصالحة االلتزام رفض

 621 ..... . األفق وانسداد واليأس اإلحباط إلى أقرب واقعا شعبنا ابناء وعقول صدور يف وكرست راكمت ، االنقسام على عاما 00
 واالنهيارات التفكك من مزيد سوى شيء ال وفتح؟ حماس عليها يتنازع التي الهائلة الغنيمة تلك هي ما. االنقسام انهاء يتم لم اذا
 621 ............................................................................................................... . هزائموال

 621 ................. مجتمعاتنا في السائدة الرث الطابع ذات" الرأسمالية"  وشبه االقطاعية شبه واالنماط العشائرية القبلية االنماط

 621 ............................ ؟ الفلسطينية للقضية التصفية الى التسوية من االنتقال: هو اليوم الراهنة ةالمرحل عنوان بات هل
 620 ...................... الديمقراطي التقدمي القومي المثقف وفاة ننعي وباسمي فلسطين لتحرير الشعبية الجبهة في رفاقي باسم

 على والصراع واالنقسام والتفكك واإلحباط التأزم عوامل من بالكثير الطافحة الراهنة، والعربية الفلسطينية أوضاعنا ضوء في
 620 ................................................................................................................ المصالح
 620 ...............العدو مع بالهدنة وليس االنقسام بإنهاء تكون وحقوقنا الوطنية لقضيةا حماية:  فلسطين لتحرير الشعبية الجبهة

 620 .وسياسيا فكريا   المستوى متدني الحزب"بـ يقر معاكس واقع مقابل في معلن كشعار" الطليعي الحزب"بـ القول الستقامة مجال ال

 622 ......................................................................................................... .... الصهيونية
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 622 ...................................................... العربي الوطن في االمبريالي الوجود ثقل مركز هي الصهيونية الدولة

 626 .................... والفئوية االنقسام مجابهة اجل من النضال أوان آن... الفلسطيني شعبنا وتضحيات ومقاومة لصمود اءوف
ضعاف وتفكيك زعزعة إلى أدى وحماس فتح بين المصالحة تحقيق في والفشل االنقسام استمرار  بأفكاره الفلسطيني شعبنا وعي وا 
 626 ........................................................................................................ .الوطنية وأهدافه

 التعايش“  أو"  السالم"  باسم استسالمه وثيقة على التوقيع على باختياره وافق المعاصر أو القديم التاريخ في شعب من هناك ليس
 626 ........................................................................................... . غاصب عدو مع"  المشترك

 626 .............. الصهيوني العدوان مجابهة في وقراه ومدنه مخيماته بكل الفلسطيني غزة قطاع وآمال وآالم صمود عن الحديث
 626 ...... .غزة قطاع في شعبنا نفوس في المعاناة كيل طفح ان دبع المصرية المبادرة وفق وعاشرا أوال الوطنية والوحدة المصالحة

 625 ..................................... عقود خمسة من أكثر منذ بدأت التي األزمة حالة من انتقلت الفلسطيني النضال مسيرة
 625 ..................................... صارخ بوضوح تؤكد البائسة االجتماعية/واالقتصادية السياسية األوضاع هذه لمجم إن

 625 ............................ الراهن مأزقه من الفلسطيني الوضع ُتخرج التي النوعية النقالت إحداث إمكانية على المراهنة إن
 أنفسنا ونخسر نخسرها أن بعد بالدنا في أذالء عبيد إلى جميعا نتحول أو االنقسام انهاء على واالتفاق الشامل الوطني الحوار إما

 624 .............................................................................................................. . وقضيتنا
 الصهيونية الهيمنة وتكريس الوطنية الهوية طمس تستهدف مشبوهة لمخططات استجابة سوى يكون لن" غزة دويلة" عن الحديث إن

 624 ...................................................................................................... . شعبنا ابناء على
 الصمود عن شعار ألي مصداقية وال جدوى فال شعبنا ابناء صدور على جاثما االنقسام ظالم بقي وطالما المصالحة انجاز بدون

 624 .............................................................................................................. .والمقاومة

 624 .......................... الفلسطيني الوطني التحرر مفهوم وتفكك تراجع ورغم ، النكبة على عاما   51 مرور من الرغم على
 في أذالء عبيد إلى جميعا نتحول أن أو الراهن والمأزق االنقسام وتجاوز انهاء على واالتفاق الشامل ينيالفلسط الوطني الحوار إما

 625 ................................................................................................................... بالدنا
 625 ...................... اليأسو  واالحباط واالفقار المعاناة اوضاع تفاقم ثم ومن الكارثي االنقسام استمرار يعني المصالحة فشل

 قطاع في شعبنا صفوف في واليأس واالحباط واالفقار المعاناة اوضاع تفاقم ثم ومن الكارثي االنقسام استمرار يعني المصالحة فشل
 625 .................................................................................................................... غزة

 بالبارحة اليوم أشبه ما... والصهاينة فلسطين من سعود آل العزيز عبد موقف عن... العربي الوطن ارجاء كل في اصدقائي اقيرف
...... .................................................................................................................. 625 
 625 ......... . أمين سمير.د والعالمي لعربيا الماركسي والمفكر المناضل ورفيقي صديقي العرب واالصدقاء الرفاق كل الى أنعي

 اليسار من استجابة أي دون" الديمقراطي الشعبي الوطني البديل" أمين سمير الراحل الماركسي المفكر طرح عاما51 حوالي منذ
 625 ......................................................................... ..الوانه؟ بكل اليمين استشراء رغم العاجز العربي

 واالتحاد االمريكية المتحدة الواليات يضم ثالوث من تتشكل - أمين سمير الراحل المفكر رؤية حسب - االمبريالية العولمة
 625 ........................................................................................................ واليابان االوروبي
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 قطاع في شعبنا صفوف في واليأس واالحباط واالفقار المعاناة اوضاع تفاقم ثم ومن الكارثي االنقسام استمرار يعني صالحةالم فشل
 625 .................................................................................................................... غزة

 625 ............................................ السياسي اإلسالم حركات في أمين سمير.د الراحل الماركسي المفكر نظر وجهة
 625 ................. الراهنة المرحلة أن من امين سمير الراحل الماركسي المفكر ينطلق الراهن المنحط العربي للوضع تحليله في

 أنفسنا ونخسر نخسرها أن بعد بالدنا في أذالء عبيد إلى جميعا نتحول أو االنقسام ءانها على واالتفاق الشامل الوطني الحوار إما
 625 .............................................................................................................. . وقضيتنا

 625 ........................ تجاوزا طياته في يحمل المسخ غزة ودويلة المشبوه" االنساني"  والحل االمد طويلة الهدنة عن الحديث
 اليسار من استجابة أي دون" الديمقراطي الشعبي الوطني البديل" أمين سمير الراحل الماركسي المفكر طرح عاما51 حوالي منذ

 625 ........................................................................................................ . العاجز العربي
 625 ................؟!المسخ غزة ودويلة والتهدئة للهدنة مسيرة الى تتحول والعودة واالستقالل والحرية الحصار فك مسيرة ان يبدو

 نخسرو  نخسرها أن بعد بالدنا في أذالء عبيد إلى جميعا نتحول أو االنقسام وانهاء 2105و2100 القاهرة اتفاقيتي تطبيق إما
 625 ........................................................................................................ . وقضيتنا أنفسنا

 661 ........ العفوية الشعبية األوساط في الفعل مركز إلى الصارخة عودتها العربي شكلها في ، اإلسالمية األصولية يميز ما( 0)

 661 .............................. التهميش حالة من األصولية اإلسالمية الحركات انتقلت المسبوق، غير االنتشار هذا ومع( 2)
 661 ..... بحق تسمى والتي خصوصا ، مصر وفي عموما   بالدنا في سادت التي العشرين، القرن من األولى األربعة العقود في( 6)
 660 ......................... اإلسالمية األصولية الحركات وانتشار صعود عن متصل والحديث السبعينات، نهاية منذ وهكذا( 5)

 662 ......................... التهميش حالة من األصولية اإلسالمية الحركات انتقلت المسبوق، غير االنتشار هذا ومع(......4)
 662 .................................................................................... :السياسي اإلسالم وحركات اليسار(5)

 666 ........................................................................ :السياسي اإلسالم وحركات الفلسطيني اليسار( 5)
 665 ................................. الوطنية الوحدة واستعادة االنقسام وانهاء المصالحة أن تؤكد فلسطين لتحرير الشعبية الجبهة

 665 ..................................... ؟"!الحل هو االسالم"  شعار حول والرفاق االصدقاء من الهادىء للنقاش وجواب سؤال
 664 ..................................................................................... .....لالسالم النفعي االستخدام حول

 665 ................................ .....مصطفي على ابو واالممي والقومي الوطني القائد رفيقنا استشهاد على عاما سبعةعشر

 665 .............. مصطفى علي أبو الوطنية الوحدة على الحريص الديمقراطي الجبهاوي الوطني لـلقائد الفلسطينية الساحة فقد إنّ 
 665 .................................................................................. انحزير  لهزيمة الكارثية النتائج أثر على

 665 ........................ والمواطنه المواطن لمفاهيم ينظر وسياسيا دينيا   مشروعا   – يزال وما – المسلمين االخوان مشروع كان
 665 .............................. العربي العالم في السياسية األحداث مسرح إلى ، بيرك بزخم السياسي، اإلسالم جماعات عودة

 665 ............................................................ خصوصا ، اإلسالمي الديني والتراث عموما   لألديان احترامنا إن
 665 ........................... والمجتمعي السياسي الصراع أشكال من شكل هو وحماس فتح بين قضالتنا او العميق االختالف

 665 ................................................................ ....العربي النظام في الحقيقة واحتكار السلطة احتكار عن
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 665 ............. الراهنة المرحلة في والفلسطينية والعربية الدولية والعالقات األوضاع - الصوراني زيغا مخطوطة من مقتطف) 

 651 ........................... ورموزه وأدواته واالضطهاد القمع أشكال وكل والتخلف االستبداد و الطبقي االستغالل ضد الموقف
 651 ............ واليسارية الوطنية والقوى الفصائل عجز ظل في الكارثية والمجتمعية السياسية آثاره وتفاقم االنقسام استمرار بسبب

 مجتمعنا في واالنحطاط واليأس والتفكك االحباط عوامل تفاقم نالحظ كارثيةال والمجتمعية السياسية وآثاره االنقسام استمرار بسبب
 650 ............................................................................................................. .الفلسطيني

 650 ................................................................................................. ".... العيد"  مناسبة في
 650 ................................................................................................"عيد" وكل" العيد" هذا في

. العيد اسم عليه نطلق أن يمكن فيما الفلسطيني الفرح لحظات والمضطهدين الكادحين وكل شعبنا فقراء جماهير من سرق االنقسام
 ........................................................................................................................ 650 

 650 ............................... البطيء الموت أو للفوضى فنا   باتت السياسة أن إلى يشير الراهن نقسمالم الفلسطيني الوضع

 652 ..................................................................................................عيد؟؟؟ أي"!!!....عيد"
 652 ......................................................... .....الفلسفة يخلتار  الكبرى الخطوط الى مدخل....معرفية استراحة
 656 ............ واليسارية الوطنية والقوى الفصائل عجز ظل في الكارثية والمجتمعية السياسية آثاره وتفاقم االنقسام استمرار بسبب

 655 ............................ االجتماعية والعدالة االشتراكية اجل من ويناضل ناضل نبيل عربي كل ورفيق الفقراء قرفي وداعا
 من وعمقا   خطرا   أشد نكبة إلى تؤدي أن يمكن حالة وهي للفوضى فنا   باتت السياسة أن إلى يشير الراهن المنقسم الفلسطيني الوضع
 654 ............................................................................................................... .55 نكبة

 654 .................................................. المعرفي الصعيد على تعني بالدنا في اجلها من نناضل التي الديمقراطية
 654 ....................................................... الرخيصة والمزايدات للديماغوجية نقيضا واالختالف الديمقراطية عن
 654 ......................................................................... العربي؟ بالمأزق وعالقته الفلسفة انتهت هل سؤال

 655 ........................................ السوسيولوجي بالمعنى االنحطاط من مسبوقة غير حالة تعيش العربية مجتمعاتنا ان
 655 ............................................ "...سلطان يسنده أو قوة تدعمه لم إذا"  يكفي، ال اليوم عالم في الحق مجرد إن

 655 ................................................................................... "...اليهودية األمة" أو" الشعب" أكذوبة
 655 ....................... .الجىء(مليون 5.2) 2105 عام منتصف في كما األونروا لدى المسجلين الفلسطينيين الالجئين عدد

 وتواضعه باخالقه العظيم االنسان.. الديمقراطي قدميالت الوطني المناضل القائد رفيقنا الستشهاد عشر السابعة السنوية الذكرى
 655 .................................................................. .... وقلوبنا عقولنا في الحاضر الغائب مصطفى ابوعلى

 لتحرير الشعبية ةللجبه العام األمين مصطفى علي أبو الكبير الجبهاوي الوحدوي الوطني المناضل رفيقنا رحيل على عاما 05
 655 ......................................................................................................... .......فلسطين

 655 .............. مصطفى علي أبو الوطنية الوحدة على الحريص الديمقراطي الجبهاوي الوطني لـلقائد الفلسطينية الساحة فقد إنّ 
 655 ................................ ...المتوحشة والفوضى التطرف ومظاهر أشكال لكل خصبا   مرتعا   غزة قطاع يتحول ال حتى
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 والتطرف واليأس الفقر ومظاهر أشكال ولكل مسخ لدويلة خصبا   مرتعا   غزة قطاع يتحول ال شيءحتى أي وقبل أوال المصالحة
 655 .................................................................................................... .المتوحشة ضىوالفو 

 641 .................... واالستقالل الحرية في الوطنية االهداف وتحقيق شعبنا وحدة استعادة يستحيل ، وظالمه االنقسام ظل في
 641 ................................................................. .....النهضوية الحركات شلوف االسالمي الفكر ركود عن

 641 .................................................................................... ...العربي واالنحطاط التبعية واقع عن
 طربا اإلسرائيلي عدونا ويرقص الخاصة وبمصالحها برؤاها العليا الوطنية المصلحة استبدلت لقيادات محكومة اليوم قضيتنا باتت
 640 .......................................................................................................... . المصير بهذا
 640 ................................. الرئيسيين اليمينيين قطبيه عبر المهين، المنحط المأساوي - العربي -المشهد هذا ظالل في

 في اإلعياء حد وصلت التي ، السياسي والمتثاقف المثقف المتحذلق ارتجاليات إن ، الصوراني غازي الرفيق برأي هل:  سؤال
 640 ............................................. الثمن؟ مدفوعة ، الساسة لمنابرية الترويج أجل من هي اإلعالمية، المنظومات

 642 ................................................................... الفلسطيني شعبنا أوصال تفكيك   إلى أدى البشع نقساماال
 مجزأة متناثرة مجتمعات عدة إلى اليوم ويتشظى ينقسم أنه يبدو الذي الفلسطيني، شعبنا أوصال تفكيك   إلى أدى البشع االنقسام
 642 ............................................................................................................... .ومحبطة

 فتح بين السلطة على والصراع   االنقسام   مرارة   اللحظة هذه في تستشعرُ  والمنافي الوطن في شعبنا أبناء من الساحقة األغلبية
 642 ................................................................................................................. وحماس

 بالدنا في الحاكمة والريعيية والطفيلية الكومبرادورية الراسمالية الشرائح على نطلق ان يمكن هل : وجواب سؤال... الصوراني غازي
 642 ............................................................................................... ؟ البورجوازية صفة ، اليوم
 والممارسة المعرفة بين الربط عملية ، صروالمعا والحديث القديم تاريخها في العربية مجتمعاتنا ومارست استجابت مدى أي الى

 646 .........................................................................................................؟ لتقدمها كشرط
 645 الفلسطيني المأزق من الخروج عن الباحثة االسهامات أحد يشكل" التاريخية الكتلة" فكرة عن – الورقة هذه عبر – حوارنا ولعل

 644 .............. متجانس بكيان مرتبطا ليس ألنه األكاديمية الكتابات من الكثير في مألوفا مفهوما ليس" التاريخية الكتلة" مفهوم
 644 ................................................................ ويالعض المثقف وور والقومية الوطنية والهوية االنتماء عن

 على المبني الفلسطيني الوطني المشروع وحدة تفتيت بإتجاه سيدفع ذلك ألن مصالحة بدون التهدئة تحقيق مغبة من غازي. أ وحذر
 645 ........................................................................................................... األسرى وثيقة

 645 ......................................................... ، نهائيا   جاهزا   ثابتا   اقنوما ليست الهوية أن على بثقة التأكيد مكني
 645 .............................................................. العربية؟ البرجوازيات أزمة أم العربية الحضارة أزمة" كتابه في

 645 .................................... الماضي ليس" عامل مهدي الشهيد مفكرنا يقول"  التخلف" لـ التاريخي للتفسير ضهنق في
 ذلك ممارسة علي القادرة أو المجتمع في فعل لها التي القوى من تتكون كتلة هي بل أحزاب بين جبهة مجرد ليست التاريخية الكتلة

 645 ................................................................................................................... فعلال
 645 ......................................................... ......)التاريخية والكتلة العضوي والماركسيةوالمثفف جرامشي عن

 645 ................................................................................. جرامشي عند التاريخية الكتل قيام شروط
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 651 ................................................................................... الراهن العربي والظرف التاريخية الكتلة

 650 ....................................... مبعثرة أهدافها تظل أال ينبغي معنى،" التاريخية الكتلة" عبارة في للتاريخية يكون لكي
 للوطن وديمقراطيا تحرريا مشروعا   تخدم أن يجب بل مبعثرة، أهدافها تظل أال ينبغي معنى،" التاريخية الكتلة" لعبارة يكون لكي
 650 ................................................................................................................... .ككل

 650 ..................................................................... : التالية النتائج في تتجلى الكارثي االنقسام آثار أبرز
 652 .............والصراع   االنقسام   مرارة   اللحظة هذه في تستشعرُ  والمنافي الوطن في الفلسطيني شعبنا أبناء من الساحقة األغلبية

 652 ................................................................................. .... الديمقراطية ةالوطني الثورة مفهوم في

 656 .......................... .الفلسطيني اليسار قوى كافة وتقاعس عجز الى يعود الديمقراطي الوطني التيار تأسيس في الفشل
 656 ............................................................ عاما 00 منذ الصدور على الجاثم الكارثي الفلسطيني االنقسام

 656 ................................................................................ .......؟ والديمقراطية العلمانية نفهم كيف
 655 ......................................................... ....اليسار وفصائل احزاب ومستقبل راهن على االغتراب مخاطر

 655 ..................................................................................................... ....االغتراب مفهوم
ثارة وحفز العقل تحريك هو ما، فكرة أو رأي يحققه أن يمكن ما أفضل  حل في للمساهمة الناس بين الديمقراطي الحوار التفكيروا 

 654 ............................................................................................................. .مشكالتال
 654 ................................................ ..... الراهن العربي االجتماعي االنحطاط ظروف في والهوية االنتماء عن

 655 ........... .....وأحزابها واليسارية القومية القيادات ومصداقية رةقد في الثقة -عالية درجة إلى - فقدت الشابة العربية األجيال
 655 .......... المغرب -الديمقراطي النهج شبيبة موقع - العضوي المثقف ودور الثقافة حول:  بعنوان محاضرة: الصوراني غازي

 655 .................................... لمنطقه وخضعنا الفعل من انطلقنا إذا إال السلوك، في ُيجس د وال عقالنية، العقل يكون ال
.كعقالنية وللعقل للحداثة شرط وذلك معه، والمعرفية المنهجية القطيعة من بل التراث جمود أو ماضوية من العقل مفهوم يتولد ال
 ........................................................................................................................ 655 

 655 ................................ .... األوروبية القارة أنحاء كل من والفالسفة المفكرين يد على الحداثة/ النهضة عصر بزوغ

 655 ............................................................ ......الشعبية الجماهير وخداع...السلطوي.. االنتهازي المثقف
 651 ....................................... تنظيميا   الملتزم العضوي المثقف وبين الرسالة، حامل المثقف بين الجمع ضرورة أرى

 651 .............الفقيرة، الشعبية الطبقات وأهداف لمصالح الماركسي المثقف انحياز أهمية على – يأس او كلل بال – التأكيد أود
 651 ................................. ومجتمعية واقتصادية سياسية أوضاع من يحتويه ما بكل المعاش الواقع واستيعاب وعي إن
 650 ........................... االنقسام انهاء اجل من الديمقراطي والنضال جهة من الصهيوني العدو ضد الفلسطيني الكفاح ان

 650 .......... الفلسطيني شعبنا لجماهير والمطلبية الحياتية القضايا كافة يتناول الذي الديمقراطي الوطني النضال عن الحديث إن
 650 ................................................................. ..... غزة وقطاع الضفة في التعليم عن احصائية بيانات

 652 ........................................................................................ ...الموضوعي للنقاش نظر وجهة
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 652 ....................................ف.ت.م إطار في مشترك سياسي برنامج على االتفاق صوب الصحيحة االنطالق نقطة

 656 ........ الطبقي المنظور من يالديمقراط واالجتماعي التحرري ، النضال ومواصلة التحريض منطلق من أقول شديد باختصار
 656 .......................... والديمقراطية الحرية بين يميز عزيز فلسطيني انسان خالل من اال واستقالله شعبنا حرية تتحقق لن

شكالية القومي االنتماء عن الصوراني غازي محاضرة من مقطع: ) الهوية إشكالية حول  656 ........ ....(2101 يوليو...الهوية وا 
 655 ................................................................ العضوي المثقف وور والقومية الوطنية والهوية االنتماء عن

 654 .............................................. مروره على عام ثالثمائة من اكثر وبعد اليوم، حتى يزال ال التنوير عصر إن
 والممارسة المعرفة بين الربط عملية والمعاصر، والحديث القديم تاريخها في العربية مجتمعاتنا ومارست استجابت مدى أي إلى

 654 ..........................................................................................................لتقدمها؟ كشرط
 655 ............................................. متسارعة إضافية نوعية متغيرات العالم شهد والعشرين، الحادي القرن بداية منذ

 655 .......................................................................... مضامينه من المتحدة األمم ميثاق إفراغ أدى لقد
البلدان هذه شعوب مصالح ضد البشعة ممارساتها عبر الفقيرة البلدان على وآثارها االمبريالية العولمة توحش بأن ثقة على انني
 ........................................................................................................................ 655 

( الرجعي العربي الصهيوني االمريكي)  الخارجي المقرر بات وحماس فتح بين الفئوية المصالح على عوالصرا االنقسام بسبب
 655 ................................................................................................... .مصيرنا على مسيطرا

 655 ....................... فحسب الحواس طريق عن األذهان في تتشكل التي األولية المعرفة عند تتوقف ال لي بالنسبة المعرفة
 655 ......................... ذاتها بناء إعادة على بقدرتها مشروط الفلسطينية، اليسارية القوى منها تعاني التي األزمة تخطي إن

 655 ................................................ .... الراهنة العولمة منظومة ظل في المعرفة مفهوم مع ونتفاعل نفهم كيف
 651 .................................... العربي السياسي العقل تجديد قضية إن“ العالم أمين محمود الراحل التقدمي المفكر يقول
 650 ................................................................................................ ......االختالف فكرة عن

 650 ............................................................................................................... :المعتزلة
 656 ............................................................ 0/2:التاريخ في اشتراكية حكومة/حركة اول... القرامطة حركة

 654 .................................................... ..........2/2 البشرية تاريخ في اشتراكية حركة اول... القرامطة/ تابع
 655 ................................................................................................ الحديثة األوروبية الفلسفة

 655 .............................................. -: النهضة عصر لمرحلة األولى بناتالل وضعوا الذين األوائل المفكرين أبرز
 655 ................................. .. الثقافي الشافي عبد حيد. د مركز في الصوراني غازي كلمة...  والتهدئة المصالحة عن
 650 ........................................ الخالد القائد وعبر دروس... الناصر عبد جمال لرحيل واالربعين الثامنة الذكرى في

 652 .................................... االسرائيلي االمريكي العدو ارادة منطق وفق تخديرية حلول من اليوم علينا يعرض ما إن
 652 ..................................... العربية، مجتمعاتنا في اليوم المنتشرة ، والتخلف واالستتباع الخضوع من الحالة هذه إن

 656 ................................ وممارساته الصهيوني العدو مجابهة في الفلسطيني شعبنا وصمود وتضحيات معاناة أن يبدو
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 656 .......................................... الخطيئة او بالخطأ يعترف منهما احد ال وحماس فتح حركتي أن الكبرى اإلشكالية

 655 ........................................................ ... حماس فتح حركتي بين المفكك المنقسم" السياسي النظام"  عن
 654 ......................................................................... ......:المشوه العربي االجتماعي التطور مخاطر

 655 ............................... واالتصال والمعلومات العلم وثورة والعولمة الحداثة زمن العالم، فيه يعيش الذي الزمن هذا في
 655 ....................... مخططاته تنفيذ من اإلسرائيلي العدو تمكين إلى أدت مواتية فرصة أو ذريعة شكل الفلسطيني االنقسام

 655 ......................... للمياه تحلية محطتي انشاءو  واالعمار، لإلغاثة دوالر مليارات 5 حوالي إلى ماسة بحاجة غزة قطاع
 655 .............................................................. ... الشافي عبد حيدر.د الوطني القائد رحيل على عاما 11.

.الهدف هذا تحقيق عن وقاصرة عاجزة ذاتية العتبارات مازالت الديمقراطي يالوطن التيار بوالدة المعنية الفلسطينية اليسارية القوى
 ........................................................................................................................ 655 

 655 .......... .وذكراه لروحه والخلود المجد  .. كيله سالمه العزيز والصديق الرفيق الديمقراطي الماركسي والمفكر المناضل أنعي
 ال منحطة سياسة إلى تتحول فإنها -اليوم حالنا هو كما– والنظام والمجتمع الشعب وتفكيك إضعاف إلى أّدت ما إذا السياسة
 655 ................................................................................................................ .أخالقية
 655 ................................ الخلل لتخطي العمل والديمقراطية اليسارية القوى كافة من الراهن الفلسطيني المأزق يستدعي

 االجتماعي والتطور الوطني للتحرر نقيضا   شكلت خصوصا   غزة قطاع في واجتماعية سياسية   أوضاع تكريس إلى االنقسام أدى
 655 ............................................................................................................. .الديمقراطي

 655 ............. الفلسطينية؟ السياسية الحركات انجزته الذي ما:  بسؤال- الجاد والنقد المراجعة بهدف - انفسنا مواجهة من البد

 655 .................................. مفهوم أمر واالستيطانية االستعمارية تهاوسياس االحتالل دولة من والتهديد الخطر يأتي أن
 655 ....................................................................... : المواجهة إستراتيجية في المنهجية الجوانب بعض
 511 ............................... االجتماعي والبرنامج التحرري، السياسي امجالبرن بين ما والعميق الفعال الترابط إيجاد ضرورة

 511 ...................................................... العربي االجتماعي السياسي واالنحطاط التخلف مجابهة في العلمانية
.والعقالنية الديمقراطية: األخريين بركيزتيها الحداثة إلى الطريق نشق أن يمكن االقتراع، صندوق في فقط وليس الرأس، صندوق في
 ........................................................................................................................ 510 
 ومصالحها النظمةا استبداد بقوة ممنوعة العربية البلدان في تزال ال – الحداثة بناء في األول المدماك وهي – العقل حرية إن

 510 ................................................................................................................. الطبقية

.االشتراكية بافاقها الديمقراطية الوطنية للثورة تمهد العقليات في بثورة تقترن لم ما العربي العالم في النجاح لها يكتب لن العلمانية
 ........................................................................................................................ 510 

 أفدح من واحدة الحر الرأي تعتبر تزال ال السارية القوانين فإن الرأي، حرية على تنص العربية الدساتير معظم أن من الرغم على
 510 ................................................................................................................. .الجرائم
 512 ..........الديني، النص لتفسير ”العقائدي الجمود“ مع وصراعا   متتالية، محنا   يعيش العقل ظل اإلسالمي، التاريخ امتداد على

 512 ............. وطنية هوية عبر الفلسطينية الوطنية الحركة تاريخ في مسبوق غير نوعيا   انقساما   اليوم الفلسطينية قضيتنا تشهد
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 512 ............................ ،(وديمقراطية مستنيرة عقالنية بمنهجية)  وتنظيميا   فكريا   المبادرة واستعادة النقدية المراجعة أهمية

 516 ....................................محطاتها بكل السابقة النضالية اليسارللتجربة فصائل كافة من الجادة النقدية المراجعة إن
 516 . .وعقولهم إرادتهم حررت مواطنين كفاح كان إذا إال مجديا ، الجماهيري الشعبي والديمقراطي التحرري الوطني الكفاح يكون لن

 516 ........................................... االنقسام، بعد ما منذ تراكماتها تزايدت التي واليأس واإلحباط القلق مظاهر بسبب
 516 .................. وواقعنا فكرنا أزمة على لالنتصار وبنضالنا بوعينا مرهونة الديمقراطية التقدمية والقومية الوطنية رؤيتنا بلورة

 516 ................................ . شعوبنا وتحرر لنهوض أول شرط بالدنا في الداخلي واالستبداد القمع وادوات انظمة هزيمة
 كبرياؤها لكن وحدها وتحتضنهم جرحاها على وتحنو شهداؤها وتودع احزانها وتكتم الصهيوني العدو ضربات تتلقى الصامدة غزة

 516 ........................................................................................ .. وحدي يا.. الصراخ من يمنعها
 ةلقم لحساب شعبنا فقراء أوساط في التوحيدية الوطنية األفكار وتفككت تراجعت ثم ومن الوطني النضال تراجع االنقسام بسبب
 516 ................................................................................................................. .العيش

 515 ............................................................. الصهيوني االمبريالي التحالف ضد التحرري نضالنا في سواء
 الدين وفصل الفرد وحرية المواطنة خاصة ومفاهيمها اتهامفرد بكل الحداثة نحو بها يتقدم مهماز إلى ماسة بحاجة العربية مجتمعاتنا

 515 .............................................................................................................. الدولة عن
 وحدي يا.. الصراخ من يمنعها كبرياؤها لكن... وحدها شهداؤها وتودع احزانها وتكتم الصهيوني العدو ضربات تتلقى الصامدة غزة
.. ...................................................................................................................... 515 

 الوطني التحرر الهداف نقيضا   شكل االنقسام لحظة الى وصوال وحماس فتح حركتي بين الفئوية والمصالح السلطة على الصراع
 515 ..................................................................................................... االجتماعي والتطور

 ذلك ودون 2100/2105 القاهرة اتفاقي وفق بالمصالحة االلتزام اعالن الى المسارعة سوى الفصائل وكافة ناشعب أمام خيار ال
 515 ...................................................................................................... .الكوارث من مزيدا

 الوطني للمشروع الذاتي التدمير هو ذلك من خطورة األكثر لكن مفهوم أمر االمريكي الصهيوني العدو من والتهديد الخطر يأتي أن
. ....................................................................................................................... 515 

 515 ..................................................... الديمقراطي والنضال جهة من الصهيوني العدو ضد الفلسطيني الكفاح
 514 .............................. . وظالمه االنقسام ظل في كفاحي أو سياسي وطني شعار ألي مصداقية أو قيمة وال معنى ال

 514 ................................................................ ....المرحلي الحل شعار في النظر العادة الملحة الضرورة
 ومهزومين وتابعين متخلفين عراه ونحن والنهوض والديمقراطية الحرية مفاهيم من تعنيه بما حداثةال رحاب الى ندخل أن نستطيع لن

 514 ............................................................................................................. . ومقهورين

 515 ...................................................................انحطاطها واسباب العربية المجتمعات ازمة توصيف في
 ضد والنهضة الديمقراطية عن حديث.. االستبداد ضد الحرية عن..  الظالم ضد والتنوير النور عن حديث هو الحداثة عن حديثي
 515 ....................................................................................................... . والتخلف التبعية
 515 ...................................................................................................... ....الحداثة تعريف
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 على الحاكم السلطان هو بل الحداثة أهل معيار هو سلطان كل من المتحرر فالعقل ، والعقالنية العقل هو الحداثة فكرة منطلق إن
 515 ................................................................................................................ .األشياء

 515 ......................................... عشر الثامن القرن ونهاية عشر السادس لقرنا أواخر البرجوازية الثورات عصر في
 واالستدعاءات الفكري االرهاب أشكال كل عن بعيدا   األرض هذه على االنسانية ذاته وتحقيق االنسان حرية الحداثة استهدفت
 515 ......................................................................................................... .والرقابة األمنية
 من يصدح رفاقه صوت طالما النسيان يطويه لن -فرنسا سجون في االعتقال من سنة 65 رغم - اهلل عبد جورج المناضل الرفيق
 515 ............................................................................................................. .حريته اجل

 الرأي وحرية الديمقراطية مجتمع إلى اإللهي الحق بنظرية المحكوم الطبيعة مجتمع من يةالغرب أوروبا انتقلت ، النهضة عصر في
 515 ................................................................................................................ .والعقيدة

 515 ....................................... ميالدية، 064 عام منذ واليهود فلسطين بين الصلة انقطاع على تؤكد التاريخ حقائق
 515 ................... فلسطين إلى اليهودية" العودة" إن فيه يقول ،"أنثروبولوجيا اليهود" كتابه في حمدان، جمال.د الراحل مفكرنا

 501 ............................................................. العربية الشعبية الجماهير وعفوية بساطة أن الى بوضوح أشير
 501 ........................................................................................ف.ت.م ودور مكانة استعادة نحو

 السياسي االسالم كاتحر  استثمرتها التي واالستبداد واالستغالل والمعاناة الفقر اوضاع العربي اليسار قوى تستثمر لم لماذا
 500 ............................................................................................................... !!!!!؟؟؟

 502 ...................................................... الصراع ألصل استعادة تتطلب مرحلة أمام بأننا والتذكير التأكيد أعيد
 شعبنا لدماء صريحة خيانة بأنه صهيوني رياضي لفريق وابوظبي قطر افةاستض فلسطين لتحرير الشعبية الجبهة وصفت

 502 ................................................................................................ .العربية وأمتنا الفلسطيني
 502 ..................... الوطنية المصلحة استبدلت - وحماس فتح في -سياسية لقيادات محكومة اليوم الفلسطينية قضيتنا باتت

 506 .....التحررية الوطنية التوحيدية واألفكار واألهداف الرؤى طبيعة اختالف اإلطالق على يعني ال الفلسطيني غزة قطاع صمود
 وفضح معها والتضامن النهوض حالة إلى التراجع حالة من العربية الوطني التحرر حركة لنقل األوان آن أما ؟... تسأل غزة

 506 ..................................................................................................... . العربي االستسالم
 506 ................الطويلة الحلقة هذه من للخروج مجال وال العربية، لألمة جماهيري لنهوض مجال ال أنه المؤكد، حكم في بات

 506 ....... 06 للقرن وتخلفها تبعيتها بحكم مشدودة زالت ما النها 20 للقرن نقيض مناخ في - راهنا - تعيش العربية المجتمعات
 والتطور الوطني التحرر مفاهيم لكل نقيضا   شكل اللحظة، حتى 2115 حزيران05 البغيض ساماالنق منذ صراعات من جرى ما إن

 505 .................................................................................................... .الديمقراطي السياسي

 505 ........................ اسيالسي االسالم او الرثة الليبرالية تالوينه بكل اليمين قوى وكل والتخلف االستبداد أنظمة كل فلتنعم
 505 . .واالستتباع التخلف النهاء رئيسي شرط الديمقراطي الشعبي الوطني البديل خالل من بالدنا في المسيطر الكومبرادور اسقاط
 للهوية الو اّلدة األم بمثابة الراهنة اللحظة حتى النكبة منذ ويصبح الفلسطينية" نوح سفينة" لقب غزة قطاع مليح أن غريبا   ليس

 505 ................................................................................................................ .الوطنية
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.ومواثيقها ف.ت.م اطار في التعددية الفلسطينية الوطنية للوحدة طريق أنها وهو فيها الجوهري الى يستند المصالحة من موقفي
 ........................................................................................................................ 505 

 505 ..................................................... الصوراني غازي والمفكر المناضل للرفيقHassan Oulhajمن سو ال
 الحرية اجل من النضال مواصلة عبر والشتات الداخل في شعبنا توحد تيال لألهداف امتداد هو غزة قطاع ونضال صمود

 504 ..................................................................................................... .والعودة واالستقالل
 504 ................ غزة قطاع وتنمية نمو إعاقة تستهدف ال مشبوهة لمخططات استجابة سوى يكون لن" غزة دويلة" عن الحديث

 الضفة في شعبنا ابناء على الصهيونية الهيمنة وتكريس المستقلة الفلسطينية الدولة اقامة عرقلة يستهدف" غزة دويلة" عن الحديث
 505 ................................................................................................................ .والقطاع

 505 ............................................. فحسب والرؤية الغاية طرح مجرد في تكمن ال ليسارا وفصائل احزاب ازمة إن
 505 .............................................. والداخل الخارج قيود من تحريرا   التقدمي الديمقراطي التغيير يكون أن يمكن ال

 505.لها نفسه الغرب أخضع التي النقدية العلمانية التنويرية العملية نمارس لم ما والديمقراطية التحديث مهمة نباشر ان نستطيع لن
 505 .................................. للحوار؟ مفسدة االيديولوجيا تصبح متى..غازي رفيقنا مرحبا.: جبران وليم الرفيق من سؤال

 505 ......... .دائم لتجديد يخضع وأن يتطور أن ينبغي معرفيا ، نظريا ، العالم ويمتلكه نمتلكه الذي الوعي فإن متطورا   العالم دام ما
الغربية، الحضارة في العلمي والتقدم المعرفة سلسلة في التطوري للتراكم خالق امتداد بأنها االوروبية عاتالمجتم في المعرفة تتميز

 ........................................................................................................................ 505 
 505 .............. 2115 االنقسام منذ تراكمت التي غزة قطاع يعيشها التي البائسة االجتماعية/  االقتصادية األوضاع مجمل ان

 505 .............. االجتماعية وأوضاعه غزة قطاع اقتصاد بنية في الخطيرة السلبية العوامل مراكمة إلى أدت ظروفا خلق االنقسام
 505 ................ غزة قطاع وتنمية نمو إعاقة تستهدف ال مشبوهة لمخططات استجابة سوى كوني لن" غزة دويلة" عن الحديث

 505 ........ .انتهازية أو هابطه سياسية حالة عن تعبير هو الديمقراطية الوحدوية الوطنية االستراتيجية من ينطلق ال الذي التكتيك
 505 .......... اإلسرائيلي والحصار االنقسام ظروف في غزة قطاع في خاصة الكساد مظاهر وتزايد الفلسطيني اقتصادنا تفكك ان

 505 ................................................ غزة قطاع في صادياالقت لواقعنا التحليل او التشخيص عملية نمارس ونحن
 505 ..................... االجتماعية بالعدالة المرتبطة الديمقراطية الوطنية والبرامج الرؤية اجل من يناضل من لكل هو المستقبل

 505 .............................................. والداخل الخارج قيود من تحريرا   التقدمي الديمقراطي تغييرال يكون أن يمكن ال

 505 .... .فيها والحب الجمال وقتلوا.. محياها جمال وشوهوا.. وجهها نضرة أشاخوا الذين اولئك مع المتواطئ صمتكم تغفر لن غزة
 ومظاهرالقمع أدوات بكل محكومين أوالرئيس األمير أو للملك رعايا بل أحرار مواطنين االنظمة تعتبرهم ال بلداننا شعوب من 90%

 505 ........................................................................................................... . واالستغالل

 ومطلبية مصلحية" اهداف"  لحساب الكبرى الوطنية االهداف مع القطيعة الى تسعى ومنحطة هابطة مرحلة أمام قضيتنا ان يبدو
 505 ................................................................................................................ .صغرى

 505 ............................. ناحية، من الداخلي التخلف عوامل استمرار بحكم وبطيئا   ضعيفا   الفلسطيني الطبقي التشكل ظل
 521 ............................. العربية العواصم كل في واليسارية والقومية الوطنية: اطيافها بكل الديمقراطية واألحزاب القوى إن
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يِّزالُمت   واإلنساني القومي، ، الوطني الُكل أجل من أكتب أنني أعتقد  521 ................ والديمقراطية العلمانية العقالنية بتعدديته م 

 521 ........... عربي، قطر كل في المعاش(الطبقي) االجتماعي واالقتصادي السياسي الواقع وبتفاصيل بالنظرية الوعي نقص ان
 بافاقها االجتماعية والعدالة الديمقراطية طريق على العربي اليسار احزاب مهام بين من أولى مهمة وازاحته التخلف ومجابهة تفكيك

 520 .............................................................................................................. االشتراكية

 والخرافات واألساطير التخلف نقيض وهو ، العلمية والمعرفة العقل رديف فهو ، ومعرفي أخالقي معنى على التنويريحتوي مصطلح
 520 ............................................................................................................... .. الدينية

 بروتوكول و أوسلو اتفاق لشروط محكوم فهو العربية، البلدان اقتصاديات باقي عن تميزه بخصوصية، الفلسطيني االقتصاد يتميز
 520 .................................................................................................................. ريسبا

 منذ وممارسته الوطنية بمفهوم التزاما االكثر القوى بين من هي فلسطين لتحرير الشعبية الجبهة ان اؤكد وموضوعية ثقة بكل
 522 ................................................................................................. .هذا يومنا الى تأسيسها
 هذه في في كلمة... البالشفة الشيوعيين الرفاق بقيادة روسيا في االشتراكية الثورة لقيام المئة بعد األول العام ذكرى اليوم يصادف
 522 ............................................................................................................ ....المناسبة
 526 ............................................................... ....فلسطين لتجرير الشعبية الجبهة وموقف الراهنة المرحلة

 526 ........... فيها المؤثرة المستسلمة الهابطة والطبقية السياسية والقوى المرحلة هذه طبيعة ادراك في حزبنا/ جبهتنا مهمة تتجلى
 526 .................. سيناء في الفلسطينيين توطين عن آلخر وقت من االعالم وسائل بعض في يتردد ما حول سؤال على وردا  

 525 .................. وواضحة صريحة بصورة وديموقراطي علماني هو عربي يساري فصيل أو حزب من ما القول، في نبالغ ال
 الصهيونية الهيمنة وتكريس الوطنية الهوية طمس تستهدف مشبوهة لمخططات استجابة سوى يكون لن" غزة دويلة" عن الحديث
 525 ...................................................................................................... . شعبنا ابناء على

 525 ...................................... السياسي اإلسالم حركات وبين والفلسطيني بيالعر  اليسار بين الخالفية للعالقة بالنسبة

 الصهيوني االمريكي المخطط لتنفيذ اليوم تتفرغ اإلسالمي التطرف حركات مولت التي والسعودية والخليج قطر في العميلة األنظمة
 525 ............................................................................................................ .قضيتنا ضد

 524 " السعودية"  ومشايخ وامراء بملوك يسمى مما العرب العمالء وضد عموما والتخلف واالستغالل االستبداد انظمة ضد الموقف
 وركيزته االمبريالية القوى ضد النضال في الموقف مع يتوحد أن يجب يجوالخل والسعودية قطر في العمالة انظمة ضد الموقف
 524 ....................................................................................................... الصهيونية الحركة

 524 ................................... ... الجماهير عن عزلتها اسباب من رئيس سبب اليسار احزاب في العميق الوعي غياب
 الحركة وركيزته االمبريالية القوى ضد النضال في الموقف مع يتوحد أن يجب والتخلف واالستغالل االستبداد انظمة ضد الموقف

 525 ............................................................................................................ . الصهيونية
 525 .................. ....واحترامي تقديري مع....للحوار... وموقف رؤية... العربي اليسار وفصائل احزاب في اصدقائي رفاقي

 525 والعلمانية والمواطنة الحداثة مفاهيم تطبيق إلى لالنتقال الموضوعية الشروط يستغل كيف يعرف أن الحزب من المطلوب ليس
 525 .......................... عليها وما لها بما النضالية لسيرته وتخليدا...ابوعمار الوطني القائد لرحيل عشر الرابعة الذكرى في

 525 ....................................عقود ثالثة من أكثر منذ بدأت التي األزمة حالة من انتقلت قد الفلسطيني النضال مسيرة
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 525.ورثاثة وانحطاطا   تخلفا اكثر بنية - الراهنة المرحلة في - أنتجت السنيين مئات منذ بالدنا في الموروثة المتخلفة الفوقية البنية

 525 ........... وقراه مدنه شوارع في والدم الموت ورائحة والرعب الدمار وينتشر ، غزة قطاع على الصهيوني العدوان يستمر فيما
.فيها والحب الجمال وقتلوا.. محياها جمال وشوهوا.. وجهها نضرة أشاخوا الذين اولئك مع المتواطئ صمتكم تغفر لن الثكلى غزة
 ........................................................................................................................ 525 

غزة؟ وعبر دروس االنقسام أهل يفهم فهل شعبنا وحدة اجل من التضحيات اغلى قدمت تاريخها كل وفي اللحظات هذه في غزة
 ........................................................................................................................ 525 

 525 ................................... الصراع ألصل استعادة تتطلب مرحلة أمام بأننا والتذكير التأكيد أعيد.. وثالثة.. ثانية مرة
 525 ................................................................. العدوان لوقف المشكور المصري الجهد على توافق حماس

 وبال جدوى بال شعاراته بكل الجماهيري النضال يصبح الجماهير قيادة تتصدر التي السياسية األطر وتتصارع وتنقسم تتفكك عندما
 525 .................................................................................................................... أفق

 525 .................................................................. العربية لألمة االستراتيجي النقيض هو الصهيوني الكيان
 561 .............................................................. لها تعرضت التي المصيرية األزمة وبروز ألمانيا، هزيمة بعد

 561 ......................................................................................... االستقالل إلعالن 61 الـ الذكرى
 واالستقالل الحرية المشتركة القواسم على لنتفق اآلخر رأي منا كل يسمع كيف بل رأيه، عن منا كل يعبر كيف فقط ليست حاجتنا
 560 ................................................................................................................ .والعودة

 التي التهدئة تفاهمات لعقد التسرع من يقاس ال بما اهمية اكثر هي والشتات الوطن في شعبنا ابناء نظر وجهة من المصالحة
 560 ........................................................................................................ . االنقسام تكرس

 560 ............................ العربي اليسار وأحزاب فصائل صياغة إلعادة البداية، نقطة هو والصريح، الكامل الجاد النقد إن
 والجمود للمركزية نقيض ديمقراطي منظور من العربي اليسار أحزاب صياغة إلعادة البداية نقطة هو الصريح الجاد النقد إن

 560 ..................................................................................................... .والتنظيمي العقائدي
 560 ............................................................................ ...العربي الماركسي اليسار تطور ضرورة عن

 562 .............................................. والداخل الخارج قيود من تحريرا   التقدمي الديمقراطي التغيير يكون أن يمكن ال
 562 ................................. الذاتي الحكم فهومبم محدودا   التفاوض سقف أصبح الراهنة واالستسالم االنحطاط مرحلة في

 566 ............ الساحقة األغلبية فقدان إلى أدى االنقسام استمرار أن على الجوهر، في نتفق أننا الشك..  االعزاء والرفاق األخوة
 566 ....................... غزة وقطاع الغربية الضفة في دولة على الحصول وهم إلى يشير الوطنية، قضيتنا وصلته لذيا المآل
. مدركا   أو معقوال   ذاته حد في الواقع يصبح لم ما ممكن غير أمر وهو حركته سيرورة في والتحكم الواقع تحليل في أوليا   دورا   للعقل

 ........................................................................................................................ 565 

 565 .................................. أوروبا نهضة حول غصيب هشام الماركسي المفكر العزيز صديقي استنتاجات لدقة تأكيدا
 565 ........................ العقل الى المرتكز واالستكشاف بالعلم المشغولة لمعرفةا هي ووعيها امتالكها الى أدعو التي المعرفة

 565 ............... .والتجربة العقل الى المرتكز واالستكشاف بالعلم المشغولة المعرفة هي ووعيها امتالكها الى أدعو التي المعرفة
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 565 ......................................................................................... ... الدولة عن الدين فصل حول

 551 .............................................. ...االستبدادي التفرد مجابهة في االختالف بمقولة الوعي وترسيخ الديمقراطية
 551 ....................... : الفلسفة تناولتها التي الرئيسية الكبرى المباحث...للفلسفة العالمي اليوم مناسبة في...ورانيالص غازي

 550 ..... ......لسفةللف العالمي اليوم مناسبة في..عشر والتاسع عشر الثامن القرنين في األلمانية والفلسفة الفرنسي التنويـــر عصر
 الثالث القرن منذ بالدنا سادت التي المعرفي واالنقطاع التخلف لحالة أسرى زلنا ما ألننا الماضي من صورة عندنا الحاضر مازال
 552 ................................................................................................................. . عشر
 552 .... . وثورية ديمقراطية نهضوية مكاسب من نحقق ما بقدر إال االمبريالية والقوى الصهيونية أطماع على- كعرب - نفوز لن

 صناعة يهوى من هو مفكرال أليس آخر، ألمر نهاية هو البداية عن حديث وكل ، ما لشيء بداية هو النهاية عن حديث كل
 552 ................................................................................................ االستفهام؟ وحرفة السؤال

 552 والجمود التخلف مفاهيم كل ضد المستنير العقل معركة من جزء هو أو البشري الوعي تطورانتاج تاريخ هو البشري التاريخ إن

 552 .. . والمعتقد الرأي وحرية الديمقراطية رحاب في مستقبله في والتحكم الواقع تغيير في مركزيا   دورا   للعقل أن على تقوم العقالنية
 556 .............................. العربي العالم في السياسية األحداث حمسر  إلى ، كبير بزخم السياسي، اإلسالم جماعات عودة

 556 ................................ ، والفكري واالجتماعي والسياسي االقتصادي الطبقي الصراع إطار في الديمقراطي، النضال

 اللحظة هذه في الطبقية وادواته واالنحطاط والتطبيع والخضوع التخلف ظالم اشتد مهما الديمقراطية سوى نالشعوب مستقبل ال
 555 ................................................................................................................. .العابرة
 555 .................................... التعقيد بالغ أمر هو بل سهال   أمرا   ليس المنظور المدى في بلداننا في الديمقراطية تطبيق

 555 ................................... األصولية اليمينية القوى لصالح محسومة تكون تكاد العربية مجتمعاتنا في الراهنة المرحلة
 555 الكومبرادوري العربي النظام وتجاوز تغيير أجل من اإلمبريالي ماليالرأس النظام مع صراع هو الصهيوني المشروع مع الصراع
 والتخلف االستبداد أنظمة ولصالح ، السياسي اإلسالم حركات اليمينية القوى لصالح محسومة العربية مجتمعاتنا في الراهنة المرحلة
 554 ............................................................................................................... .والتطبيع

 ومهزومين وتابعين متخلفين عراه ونحن والنهوض والديمقراطية والمواطنة الحرية مفاهيم من تعنيه بما الحداثة رحاب الى ندخل لن
 554 ............................................................................................................. . ومقهورين

 ضد والنهضة الديمقراطية عن حديث.. االستبداد ضد الحرية عن..  الظالم ضد والتنوير النور عن حديث هو الحداثة عن يحديث
 554 ....................................................................................................... . والتخلف التبعية
 554 .......................................... يالصهيون العدو مجابهة في الفلسطيني شعبنا وصمود وتضحيات معاناة أن يبدو
 بالدنا في الحاكمة والريعيية والطفيلية الكومبرادورية الراسمالية الشرائح على نطلق ان يمكن هل:  وجواب سؤال... الصوراني غازي
 554 ............................................................................................... ؟ البورجوازية صفة ، اليوم

 555 ................................................. وحماس فتح بين الفئوية المصالح على والصراع االنقسام استمرار ظل في
 555 ............................. الصهيوني العدو بدولة واالعتراف التطبيع امام مشرعا الباب وفتح الوطنية الوحدة فكك االنقسام

 555 ................................... ؟ والماركسية ماركس كارل الفيلسوف الى أمين سمير الراحل المناضل المفكر نظر كيف
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....الماركسي السياسي لالقتصاد عيةاالبدا واضافاته امين سمير الراحل المصري العربي الماركسي المفكر اسهامات عن لمحة
 ........................................................................................................................ 555 

 البنية قلب في واالجتماعية السياسية واألطر األسس توفر إلى بالضرورة يحتاج الطبقي الصراع إطار في الديمقراطي النضال
 555 ........................................................................................................ .للمجتمع التحتية

 555 .............................................. الرأسمالية؟ عصر في االطراف يميز الذي ما... امين سمير.د الراحل المفكر
 555 .................. والتخلف واالنحطاط التقهقر من مسبوقة غير حالة نعيش ،20 القرن من الراهنة المرحلة في -كعرب– اننا

 555 ................................. الكارثي الفلسطيني االنقسام استمرار جانب الى الراهنة الرسمي العربي االنحطاط مرحلة في
 555 ............................................................................ : السياسي واإلسالم أمين سمير الراحل المفكر

 541 ................................................................... ...الفلسطيني شعبنا مع العالمي التضامن يوم في كلمة
 541 ............................... ...(الفلسطيني الشعب مع العالمي التضامن يوم مناسبة في...)  التقسيم قرار على عاما 71

 540 ................................التفكك عوامل عن بعيدا   تحققه ممكنا   يكن لم العربية، شعوبنا تعيشه الذي الراهن، الوضع إن
 542 .................................................................................. ..... العربية الثقافة في الفكري التخلف

 546 ...................... للعار يا..االنقسام انهاء في الفلسطينية الفصائل تفشل الفلسطيني شعبنا مع للتضامن العالمي اليوم في

 المعاناة من مزيد سوى شيء ال عليها؟ وفتح حماس الصراع قطبا يتنازع التي الغنيمة تلك هي ما المصالحة فشل تكرار بعد
 546 ........................................................................................................ .لشعبنا واالحباط

 546 . .والقضية والشعب الوطن مصلحة حساب على الفئوية للمصالح انحيازهما يؤكد وفتح حماس بين المصالحة اتفاقات كل فشل

 546 ............ : اعتذاري مع..أيام ثالثة متأخرة........ المرأة ضد والتمييز العنف على للقضاء العالمي اليوم مناسبة في رسالة
 545 ............................... ....الرجعية االصولية واالفكار العقالنية الوطنية فكاراال بين والمعرفي السياسي الصراع عن
 545 ............................................. غزة مدينة الناصر عبد جمال الزعيم زيارة اثناء 0544 مارس في الصورة هذه

 544 .... للعار يا..االنقسام وانهاء المصالحة تحقيق في الفلسطينية الفصائل تفشل الفلسطيني شعبنا مع للتضامن العالمي اليوم في
 544 ................... لتبعيةوا التخلف ومجابهة والنهوض التحرر وازمة العامة، الوطنية األزمة بأن - مجددا - التذكير من البد

 545 ........................................................................................ف.ت.م ودور مكانة استعادة نحو
 545 ................................................... ..... العربي النظام وخضوع.. حماس وحركة التحرير منظمة تراجع عن

 545 ....................................... ،( واطيافها الوانها بمختلف)والعربية الفلسطينية الوطنية القوى تراجع استمرار ظل في
 545 ....................................................................................... ....الفلسطينية التحرير منظمة عن
 545 ............................................................. ؟ أين الى...  الفلسطيني الوطني المشروع حدوتة... ثانية مرة

 545 ................................................. ...الكارثي االنقسام على عاما 00 بمناسبة واليسار الفلسطيني المأزق عن
 551 .................................................... .......اليسار وفصائل احزاب في الثورية والنظرية بالفكر الوعي اولوية

 551 ............................................................................................... الكومبرادور مفهوم تعريف
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 551 ... ...الثورة دامت.. الذكرى عاشت...النطالقتها( 40) الذكرى في... فلسطين لتحرير لشعبيةا الجبهة وأصدقاء وأنصار رفاق

 550 ......................................................................................... ...... االنطالقة على عاما 51
 550 ..... ..... الشباب إلى حبش جورج الراحل القائد الرفيق حديث من... فلسطين لتحرير الشعبية جبهةال انطالقة على عاما 51

 محبتي..فولتير."األخرين نفوس في يحيا وأن نفسه يضاعف أن المرء يستطيع وبفضلك ، وحيدا المرء لكان لوالك ، الصداقة أيتها"
 552 ............................................................................................................ ..الصدقائي

 فؤاد احمد الديمقراطي التقدمي المناضل العربي والوطن مصر في والمضطهدين الفقراء شاعر لرحيل الخامسة الذكرى اليوم
 552 .................................................................................................... .. لذكراه المجد..نجم

 552 ......................................... واالستبداد والتبعية التخلف ومجابهة والنهوض التحرر وازمة العامة، الوطنية األزمة

 552 ..................................... للفلسطينيين مستقلة دولة إلى الوصول إلى تهدف ال" السالم عملية" بأن نقول أن يمكن
 التفرد في والرغبة اآلخرين عيوب وتضخيم الكراهية سلوك وتجنب التآمر اسلوب ونبذ العقالني الحوار اختيار الحوار ثقافة تفترض
 556 ............................................................................................................... .والهيمنة
 556 ......................................................................................... : خيةتاري كتلة تأسيس الى دعوة

 555 ................................ والشتات الوطن في الفلسطيني شعبنا وجود واقع من التاريخية الكتلة لتأسيس المرشحة القوى
 فشال فشل إنه ليقول الواقع فأتى الشافي الدواء برنامجه في أن: اصحابه قال لماطا الذي الفلسطيني الديمقراطي الوطني البديل
 554 ............................................................................................................... .؟! ذريعا
 أصل هو االنقسام أن.. وبشعه عارية الحقيقه ليكشف وبهاراتهم وقهوتهم غذائهم في بغزة الناس لقوت وتمتد تنتشر وسرطانات فساد
 555 ................................................................................................................. .الفساد

 555 ................................... الفلسطيني الموقف وحدة مشهد حققها الفلسطيني شعبنا ابناء وقلوب وجوه في غامرة فرحة
 555 ...................... ......االنقسام انهاء تعلن وان معها الوحدوية التاريخية حظةالل بالتقاط حماس يطالب الصوراني غازي
 التفرد عن وتخليهم األبد الى ودفنه لالنقسام ادانتهم ليعلنوا معهم الوحدوية التضامنية اللحظة هذه حماس في االخوة يلتقط هل

 555 ............................................................................................................. غزة؟ بقطاع

 555 ................................................................... العربية مجتمعاتنا راهن في المستبدة والحركات االنظمة
 لكل لحدا للتغييرتصبح دامه الديمقراطية تكون ان من بدال ثم الديمقراطية جسر عبر العفوية الجماهير اكتاف على يصعدون
 555 ...................................................................................................... .الجماهير تطلعات
 555 ......................................................... : ( 0551 – 0555) شوبنهاور وتشاؤم الراهنة المنحطة المرحلة

 555 ..................................................... .........الصهيوني العربي اعالصر  ومستقبل المرحلي الحل اوهام عن
 555 ........................ الذاتية االوضاع بقيت طالما عسيرا امرا سيظل العربية التقدمية الديمقراطية القوى استنهاض ان يبدو

 555 ................................................... .... اليسارالعربي وفصائل احزاب ومستقبل راهن على تراباالغ مخاطر
 555 ................... السياسية والحركات واألحزاب الفصائل لدى السياسي بالفعل يرتبط عندما أشمل معنى له يصبح االغتراب

 551 ..................................................................................... -:( 0555 - 0506)  ديدرو ديني
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.أطرافها بين حرب بذرة إلى ، قصر أم الوقت طال ، تتحول إنها بل ، طويال تصمد ال الوطنية الحقوق على المبنية غير االتفاقات
 ........................................................................................................................ 551 

 الموضوعية الحلول وتقديم لألخطاء، الصارمة النقدية والوقفة الحقيقية المشكالت طرح فيه يجري أن الجريء الحوار ميزات أولى
 551 ................................................................................................................. .للحوار

 551 ...................................... ..به المعنيين صحوة تتحقق وعسى لعل...العاشرة للمرة الديمقراطي الوطني التيار عن
 550 ........................................................ الدولة عن الدين وفصل بالعلمانية ربطها بدون الديمقراطية استخدام

 وطني   تيار   والدة   صوب   كبير بشوق   الت طلُّع   إلى منها واسع   بقطاع   ت دفعُ  وحماس فتح حركتي مع الفلسطينية ، الجماهير   تجربة   إن
 550 .............................................................................................................. وديمقراطي

 552 ........................................................ .......العربي اليسار وفصائل احزاب في االعزاء وأصدقائي رفاقي
 552 ...................................... ..... الثورة دامت...الذكرى عاشت..لالنطالقة 40 الذكرى2105/ ديسمبر/ 00 اليوم

 السياسي االسالم حركات ثمرتهااست التي واالستبداد واالستغالل والمعاناة الفقر اوضاع العربي اليسار قوى تستثمر لم لماذا
 556 ............................................................................................................... !!!!!؟؟؟
 الديماغوجيين والمزاودين والمنافقين باالنتهازيين يزخر محيط في وكتاباته آراءه او حماسته مصير عن يتساءل من اول لست

 556 ................................................................................................................ .والجهلة
 556 ............................................................ الفئوي وصراعهما وحماس فتح ولثنائية الكارثي لالنقسام رفضنا

 556 ........... خصوصا ، والمضطهدة الكادحة الشعبية والجماهير عموما   الشعب ومصالح اهداف خدمة إلى أّدت ما إذا السياسة
 555 ................................................ الجماعية العقلية في وتأثيرا   دورا   الكبار للفالسفة األخالقية الفلسفة لعبت لقد

 ينقصنا ما وهذا. الثمار وقطف السياسة تجيء بعدئذ   ،أوال   فالفكر وبالتالي. عظيم تقدمي ديمقراطي فكر بدون عظيمة سياسة ال
 555 ...................................................................................................... موجع بشكل كعرب

 وكيف الفلسفة سؤال على نيتشة فردريك الفيلسوف اجابة لنا ينقل...نفسه نيتشه يرثي عندما: بعنوان صالح هاشم.د دراسة في
 555 ........................................................................................................ ويمارسها يفهمها
 الحتالل يستكين لشعب كرامة فال ، وديمقراطي موحد حر وطن في مصانة كرامة أجل من ضحوا الذين للشهداء والخلود المجد
 554 .................................................................................................................. .وطنه
 554 ..................... ؟ االنقسام ودفن المصالحة أوان آن أما:  وتسألهم االنقسام اصحاب لتستنطق اآلن تقيتل الشهداء أرواح

 ال قومي، انتحار إنه اي العربية، للذات نفي جوهره في هو به االعتراف او طبيعي كيان وكأنه الصهيوني الكيان مع التعامل إن
 554 ........................................................................................................... .اقل وال أكثر

لغاء ف.ت.م لـ القيادي االطار لدعوة الرئيس مبادرة شعبنا تضحيات تستدعي أال لتزام غزة موظفي بحق اجراءاته وا   حماس وا 
 554 ....................................................................................................... ؟ الحكومة بتمكين
سرائيل – كالصهيونية عدو، مع الصراع  554 .................................................................. واالمبريالية – وا 

 554 ......................................................... العربية والديمقراطية الثورية اليسارية السياسية األطر تهترئ عندما
 555 ............................................................ الديمقراطي البديل" أعمال جدول على األولى األساسية ألةالمس
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 الرجعية االنظمة في وعمالئها االمبريالية ضد النضال هدف ضمن يلتحم لم ما الصهيونية الدولة ضد نضال ألي قيمة او معنى ال
 555 ............................................................................................................. . والمستبدة

 555 ..................... (واليسارية والقومية الوطنية وااليديولوجية السياسية ومنطلقاتها الوانها بكل) عربية تحرر حركة أمام نحن
 وقومية وطنية استراتيجية لصياغة العربية التحرر حركة وأحزاب فصائل غةصيا إلعادة البداية نقطة الصريح الموضوعي النقد

 555 ....................................................................................................... .تقدمية ديمقراطية
 ديمقراطيةوال الحرية تحديات من تهرب أوساخها على تنام ويجعلها العربية اإلرادة على اليوم يهيمن الحضاري التخلف من نوع هناك

 555 ................................................................................................................. والعدالة

 و 2100 القاهرة اتفاقي وفق االنقسام إلنهاء والفعاليات القوى كل بمشاركة الشامل الديمقراطي الوطني الحوار سوى أمامنا سبيل ال
2105. ................................................................................................................ 555 

 555 .......................................................... الخسارة من عام ،ومائة الغالية والتضحيات النضال من عام مائة
 في الوطنية الوحدة واستعادة ودفنه االنقسام وانهاء المصالحة لتحقيق رئيسي شرط 2105 و 2100 القاهرة اتفاقي بتطبيق االلتزام
 555 .......................................................................................................... ف.ت.م راطا
 555 ................................................................ ...المواطنة مفهوم وعي واهمية.. والمصالحة االنقسام عن

 555 ................................................... .. العضوي المثقف ودور المشوه العربي االجتماعي التطور طبيعة حول
 أهدافه تحقيق على قادرا   يكون لن به، مرتبط وغير العربي التحرري النضال مسار عن معزول فلسطيني ُقطري نضال آفاق إن

 555 .............................................................................................................االستراتيجية

 555 ................................... فلسطين كل على بالسيطرة معنية الصهيونية الدولة بأن الماضية عقودال خالل توضح لقد
 555 ......................... الديني االعتقاد يشبه ما أو الجمود من نوع إلى تتحول عندما للحوار مفسدة إلى تتحول األيديولوجيا

 555 .............................................................. المالكة العائلة حكم الستمرار أنه هو السعودية العربية منطق

 551 ...................... العربي اليسار الحزاب بالنسبة القصوى وأولويته وضرورته أهميته على ، الحزبي التثقيف أو القراءة ان
ثارة العقل تحريك هو ما، فكرة أو رأي يحققه أن يمكن ما أفضل .المشكالت حل في للمساهمة التفكير وحفز الناس، بين الحوار وا 

 ........................................................................................................................ 551 
 بما ينطق بوق إلى تحوله دينية أو سياسية سلطة بمظلة يحتمي من إال المفكرين وغربة الفكر اغتراب من مخيفة اوضاع نواجه
 551 ............................................................................................................... .فيه ُينفخ

 إلي لدخولوا بالتحدي العقول تحريك إلي السعي يتطلب - زيد ابو نصر الراحل المفكر قال كما - نحتاجه الذي الفكر تثوير ان
 551 ........................................................................................................ المحرمة المناطق

 550 ................... 'العلم أهل' دائرة داخل الدينية القضايا بعض في النقاش حصر عن واآلخر الحين بين تتردد التي الدعوات
 550 ......................................................................................... ماركس لفكر جتماعياال االطار

 552 ................ .والديمقراطي التحرري والنضال الطبقي والصراع العملية الحياة عن غريبا علما أو مطلقا علما ليست الفلسفة
 552 ................................................................................ الفلسفة لتاريخ الكبرى طالخطو  الى مدخل

 555 .......................... التونسي الشيوعي العمال لحزب األول العلني المؤتمر افتتاح بمناسبة الصوراني غازي الرفيق كلمة
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 555 ................................................ العربية والديمقراطية التقدمية والقومية الوطنية السياسية األطر تهترئ عندما

 الجهد من ضربا   مشاكله وتلمس الجماهيري النضال آفاق رصد يصبح العربية والديمقراطية الوطنية السياسية األطر تهترئ عندما
 555 .......................................................................................................... . القلق الفردي
 555 .................................. والفكري واالجتماعي والسياسي االقتصادي الطبقي الصراع إطار في الديمقراطي، النضال

 554 ...................................... النوم غرف إلي' العالم' تنقل التي( العولمة) المفتوحة السماوات عصر في يمكن كيف
 554 .استسالمية كيفية تنتج بالدنا في الكمية التراكمات ان يبدو الديمقراطية القوى تأثير وغياب والفقر، والتخلف االستبداد تفاقم مع
 االنتهازيون السطح على يطفو ، االنسان وحرية العقل حرية وكبت والقهر واالستغالل التخلف وتفاقم الديمقراطية االحزاب غياب في

 554 .............................................................................................................. والمنافقون

 يخضع وأن يتطور أن ينبغي ومعرفيا ، نظريا   العالم يمتلك الذي الوعي فإن متطورا   العالم دام وما الموت، يعني المستقر الوعي
 554 ............................................................................................................. دائم لتجديد

 التحتية البنية قلب في اليسارية األطر توفر إلى يحتاج الفقيرة للجماهير المنحاز الطبقي الصراع إطار في الديمقراطي النضال
 554 .............................................................................................................. . معللمجت
 555 ............................................. ...العربي والوطن فلسطين في المسيحيين ورفاقي اصدقائي.. أهلي إلى معايدة

 555 ..... وديمقراطية حرة مجتمعات في القادمة اعيادنا بكل نحتفل نا آمال بالتهنئة وشرقيين، غربيين المسيحيين أهلي إلى معايدة
 ثالثين بالسجن حكما الصهيونيه المحكمه اصدار على سنوات عشر مرور مناسبة في... سعدات احمد القائد رفيقي الى رسالة
 555 ........................................................................................................ ..... بحقه عاما
 555 .................................................................................................... ؟ العلمانية افهم كيف

 الحقيقة نسبية وتعلن والمنطق العقل سلطة تقيم بذلك وهي بأنفسهم، تاريخهم يصنعون الذين البشر عالم من مشتقة لغويا   العلمانية
 555 ................................................................................................................ .اوتغيره

 555 .... اآلن نعيشها التي اللحظة وبين - العربي اليسار وفصائل احزاب في -األزمة بحال اإلقرار بين طويل وقت مضى وقد أما
 555 ................... االستقالل أو الفرد وحرية الديمقراطية اقرار دون( الحزب داخل او المجتمع داخل) الحوار ثقافة تأسيس إن

 يدلتجد يخضع أن يتطور، أن ينبغي معرفيا ، أو نظريا نمتلكه الذي الوعي فإن متطورا   العال م دام وما الموت، يعني المستقر الوعي
 555 ................................................................................................................... .دائم

 الصحفي العمل يحتاج فكم.. حرب محمد هاجر الوطني وحسها بجرأتها المتميزة الصحفية مع والتضامن واالحترام التقدير كل
 555 ..................................................................................................... .هاجر جرأة ألدوات
 الطرفان فيعلن اختالفهما على نركز أن ال مختلفتين نظر وجهتي كل بين يجمع ما لنكتشف اآلخر رأي احترام الى بحاجة نحن

 555 ..........................................................................................................الحوار استحالة
 555 ..................................... خصوصا واليسارية عموما الفلسطينية الديمقراطية القوى منها تعاني التي األزمة تخطي

العربي والوطن فلسطين في اليسار واحزاب فصائل الى دعوة هذه... وتأثيرها مصداقيتها واستعادة عزلتها من انتشالها طريق على
 ........................................................................................................................ 555 
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والفقراء العبيد لجماهير وقهرهم واستغاللهم االسياد مصالح عن المدافع وافالطون.. واالستعباد القهر ضد المناضلين السوفسطائيين
 ........................................................................................................................ 555 

 551 عشر الثامن القرن في األلمانية والفلسفة لفرنسيالتنويرا عن المطولة الورقة هذه على المعذرة آمل... االعزاء واصدقائي رفاقي
 556 .................................................................... :األساسية التنوير عصر فلسفة لعناصر مبسط عرض

 556 .................................... لمنطقه وخضعنا الفعل من انطلقنا إذا إال وك،السل في ُيجس د وال عقالنية، العقل يكون ال
 عن دفاعا وتضحية ونضال وثقافة فكر من المشرق مسيحيو ماقدمه لكل واهانة انتقاص هو اقلية المسيحيين واخواننا اهلنا اعتبار
 556 ......................................................................................................... الوطنية قضايانا

 555 ........................................ الثقافية الخارطة رسم في الديمقراطي التقدمي القومي المثقف يساهم مدى أي إلى -

 555 ....................................... المجاالت معظم في النحو هذا على فكرنا نضب حتى - كعرب - لنا جرى الذي ما
 555 .......................................... الصوراني غازي... ومحبة خير بالف وانتم عام كل... المسيحيين ومواطنينا أهلنا

 والخرافة الجهل هي الغاية تلك إلى الوصول سبيل في العقبات أعظم لكن ، عظيمة اهداف والديمقراطية والعقالنية التنوير
 555 .............................................................................................................. .والتعصب

 والمواطنة االجتماعية والعدالة والديمقراطية الحرية مبادىء تحكمه مجتمع في بالعيد - قريبا ليس -ما يوم في سنحتفل اننا ريب ال
. ....................................................................................................................... 555 

 555 ............ الشقيق السوداني للشعب السلمية لالنتفاضة مشروطة الال ومساندتها دعمها تؤكد فلسطين لتحرير الشعبية الجبهة
 555 ................... فلسطين في والمضطهدين الكادحين وكل الشعبية جماهيرال كل الى فلسطين لتحرير الشعبية الجبهة تتقدم
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0/0/2105 
لكن ...كل عام وانتم بخير..ال بد من القول الحبتي رفاقي واصدقائي في كل ارجاء الوطن العربي..رغم كل االالم 

  .....ظيمة تولد من قلب االالم الكبيرةال بد ايضا من كلمات صريحة نابعة من قناعتي بأن االمال الع
اذا ما ظلت االوضاع السياسية  2125أو  2105فال معنى وال قيمة ألي تغير زماني او عام جديد سواء كان 

فالمجتمعات العربية تعيش اليوم بسبب ...واالقتصادية والمجتمعية العربية على حالها الراهن من االرتهان وتجديد التخلف 
، الى جانب تفاقم  الصهيونية/من االستسالم والخضوع غير المسبوق للمخططات االمبريالية  انظمتهاحالة

مظاهراالنحطاط والتخلف والتبعية واالستبداد والبطالة والفقر والظلم الطبقي وقمع الرأي والرأي االخر ألمر الذي وفر 
ي السعودية والخليج ومن ثم تأجيج الصراعات المذهبية المناخ للحركات االسالموية االرهابية واالنظمة الرجعية الوهابية ف

ادت الى تفكك العديد من الدول العربية وتدمير بنيانها -وفق مخطط امبريالي مرسوم مسبقا  -والطائفية الدموية 
لذلك ال بد من مواصلة النضال من اجل التحرر والتنوير وانهاء التبعية وتحقيق العدالة ...واقتصادها ووحدتها 

الجتماعية والديمقراطية والتقدم في اطار الدولة الديمقراطية كشرط السترداد دور المجتمعات العربية في وطن عربي ا
 .كل عام والجميع بخير....عند ذلك فقط يمكن ان نحتفل في كل عام لنقول ....ديمقراطي يحسب حسابه في هذا العالم

************************************************************** 
2/0/2105 

هو الشرط األول لدى  إن وعي واستيعاب الواقع المعاش بكل ما يحتويه من أوضاع سياسية واقتصادية ومجتمعية
كل ما يعنيه تغيير وتجاوز هذا الواقع، كضرورة لحاجة باتت مّلحة، يكون التغيير عنوانها ، مستدعيا استلهام مشاهد 

طيني خصوصا، الذي نرسم مشهده الراهن في إطار التناقض الرئيسي التناحري مع دولة العجز العربي عموما والفلس
العدو الصهيوني والتحالف اإلمبريالي من ناحية، وفي بناه وتكويناته الداخلية المأزومة ، السياسية ، االقتصادية 

ة ودولية ، تؤثر وتتأثر ، تتطلب من كل واالجتماعية والطبقية والثقافية وحقوق شعبنا الوطنية ، ارتباطا بأبعاد إقليمي
المعنيين بمواصلة المسيرة ، االرتقاء بالمضامين النظرية للشعارات وبرامج ومفاهيم النضال الكفاحي والسياسي 

والديمقراطي إلى مستويات أخالقية وعملية تؤكد مصداقيتهم والتزامهم بها، وعيا  وممارسة ، كشرط الستيضاح برنامج 
  .ورسم معالم رؤيته الغائبةعمل الغد ، 

************************************************************** 
2/0/2105 

فحسب بل الى عجز المعارضة في أن تصبح  ازمة التحرر والنهوض العربي ال تعود إلى استبداد وتبعية االنظمة
  .البديل الديمقراطي الثوري

************************************************************** 
2/0/2105 

التي تستهدف توعية الجماهير  (بناء االحزاب اليسارية الديمقراطية الثورية) المطلوب توفير العوامل الذاتية
وتحشيدها، لممارسة الضغط السياسي على السلطة أو النظام أو الدولة ، لكي تنتزع حقوقها والتعامل مع أعضائها 

ن متساوين في الحقوق والواجبات ، في ظل مبادئ الحرية والديمقراطية والعدالة، التي أدى غيابها إلى بصفتهم مواطني
تعطيل مسار النضال التحرري والتطور الديمقراطي الداخلي لبالدنا وأدخلها في مستنقع الخضوع والتبعية والتخلف 

 واالستبداد
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************************************************************** 
6/0/2105 

التي ضحى مئات االالف من ابناء شعبنا  ان هذا الوضع الكارثي الذي يحيق بقضيتنا الوطنية وبمجمل االهداف
التي أوصلتنا إلى هذه اللحظة ، ألن  -وخاصة الفلسطينية  -من اجلها ، يفرض إعادة نظر جذرية بالنسبة لطبيعة القوى

لذي بات يحركها وليس القضية الوطنية، ما يؤكد على ان الحلقة الخبيثة لمسلسل يأسها و مصالحها الخاصة هو ا
هي بمثابة بئر بال ( بكل تالوينه ومسمياته وافراده وجماعاته)التنازالت على يد اليمين االنتهازي الفلسطيني المستسلم 

ن المآل الذي وصلته قضيتنا الوطنية، يشير إلى وهم الحصول ع في الضفة الغربية وقطاع غزة، بينما لى دولة قرار، وا 
دون الغاء وتجاوز الحديث .... الدولة الصهيونية تسرق الزمن من أجل فرض شروطها في ظل المأزق الفلسطيني الراهن

لذلك ال بد من المجابهة النهاء وتجاوز االنقسام الكارثي لكي ....او التخطيط القامة دويلة ممسوخة في قطاع غزة 
الوطنية التعددية على قاعدة االلتزام العميق بالثوابت واالهداف الوطنية ومواصلة النضال التحرري  نستعيد وحدتنا

والديمقراطي بكل اشكاله من اجل الحرية واالستقالل والعودة ، وال سبيل امامنا سوى الحوار الوطني الديمقراطي الشامل 
الحوار الوطني الفلسطيني الشامل واالتفاق على انهاء وتجاوز بمشاركة كافة القوى والشرائح المجتمعية الوطنية ، فاما 

االنقسام والمأزق الراهن أو أن نتحول جميعا إلى عبيد أذالء في بالدنا بعد أن نخسرها ونخسر أنفسنا وقضيتنا ، و أعتقد 
رائيلي متحكما  في مقدرات أننا في اللحظة الراهنة على هذا الطريق طالما ظل االنقسام ، وطالما ظل العدو األمريكي اإلس

شعبنا و طالما بقي الملف السياسي الفلسطيني ملفا  إسرائيليا بال قيود، و في مثل هذه األحوال يضيع الحاضر و تنغلق 
ال تسألنا من أنتم ؟ وماذا تريدون مني ؟ فنحن أيضا  ال : أيها المستقبل "أبواب المستقبل ويحق علينا قول محمود درويش 

  ."!!نعرف
************************************************************* 

6/0/2105 
 ....اوافق على كل حرف ومعنى فيها...رسالة وصلتني من مجهول....غزة على طريق االنهيار 

 "هابي غزة"

في  اه سمعت عن حفلة في الروتس وشفت حفلة المتحف وكتير سمعنا شو عامل المشتل والتذاكر الخيالية اللي
سنوات بيلح  01غزة طفل صغير بعمر .....بس اسمع مني الصحيح عن غزة ....هالمناطق وكل يلي برا شافوا هيك غزة

سنة ولسا ما معه يجيب بكيت دخان ب  64عليك الصبح على شباك السيارة لتشتري منه بشيكل ،غزة شب صار عمره 
دو فصل الجاي بس مش عارف شو هدف التخرج شو ب، غزة شاب بدو يتخرج ال! شيكل وقال شو لسا ما إتزوج  04

سنين ولسا ما تغير  01سنة اتخرج قبل  64يعمل بعدها وين بدو يروح يعني مستقبل باهت وخسران مهو ابو ال 
 .وضعه

الف عانس ال أهلهم وال المجتمع وال الحكومة راضيين يرحموهم من الكالم والوصف والجداالت والنقاش  021غزة 
 ."عقبال عندك وقتيش بدنا نشوفك عروسة"الم كله ب جملة وبختصرو الك

مش علشانه حرام ال ،  21وب  05شيكل صارت ب  5غزة علبة دخان مدمن عليها كل المدخنين كان حقها 
 .علشان أوالد الحرام بس
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الكل تبعه دوالر بتالقيه بيشتغل طول النهار شايل هم ا 411غزة سواق جايب سيارة بالتقسيط والزم يدفع كل شهر 
دوالر على أقل خطأ كأنك  211هو واوالده واكل السيارة للسوالر او البنزين وغسيلها وتنضيفها ومخالفاتها اللي بتزيد عن 

 .عايش بأوروبا مش بلد محتل وغير الترخيص اللي بيعمله الف حساب
علشان يبيعهن ويروح ب غزة بياع على بسطة جايب كم قطعة مالبس لألطفال وقعد فيهم على الرصيف كم ساعة 

ثواني بتصادرها او بتمنعه يبيع بمكان ما بينباع غير فيه ، أصله الزم تمشي على  01شيكل ربح فبتيجي البلدية ب 21
 .القوانين حتى لو بلد محتل وتحت خط الفقر

بيعاملها  راكب يا دوب قادرة تمشي بس 5غزة رجل ستيني العمر كان زمان شغال باألراضي المحتلة ومعه سيارة 
ساعات علشان ياخد نقلة وحدة بس ألنه  5كأنها عروسة وبيطلع الصبح بيمسحها وبيزبطها وبيوقف بالكراج أكتر من 

 .شيكل 21محدش بحب يركب سيارة بطيئة بس بيحاول يجيب أي اشي حتى لو 
قافي او مواهب أو أي غزة شباب بيجتمعوا علشان يعملوا حاجة مفيدة للوطن حاجة مفيدة للشباب عمل تطوعي أو ث

فعالية بتالقي شعبنا فوق نكبته بيشتمهم والحكومة بتمنعهم واألهل بحاربوهم والمؤسسات بتحاول تدمرهم وتحتويهم 
 .ويحددوهم

سنة سارقين أو مدمنين أو ضاربين ، مهما  05غزة سجون مليانة ذمم مالية وشباب لسا اعمارها ما تجاوزت ال 
 .فيدة يا بيتمشكلوا يا بيسرقوا يا بيدمنوا ومحدش سائلالشباب بطلو يعملو حاجة م

غزة اللي بيحكمها من جوا مش قادر عليها واللي بحكمها من برا بدهوش اياها واللي بدو يجي علشان يحكمها بدو 
 .مصلحة منها وتيتي تيتي زي ما رحتي زي ما جيتي، كله كالم اعالم ونعرات ومواقف

مرة  21ساعات التانيين بتفصل  5ساعات ساعتين بسبب الضغط وبال  5ساعات وبتفصل بال 5غزة كهربا 
مع إنهم !! سنين ولسا بدهم ايانا نبدأ نفكر نجيب حل إحنا مش هما  01علشان الضغط برضو والها القضية هادي 
 .بيقطعوها ألسباب إحنا عارفينها وفاهمينها

ن إحنا بس بنحب نبين إنه احنا لسا صامدين معلش سامحونا تفكروش غزة فيها أشياء كبيرة وحلوة ومبسوطي
وكرامتنا بتخلينا نعتبر الكم فندق اللي عنا والكم واحد معاه مصاري هما واجهتنا ، بنخجل نحكي انه احنا مكسورين 

ومنهوبين ومهلوكين، بنخاف كمان نحكي رأينا ألنه الحق بزعل ناس زعلهم بدمر ويثير غضب وانتقام ، ناس كبار ، 
 ؟!!ركبار كتي
 

************************************************************* 
6/0/2105 

 : وهي بعنوان....اوافق على كل حرف ومعنى فيها...من رسالة وصلتني من مجهول

 "هابي غزة"
سنوات بيلح عليك الصبح على شباك السيارة لتشتري منه بشيكل ،غزة شب صار عمره  01غزة طفل صغير بعمر 

، غزة شاب بدو يتخرج الفصل الجاي ! شيكل وقال شو لسا ما إتزوج  04سنة ولسا ما معه يجيب بكيت دخان ب  64
سنة  64بس مش عارف شو هدف التخرج شو بدو يعمل بعدها وين بدو يروح يعني مستقبل باهت وخسران مهو ابو ال 

 .سنين ولسا ما تغير وضعه 01اتخرج قبل 
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كالم والوصف والجداالت والنقاش وال المجتمع وال الحكومة راضيين يرحموهم من ال الف عانس ال أهلهم 021غزة 
 ."عقبال عندك وقتيش بدنا نشوفك عروسة"وبختصرو الكالم كله ب جملة 

مش علشانه حرام ال ،  21وب  05شيكل صارت ب  5غزة علبة دخان مدمن عليها كل المدخنين كان حقها 
 .علشان أوالد الحرام بس

دوالر بتالقيه بيشتغل طول النهار شايل هم االكل تبعه  411اق جايب سيارة بالتقسيط والزم يدفع كل شهر غزة سو 
دوالر على أقل خطأ كأنك  211هو واوالده واكل السيارة للسوالر او البنزين وغسيلها وتنضيفها ومخالفاتها اللي بتزيد عن 

 .ه الف حسابعايش بأوروبا مش بلد محتل وغير الترخيص اللي بيعمل
غزة بياع على بسطة جايب كم قطعة مالبس لألطفال وقعد فيهم على الرصيف كم ساعة علشان يبيعهن ويروح ب 

ثواني بتصادرها او بتمنعه يبيع بمكان ما بينباع غير فيه ، أصله الزم تمشي على  01شيكل ربح فبتيجي البلدية ب 21
 .القوانين حتى لو بلد محتل وتحت خط الفقر

ش سامحونا تفكروش غزة فيها أشياء كبيرة وحلوة ومبسوطين إحنا بس بنحب نبين إنه احنا لسا صامدين معل
وكرامتنا بتخلينا نعتبر هالكم فندق اللي عنا وهالكم واحد معاه مصاري هما واجهتنا ، بنخجل نحكي انه احنا مكسورين 

اس زعلهم بدمر ويثير غضب وانتقام ، ناس كبار ، ومنهوبين ومهلوكين، بنخاف كمان نحكي رأينا ألنه الحق بزعل ن
 ؟!!كبار كتير

 
*************************************************************** 

5/0/2105 
 ...المالي األمريكي واألوروبي وآثاره االجتماعية والسياسية" الدعم"عن 

الضفة وقطاع غزة من الواليات المتحدة و أوروبا و المالي الموعود والمشروط لكل من " للدعم"إن الهدف المركزي 
إلى توسيع الهوة بين القلة من أصحاب المصالح و بين األغلبية الساحقة  -كما هو الحال في السابق–يسعى " إسرائيل"

قيق من أبناء شعبنا ،كما يسعى الى تخفيف بشاعة االستغالل واالضطهاد والعدوان االمبريالي الصهيوني ، الى جانب تح
ساواة وخلق هدفه الرئيسي في الحصول على المزيد من التنازالت السياسية ومن تغييب مبادئ العدالة االجتماعية و الم

شرائح طبقية مستفيدة ومنفذه لبرامجه وشعاراته، ما يعني اتساع إطار الفساد وآلياته وأدواته جنبا الى جنب مع الهبوط 
دلة من حرب ضد الفقر والبطالة إلى حرب ضد الفقراء أنفسهم كما يمارسونها اليوم السياسي ، إنه الدعم الذي يحول المعا

في قطاع غزة ، سفينة نوح الفلسطينية و الحاضنة للهوية الوطنية، مستهدفين تركيع شعبنا و إذالله و استسالمه للمخطط 
تسلم للقمة العيش و ضروراتها تمهيدا االمبريالي الصهيوني لكي يتحول الوطن و الشتات إلى مجرد كائنات اقتصادية تس

المتمثلة في اقرار مشروعية الكيان الصهيوني على " الجديدة"للنكبة االجتماعية و الثقافية تضاف إلى النكبة السياسية 
حساب حقوق شعبنا التاريخية في فلسطين، لكن شعبنا الفلسطيني وقواه الوطنية الثورية والديمقراطية لن يتكيف مع مثل 

األوضاع مهما غلت التضحيات وسترفضها جماهير شعبنا من الفقراء و الكادحين مثلما ترفض و تلفظ أدواته في  هذه
  .هذه اللحظة السوداء المؤقتة

*************************************************************** 
5/0/2105 
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، الكومبرادورية التجارية والصناعية العليا الطفيليةان التشابك والتداخل العضوي في المصالح بين كافة الشرائح 
الخ، هو تداخل في المصالح االجتماعية االقتصادية والسياسية في الضفة وقطاع غزة … والزراعية والعقارية والمصرفية

صارعين، ذات المنطلق والمصالح الجوهرية المشتركة ،التي يمكن أن تسهم بدورها في تقريب المسافات بين القطبين المت
سواء عبر أصحاب رؤوس األموال وطموحاتهم السياسية الجديدة أو عبر ما يسمى بالمستقلين الجدد من أبناء الشرائح 

بصورة انتهازية في ظروف وفرت لهم هذه " معتدل"و بكل أنواعها، الطامحين إلى دور سياسي توفيقي أ" البرجوازية"
أو لحظة تاريخية في صفوف الحركة الوطنية، مع مالحظة الدور الذي  اإلمكانية رغم ان أي منهم ال يملك أي تجربة

لحساب البرنامج السياسي الهابط للسلطة  -اليسارية خصوصا   -يحاول أن يلعبه عدد غير قليل ممن تخلوا عن أحزابهم 
 .في مقابل تأمين مصالحهم االنتهازية الخاصة NGO sأو عبر منظمات

ية جديدة، محكومة في مساحة كبيرة منها، بالمصالح الفئوية، إلى جانب الصراع إذن نحن في مواجهة خارطة سياس
والمنافسة غير المبدئية بين القطبين، وهي كلها عوامل ستسهم في المدى المنظور في زيادة الفجوة على الصعيد 

الفقيرة من العمال والفالحين  ، وبين الشرائح الشعبية -في الحكومتين –االجتماعي بين المصالح الطبقية للشرائح العليا 
والبورجوازية الصغيرة، مع بقاء الحصار والعدوان ومظاهر الدمار والخراب في قطاع غزة ، إلى جانب تفتيت الضفة 

الغربية عبر الجدار والمستوطنات والحواجز واالعتقاالت، واستمرار التفاوض العبثي ومضامينه السياسية الهابطة، كل 
القاعدة الجماهيرية لكل من حركتي فتح وحماس بنسب متفاوتة، بحيث لم تعد هذه القاعدة قائمة  ذلك أدى إلى تراجع

بسبب ( رغم التباين بينهما)على أساس االقتناع وااللتزام الفعلي والموضوعي بالشعارات أو البرامج المطروحة من الفريقين 
في –بعد االنقسام ، حيث أن هذه القاعدة الجماهيرية باتت  مظاهر القلق واإلحباط واليأس التي تزايدت تراكماتها منذ ما

محكومة إلى حد كبير لالحتياجات والمتطلبات الحياتية وسبل العيش المرتبطة بكال الحكومتين في رام  -الظروف الراهنة
لوطنية التوحيدية في اهلل وغزة، ما يعني تراجع الوالء للوطن والنضال الوطني التحرري، ومن ثم تراجع األفكار واألهداف ا

الذهنية الشعبية في أوساط فقراء شعبنا لحساب لقمة العيش، في حين تراجعت هذه األفكار واألهداف الوطنية في أوساط 
والشرائح البيروقراطية العليا لحساب الهبوط بتلك األهداف وفق متطلبات وشروط التحالف اإلمبريالي " البرجوازية"الطبقات 

العربي بما يضمن مصالحهم الطبقية األنانية، على حساب مصالح فقراء شعبهم، عبر المزيد من  الصهيوني والنظام
  .مظاهر الجشع واالستغالل واالحتكارات البشعة

*************************************************************** 
5/0/2105 

ا ما ظلت االوضاع العربية على حالها الراهن اذ 8182أو  8102ال معنى وال قيمة ألي عام جديد سواء كان 
 من االرتهان وتجديد التخلف

*************************************************************** 
5/0/2105 

االنظمة المستبدة في مجتمعاتنا العربية، تخنق االستقالل الفكري للمواطن عبر محاوالتها القمعية لتفريغ المواطن 
 لرأيمن حرية ا

*************************************************************** 
4/0/2105 

 وغيابه يعني تكريس حالة من السبات والركود او االستسالم كما هو حالنا اليوم...الفكر الثوري هو االستيقاظ 
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*************************************************************** 
4/0/2105 
للوصول إلى حالة من  –بالمعنى السياسي االجتماعي واالقتصادي والثقافي -بد من الممارسة الثورية ال 

وشرائحها الطبقية وتجاوزها، وهي مهمة صعبة ومعقدة وطويلة ، تحتاج بشكل رئيسي إلى  القطيعة مع أنظمة االستبداد
تمارس دورها الفكري والسياسي والنضالي المثقف الطليعي ، العضوي، بالمعنى الماركسي، عبر احزاب يسارية 

الجماهيري الديمقراطي في اطار الصراع الطبقي الداخلي، وتؤسس لكتلة تاريخية تمهد للسيطرة الثقافية واالجتماعية 
 .وصوال  إلى السيطرة السياسية

*************************************************************** 
4/0/2105 

ال تتسع  قات المصالحة النهاء االنقسام يشير الى استنتاج محزن وخطير هو ان الساحة الفلسطينيةفشل كل اتفا
للتعددية في اطار الوحدة الوطنية سواء على الصعيد السياسي في مجابهة المحتل الصهيوني او على صعيد حل القضايا 

  .المطلبية االجتماعية االقتصادية
*************************************************************** 

4/0/2105 
هو ان الساحة الفلسطينية ال تتسع  فشل كل اتفاقات المصالحة النهاء االنقسام يشير الى استنتاج محزن وخطير

 ؟..للتعددية 
*************************************************************** 

4/0/2105 
في –، باتت القاعدة الجماهيرية  واليأس التي تزايدت تراكماتها منذ ما بعد االنقسامبسبب مظاهر القلق واإلحباط 

محكومة إلى حد كبير لالحتياجات والمتطلبات الحياتية وسبل العيش المرتبطة بكال الحكومتين في رام  -الظروف الراهنة
تراجع األفكار واألهداف الوطنية التوحيدية في اهلل وغزة، ما يعني تراجع الوالء للوطن والنضال الوطني التحرري، ومن ثم 

الذهنية الشعبية في أوساط فقراء شعبنا لحساب لقمة العيش، في حين تراجعت هذه األفكار واألهداف الوطنية في أوساط 
مبريالي والشرائح البيروقراطية العليا لحساب الهبوط بتلك األهداف وفق متطلبات وشروط التحالف اإل" البرجوازية"الطبقات 

الصهيوني والنظام العربي بما يضمن مصالحهم الطبقية األنانية، على حساب مصالح فقراء شعبهم، عبر المزيد من 
  .مظاهر الجشع واالستغالل واالحتكارات البشعة

*************************************************************** 
4/0/2105 

، وان تقدمنا نحو التطور  وتبعيتنا وخضوعنا هو عملية سلب مستمرة لهويتناقد نتفق على أن استمرار تخلفنا 
هو حالة االثبات والتأكيد لهويتنا الوطنية والقومية معا ، شرط ان نخلصها من الفكر  -عبر المواجهه–ونحو الحضارة 

 في الزمان والمكان بيننا وبينهماالنطوائي المنغلق ومن عبادة االسالف الذين حولناهم الى اساطير دون ادراك االختالف 
. 

*************************************************************** 
4/0/2105 
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اما الحوار الوطني الشامل النهاء وتجاوز االنقسام أو أن نتحول إلى عبيد أذالء في بالدنا بعد أن نخسرها ونخسر 
 أنفسنا وقضيتنا

*************************************************************** 
5/0/2105 

، تفترض من وجهة  ف.ت.نقطة االنطالق الصحيحة صوب االتفاق على برنامج سياسي مشترك في إطار م
ف باعتبارها كيانا معنويا، وتعبيرا سياسيا عن الشخصية الفلسطينية، التي يجب أن ترتكز .ت.نظرنا، التمييز بين م

 .ز وطني، وبين كونها إطارا  جبهويا  نتصارع فيه وحوله ومن خارجهسياستنا لحمايتها كمنج
ف ودورها وبرنامجها .ت.وحتى ال أكون واهما  ، أو داعيا  لزراعة األوهام ، فإنني أقول بصراحة إن معركة الصراع على م

ى ُمن ش د ا  لهدف ومشروعها، لن تحسم بين ليلة وضحاها، فهي تحتاج لجهد ودأب وتحشيد وطني وجماهيري شامل يبق
  .الحفاظ عليها كضرورة وطنية راهنا وفي المدى المنظور باالستناد إلى ميثاقها وثوابتها

*************************************************************** 
5/0/2105 

، لع اليه مجتمعاتنا العربيةال يمكن أن يكون التغيير الديمقراطي الثوري تحريرًا من قيود الخارج والداخل الذي تتط
اال إذا كانت األحزاب أو الحركات والجماعات التي تقوم به قد تغيرت هي نفسها وتحررت من تلك القيود بما يوفر لديها 
الجرأة المعرفية والسياسية لممارسة النقد الذاتي الموضوعي لموروثنا الثقافي بما يمكنها من مجابهة قوى التخلف السلفية 

ية، بدون ذلك ال يكون التغيير إال تحريكا للمستنقع، ولن يؤدي الى امتالك مفاهيم التطور الحداثي والديمقراطية والطائف
لن نستطيع ان نباشر  –كعرب  –والتنوير واستخدام ادواته باتجاه التحرر و النهوض والتقدم ، ما يعني بوضوح أننا 

ية و العلمية والنقدية ما لم نمارس العملية التنويرية والديمقراطية مهمة التحديث وصوال الى النهضة ورحابتها العقالن
العلمانية النقدية نفسها التي أخضع الغرب نفسه لها ، اذ أننا لن نستطيع ان نخوض معركة الحداثة ونحن عراة من النقد 

 .الحقيقي والوعي العميق بكل مضامين التطور النهضوى الحداثي الديمقراطي
*************************************************************** 

5/0/2105 
والنقدية ما لم نمارس  لن نستطيع ان نباشر مهمة التحديث وصوال الى النهضة ورحابتها العقالنية و العلمية

 العملية التنويرية والديمقراطية العلمانية النقدية نفسها التي أخضع الغرب نفسه لها
*************************************************************** 

5/0/2105 
لن نستطيع ان نباشر مهمة التحديث والنهوض ما لم نمارس العملية التنويرية والديمقراطية العلمانية نفسها التي 

 أخضع الغرب نفسه لها

 
*************************************************************** 

5/0/2105 
ما يستدعي من المثقف في فلسطين  .”قت ثورة االتصال والمعلومات الهوة بين الدول وداخل البلد الواحدعم

وبلدان الوطن العربي، التأمل والتفكير ومتابعة المستجدات النوعية التي ستدفع إلى بلورة مفهوم جديد للمعرفة، صاعدا  بال 
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لومات من أهم صناعات هذا العصر بال منازع، وهي صناعة حدود أو ضوابط، بعد أن أصبحت صناعة الثقافة والمع
من % 54معلوماتية وثقافية أو معرفية مرتبطة إلى حد كبير بالحضارة الرأسمالية التي تهيمن عبر لغتها اإلنجليزية على 

العالم كله،  لى مراكز البحث واالختراع العلمي فيوثائق االنترنت والمكالمات الهاتفية، وعلى أكثر من هذه النسبة ع
فجوة “، مجرد (الذي تندرج فيه بلداننا العربية)بحيث لم تعد الفجوة بين البلدان المتقدمة وبلدان العالمين الثالث والرابع 

بدرجة أساسية نتيجة الثورة الهائلة في تكنولوجيا ” فجوة معرفية“محمود عبد الفضيل .بل أصبحت كما يقول د” موارد
العقود الثالثة األخيرة حيث تطورت ثورة تكنولوجيا االتصال، في البلدان الصناعية المتقدمة، المعلومات واالتصال في 

فإن هذه البلدان شهدت ثالثة موجات تكنولوجية، أدت إلى تغير جذري  -عبد الفضيل. كما يضيف د-وفي هذا الجانب 
 :موجات الثالثة بما يليفي تقنيات اإلنتاج، وقواه، وعالقاته على الصعيد العالمي، تتمثل تلك ال

 .اختراع آلة البخار (1
 .استخدام الكهرباء في تشغيل معدات اإلنتاج (2
 .تطوير تكنولوجيا االلكترونيات الدقيقة (3

هي األساس المادي لتطور تكنولوجيا المعلومات ” ثورة االلكترونيات“عبد الفضيل الثورة التكنولوجية الثالثة . ويعتبر د
لعبت ” ثورة المعلومات“رافقها من تحوالت أنماط اإلنتاج وأشكال التبادل، وأنماط االستهالك، ففي ظل واالتصاالت وما 

 ”التكنولوجيا الرقمية“الدور المركزي الذي كان يلعبه الفحم عند بدء الثورة الصناعية، ثم جاءت ” رقائق االلكترونيات“
(Digital Technology)حديث، ولتصبح هي التكنولوجيا الطاغية مع قدوم القرن ، لتشكل أساس البث اإللكتروني ال

، وفي ضوء هذه التطورات، نشأ الفضاء ”العصر الرقمي“الواحد والعشرين، مما جعل البعض يلقب عصرنا الراهن بأنه 
وليس تخيليا ، وله لغة محددة  -عبد الفضيل. كما يضيف د-، وهو فضاء حقيقي  (cyberspace)المعلوماتي الجديد

وتوكوالت خاصة بالمتعاملين في إطاره، الذي ال يحده واقع جغرافي محدد، ويطرح بدوره تحديات جديدة، وتحوالت وبر 
التوزيع غير ”مهمة في مجال تنظيم الحياة االقتصادية واالجتماعية والسياسية، وهي تحوالت أدت إلى مزيد من الفجوات و

المتقدمة بين العالم األول من جهة والعالمين الثالث والرابع من جهة  لعناصر القوة االقتصادية والتكنولوجية” المتكافئ
 .ثانية

*************************************************************** 
5/0/2105 

، جرى تحويل المنظمة بفعل السياسة منذ توقيع اتفاق اوسلو وما تاله من مسار سياسي هابط وصوال الى اللحظة
وفي المقابل لم تتخط . ..مجرد إطار تستخدمه القوة المهيمنة لتوفير الشرعية لخياراتها وبرنامجها الخاص القاصرة إلى

ن كان خطاب بعضها وممارساته يعاكس أو يتقدم نسبيا   قوى المعارضة على تالوينها المختلفة، هذا الخلل المنهجي، وا 
المعارضة وممارستها كان االنضباط، بوعي أو بدونه،  ف ،لكن المظهر الرئيسي لفكر قوى.ت.على ممارسة ومواقف م

لمنظمة كإطار لتنظيم عمل الفصائل ف التي تعاملت مع ا.ت.ألصول اللعبة كما صنعتها وكانت تديرها قيادة م
 بينما وظيفة المعارضة ودورها هو كبديل ديمقراطي تاريخي شامل قوال  " الكوتا"وعالقاتها، وبالتالي استنزاف الصراع على 

وفعال ، ولم تقصر القيادة المتنفذة في استخدام عجز وضعف وتشتت المعارضة لتعميق حالة االستنزاف تلك وصوال الى 
إطارا  أدى دورا  ووظيفة وطنية في مرحلة معينة، -اليوم  -ف .ت.بناء على ما تقدم، يمكن اعتبار م.....اللحظة الراهنة 

ن السكوت على هذا المآل سيؤدي إلى التقاطع مع هدف . قوط والتالشيواآلن استنفذت ذاتها، ووصلت إلى طور الس وا 
االحتالل لتصفية المنظمة، إضافة أنه يضرب بصورة نهائية المضمون األساسي للمنظمة كمعبر عن وحدة الشعب 
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لة برمتها تحت لذلك ال بد من التحذير من أن بقاء الحال على ما هو عليه، وترك المسأ...الفلسطيني وكيانيته الشرعية 
رحمة الشروط االمريكية االسرائيلية والتفاوض العبثي، سيؤدي الى إفساح المجال أمام المشروع الصهيوني االمبريالي 

على شاكلة " جديدة"لتصفية المنظمة دون مقاومة من ناحية، وتركها تحت رحمة وهيمنة الفريق المتنفذ أو خلق قيادة 
 .روابط القرى من ناحية أخرى

*************************************************************** 
5/0/2105 

النقد الجاد الكامل والصريح، هو نقطة البداية، إلعادة صياغة فصائل وأحزاب حركة التحرر العربية عموما 
ية والديمقراطية ، بما يمكنها من إعادة صياغة أهداف الثورة التحرر واالحزاب والفصائل اليسارية الماركسية خصوصا

العربية، وممارستها على أساس علمي، بعد أن توضحت طبيعة الطريق المسدود الذي وصلته السلطة الفلسطينية 
واألنظمة العربية، وما انتهت إليه مسيرة هذه الحركة بسبب أزمة فصائلها وأحزابها اليسارية ، وأزمة قياداتها خصوصا ، 

يم ونقد التجربة السابقة ، الى جانب دراسة الخصائص والمنطلقات السياسية والفكرية وهي ازمة تستدعي المبادرة إلى تقي
التي تميزت بها تلك الفصائل واالحزاب طوال الحقبة الماضية، والتي ربما كان إهمالها في الماضي أحد األسباب 

 .الرئيسية لتعثرقوى اليسار العربي وفشلها
*************************************************************** 

5/0/2105 
الخ .. األم ومراكزها الرئيسة في واشنطن ونيويورك ولندن وباريس وطوكيو وامستردام وبون NGO.s منظمات

ترفض بوعي تقديم التمويل المطلوب لتأسيس محطة كهرباء او محطة تحلية مياه في قطاع غزة او اية مشاريع انتاجية 
بالتنسيق مع الوزارات واالجهزة  -العمال والفالحين الفقراء في الضفة والقطاع ، بل حرصت  تخدم قطاعات واسعة من

على تقديم مشاريع مظهرية شكلية او خدماتية غير انتاجية في الضفة وقطاع غزة الى جانب  -المعنية في بالدها 
لمنظمات غير الحكومية التي تخضع ا" ع مشاري" حرصها على تقديم اكثر من مائة مليون دوالر سنويا لتغطية موازنات و

لشروطها ، وهي مشاريع مظهرية خدماتية الى جانب تغطية النفقات المكتبية والرواتب الباذخة لكبارالمدراء والموظفين في 
األم ومراكزها الرئيسة في دول النظام االمبريالي الهادف الى تكريس سياسات الليبرالية   NGO.sاطار مخطط منظمات

وهنا ال بد من االشارة الى بعض المنظمات غير الحكومية التي ...بوط السياسي والتطبيع مع دولة العدو الصهيوني واله
  .رفضت قبول التمويل وفق شروط تتناقض مع االهداف والمصالح الوطنية

*************************************************************** 
5/0/2105 

، داخل القطر العربي الواحد أو على الصعيد  البديل الديمقراطي"ة األولى على جدول أعمال المسألة األساسي
القومي العام ، هي مسألة كسر نظام اإللحاق أو التبعية الراهن صوب االستقالل الفعلي السياسي و االقتصادي ، و 

عتماد على الذات في نظام ديمقراطي تقدمي التنمية المستقلة الهادفة إلى خلق عالقات إنتاج جديدة تقوم على مبدأ اال
كما يقول المفكر الراحل –يحقق العدالة االجتماعية ، تنمية تهدف إلى رفع معدل إنتاجية العمل ، إذ أن هذا الشرط 

ألكمل ألداء االقتصاد القومي هو معدل ارتفاع نقطة البداية ، فالمقياس األشمل و ا"هو  -إسماعيل صبري عبد اهلل.د
جية العمل من سنة إلى أخرى، على أن هذه اإلنتاجية ترتبط بمفهوم الدافعية كمبدأ رئيس في عملية التنمية ، إذ أن إنتا

المواطنين األحرار الذين يعرفون أن باإلمكان مشاركتهم في صنع القرار والتوزيع العادل للدخل والثروة الوطنية ، يعرفون 
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، بهذا المضمون وحده يمكن أن " دهم ، و أن أحدا  لن يستطيع سلبهم حقوقهمبأن ثمار جهودهم تعود عليهم و على أوال
نتعاطى مع مفهوم أو مصطلح التنمية ، بالمعنى الشمولي العميق ، وليس فقط استخدامه بالمعنى االقتصادي الضيق 

نما بمعنى االتجاه إلى وا  " الممولة من األجنبي  NGO,sكما تنادي بذلك أوساط المنظمات غير الحكومية العربية"فحسب 
تصفية التبعية لإلمبريالية وانهاء مظاهر التخلف واالستبداد واالستغالل الطبقي، فهنا تصبح التنمية قضية غير منفصلة 

عن قضية االستقالل الوطني والقومي ، إذ أن الفصل بين القضيتين هو ما تسعى القوى اإلمبريالية إلى تثبيته وذلك بعزل 
لوطني عن عملية التنمية ومبدأ االعتماد على الذات والعدالة االجتماعية ، لذلك فإن كل من يتحدث عن عملية التحرر ا

موضوع التنمية والتقدم في بالدنا العربية ارتباطا بالتعاون مع الغرب المتقدم والتطبيع مع الكيان الصهيوني أو وفق آليات 
منظمة التجارة الدولية ، فهو إما واهم أو مخادع يسعى إلى تغليب السوق الحر الرأسمالي والليبرالية الجديدة وشروط 

  .مصالحه الطبقية األنانية الضيقة على حساب المصالح الوطنية والقومية
*************************************************************** 

5/0/2105 
بما يمكنها لتحقيق  ودها السياسي والمجتمعييتجلى قصور وعجز القوى اليسارية والديمقراطية عن إثبات وج

ف في خضم النضال التحرري .ت.البديل الديمقراطي الشعبي المعبر عن مصالح وأهداف شعبنا عبر استعادته لمبادئ م
المقاوم بكافة األشكال الكفاحية والسياسية والجماهيرية التي وحدها يمكن ان تفرض على العدو اإلسرائيلي انسحابا فعليا 

ن األراضي المحتلة بما يمكننا من إثبات وجودنا الفعال في المحافل الدولية ومن ثم بلورة الدولة الفلسطينية المستقلة م
، 0555كاملة السيادة على جميع األراضي المحتلة بما فيها القدس كحل مرحلي ال ولن يتوقف عند ما يسمى بحدود 

مواثيقها ، إذ أن تحقيق هدف االستقالل المرحلي في مثل هذه  وهذا هو جوهر ومضمون مواقف الجبهة الشعبية حسب
الحالة هو نتاج لعملية نضالية تحررية وديمقراطية نستطيع من خاللها مواصلة النضال من اجل استرداد كامل ترابنا 

يمقراطية الوطني الفلسطيني على قاعدة أن الصراع هو صراع عربي صهيوني بالدرجة األولى إلقامة دولة فلسطين الد
 .لكل سكانها

*************************************************************** 
5/0/2105 

د بين األهداف القومية العامة واألهداف العملية  ؟ ، وكيف ...(التي تسمى عادة قطرية، أو وطنية)كيف نوحِّ
 نسقط المنطق القومي المجّرد والمنطق اإلقليمي المتعصب؟

ة النضال القومي والقطري يقوم على أساس ربط هذه بتلك، بمعنى آخر، ربط النضال القومي بالنضال إن حل مشكل
الطبقي عبر االلتحام السياسي والتنظيمي بالجماهير الفقيرة وكل الكادحين الذين يشكلون السواد األعظم من شعوبنا 

التحرري والسياسي والديمقراطي في اإلطار القطري  العربية، وفي هذا الجانب نشير بوضوح إلى أهمية إبراز دور النضال
وانتشاره وتوسعه في أوساط الجماهير كشرط أولي لتقدم المشروع القومي على مستوى األمة، األمر الذي يتطلب تعميق 

 .الوعي بالضرورة الموضوعية للخيار القومي الديمقراطي التقدمي كفكرة توحيدية ناظمة لكافة قوى اليسار العربي
*************************************************************** 
5/0/2105 

من أبرز اهداف التحالف االمبريالي الصهيوني في ظل هذه الحالة غير المسبوقة من الضعف والخضوع العربي 
مكافحة العنف "استكمال تزييف التاريخ الفلسطيني، وتديين الصراع من جديد بحيث يتم االحتماء بشعار :  الرسمي
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من عبء الوجود الفلسطيني  -ولو التدريجي-للقضاء على ما بقي من مقاومة فلسطينية، وأيضا للتخلص " واإلرهاب
، وضم أكبر كتلة ممكنة من "إسرائيل"تحت سيادة " موحدة لألبد"، والتمسك بالقدس "الخط األخضر"داخل ما يسمى بـ

قى من األرض، او تقاسم وظيفي نيين فقط ما يشبه الحكم الذاتي على ما يتبأراضي الضفة الغربية ، بحيث يكون للفلسطي
ما بين نهر األردن والبحر، وبحيث يتم كذلك " إسرائيل"اسرائيلي فلسطينى اردني، فيما تكون السيطرة والسيادة الفعلية لـ

، أو على أرض "إسرائيل"اخل الفصل واالنعزال عن الفلسطينيين تجنبا لخوض الصراع الديموجرافي المستقبلي، إن د
فلسطين التاريخية كلها ، األمر الذي يفرض مواصلة مسيرة النضال من اجل استنهاض القوى الوطنية والمجتمعية 
الفلسطينية وقوى حركة التحرر العربية وخروجها من ازماتها صوب استعادة دورها في النضال السياسي والكفاحي 

س الصمود والمقاومة في فلسطين لتحقيق اهداف شعبنا في الحرية واالستقالل والديمقراطي من أجل توفير كل أس
 .والعودة

*************************************************************** 
5/0/2105 

 ، المواطنين األحرار الذين يعرفون أن باإلمكان مشاركتهم في صنع القرار والتوزيع العادل للدخل والثروة الوطنية
، بهذا المضمون وحده " يعرفون بأن ثمار جهودهم تعود عليهم و على أوالدهم ، و أن أحدا  لن يستطيع سلبهم حقوقهم

يمكن أن نتعاطى مع مفهوم أو مصطلح التنمية ، بالمعنى الشمولي العميق ، وليس فقط استخدامه بالمعنى االقتصادي 
 ."الممولة من األجنبي  NGO,sالحكومية العربيةكما تنادي بذلك أوساط المنظمات غير "الضيق فحسب 

*************************************************************** 
5/0/2105 

النقد الجاد الصريح هو نقطة البداية إلعادة صياغة فصائل وأحزاب حركة التحرر العربية عموما واالحزاب 
 .والفصائل اليسارية الماركسية خصوصا

*************************************************************** 
5/0/2105 

يتجلى تراجع وضعف القوى اليسارية في عجزها عن إثبات وجودها وانتشارها السياسي والمجتمعي وفشلها في 
 .تحقيق البديل الديمقراطي الشعبي

*************************************************************** 
01/0/2105 

، وبمساندته لقد بات واضحًا لنا جميعًا، في كل أرجاء هذا الوطن العربي، في ظل نظام العولمة األمريكي الراهن
وانحيازه الكامل غير المشروط إلسرائيل، إن العدو الصهيوني يسعى إلى الحصول على شرعية الوضع القائم أو شرعية 

المستندة إلى حقوقنا الوطنية والتاريخية أو تلك المستندة إلى قرارات الشرعية  المحتل الغاصب بديال  لكل شرعية سواء تلك
 .الدولية

على الرغم من مخاطر حركات التطرف االسالموي وتفكك وخضوع النظام  -إن اللحظة الراهنة من المشهد العربي 
، لم تنجحا في نزع " إسرائيل"ونية و و حليفتها الحركة الصهي تؤكد على أن اإلمبريالية األمريكية و صنيعتها -العربي

إرادة الشعوب العربية، في مسارها و تطور حركة جماهيرها الشعبية و تطلعها نحو التحرر و الديمقراطية و التقدم و 
الذي يقول أن المطلوب أمريكيا  و إسرائيليا   -النقيض–العدالة االجتماعية ، وبالتالي فإن هذه اللحظة تمثل المشهد اآلخر 
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 -مهما تبدت مظاهر الخلل في موازين القوة الراهنة–لم و لن يمتلك صفة الديمومة واالستمرار ، ألنه لن يستطيع 
ترويض و إخضاع شعوب هذه األمة ، التي صنعت ماضي و حاضر هذه المنطقة ، و ليست جسما  غريبا  طارئا  فيها ، 

كة في داخلها ، يقاوم كل محاوالت تطويع إرادتها ، تمهيدا  و لذلك فإن سكونها الراهن المؤقت هو شكل من أشكال الحر 
للمشهد القادم ، بعيدا  عن السكون ، مشهد الجماهير المنظمة ، أو مشهد ما بعد سقوط أنظمة التبعية والتخلف 

  .واالستبداد، الذي سيعيد لهذه األمة دورها األصيل في صياغة مستقبل هذه المنطقة
*************************************************************** 

01/0/2105 
االغلبية الساحقة من ابناء شعبنا الفلسطيني في الوطن والمنافي تستشعُر في هذه اللحظة مرارَة فشل او افشال 

فكيك على السلطة والمصالح الفئوية بين فتح وحماس، الذي أدى الى ت المصالحة واستمراراالنقساِم والصراِع الداخليِ 
وتهشيم االفكار الوطنية التوحيدية وما نتج عنها من حالة تختلط فيها مشاعر الضياع والتوهان والقلق واالحباط واليأس 
بعد ان تم ازاحة وتفكيك الرؤى الوطنية واالخالقية الثورية والعالقات الديمقراطية لحساب مفاهيم االنحطاط االجتماعي 

هيم االخالقية البائسة واالنتهازية التي ترعرعت في مجتمعنا خالل لى جانب مراكمة المفاواالستبداد والقوة االكراهية ، ا
سنوات االنقسام الماضية وابرزها ، االتكالية او الالمباالة ،واليأس من الوصول الى حل سياسي عادل في ظل الصلف 

ام وتغليب مصالح الوطن والشعب على والممارسات العدوانية االمريكية الصهيونية التي تفرض علينا انهاء االنقس
المصالح االنانية لحركتي فتح وحماس وصوال الى تطبيق ما تم االتفاق عليه من وثائق وتحقيق الحد االدنى من الوحدة 

 .الوطنية ، وبدون ذلك ال معنى وال قيمة لعقد المجلس المركزي او غيره من المجالس والمؤتمرات والشعارات
*************************************************************** 

01/0/2105 
كانت المصالحة ضرورة بالمعنى الوطني ، لكنها غدت أكثر من ملحه بالمعنى المصلحي والحياتي لعامة الناس 

بعد أن ضاقت بهم سبل العيش ووصل بهم الحال الى الحاجة والسؤال، وباتت غزة تفقد أمانها واستقرارها  في غزة
معيشي حتى أن كثير من عائالتها لم تعد تجد قوت أطفالها وال حتى ثمن اسطوانة الغاز فماذا تنتظر فتح وماذا تنتظر ال

حماس والى متى يطعموا الناس مزيدا من شعارات الصمود والبقاء في ظل استدارة ظهورهم للمصالحة ومصالح البالد 
 .والعباد

*************************************************************** 
01/0/2105 

ماذا تنتظر فتح وحماس والى متى يطعموا الناس مزيدا من شعارات الصمود والبقاء في ظل استدارة ظهورهم 
 .للمصالحة ومصالح البالد والعباد

*************************************************************** 
01/0/2105 

ن ملحه بالمعنى المصلحي والحياتي لعامة الناس في غزة بعد أن ضاقت بهم سبل العيش المصالحة غدت أكثر م
 !ووصل بهم الحال الى الحاجة والسؤال

*************************************************************** 
00/0/2105 
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تجد قوت أطفالها وال حتى ثمن  باتت غزة تفقد أمانها واستقرارها المعيشي حتى أن كثير من عائالتها لم تعد
 ? اسطوانة الغاز فماذا تنتظر فتح وماذا تنتظر حماس

*************************************************************** 
00/0/2105 

االغلبية الساحقة من ابناء شعبنا الفلسطيني في الوطن والمنافي تستشعُر في هذه اللحظة مرارة  فشل او افشال 
 .مصالحةال

*************************************************************** 
02/0/2105 

ال يمكن أن يكون التغيير الديمقراطي الثوري تحريرا  من قيود الخارج والداخل الذي تتطلع اليه مجتمعاتنا العربية، اال 
 .نفسها وتحررت من تلك القيود إذا كانت األحزاب أو الحركات والجماعات التي تقوم به قد تغيرت هي

*************************************************************** 
02/0/2105 

 منطق ما يسمى بـ العربية السعودية هو أنه الستمرار حكم العائلة المالكة، ولضمان تحكمها بمصادر النفط،
لتقدم، وتغرقها في متاهات وصراعات دموية، وحوارات يجب أن ُتخضع المنطقة أليديولوجية تمنعها من التفكير في ا

لقد لّوعها النهوض العربي في الخمسينات والستينات باسم . فكرية سطحية جدا ، وهامشية جدا ، كل ذلك باسم الدين
. ي الوهابية، أ"الدين"القومية واالشتراكية، فباتت معنية بتدمير القومية واالشتراكية وكل تطلع نحو التحرر والحداثة باسم 

ولكي تفرض الوهابية أيديولوجية عربية عامة تحكم كل البلدان العربية، حيث حينها تصبح هي المركز المتحكم في 
بالتالي فإن الحرب ضد التطرف يعني ليس الحرب ضد كل . مجتمعات تغرق في الجهل والتخلف والصراعات الدموية
يديولوجية الحاكمة في الجزيرة العربية او ما يسمى بالسعودية الحركات االرهابية فحسب ، بل ايضا الحرب ضد األ

 والبلدان الرجعية التابعة والعميلة" االمارات"وغيرها من المشيخات او 
*************************************************************** 

02/0/2105 
د الخارج والداخل اال إذا كانت األحزاب التي تقوم به ال يمكن أن يكون التغيير الديمقراطي الثوري تحريرًا من قيو 

 .قد تحررت من تلك القيود
*************************************************************** 

06/0/2105 
 في وصف الوضع الراهن لغزة.....كلمة البنتي االديبة الواعدة روان غازي الصوراني ..صرخة ضمير 

غزة تترقب غضبا ال ..غزة عافت قياداتكم المتواطئة ..وتذمركم الصامت..غزة لفظت كلماتكم المكررة .غزة تجاوزت الكالم
تترقب انفجارا يشبه دواخلكم وما فيها من ..تترقب فعال وحركة ..تترقب انفجارا يشبع نهمها للتغيير ..بالكلمة 
 ..ونقمة..رفض..أمل...يأس..صراخ ..كبت

وقتلوا الجمال والحب ..وشوهوا جمال محياها ..مع اولئك الذين أشاخوا نضرة وجهها  غزة لن تغفر صمتكم المتواطئ
 .فيها

*************************************************************** 
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06/0/2105 
 الوظيفة الجوهرية لكل فكر أو فلسفة هي الكشف عن معضلة الواقع عبر نقدها نقدا واعيا ينفذ إلى مكنوناتها،

من هنا فالحديث عن نهاية الفلسفة، هو حديث عن .. ومن ثم العمل على إزاحة المعضلة وتغيير الواقع..لمعرفة قوانينها 
نهاية الفكر ، ونهاية الوظيفة الجوهرية المرتبطة باستشراف المستقبل أو تحليل الواقع وتغييره، وفي هذا السياق ، نقول ، 

جنب مع الحديث عن البدايات ، إذن ...زم تاريخها منذ بدايتها ، ويتواجد جنبا الى إن الحديث عن نهاية الفلسفة قد ال
أليس المفكر هو من يهوى ....فكل حديث عن النهاية هو بداية لشيء ما ، وكل حديث عن البداية هو نهاية ألمر آخر 

وهذه االحاطة آمل أن ... ن األجوبةصناعة السؤال وحرفة االستفهام؟ كذلك فن صناعة السؤال يستلزم اإلحاطة بالكثير م
تكون متوفرة بالمعنى النسبي لدى رفاقي وأصدقائي من أجل تعميق معارفهم في خدمة ممارساتهم من اجل التغيير ، 

 .األسئلة التي يطرحها" قدر " فبقدر ما يتملك المرء من أجوبة، كذلك يكون 
*************************************************************** 

06/0/2105 
 ......العداء لالمبريالية االمريكية ومقاومتها شرط أول من شروط وطنية كل عربي

لقد قامت على ، فإننا لن نجد في تاريخ الواليات المتحدة إشارة واحدة إلى إيمانها بالسالم، إذا عدنا إلى التاريخ مجددا  
، لقد حصدت واقتلعت الهنود وأرواحهم دون رحمة، لة الصهيونية وهو العامل المشترك مع الدو ، االغتصاب والعنف

في كوبا والفلبين ( من أجل السيطرة) وحاربت ، "العبيد"واستعبدت وأذلت السود األفارقة أو ، وخاضت حربا  أهلية طاحنة
، واستخدمت كل أنواع ( لعراقانستان واومؤخرا  في أفغ)وهاواي والصين واليابان وكوريا وفيتنام وأوروبا وأميركا الالتينية 

وها هي اليوم تتحدى ارادة الشعوب لتمارس عدوانها على بلداننا العربية بهدف تفكيك وحدتها لحساب ، أسلحة الدمار
وما  –وفي ذلك كله كان االمبرياليون األمريكيون ... مصالحها ومصالح اتباعها من القوى الرجعية والطائفية الظالمية

ويدمرون بالدنا ليعمّروا بلدان النظام ، يقتلون ليحيوا على حساب دماء الشعوب الفقيرة وثرواتها، لة أصحاب رسا-زالوا 
االمبريالي ، لدرجة أن هذا الوله بالعنف ، والتنافس على تطويره ، والمباهاة بممارسته بات من أبرز وجوه الثقافة الشعبية 

" أندرو جاكسون" وورقة العشرين دوالر مزينة بصورة الرئيس ، لسفاحينفمعظم ساحات أمريكا مزينة بتماثيل ا، األمريكية 
الذي كان يستعذب مشاهدة سلخ (  0565-0525هو الرئيس األمريكي السابع (  0554يونيو  5 - 0555مارس  04)

وكل ، لعنفومعظم برامج التلفزيون والسينما تتبارى في تمجيد ا، والصحف اليومية تعج بأخبار الجرائم، رؤوس الهنود
  . حركات السالم في أمريكا متهمة بالخيانة
من أهمها ، يديرها العديد من المؤسسات العسكرية والمدنية األمريكية، ان هذه الروح المسكونة بالعنف واإلرهاب 

ترات يقبع رجال ونساء أمام شاشات كومبيو : " بقوله  "Tristram Coffinتريسترام كوفين"الذي يصفه لنا " البنتاجون"
إن دين هذه المؤسسة وصوفيتها العسكرية هي مزيج من مسيحية ، جاهزة إلرسال الموت إلى أي مكان من العالم

  . "Nikeنايك" الصليبيين ومن عبادة إلهة النصر 
هذه  الوطنية والقومية واليسارية في كل العواصم العربية ، تواجه في:لذلك فإن القوى واألحزاب الديمقراطية بكل اطيافها 

اللحظة ، تحديا  كبيرا  ، سيحدد مصيرها ووجودها ومستقبلها ، فإما أن تسارع إلى الخروج صوب تفعيل النهوض 
الديمقراطي الثوري الجماهيري لمجابهة وادانة ورفض ومقاومة العدوان االمريكي والوجود الصهيوني ، أو أن هذه القوى 

 فككها تمهيدا  إلسدال الستار عليها وتجاوزهاواالحزاب ستكون عرضة لتزايد عوامل تراجعها وت
*************************************************************** 
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05/0/2105 
المعرفة بالنسبة لي ال تتوقف عند المعرفة األولية التي تتشكل في األذهان عن طريق ..... غازي الصوراني

لظواهر واألشياء من حولنا في الطبيعة كما في المجتمع والفكر ، إدراكا  ، دوما  ، إلدراك ا الحواس فحسب، بل تتخطاها
 .عقالنيا  

إن ما يشكل هاجسا  بالنسبة لي ، باالستناد إلى هذا اإلدراك العقالني، محاولة فهم األسباب التي تحول دون تطور أو 
بل الكفيلة بتجاوز الواقع الراهن ، هنا تتجلى تقدم المجتمع الفلسطيني والمجتمعات العربية عموما ، وصوال  إلى معرفة الس

 .مدخل رئيسي لوعي حقيقة الواقع والمشاركة الفعالة في تغييرهالرؤية العقالنية العلمية ومنهجها الجدلي ك
إن المعرفة التي أدعو إلى امتالكها ووعيها، هي المعرفة المشغولة بالعلم واالستكشاف المرتكز إلى العقل والتجربة ، 

يص البحث المعرفي من المواقف المسبقة ومن جمود األفكار، كمدخل ال بد منه لتحرير الواقع العربي من حالة وتخل
 .التخلف والتبعية والخضوع

إن تحرير فكرنا العربي من حالة الجمود واالنحطاط، يتطلب اعتماد العقل كأداة وحيدة للتحليل، والعقالنية كمفهوم يستند 
جدلي، سيدفع بفكرنا العربي صوب الدخول في منظومة المفاهيم العقالنية التي تقوم على أن للعقل على المنهج العلمي ال

  .دورا  أوليا  ومركزيا  في تغيير الواقع والتحكم في صيرورة مستقبله
*************************************************************** 

05/0/2105 
 ن نربط ممارستنا في صراعنا وتناقضنا الرئيسي التناحري مع العدو الصهيونيالشيء يمنعنا أ: أقول بوضوح 

االمبريالي مع صراعنا وتناقضنا الرئيسي السياسي مع العدو الطبقي المتمثل في القوى اليمينية والليبرالية الرثة المستسلمة 
  .عموما وقوى وحركات وأنظمة الرجعية الظالمية خصوصا

*************************************************************** 
05/0/2105 

غزة عاتبه وحزينه من وعلى الفصائل واالحزاب والمثقفين وما يسمى بالمستقلين وعلى كافة الحركات السياسية 
القاهرة يا من توافقتم في : ايها الفصائل .. وتسألهم جميعا .. بمختلف اطيافها من اليمين والوسط واليسار  الفلسطينية
ما الذي تنتظرونه لكي تطبقوا اتفاقكم هذا من خالل الضغط الشعبي في مخيمات " .. المصالحة الوطنية"على تنفيذ 

ومدن وقرى الضفة الغربية وفي مخيمات سوريا وفي مخيمات لبنان واالردن ؟ اين هي المظاهرات الشعبية في هذه 
معاناة بفعل الحصار واستمراراالنقسام والفقر ي تتعرض لمزيد من الالتجمعات للتضامن مع اخوتكم في غزة الجريحة الت

والبطالة الى درجة اقترابها من االنهيار االقتصادي والمجتمعي والنفسي بسبب فشل المصالحة أو افشالها بذرائع مختلفة 
اتكم وتنديداتكم اين هي جماهيركم لتعبر عن احتجاجاتكم واعتصام... غير مقبولة من طرفي االنقسام فتح وحماس

؟ ام انكم تنتظرون الجمعة لكي تؤدوا صالة الغائب على غزة ؟ ..واصراركم على تنفيذ المصالحة تحقيقا لطموحات شعبنا
يبدو واضحا ان عزلتكم عن جماهيركم في الضفة ومخيمات الشتات باتت فجوتها على درجة من االتساع تحول دون 

المصالحة او كما اسميه اضعف االيمان إن لم يكن مؤشرا على مزيد من  ممارسة بعض الضغوط او التظاهر لتنفيذ
 .هبوطكم وتراجعكم وفقدانكم لمصداقيتكم

*************************************************************** 
05/0/2105 
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األهداف التحررية إن الموقف المقاوم للظلم الطبقي واالستبداد ومقاومة المحتل هو موقف واعي بشكل مسبق ب
في شكله العفوي أو الطليعي ال يتحقق رد الفعل المقاوم لالستبداد او لالحتالل أو .. وبدون ذلك الوعي ..  والديمقراطية

إن .. إن الوعي بالظلم االجتماعي وباالستغالل هو المقدمة الضرورية لعملية التغيير االجتماعي .. الظلم االجتماعي 
هي موقف فلسفي بشكل مباشر أو غير مباشر ، كما إن االلتحاق الطوعي في العمل الحزبي هو كل أشكال هذا الوعي 

 –عبر المعرفة  –شكل متطور للموقف الفلسفي وانتقاله من شكله البسيط إلى شكله وجوهره الطليعي ، هنا يتحول الوعي 
 .إلى اراده واعية من أجل التغيير الثوري والديمقراطي

*************************************************************** 
04/0/2105 

تحدد بشكل أو بآخر مصيرنا ( كمثقفين ديمقراطيين عرب) إن التحكم في الواقع وكيفية فهمنا لفكرة االختالف 
األمام من  عبر الديمقراطية والتطور والتقدم والصعود إلي( االختالف) بمعنى كيف سنتعامل مع هذه الفكرة  - المستقبلي

خالل بديلنا الوطني الديمقراطي التقدمي النقيض ،عبر فهمنا لطبيعة الصراع الحالي وشكل أو أسلوب مواجهة هذا 
ن هذا الفهم مشروط بمعرفة صورة واقعنا المجتمعي والسياسي الراهن في كل قطر عربي تمهيدا لمعرفتنا  الصراع ، وا 

 .بصورة الوطن العربي بكل تفاصيلها
*************************************************************** 

04/0/2105 
تحدد بشكل أو بآخر مصيرنا ( كمثقفين ديمقراطيين عرب) إن التحكم في الواقع وكيفية فهمنا لفكرة االختالف 

 .المستقبلي
*************************************************************** 

04/0/2105 
تحاق الطوعي في العمل الحزبي هو شكل متطور للموقف الفلسفي وانتقاله من شكله البسيط إلى شكله وجوهره االل

 الطليعي من اجل التغيير الثوري
*************************************************************** 

05/0/2105 
ان معظم الناس من حوله منسوجين باالنتهازية ما مصير حماسة المرء وقلقه إذا ك.....رفاقي اصدقائي أحبتي 

  والخداع واألكاذيب والنفاق ؟؟؟
اجابتي على سؤالي تكمن في ذاتي التي افرزت هذا الكم من مشاعر االلم والحزن التي حملتها كلمات السؤال الذي ادرك 

االنتهازيين والمنافقين والمرتدين تماما انني لست اول من يتساءل عن مصير حماسته او اراءه وكتاباته في محيط يزخر ب
نوازع تعكس لحظات  -دون مكابرة  -والمدعين، ويستولد حالة االغتراب التي تثير بدورها نوازع القلق ، وهي عندي 

العقل ، لكنها تمدني بالمزيد من عناصر القوة المعنوية في كسر وتحدي االغتراب، فأجد  انفعالية تمتزج فيها العاطفة مع
وروحي ما يدفعني الى مزيد من الكتابة التي اسعى دوما ان تكون علمية وموضوعية ال تعكس الواقع المعاش في عقلي 

لذلك ال استطيع ان انفرد او اتخلى عما ..فحسب ، بل ايضا تضيء شمعات ينتمي ضيائها واشراقها لمستقبل ال بد آت
مثالي رفاقا واصدقاء ماديين علمانيين ثوريين انا فيه ليس النني اسهم في صنعه وتخليق جنينه مع آخرين من ا

كما ان ما اكتبه احاول ان اودع فيه قطعة من عقلي وروحي واثقا من تفاعلهما ... ديمقراطيين منتشرين في كل االرض
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.. حزبي..مع ارواح وعقول الكثيرين، اذ ال يمكن ان تفتر حماستي ، وال يمكن ان اتخلى عن التزامي وانتمائي بجبهتي 
الن االعظم واالصعب في النضال السياسي ..بالتالي ال استطيع وال يمكن ان أعيش معزوال في ذاتي او بين جدراني و 

والمعرفي والكفاحي هو القادم، وهو يحتاج الى مزيد من الشجاعة الفكرية والسياسية والمجتمعية في مواجهته ، وازعم انني 
ن كتاباتي المفعمة بتفاؤل االرادة ومستقبل اليسار كحامل للحداثة والنهوض قد بدأت حملتي ضده في كتاباتي مؤخرا ، اذ ا

  .مع مودتي للجميع..والتحرر وللعدالة والحرية معا هو جوابي الصريح على سؤالي المتشاءم 
*************************************************************** 

05/0/2105 
أكبر من الجميع في الوقت الذي  خصوصا أن تكف عن رفع شعار فلسطين على الفصائل عموما وفتح وحماس

تمارس فيه فئويتها وحزبيتها فوق فلسطين وفوق الجميع وفوق معاناة الناس وفوق جثث األحياء وفوق تسول األطفال 
اإلجابة على سؤال  وفوق استرزاق النساء بأثدائها وفوق آالف الخريجين والعاطلين والمسحوقين والمهمشين المرتعبين من

المستقبل وسؤال غزة الى أين والضفة الى أين والقضية الى أين وفلسطين الى أين والجميع يدرك الى أين وكيف ستكون 
نهاية المشروع الوطني الفلسطيني إذا بقيت هذه الفصائل تتوهم أنها أكبر من قضيتها وتضحيات شعبها ودون العودة 

ادة االعتبار لوحدة األرض والشعب والقضية ستصدق فينا نبوءة مظفر النواب ونصبح نحن لبديهيات الوحدة الوطنية و إع
 .يهود التاريخ ونعوي في الصحراء بال مأوى

*************************************************************** 
05/0/2105 

الناس من حوله منسوجين باالنتهازية  ما مصير حماسة المرء وقلقه إذا كان معظم.....رفاقي اصدقائي أحبتي 
 والخداع واألكاذيب والنفاق ؟؟؟

*************************************************************** 
05/0/2105 

من امثالي رفاقا  ال استطيع ان انفرد او اتخلى عما انا فيه ليس النني اسهم في صنعه وتخليق جنينه مع آخرين
كما ان ما اكتبه احاول ان اودع فيه قطعة من ... لمانيين ثوريين ديمقراطيين منتشرين في كل االرضواصدقاء ماديين ع

عقلي وروحي واثقا من تفاعلهما مع ارواح وعقول الكثيرين، اذ ال يمكن ان تفتر حماستي ، وال يمكن ان اتخلى عن 
الن االعظم واالصعب في ..في ذاتي او بين جدراني التزامي وانتمائي ، وبالتالي ال استطيع وال يمكن ان أعيش معزوال 

النضال السياسي والمعرفي والكفاحي هو القادم، وهو يحتاج الى مزيد من الشجاعة الفكرية والسياسية والمجتمعية في 
  .مواجهته

*************************************************************** 
05/0/2105 

اذ ال يمكن  دع فيه قطعة من عقلي وروحي واثقا من تفاعلهما مع ارواح وعقول الكثيرين،ما اكتبه احاول ان او 
ان تفتر حماستي ، وال يمكن ان اتخلى عن التزامي وانتمائي ، وبالتالي ال استطيع وال يمكن ان أعيش معزوال في ذاتي 

حي هو القادم، وهو يحتاج الى مزيد من الن االعظم واالصعب في النضال السياسي والمعرفي والكفا..او بين جدراني 
  .الشجاعة الفكرية والسياسية والمجتمعية في مواجهته

*************************************************************** 
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05/0/2105 
ال استطيع ان أعيش معزوال في ذاتي او بين جدراني الن االعظم واالصعب في النضال السياسي والمعرفي 

 . كفاحي هو القادم، وهو يحتاج الى مزيد من الشجاعة الفكرية والسياسية والمجتمعية في مواجهتهوال
*************************************************************** 

05/0/2105 
 االعظم واالصعب في النضال التحرري والديمقراطي هو القادم، وهو يحتاج الى مزيد من الشجاعة الفكرية

 .. والسياسية والمجتمعية في مواجهته
*************************************************************** 

05/0/2105 
على العديد من وثائق  على الرغم من توقيع كل من حركتي فتح وحماس ومعهما كافة الفصائل والقوى الوطنية،

ررة بدون جدوى، لم تعد اليوم محل سخرية وتندر أبناء شعبنا المتك" المصالحات"الوفاق أو المصالحة ، إال أن هذه 
فحسب، بل باتت لألسف مصدرا  لمزيد من تراكم عوامل القلق واالحباط واليأس ، وهي عوامل أودت بقطاعات واسعة من 

الي لحركتي فتح ليس عن احترامهم وتقديرهم للتاريخ النض -بالمعنى النسبي الواسع –ابناء شعبنا إلى القطيعة أو التخلي 
 .وحماس، بل نالحظ اليوم نوعا  من التراجع في مفاهيم الوطنية واالنتماء والنضال الوطني

*************************************************************** 
05/0/2105 

مشهد الديمقراطية  لنضال ضد العدو االمبريالي الصهيوني لن تتحقق اهدافه اال في موازاة النضال من اجل تحقيق
 والعدالة االجتماعية

*************************************************************** 
05/0/2105 

ال يعني هذا  مائة عام من نضال شعبنا وتضحياته الغالية ،ومائة عام من الخسارة بسبب قيادات رخوة وهابطة،
مراجعة ما جرى ، بحثا  عن أفق وطني تحرري وديمقراطي تقدمي جديد  أبدا  الكّف عن النضال الوطني والديمقراطي ، بل

، يفصل بين الوهم والحقيقة ، كما يفصل نهائيا بين االنقسام وبين الوحدة الوطنية التعددية ، واخيرا يفصل بين االلتزام 
تحّزب الحسابات الوطني واهداف ومصالح الشعب من جهة وبين الصراع على المصالح الفئوية بين فتح وحماس و 

 .االنانية الرثة من جهة ثانية
*************************************************************** 

05/0/2105 
االغلبية الساحقة من ابناء شعبنا الفلسطيني في الوطن والمنافي تستشعُر في هذه اللحظة مرارَة االنقساِم 

لفئوية بين فتح وحماس، الذي أدى الى تفكيك وتهشيم االفكار الوطنية على السلطة والمصالح ا والصراِع الداخليِ 
التوحيدية وما نتج عنها من حالة تختلط فيها مشاعر الضياع والتوهان والقلق واالحباط واليأس بعد ان تم ازاحة وتفكيك 

قوة االكراهية ومراكمة المفاهيم الرؤى الوطنية والعالقات الديمقراطية لحساب مفاهيم االنحطاط االجتماعي واالستبداد وال
االخالقية البائسة واالنتهازية التي ترعرعت في مجتمعنا خالل سنوات االنقسام الماضية وابرزها ، االتكالية او الالمباالة 
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وتشرين اول  2100،واليأس من تحقيق الحد االدنى من شروط المصالحة التي وقع عليها الجميع في القاهرة ايار 
2105. 

*************************************************************** 
05/0/2105 

، وان إنَّ النضال من أجل تكريس مبادئ وأسس وآليات المصالحة الوطنية َيدُعونا... االصدقاء والرفاق االعزاء
قوق نا وكرامت نا الوطنية والشخصية، وانتهاك ح.. والمقاومة بكل أشكالها الشعبية والكفاحية تدعونا .. الوحدة الوطنية ت دعونا

القدس، المعازل و االستيطان السرطاني في الضفة الغربية، الحصار ...الوضع الراهن والمستقبلي لعاصمتنا الخالدة 
المفروض على شعبنا وبخاصة الحصار المفروض على قطاعنا الحبيب، ُأسر وأبناء آالف الشهداء والجرحى، آالف 

مشردين الذين ال يجدوا مكانا  يأويهم بعد أن دمر العدو العدوان الصهيوني على غزة، آالف ُأسر الالبيوت التي دمرها 
بيوتهم وأصبحوا بال مأوى، آالف العاطلين عن العمل وتزايد مظاهر القلق واالحباط والفقر والبطالة والتشرد، آالف اإلخوة 

العدو في زنازين الفاشية والعنصرية الصهيونية وفي مقدمتهم  والرفاق من المناضلين االبطال المعتقلين الذين يواجهون
رفيقنا المناضل أحمد سعدات واألخ المناضل مروان البرغوثي واألخ المناضل عبد اهلل البرغوثي واألخ المناضل عزيز 

ب الذين بدأت تبتلعهم دويك، عذاباُت أهلنا في مخيم اليرموك وكل مخيماتنا في سوريا، معاناُة أهلنا في لبنان، مئات الشبا
زالة كل ... بحار العالم في سعيهم للهروب من واقع غزة المرير الراهن  كل هذه القضايا تدعونا لمزيد من النضال لطرد وا 

مظاهر التشاؤم في صفوف شعبلنا عبر تحقيق وبلورة المصالحة الوطنية وتعزيز صمود أبناء شعبنا في مواصلة نضاله 
  .لوطنيةمن اجل تحقيق أهدافه ا

*************************************************************** 
05/0/2105 

ثارة الحوار بين الناس، وحفز التفكير والحوار  أفضل ما يمكن أن يحققه رأي أو فكرة ما، هو تحريك العقل وا 
ضافة خبرة إنسانية جديدة.للمساهمة في حل المشكالت الديمقراطي  .وا 
وفر فرصة معرفة اآلخر فحسب، بل ُيؤ مِّن معرفة الذات أيضا ، ، فالفكر الجاد يعدُّ أفكاره حوارا  مع المجتمع فالحوار ال ي

 .وبحثا  عن اإلجابات واالستنتاجات المحكمة
كما وتفترض ثقافة الحوار اختيار الحوار العقالني، وتجنب سلوك الكراهية والخصومة واإلثارة وتضخيم عيوب اآلخرين، 

 .ونبذ أسلوب التآمر والقتل واالرهاب. غبة في االنتصار والهيمنةوالر 
*************************************************************** 

05/0/2105 
ثارة الحوار بين الناس، وحفز التفكير والحوار  أفضل ما يمكن أن يحققه رأي أو فكرة ما، هو تحريك العقل وا 

 .الديمقراطي
*************************************************************** 

05/0/2105 
تفترض ثقافة الحوار العقالني تجنب سلوك الكراهية والخصومة واإلثارة وتضخيم عيوب اآلخرين والرغبة في 

 .االنتصار والهيمنة
*************************************************************** 
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21/0/2105 
 !! واستمرار التخلف وفقدان الرؤية...الخطاب العقالني العربي عن 

طالما أن الخطابات المعرفية للفلسفة العقالنية والتنويرية في بالدنا العربية تعيش نوعا من األزمة الفكرية اوالجمود 
اني من االحتباس النظري نعيش الفراغ بعد ان اضعنا زمام المبادرة وفقدنا البوصلة ، ونع -كعرب–فمعنى ذلك أننا .... 

والعملي والتخلف في مستويات المعرفة العلمية والخلق واالبداع، فسقطنا في الثرثرة واللغو الشكلي الميتافيزيقي دون ان 
المفاهيم الحداثية ،  تتقدم مجتمعاتنا العربية خطوة الى األمام على صعيد كسر التبعية والتخلف او على صعيد ابداع

ثارة المشكال يجاد الحلول المناسبة لها، بل تقهقرنا وتراجعنا عما كنا عليه في بداية القرن الماضي وا  ت الحقيقية لثقافتنا، وا 
مع اشراقات الكواكبي واالفغاني ومحمد عبده وعلى عبد الرازق وانطوان مارون وسالمة موسى وطه حسين وشبلي شميل 

 !!خامس عشر ؟؟؟؟وها نحن اليوم نعود الى تخوم القرن ال… ولطفي السيد
مهما اختلفنا او اتفقنا مع هذه الطروحات أو غيرها، فإن فقدان الرؤية العقالنية التنويرية المتبصرة ، .. على أي حال 

يؤدي ال محالة إلى مفاقمة أزمات أحزاب وفصائل اليسار إلى جانب حالة الركود والتخلف واالستسالم لآلخر أو إلى 
مما يعني أن الفكر العربي ( خاصة في الذهنية الشعبية العفوية ) اليقين في أي شيء الشك المطلق أي إلى فقدان 

الحديث غير قادر على تقديم إجابات ناجعة للخروج من واقعه المهزوم ، إال إذا توفرت القوى الثورية القادرة على ممارسة 
ثقافي والسياسي جنبا  إلى جنب مع التغيير الحسم المعرفي العلمي ، والقادرة على المجابهة والتغيير بالمعنيين ال

 .االقتصادي للنمط الرأسمالي التابع والمشوه
إذن على احزاب وفصائل اليسار العربي أن تراجع مسارها، كي تعود لالهتمام باألسئلة التنويرية العقالنية الديمقراطية 

جتماعية االقتصادية الثقافية الواضحة المعالم على التقدمية الكبرى، واالجابة عليها ومن ثم صياغة رؤيتها السياسية اال
 فهل تفعل؟ أم ان الستار سيسدل عليها ويولد الجديد من احشائها او خارجها ؟...طريق المستقبل 

 
*************************************************************** 

21/0/2105 
لالهتمام باألسئلة -من منظور ماركسي  -ا، كي تعود على احزاب وفصائل اليسار العربي أن تراجع مساره

العقالنية الديمقراطية التقدمية الكبرى، واالجابة عليها ومن ثم صياغة رؤيتها السياسية الوطنية التحررية  التنويرية
ليها ويولد فهل تفعل؟ أم ان الستار سيسدل ع...االجتماعية االقتصادية الثقافية الواضحة المعالم على طريق المستقبل 

 الجديد من احشائها او خارجها ؟
*************************************************************** 

21/0/2105 
بقدر ما يستدعي النضال السياسي والديمقراطي الداخلي أناسا على درجة عالية من االستقالل السياسي و 

، يقوم انحطاط السلطة على تعميم االستالب والتبعية الشخصية  والمعتقد واإلرادة والمسؤولية الفكري وحرية الرأي
االسالم السياسي / واإللحاق ، فرجل السياسة االستبدادية ال يقبل بأقل من الخضوع إلرادته الجائرة، ورجل الوصاية الدينية

ر السلطة السياسية والدولة، فالطغيان األول يقوم على احتكا. ال يطلب أقل من التسليم الكامل بتفسيره وتأويله وروايته
بينما يقوم الطغيان الثاني على احتكار الرأي والفكر، وكالهما ال يتناقض ابدا مع النظام االمبريالي ، اذ أن جوهرهما 

 .الطبقي الكومبرادوري الرأسمالي الرث والتابع هو جوهر واحد
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*************************************************************** 
21/0/2105 

المتكررة ، لم تعد اليوم محل سخرية أبناء شعبنا فحسب، بل باتت مصدرا  لمزيد من " المصالحات"وثائق الوفاق أو 
 . عوامل االحباط واليأس

*************************************************************** 
20/0/2105 

 ...عن الحاكم والرعية في بالدنا العربية

منتصف القرن العشرين إلى يومنا هذا ، بقي مفهوم المواطنة في مجتمعاتنا العربية محصورا  في إطار نخبة من  منذ
المثقفين ، في ظل هيمنة أنظمة رجعية تابعة أو أنظمة وطنية شمولية مستبدة ، األمر الذي أدى إلى ضعف انتشار هذا 

سية حتى منتصف القرن العشرين، نجد أن المفهوم السائد هو مفهوم المفهوم ، فعندما نعود إلى األدبيات الفكرية والسيا
الرعية ، بمعنى أن الناس رعايا للخليفة أو اإلمام أو السلطان أو الملك أو األمير ، وظل هذا المفهوم ساريا  حتى بعد قيام 

رعايا السلطة أو نظام الحكم أو  –وحتى المرحلة الراهنة –، حيث بقية الناس أو الشعوب " الجمهورية " ر األنظمة وانتشا
 -، وهي رعية "الخليفة"الجماعة اإلسالمية أو " أمير"على وجه الدقة رعايا للملك أو الرئيس أو الحاكم او ما يسمى 

محكومة بكل مظاهر االستبداد والقمع واالستغالل واإلفقار والبطالة، األمر الذي يدفع بقسم كبير  -خاصة الشرائح الفقيرة 
ه الشرائح التشبث بالنظام الحاكم أو الخوف منه واالستسالم له، لتأمين لقمة عيشه ووظيفته، أو االلتحاق من هذ

بالجماعات والحركات اإلسالموية بوهم الخروج من اوضاعهم البائسة، خاصة في ظل المأزق السياسي االجتماعي 
العربية، التي باتت اليوم عاجزة ومعزولة عن االقتصادي الراهن، الذي تعيشه مجمل اطراف ومكونات حركة التحرر 

جماهيرها، األمر الذي عزز من سيطرة الطغيانين الرئيسيين في المجتمعات العربية، األنظمة الحاكمة وجيوشها من جهة، 
 .وجماعات اإلسالم السياسي من جهة ثانية، دون أي تأثير فعال للقوى الديمقراطية واليسارية العربية

م حركة تحرر عربية تعيش حالة من النكوص، تشير إلى طبيعة مأزقها الراهن، التي تدل على العجز إذن ، نحن أما
الواضح ، في ظروف ومستجدات يبدو فيها الباب مشرعا  ليس أمام استمرار مشهد الصراعات الطائفية والمذهبية الدموية 

جماعات اإلسالم السياسي السنية من خالل جماعة بذرائع دينيه، سلفية سنية أو شيعيه، تتصدر المساحة الكبرى منها 
فحسب ، بل أيضا  ، بات الباب مشرعا  امام مزيد من " تنظيم داعش"اإلخوان المسلمين والقاعدة والنصرة عموما  و 

 .الهيمنة االمبريالية الصهيونية على مقدرات الوطن العربي
-الحوار المتمدن...لوطني والقومي الديمقراطي التقدميا..على طريق النهوض العربي ...من دراسة غازي الصوراني )

  -(05/  0/  2105 - 4155: العدد
*************************************************************** 

20/0/2105 
 ال الرعية، بما هي رعيه،"في بالدنا يبررون استبدادهم الطبقي بذريعة تراثية تقوم على أن " الملوك والرؤساء"

" تعرف مصلحتها، وهنا ال يظهر من جوانب المشاركة إال الواجبات والخضوع لألوامر ، أما الحقوق فتختفي باعتبار أن 
ال يهضم الناس حقوقهم، لكن دون االعتراف بها كحقوق إن حصلت، بل باعتبارها فضائل من الراعي " الراعي الصالح

 .?!فالحق للمحكوم سوى التضرع( لحاكم حقه ، واطلبوا من اهلل حقكماعطوا ا)، ومن هنا انتشر المثل الشائع "الحاكم"
*************************************************************** 



75 

 

20/0/2105 
 ....عن المواطنة والمصالحة

حكم العالقة السياسية ُأشير إلى أن وعي مفهوم المواطنة ، واإلقرار به كمرجعية ، يشكل بدوره أساسا  معرفيا  ومجتمعيا ، ي
وينظمها بين حركات اإلسالم السياسي، وبين الحركات الوطنية الليبرالية واليسارية العلمانية ، وفق أسس ونواظم دستورية 
وسياسية ومجتمعية محددة ، تمثل الحد األدنى المشترك بين جميع األلوان السياسية، وبدون ذلك، ال جدوى من الحديث 

ن االتفاق على تلك األسس هو الشرط األساسي لضمان انتقال المصالحة من طابعها الشكالني، إلى عن المصالحة، إذ أ
محتواها وطابعها الوطني والديمقراطي العام ، الذي يضمن وأد الصراع واالقتتال الدموي واالحتكام لتلك األسس عبر 

النظام السياسي التعددي الفلسطيني وثوابته، وأهدافه  الحوار المشترك ، الهادف إلى توفير العناصر الكفيلة باستعادة وحدة
 .الوطنية العامة في التحرر الوطني والديمقراطي

*************************************************************** 
22/0/2105 

والجمود عندها  ، وان اي شكل من اشكال تقديسها االيديولوجيا هي رؤية ومحددات فكرية قابلة للتطويروالتجديد
  .على البقاء اسرى للماضي -بغباء  -ليس اال دليال على عجز اصحابها عن مواكبة التطور وحرصهم 

*************************************************************** 
22/0/2105 

 -بغباء  -طور وحرصهم اي شكل من اشكال تقديس االيديولوجيا ليس اال دليال على عجز اصحابها عن مواكبة الت
 . على البقاء اسرى للماضي

*************************************************************** 
22/0/2105 

إنها  األيديولوجيا الليبرالية تعتمد على وظيفتها العملية االجتماعية أكثر من اعتمادها على وظيفتها النظرية،
كما  –زاوية أصحاب الثروات، مالكي الثروة ووسائل اإلنتاج، حيث قدمت الليبرالية إطار ضروري للحياة االجتماعية من 

صورة عامة للمجتمع بوصفه كال يتألف من ذوات فردية حرة، صورة إلطار شامل، يضم قطعا " –يقول ابراهيم فتحي 
ل  وأجزاء ودوائر مختلفة ومترابطة في آن واحد، وهذا اإلطار األيديولوجي هو الناظم الرئ يس للنظام الرأسمالي، الذي ُأح 

تحت عنوان المجتمع )راده، محل المكانة االجتماعية الموروثة ألول مرة، على أرض الواقع الفعلي، العقد القانوني بين أف
، وفي هذا النظام، أصبح جمع الثروة لذاتها هو المحرك األساسي للنشاط اإلنساني باسم (المدني والديمقراطية السياسية

 .» حرية الفردية وحرية السوق والمنافسةال
في خديعة الوعي الجماهيري الذي انطلت عليه حالة التطابق  -بوسائل متعددة-ونتيجة لكل ذلك نجحت القوى الليبرالية 

بين الليبرالية والديمقراطية، مع أن ذلك التطابق المزعوم يرفضه  -والتي يروج لها بعض المثقفين في بالدنا-الشائعة 
ظلت الليبرالية ترتكز على أسس معادية «تتبع التاريخي لنشأة  مفهوم الليبرالية وتطور ها، ففي سياق تطورها التاريخي ال

للديمقراطية طوال نشأتها، ولم تكن هناك رابطة جوهرية تجمعها، ولن نجد ليبراليا واحدا دافع أيام النشأة المفترضة عن 
يح للمجالس التنفيذية المنتخبة، ويرجع ذلك الى أن األيديولوجيا الليبرالية، حق أغلبية الشعب في التصويت أو الترش

وضعت التزامها األصيل، رهنا بحق الفرد في ملكية حرة ال تعيقها العوائق، فالليبرالية في جوهرها ظاهرة رأسمالية تنتمي 
في الملكية والدخل ال إلى المساواة، فلو الى حرية الملكية والبيع والشراء ومنطقها الحتمي يؤدي إلى التفاوت الصارخ 
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منذ البداية كانت » الليبرالية«ذلك أن . تحققت درجة من المساواة لما كان للمنافسة وتراكم رأس المال أي حافز يستحثهما
لقد مثلت مصالح البرجوازية التجارية والصناعية في صراعها ضد الحكم المطلق ومؤسساته : تحارب في جبهتين

ة، كما حاولت الحد من أي مطالب ديمقراطية واسعة النطاق بعيدة المدى من جانب راديكالية البورجوازية الصغيرة التقليدي
 .والجماهير الشعبية

كانوا دائما  وسيبقون دائما  ضحايا للتضليل والتضليل الذاتي في السياسة، الى أن  -كما يقول لينين بحق-لكن الناس 
ملة أو تصريح أو وعد إن كان أخالقيا  أو دينيا  أو سياسيا ، مصالح هذه أو تلك من يتعلموا أن يجدوا وراء كل ج

 .»الطبقات
*************************************************************** 

26/0/2105 
، ثم أصبح هذا ويعني المعرفة ووضوح الفكر Enlightenment مصطلح التنوير في اللغات األوروبية هو

طلح عنوانا  أو رمزا  لعصر من عصور التطور في أوروبا، هو عصر التنوير، انعكاسا  ألنوار العقل وتحريره من المص
قيود األساطير والخرافات ومن هيمنة الكنيسة واالقطاع ، ومن ثم االنتقال من التخلف الحضاري إلى التقدم والنهوض، 

انية والليبرالية ، وصوال  إلى تأسيس نظام ديمقراطي علماني نقل أوروبا استنادا  إلى مجموعة من الفلسفات العقالنية واإلنس
انه عصر التحرر العقلي الذي اتخذ ...من عصور الظالم اإلقطاعي إلى عصر النهضة والحداثة والديمقراطية والمواطنة

سطى وهيمنة رجال من ظلمات العصور الو  -في أوروبا–شكل المشروع الفكري والنضالي الذي مهد لتخليص اإلنسان 
  .ُأمراء اإلقطاع والكنيسة

*************************************************************** 
26/0/2105 

 :( .م0772 –. م0961) فرانسوا فولتير 

حياته  فهو الكاتب الكبير والعالم السيكولوجي وفيلسوف الحضارة والتاريخ؛ عاش كل.. لقد خلد تاريخ الثقافة اسم فولتير
مناضال  ضد الكنيسة والتعصب الديني وضد األنظمة الملكية وطغيانها؛ وقد تعرض بسبب آراؤه للمالحقة واألضطهاد 

 ."كانديد"وكتب فيها أجمل مؤلفاته ( جنيف)حتى أنه قضى معظم سنوات عمره بعيدا  عن فرنسا في ألمانيا وسويسرا 
في صفات اهلل لكونها تفتقر إلى البرهان ، ورغم _ اإليجابية_الديانات وحول موقفه من الدين رفض فولتير جميع تعاليم 

ذلك فقد رفض اإللحاد لكونه يشكل خطرا  على النظام االجتماعي القائم على الملكية الخاصة ، نالحظ هنا أن موقف 
 . فولتير الرافض لإللحاد ، ليس سوى تعبيرا  عن المصالح المباشرة للبرجوازية الصاعدة

 :ر وعصر التنوير الفرنسيفولتي
اعترف نقاده واعداؤه بان الشيطان قابع في نفسه، وكان ديمستر يسمي فولتير بالرجل الذي وضعت جهنم في يديه كل 

  .نارها وقوتها
كان فولتير قبيحا  بشعا ، مختاال ، معجبا  بنفسه، فصيحا بذيئا ، لقد كان رجال  يحمل أخطاء زمنه وعصره ومع ذلك فقد كان 
ينقلب احيانا  ويصبح لطيفا  رصينا ، سخيا  مسرفا  في تبديد نشاطه وماله في مساعدة أصدقائه وتحطيم اعدائه، وكان قادرا  

 .هذا هو فولتير الرجل المتناقض. على قتل عدوه بضربة قلم
لمثير فيه هو ولكن هذه الصفات كلها خيرها وشرها صفات ثانوية ال تدل على حقيقة فولتير، الن الشيء المدهش ا

 .خصوبة وتألق عقله الذي ال ينضب او يكل
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لقد كتب في حياته تسعة وتسعين كتابا ، تتألق كل صفحة من صفحاتها بنور الحكمة والفائدة، على الرغم من تنقلها من 
 .وامتاز بشجاعته وسعة اطالعه وصراحته. موضوع الخر حول العالم

سة والخرافات، قضت على هذه القضايا التي كانت تدب فيها الحياة في ان انتصار فولتير الساحق على سلطة القساو 
 .عصره

لقد كان ذكيا  صريحا  جليا ، يحول الغضب إلى هزل، والنار إلى ضياء وكان مخلوقا  من الهواء واللهب واسرع الناس 
 تهيجا ، وربما كان أعظم المفكرين حيوية ونشاطا  في كل التاريخ؟

  .الفكري كان اعظم انتاج في عصره، وال يضاهيه أي مفكر آخر في غزارة انتاجه، وكثرة كتبه ال جدال في ان انتاجه
 .كان عصره من اعظم العصور األوروبية، وكان هو جوهر عصره وروحه. لقد مأل بحياته حياة عصره كله

، وأللمانيا اصالح، ولكن لقد قال فكتور هوجر، ان اسم فولتير يصف القرن الثامن عشر كله، لقد كان إليطاليا نهضة
فقد كان لبالده بمثابة النهضة واالصالح ، وكان نصف ثورتها، وحارب الفساد والخرافات بضراوة . فرنسا كان لها فولتير

وفعالية أكثر من لوثر أو اراسموس أو كلفن ، وساعد في صنع البارود الذي مكن ميرابو ومارا ودانتون وروبسبير من 
  .القديم نسف النظام الفرنسي

لقد .. قال ال مارتين، إذا كنا سنحكم على الرجال بأفعالهم، عندئذ يكون فولتير أعظم كاتب في أوروبا الحديثة بال منازع
وهبه اهلل ثالثا  وثمانين سنة من العمر، ليتمكن من تحليل العصر الفاسد، وكان لديه الزمن ليحارب الزمن، وعندما سقط 

 .كان المنتصر
ا  له من النفوذ في حياته مثل فولتير ، وعلى الرغم من النفي والسجن ومصادرة اتباع الكنيسة والدولة كل كتبه ال نجد كاتب

تقريبا ، فقد شق طريقه بجرأة وقوة إلعالن الحقيقة، إلى ان طلب الملوك واالباطرة والبابوات رضاه، واهتزت العروش 
 .امامه، ووقف نصف العالم مصغيا  لسماع كلمة منه

لقد كان عصره عصرا  نادى فيه كل شيء بظهور مدمر، قال نيتشه، البد لألسود الساخرة من ان تجئ، وجاء فولتير 
 .فأذل الطغاة بسخريته

وكان له فضل كبير هو وجان جاك روسو في االنتقال السياسي واالقتصادي الكبير من حكم النظام االرستقراطي 
  .االقطاعي إلى حكم الطبقة المتوسطة

يدت الطبقة البورجوازية الغنية أسلوب فولتير العقلي ومذهب روسو الطبيعي، فقد دعا األول إلى التخلص من الخرافات ا
 .والتقاليد البالية، وهاجم الثاني القوانين والمدنية، ودعا إلى العودة إلى الطبيعة

يجة للقوى التي كانت تفور وتموج تحت سطح لم يكن فولتير والروسو السبب في الثورة الفرنسية، وربما كانا والثورة نت
 .الحياة الفرنسية السياسية واالجتماعية

ان الفلسفة من التاريخ بمثابة العقل من العواطف وفي كلتا . لقد كانا الضوء اللهب المنبعث من نار البركان المشتغل
 .األعلىالحالتين نجد عملية ال شعورية تقرر من االسفال الفكرة الواعية الشاعرة في 

لقد دمر هذان الرجالن فرنسا، ويعني : لقد قال لويس السادس عشر في سجنه بعد ان رأى نتيجة اعمال فولتير وروسو
 .بذلك تدميره وتدمير النظام الملكي في فرنسا

 .وقال نابليون لقد كان في وسع العائلة المالكة البقاء في الحكم لو سيطرت على االقالم وراقبت الكتابة
 .ضى ظهور المدفع على النظام االقطاعي، وسيقضي القلم والحبر على النظام االجتماعي الحديثلقد ق

وقال فولتير ان الكتب تحكم العالم، أو على األقل فانها تحكم الشعوب التي لها لغة مكتوبة، ال شيء يقضي على 
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ير مرة من المستحيل ان يقف، وبظهور فولتير العبودية كالتعليم وتقدم فولتير ليحرر فرنسا، عندما يبدأ الشعب في التفك
  .انتعش التفكير في فرنسا

ماتت امه اثناء والدته، . ، وكان والده كاتب عدل ناجحا ، وامه ذات نزعة ارستقراطية0555ولد فولتير في باريس عام 
ها كانت مخطئة قليال ، فقد ولكن. وكان طفال  مريضا  هزيال  مما حمل الممرضة ان تقول انه لن يعيش اكثر من يوم واحد

 .عاش اربعة وثمانين عاما  
علمه رئيس دير الشك في صالته، وعلمه اليسوعيون بعد ذلك الحوار الذي ادى به إلى الشك، وهو فن اثبات كل شيء، 

 .والذي ينتهي عادة بعدم االيمان في شيء
لمالعب، كان يبقى للبحث في الالهوت مع وبرع فولتير في النقاش، وفي الوقت الذي كان كل االوالد يلعبون في ا

  .العلماء، ولما يناهز الثانية عشرة من عمره
كان يعود متأخرا  في الليل، بعد جولة يطوف فيها بالمدينة، ويمتع نفسه بمباهجها ومالهيها، مما حمل والده الساخط إلى 

 .ائه وفكاهته، واطلق له العنان ليسهر كما يريدارساله ليعيش مع قريب له في مدينة اخرى، ولكن قريبه هذا وقع أسير ذك
أصبح فخورا  ببلوغه الحادية والعشرين من عمره، وذهب إلى باريس في الوقت الذي مات فيه لويس  0504وفي عام 

الرابع عشر، وعجز لويس الصغير الذي ورث عرش البالد عن السيطرة والحكم لصغر سنة، وافلت زمام السلطة من يده 
وفي خالل تلك الفترة وقعت مظاهرات في باريس ، واشترك فولتير فيها، واكتسب شهرة وصيتا ، ولمع . ليهإلى وصى ع
  .اسمه كثيرا  

واخيرا  انصبت المتاعب التي كانت تدور في باريس على رأسه، ووصل إلى علم الوصي لسوء الحظ قصيدتان من الشعر 
 .العرش نظمهما فولتير واتهم فيهما الوصي بمحاولة اغتصاب

ايها السيد، اراهنك على ان اريك شيئا  لم تره في حياتك "وهاج الوصي وماج وقابل فولتير، في الحديقة ذات يوم وقال له 
ورأى فولتير الباستيل في اليوم التالي أي في السادس عشر من ابريل " داخل سجن الباستيل"ما هو ذلك الشيء؟ " ابدا  
 .0505عام 

وأقبل على الشعر . يل تبني اسم فولتير السباب ال نعرفها اذ ان اسمه الحقيقي هو فرنسوا اريتوعندما كان في الباست
 .واصبح شاعرا  

 .وقبل ان يمضي احد عشر شهرا في السجن كتب قصة شعرية طويلة جديرة باالهتمام سرد فيها قصة هنري نافار
التي ضربت الرقم . 0505مأساة أوديب في عام  انتقل االن مضطرا  من السجن إلى المسرح، وانتج روايته المحزنة
  .القياسي في باريس ، واستمر تمثيلها خمسا واربعين ليلة متواصلة

اصابه مرض الجدري، وعالج نفسه بان شرب مئة وعشرين بنثا من عصير الليمون والكثير من االدوية، وعندما تعافي 
 .قد جعلت منه رجال مشهورا  " رييتهن"بعد انتصاره على شبح الموت، وجد ان قصته الشعرية 

احسن الناس استقباله ووفادته في كل مكان، واحاطت به الطبقة االرستقراطية، واحالته إلى اعظم رجل مثقف المع في 
  .العالم، وسيد الحديث الذي ال يشق له غبار، ووارث اعظم ثقافة وحضارة في أوروبا

  . وسافر إلى انجلترا حيث بقي هناك ثالث سنوات
 . لقد اثار دهشته الحرية التي كان يعمل في ظلها الكتاب االنجليز. قرأ أفضل األدب االنجليزي في ذلك العصر

هنا شعب له اراؤه الخاصة به، شعب اصلح دينه وشنق مليكه، واستورد ملكا  اخر، وانشأ مجلسا  نيابيا  اقوى من أي حاكم 
  .ثالثون مذهبا  دينيا  بغير قسيس واحد هنا. في أوروبا، وال وجود لسجن الباستيل هنا
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  .الذين اثاروا دهشة العالم المسيحي باخالقهم المسيحية( الكويكر)هنا اشجع المذاهب الدينية جميعا ، مذهب االصحاب 
لقد كانت انجلترا أيضا  تخفق بالنشاط العقلي الجريء ، وكان اسم بيكون ال يزال محلقا  في االثير، وكانت طريقته 

بروح الشك التي امتاز بها عصر النهضة ( 0555-0455)ستقرائية تحرز االنتصار في كل مكان، وتطور هوبز اال
ورح استاذه بيكون العملية إلى مادية تامة صريحة كانت تؤدي به لو كان في فرنسا إلى حبل المشنقة بتهمة الكفر 

من غير ان يقيم ( 0555ال عن العقل البشري مق)بكتابة تحليل سيكولوجي ( 0515-0562)والضالل، كما قام لوك 
 .آراءه وافتراضاته على المعجزات

ومات نيوتن في ذلك الوقت وحضر فولتير جنازته، وكان يذكر دائما  االنطباع الذي تركه في نفسه التكريم والشرف 
 .القومي الذي احاط بهذا االنجليزي الذي ينحدر من طبقة متوسطة

م رجل انجبه العالم، هل هو قيصر ام نابليون ام كرومويل واجاب احدهم بانه نيوتن، وهو لقد تساءلت جماعة عن اعظ
 .على صواب ، ألنه هو الذي استحوذ على عقولنا بقوة الحقيقة ال أولئك الذن استعبدوها بالعنف
األول في رواية افكار نيوتن  اننا مدينون له باالحترام، لقد غدا فولتير تلميذا مجتهدا  آلراء نيوتن، واضحى بعد ذلك البطل

 .في فرنسا
  .ال يسع المرء اال ان يعجب بالسرعة التي استوعب فيها فولتير آداب انجلترا وعلومها وفلسفتها

لقد سجل انطباعاته عن انجلترا في رسائل عن االنجليز، وزعها على اصدقائه، ولم يجرؤ على طباعتها لعلمه بأن الرقابة 
اقها، النها قارنت بين الحرية السياسية االنجليزية واالستقالل الفكري في انجلترا والطغيان الملكية لن تستطيب مذ

 .واالستعباد الفرنسي
وهاجمت رسائله الطبقة االرستقراطية الكسولة في فرنسا، ورجال الدين الذين يستنزفون الشعب بجمع االعشار والصدقات 

 .كل سؤال وكل شكوالتبرعات واللجوء الى سجن الباستيل كجواب ل
 لقد حثت هذه الرسائل الطبقة الفرنسية الوسطى ان تنهض وتتبوأ مكانها في الدولة، أسوة بنظيرتها في انجلترا

  .لقد كانت هذه الرسائل بال قصد أو معرفة من فولتير نعيق الغراب األول في الثورة الفرنسية
وتمتع . 0525سا اذنا لفولتير بالعودة إلى فرنسا عام ومع ذلك وبغير علم بهذا الغراب ارسل الوصي على عرش فرن

فولتير خمس سنوات أخرى بحياة باريس التي كانت خمرها تجري في عرقه، وروحها تسري في قلمه، إلى ان وقعت هذه 
 .الرسائل في يد ناشر لئيم ارسلها إلى الطباعة

واالخالق واحترام الدولة، وادرك فولتير انه في طريقه مرة  واصدر البرلمان قرارا بحرق الكتاب علنا، واعتباره مناقضا  للدين
 .ثانية إلى سجن الباستيل، وكفيلسوف طيب شمر عن ساقيه وحرك مهمازه وهرب خفية مع امرأة متزوجة

لقد كانت المركيزة دي شاتيله في الثامنة والعشرين من عمرها، وكانت امرأة بارزة، درست الرياضيات على يد كبار 
 .ين، وكتبت ترجمة علمية شرحت فيها مبادئ نيوتنالرياضي

وباالختصار فقد كانت امرأة ال يتوقع االنسان منها االقدام على الفرار مع رجل أجنبي، ولكن زوجها المركيز كان غبيا  
 جدا ، على عكس فولتير الذي كان ممتعا  ومثيرا ، فهو مخلوق محبوب من كل جانب كما كانت تسميه، أجمل حلية في

  .فرنسا
في العناق والقبل والحب بل انصبا على العمل والدرس والبحث ( سيري)ولم يضيع فولتير والمركيزة وقتهما في القصر 

وكانا يستقبالن الضيوف الكثيرين، وكان هؤالء الضيوف يقومون بخدمة انفسهم طيلة النهار، وبعد العشاء . طيلة النهار
 .مسارح أو يقوم فولتير بقراءة احدى قصصه على ضيوفهينتقل الحديث عن المسرحيات وشؤون ال
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في فترة وجيزة باريس العقل الفرنسي، واشترك ابناء الطبقة االرستقراطية والبورجوازية في الحج ( سيري)وأصبح القصر في 
 .إلى هذا المكان ليستقوا من خمر فولتير وحكمته

ولم يحمل االمور محمل الجد، وكان شعاره أن يضحك ويضحك وكان يسعده أن يكون مركز هذا العالم الفاسد والالمع، 
لو لم تهبنا الطبيعة شيئا  من االستخفاف واللهو لكنا "وكان يقول " آله السرور"واطلقت عليه كاترين امبراطورة روسيا اسم 

الذين ال يضحكون،  ويل للفالسفة. اتعس المخلوقات، ولوال روح المرح واالستخفاف في بعضنا لشنق االكثرية منا نفوسهم
 .وانا انظر إلى الجد والوقار نظرتي إلى المرض، ومن الحالوة ان نكون مجانين بعض الوقت

 .لقد بدأ في هذا الوقت في كتابة رواياته السارة المبهجة، كنديد، صادق، ميكروميجاس، النجينو، لوموند كوم الفا الخ
 .أي شيء آخر في مؤلفاته التسعة والتسعين لقد اظهرت هذه الروايات روح فولتير بصفاء أكثر من

كتاب : المصدر . ) لم تكن هذه روايات بل كانت من نوع جديد، ابطالها آراء، واالوغاد فيها خرافات، والحوادث أفكار
 ( ول ديورانت -قصة الفلسفة 

 
*************************************************************** 

26/0/2105 
لقد كان إليطاليا نهضة، وأللمانيا اصالح، ولكن  ور هوجر، ان اسم فولتير يصف القرن الثامن عشر كله،قال فكت

 .فرنسا كان لها فولتير
*************************************************************** 

26/0/2105 
ه مناضاًل ضد الكنيسة والتعصب عاش كل حياتفيلسوف الحضارة والتاريخ؛ . م4771 –. م4961فرانسوا فولتير

 الديني وضد األنظمة الملكية وطغيانها
*************************************************************** 

26/0/2105 
 -الديمقراطية وسؤال العلمانية في مشهد اإلسالم السياسي الراهن:من دراسة غازي الصوراني .....) عصر النهضة 

نشرت في  - 2102/ يوليو /  02المعقودة في المغرب تاريخ  –الرفاق في حزب النهج الديمقراطي مقدمة إلى ندوة 
 ( 02/  5/  2102 - 6555: العدد-موقع الحوار المتمدن

مع بزوغ عصر النهضة ، كان لفلسفة اإلقطاع الالهوتية الظالمية، أن تسير في درب االنحطاط في ظروف بدأ 
التنوير والعقالنية والعلم والديمقراطية، ترافق كل ذلك مع تغيرات ثقافية وفكرية رحبة، كسرت  يتعزز فيها انتشار مفاهيم

خفاق وتراجع نفوذ الكنيسة " تهاوي استبداد الكنيسة في عقول الناس " هوتي السائد ، وأدت إلى الجمود الفكري الال وا 
قطعوا كل صلة لهم بالكنيسة والالهوت الديني االقتصادي والسياسي ، وظهور مجموعات من المثقفين البرجوازيين 

وهو مصطلح  )، " HUMANISM" المذهبي ، وارتبطوا مباشرة بالعلم والفن ، وقد سمي هؤالء بأصحاب النزعة اإلنسانية
قفون ، وقد أخذ هؤالء المث(نورده هنا ألهميته إذ أنه دل آنذاك على الثقافة الزمنية في مواجهة الثقافة الالهوتية الرجعية

من أصحاب النزعة اإلنسانية على عاتقهم، معارضة ونقض المفاهيم والعلوم الدينية الكنسية، عبر نشر علومهم الدنيوية 
التي كانت بالفعل أقرب إلى التعبير عن مزاج البرجوازية الصاعدة آنذاك ، ومن ثم بزوغ النمط الرأسمالي معلنا  إشراقة 

الذي تولت قيادته ووجهت مساره الطبقة البرجوازية الصاعدة آنذاك،  renaissance عصر جديد ، ُسّمي  عصر البعث



80 

 

  . وفق قواعد الليبرالية والديمقراطية والعلمانية ومفاهيم الحداثة والتقدم العلمي
ان غايتي من وراء اإلشارة إلى نهوض المجتمعات األوروبية في عصر النهضة، تتجلى في أن انحياز المثقف اليساري 

بي لمفاهيم الحداثة والعلمانية والتنوير والنهوض الديمقراطي، تستهدف اإلسهام المعرفي في استنهاض مجتمعاتنا العر 
األنماط  –حتى اللحظة –العربية، لكن هذه العملية ستصطدم ال محالة بالواقع االجتماعي االقتصادي الذي تتغلغل فيه 

التي تختلط بالعالقات الرأسمالية الرثة والتابعة، بما يكرس أوضاع التخلف  وأساليب اإلنتاج القديمة ، اإلقطاعية والقبلية ،
االجتماعي والثقافي، التي تتيح بدورها كل العوامل والمقومات المطلوبة الستمرار بقاء الشرائح االجتماعية الطبقية 

ادية والقمعية حفاظا  على مصالحها الطبقية العشائرية والعائلية والكوامبرادورية والبيروقراطية، واستمرار ممارساتها االستبد
 . وبقائها في الحكم

 
*************************************************************** 

26/0/2105 
 وتتمثل في التالي ويشخص الباحث غازي الصوراني العلمانية بشكل موضوعي ويضع مجموعة من المحددات

 تأمين الحرية الدينية: أوال
 فصل الدين عن الدولة: اثاني
 اعتبار الشعب أو المجتمع مصدر التشريع والقوانين: ثالثا
 تعزيز المحاكم المدنية العامة لضمان المساواة التامة في الحقوق والواجبات: رابعا

 ية والسياسيةعقلنة الدولة والمجتمع وتعزيز الثقافة العلمية العقالنية وفق اآلليات الديمقراطية والتعددية الفكر : خامسا
ساءة استعماله ألغراض سياسية ، وكذلك تحرير الدولة من هيمنة : سادسا تحرير الدين من سيطرة الدولة وا 

 .المؤسسات الدينية
ويضيف بأن العلمانية يجب ان يفهمها الماركسيون على انها وعلى الصعيد المعرفي تحرير العقل من المسبقات، 

وهام والخرافات وتحرير االنسان من العبودية، وهي بذلك تقيم سلطة العقل والمنطق، والمطلقات، أو تحرير الفكر من اال
 .وتعلن نسبية الحقيقة وتاريخيتها وتغيرها

إذن العلمانية انطلقت من واقع تاريخي منهجي معا كان البد أن يؤخذ في الحسبان ، هذا الواقع هو إن العلمانية لم 
ور تشكلها كقيمة إنسانية بل كانت تتخذ أشكاال عدة خضوعا لتطورات متالحقة تتخذ شكال واحدا ثابتا على مدى عص

على مراحل متعاقبة من تاريخ تطور المجتمعات البشرية لتحررالدين من قيود الدولة وتحرر الدولة من قيود رجال الدين، 
تتغلب على نواقص مرحلتها ويكشف تحليل تاريخ العلمانية أنها كانت حركة صاعدة بحيث كانت في كل مرحلة الحقة 

السابق، وال شك في أن التيارات الدينية بمختلف التالوين قد بالغوا في استخدام الدين ذريعة لتشويه فكرة العلمانية 
،وتبشيع صورتها كما استخدم ايضا لكبح جماح التطلعات العقالنية التى تدعوا لها العلمانية والتطور الحر المستقل للعقل 

 . دعالبشري المب
 المنبر التقدمي –ا لماذا العلمانية وكيف نفهمه

 
*************************************************************** 

26/0/2105 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.altaqadomi.org%2F%3Fp%3D1711&h=ATPUa3GiT8QuNO7epdl7pNAhtNwFGEsM2MG9_MgJ7B48qESF5nK9ELUf3ZabcKEzRJZUmi9PC3uJLybuCVebA8t7iCgknOFE-Uk8kyK9CypqkWCrAI0UyaMx
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مع بزوغ عصر النهضة اندثرت فلسفة اإلقطاع الالهوتية الظالمية في ظروف انتشار مفاهيم التنوير والعقالنية 
 .والعلم والديمقراطية والمواطنة

*************************************************************** 
26/0/2105 

الحركات والفصائل واالحزاب الوطنية الديمقراطية عموما واالحزاب والفصائل الشيوعية واليسارية الماركسية 
تعيش منذ اللحظة في مرحلة هي ليست مرحلتها ولفترة قد تمتد لسنوات ، األمر الذي يفرض ( القديمة والجديدة) خصوصا
عادة بناء تنظيماتها من خالل الحرص على االنتشار الفعال  على هذه القوى مراجعة كل خطابها وأساليب ممارساتها وا 

  .في أوساط جماهيرها، إذ أنه بدون هذا الشرط االخير فال مستقبل لها
*************************************************************** 

26/0/2105 
الطبقي لمجتمعنا الفلسطيني ومجتمعاتنا العربية المحكومة حتى اللحظة لشرائح اجتماعية  تتجلى معضلة التحليل
، هي خليط طبقي من بقايا األنماط االجتماعية القديمة والحديثة الشكلية التي تسودها وتحكمها  في أنظمة تابعة ومتخلفة

تجاور فيه الخصائص والسمات الطبقية العشائرية مع العالقات الرأسمالية الرثة المتداخلة فيما بينها في إطار تتنوع وت
من ناحية ثانية، في مقابل عدم تبلور ( العسكرية والمدنية)شرائح الكومبرادور من ناحية، ومع شرائح البيروقراطية المتنفذة 

والعربي المشوه أدى  الشرائح البرجوازية الطبقية بالمعنى الحداثي العقالني المستنير، إذ أن التطور االجتماعي الفلسطيني
إلى افتقاد مجتمعنا لهذه الطبقات المدركة لذاتها ولوعيها الطبقي، ومن ثم عجزها عن امتالك رؤية وطنية ديمقراطية 

 .وتنموية ، إلى جانب عجزها عن خدمة أو خوض عملية الصراع التحرري والطبقي
*************************************************************** 

25/0/2105 
-من كتاب غازي الصوراني )عصر النهضة وتطور الفلسفة األوروبية والتنوير حتى نهاية القرن الثامن عشر

 .(0555 -غزة  -اصدار منتدى الفكر الديمقراطي  -محاضرات أولية مختصرة في الفلسفة وتطور الفكر البشري
ي اإلقطاعي محدود األفق إلى النمط الجديد الصناعي في سياق انتقال مجتمع أوروبا الغربية من النمط الزراع

الرأسمالي بآفاقه المفتوحة ، وعبر صراع وتناقض نوعي متعدد الجوانب االقتصادية واالجتماعية والفكرية والسياسية ، 
 . بدأت تراكماته األولى في القرنين الخامس عشر والسادس عشر

 . ارس الفلسفية معلنة بداية عصر جديد للبشرية ، عصر النهضة والتنويريم واألفكار والمدفي هذا السياق تولدت المفاه
لكن والدة هذا العصر لم تكن عملية سهلة في المكان أو الزمان ولم تتم أو تظهر معالمها دفعة واحدة، أو اتخذت شكل 

م يأخذ أبعاده في االنفصام القطع منذ اللحظة األولى مع النظام أو الحامل االجتماعي القديم ، إذ أن هذا االنقطاع ل
التاريخي بين العصر اإلقطاعي القديم وعصر النهضة والتنوير الجديد إال  بعد أربع قرون من المعاناة شهدت تراكما  ماديا  

وفكريا  هائال  من جهة ، وتحوالت ثورية في االقتصاد والتجارة والزراعة والمدن كانت بمثابة التجسيد لفكر النهضة 
الديني والتنوير من جهة والتالحم مع هذه المنظومة الفكرية الجديدة من جهة أخرى ، تمهيدا  للثورات السياسية واإلصالح 

البرجوازية التي أنجزت كثيرا  من المهمات الديمقراطية لمجتمعات أوروبا الغربية في هولندا في مطلع القرن السابع عشر ، 
، والثورة األلمانية في منتصف القرن  0504_  0555لفرنسية الكبرى ، ثم الثورة ا 0555_ 0550وفي بريطانيا من 

 . التاسع عشر
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لقد كان نجاح هذه الثورات بمثابة اإلعالن الحقيقي لميالد عصر النهضة والتنوير أو عصر الحداثة ففي هذا العصر 
المدني ، مجتمع الديمقراطية والثورة  انتقلت أوروبا الغربية من مجتمع الطبيعة المحكوم بنظرية الحق اإللهي إلى المجتمع

انتقال موضوع الفلسفة من " العلمية الكبرى التي أحدثت زلزاال  في الفكر األوروبي الحديث كان من نتائجه الرئيسية 
 . العالقة بين اهلل والعالم، إلى العالقة بين اإلنسان والعالم وبين العقل والمادة

 
*************************************************************** 

25/0/2105 
 . كان نجاح الثورات البورجوازية في اوروبا بمثابة اإلعالن الحقيقي لميالد عصر النهضة والتنوير أو عصر الحداثة

*************************************************************** 
25/0/2105 

ورية في االقتصاد والسياسة والمجتمع كانت بمثابة التجسيد لفكر الحداثة شهدت أوروبا في عصر النهضة تحوالت ث
 . التنويري الديمقراطي

*************************************************************** 
25/0/2105 

 ة واحدة،والدة عصر النهضة في اوروبا لم تكن عملية سهلة في المكان أو الزمان ولم تتم أو تظهر معالمها دفع
أو اتخذت شكل القطع منذ اللحظة األولى مع النظام أو الحامل االجتماعي القديم ، إذ أن هذا االنقطاع لم يأخذ أبعاده 

في االنفصام التاريخي بين العصر اإلقطاعي القديم وعصر النهضة والتنوير الجديد إال  بعد أربع قرون من المعاناة 
ال  من جهة ، وتحوالت ثورية في االقتصاد والتجارة والزراعة والمدن كانت بمثابة التجسيد شهدت تراكما  ماديا  وفكريا  هائ

 لفكر النهضة واإلصالح الديني والتنوير
*************************************************************** 

24/0/2105 
 ... ج حبشالذكرى العاشرة لرحيل القائد والمفكر الوطني والقومي االممي جور 

إن  الحديث  عن الحكيم في ذكرى رحيل ه  العاشرة حديٌث ذو شجون، تختلُط فيه مشاعر الرهبة  والقلق  والحزن  بمشاعر  
ط را  في تاريخ العرب والقضية  االعتزاز والتفاؤل واإلصرار  على مواصلة  مسيرة  النضال في مرحلة  هي األكثُر ت عقيدا  وخ 

وت ظ لُّ رؤاه ومواقفه وأخالقه منارة  لكل الثوريين ُتضيء لهم ظالمية المرحلة في ... العربي الصهيونيالفلسطينية والصراع 
 .مواجهة تحدياتها الراهنة

م  في الذكرى العاشرة لرحيل  الرفيق القائد وفاء  لحكيمنا فحسب، بل أيضا  ال نلتقي اليو .. االصدقاء والرفاق االعزاء 
ال ق بالمبادئ  واألهداف  نلتقي لكي يكون  االحتف اُل بالّذكرى وفاء  وعهدا  من كل رفاقه  صوب  مزيد  من الوعي وااللتزام الخ 

س دها الحكيم ، لكي نتواصل مع هذه المبادئ والقيم  الوطنية والقومية التقدمية والقيم األخالقية  والديموقراطية التي ج 
ها الطليعي ، ذلك  هو التجسيُد الحقيقُي لتفاعلنا وتواصلنا مع الحكيم كطريق  وحيد نحو استعادة الجبهة الشعبية لدور 

بصورة  معنوية  تخاطرية ، مؤكدين أن مغادرته ورحيله عن ا من المكان ال يعني أبدا  مغادرته  لنفوسنا وعقولنا وأذهاننا ، 
ئ ه  وأفك ه  فهو ماثٌل فيها، عبر التواصل الدائم بال انقطاع  من رفاقه مع مباد  ه وتواُضع  ب ر ه  وُدروس  ه  وع  ار ه  وأخالق ه  وأحالم 

 . االنساني
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*************************************************************** 

24/0/2105 
جورج حبش .ال نلتقي اليوَم في الذكرى العاشرة لرحيِل الرفيق القائد وفاًء لحكيمنا د.. االصدقاء والرفاق االعزاء 

ال ق  فحسب، بل أيضا  نلتقي لكي يكون  االحتفاُل بالّذكرى وفاء  وعهدا  من كل رفاقه  صوب  مزيد  من الوعي وااللتزام الخ 
س دها الحكيم ، لكي نتواصل مع هذه  بالمبادئ  واألهداف  الوطنية والقومية التقدمية والقيم األخالقية  والديموقراطية التي ج 

نحو استعادة الجبهة الشعبية لدورها الطليعي ، ذلك  هو التجسيُد الحقيقُي لتفاعلنا وتواصلنا المبادئ والقيم كطريق  وحيد 
مع الحكيم بصورة  معنوية  تخاطرية ، مؤكدين أن مغادرته ورحيله عن ا من المكان ال يعني أبدا  مغادرته  لنفوسنا وعقولنا 

ه وأذهاننا ، فهو ماثٌل فيها، عبر التواصل الدائم بال انق ب ر ه  وُدروس  ئ ه  وأفكار ه  وأخالق ه  وأحالم ه  وع  طاع  من رفاقه مع مباد 
ه  االنساني   .وتواُضع 

*************************************************************** 
24/0/2105 

النقسام  والصراع  نستشعُر مرارة  ا.. في الذكرى العاشرة لرحيل القائد الوطني الديمقراطي الوحدوي جورج حبش
الداخلي  على السلطة بين فتح وحماس، الذي أدى إلى انتقال مسيرة  النضال الفلسطيني من حالة األزمة التي واكبت هذه 
المسيرة في اكثر من محطة  فيها، إلى حالة المأزق التي يصيُب اليوم  ُبنيان ها وقيادت ها وفكر ها السياسي، وهو مأزٌق حاد 

ه م خاطر  أكبر من كل المحطات المأزومة  السابقة، خاصة  في ظل استمرار هذا االنقسام البشع، الذي يحمُل في طيات
ه تفككت أوصال المجتمع الفلسطيني، الذي يبدو أنه ينقسم اليوم إلى السياسي الفلسطيني، ومع"* النظام"أدى إلى تفكيك  

ن االستنتاج ، أن كل من فتح وحماس ، قدمتا لشعبنا مجتمعين أحدهما في الضفة واآلخر في قطاع غزة، بحيُث يمك
الفلسطيني صورة  سيئة  من حاضر  ومستقبل  المجتمع المحكوم بصورة  إكراهية، لصراعات  ومصالح  فئوية  وممارسات  لم 

واالنفضاض ولن تحقق  تقدما  في سياق  الحركة التحررية الوطنية ، بل على النقيض  من ذلك ، ستعزُز عوامل انهيار ها 
الجماهيري عنها وصوال  إلى حالة  غير مسبوقة  من اإلحباط واليأس ، كما هو حال قطاعات واسعة من شعبنا اليوم في 

الوطن والشتات عموما ، وفي قطاع غزة على وجه الخصوص، حيث باتت قضيتنا اليوم محكومة  لقيادات  سياسية  
  .برؤاها وبمصالحها الفئوية الخاصةالمصلحة الوطنية العليا  -في معظمها–استبدلت

*************************************************************** 
25/0/2105 

، ولكن في وضع   ها نحُن اليوَم نستعيُد في الذكرى العاشرة لرحيل القائد الحكيم دروِسِه وِعَبرِِه ومسيرِة نضاِلهِ 
وانسداُد األفق السياسي بالنسبة للدولة " فتح وحماس على السلطة والمصالح  ت زايد الصراع بين حركتي"مؤسف  عنوانُه 

المستقلة والعودة أو المشروع الوطني ال فرق ، بسبب تخلف وتبعية وضعف وخضوع الوضع الفلسطيني والعربي ، 
اُلُه يخبرني الحكيُم به لو  ٌه وبسبب الصلف الصهيوني األمريكي ، بما يجعلني أطرُح سؤاال  أ خ  كان بيننا، وهو سؤاٌل ُمو ج 

والجواب الصريح، ال .. لقيادة حركتي فتح وحماس ، ما هي الغنيمة الهائلة التي تتنازعان عليها ونحن تحت االحتالل؟
سطيني فالحرُب بين الفلسطيني والفل. شيء سوى مزيد  من الت ف ُكك  واالنهيارات  والهزائم ومزيد  من المعاناة  واإلحباط  لشعب ن ا 

نما هزيمة  جديدة  لمن يزعم أو يعتقد انه انتصر   .لن ُتحقق  ن صرا  ألي منكما ، وا 
*************************************************************** 
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25/0/2105 
 .....أولوية الوحدة الوطنية من منظور القائد الوطني الراحل جورج حبش في ذكراه العاشرة

نستذكُر باحترام  عميق ونتواصل مع هذا القائد الديمقراطي .. شرة لرحيل الرفيق المؤسس جورج حبشفي الذكرى العا
، وفي نفس الوقت كيف ن حمي ونصون وحدتنا الوطنية  ل م كيف ن ت ف ق  وكيف  ن ختلف  الوحدوي الكبير الذي ع ر ف  وع 

تبار أن وحدتنا الوطنية هي أحد أهم شروط االنتصار على بحدقات العيون في إطار تعدديتنا واختالفنا الديمقراطي ، باع
نا الحكيم أن الوحدة الوطنية التي تستجيُب لطب.. هذه الغزوة الصهيونية  ل م  يعة  معرك ت ن ا ضد هذا العدو ، وتستجيب في ع 

بادئ تلتزم بالديمقراطية نفس الوقت لقواعد االختالف والتعددية الفكرية والسياسية والتنظيمية ، هي الوحدة على أسس وم
هدفا  ومنهجا  يضمن حرية المعتقد والرأي الصريح ألي اختالف وأي نقد بين أطياف ومكونات الساحة الوطنية 

الفلسطينية، شرط أن يكون في إطار الوحدة ومعززا  لها، فال سبيل أمام كافة القوى الوطنية سوى النضال الحقيقي من 
بمضمونها الديمقراطي التعددي، بما يمكننا من االتفاق على برنامج وطني وديمقراطي محدد أجل استعادة الوحدة الوطنية 

زالة مستوطناته من كل أرجاء الضفة الغربية واستعادة القدس  يضمن مواصلة النضال ضد المحتل الصهيوني وطرده وا 
مستقلة كاملة السيادة كحل مرحلي من عاصمتنا الخالدة ، على طريق الحرية وتقرير المصير و العودة وبناء الدولة ال

جهة، بمثل ما يضمن متابعة تنفيذ قضايا التطور االجتماعي واالقتصادي والتنموي والثقافي في مدن وقرى ومخيمات 
الضفة والقطاع والشتات، وسرعة العمل على صياغة الرؤى والبرامج التنموية  الكفيلة  بمجابهة أوضاع البطالة  والفقر  

القتصادي بما يحقق تجاوز أوضاع القلق  واإلحباط  واليأس  المتفاقمة  في أوساط ُمعظم أبناء ش عب ن ا، ومتابعة  تنفيذ والركود ا
عملية اإلعمار بما يحقُق مصالح  أبناء ش عب ن ا الذين ُدمِّر ت  بيوتهم ومصانعهم ومزارعهم عالوة  على ضمان مقومات الحياة 

نهاء اإلنقسام ، وبدون الكريمة لذوي الشهداء والجرح ى والمعوقين، إلى جانب مواصلة النضال من أجل إنهاء الحصار وا 
ذلك ستتزايد مظاهر الهبوط السياسي والتفكك االجتماعي واالقتصادي ، وتتزايد تراكمات البطالة والفقر المدقع والتشرد 

ط والمعاناة واليأس، بما يجعل من الضفة الغربية وارتفاع نسبة الجريمة االجتماعية وهجرة الشباب مع تزايد مظاهر اإلحبا
عموما  وقطاع غزة خصوصا  مرتعا  خصبا  لكل اشكال ومظاهر التطرف والفوضى المتوحشة ، بما قد يؤدي ليس إلى 
تكريس انفصال قطاع غزة جغرافيا  عن الضفة بل أيضا  تكريس انفصاله االجتماعي واالقتصادي والسياسي ليصبح 

وبما سيؤدي .. ما  لمظاهر وممارسات وأوضاع أش دُّ بؤسا  وقسوة  من كل ما عاناه طوال السنوات الماضية القطاع محكو 
إلى أن تتعرض الضفة الغربية لمزيد من المعاناة ، حيث يتعرض اليوم أبناء ش عب ن ا فيها بسبب الممارسات الصهيونية 

ر العنصري والحواجز واإلذالل العنصري واالعتقاالت والتهجير التي ال تتوقف عند تفتيت الضفة عبر المستوطنات والجدا
ووضع القدس تحت السيطرة الصهيونية فحسب، بل تستهدف أيضا  الفصل النهائي للضفة عن قطاع غزة في محاولة 

ومضمون  يائسة إلقامة دويلة ممسوخة ال مستقبل لها في القطاع ، هنا بالضبط تتجلى أيها اإلخوة القيمة الحقيقية لمعنى
ل بال ه و اد ة إلنهاء االنقسام ووأد كافة المخططات الهادفه الى االنفراد بما يسمى  لحاحية النضال الشعبي الُمت ص  دولة "وا 

وصوال  إلى استعادة الوحدة السياسية والمجتمعية والجغرافية بين الضفة والقطاع في اطار النضال من أجل إقامة " غزة
  .السيادة وعاصمتها القدس كحل مرحلي ال يلغي حقنا التاريخي في فلسطينالدولة المستقلة كاملة 

*************************************************************** 
25/0/2105 

في الذكرى العاشرة لرحيل القائد الوطني الديمقراطي الوحدوي جورج حبش نستشعُر مرارة  االنقسام  والصراع  على 
 .فتح وحماسالسلطة بين 
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*************************************************************** 
25/0/2105 

في حكايا الثورة تستمُر ملحمٌة وطنية اسمها الجبهة  ...في الذكرى العاشرة لرحيل رفيقنا القائد الحكيم، أقول
وُتصرُّ عبر .. عربي في هذه المرحلة الشعبية لتحرير فلسطين ترفض عصر الخضوع واالنحطاط الرسمي الفلسطيني وال

أبنائها من الرفاق والرفيقات واألصدقاء والمناصرين على االسهام بدورها الطليعي الثوري في مسيرة النضال التحرري 
اقرؤوها في وجوه وعيون الفقراء في جنين وطولكرم .... الوطني والقومي الديمقراطي الثوري في إطاره األممي واإلنساني

وخانيونس وبيت لحم، وعلى جبين الُمست ضع فين وثياب  وبيت حانون والشجاعية وجباليا وخزاعة والدهيشة واريحاورفح 
فكرا  ... وفي عقول وقلوب كوادر وقواعد الجبهة المتمسكين بوعي بهويتها .. الالجئين في مخيمات الوطن والمنافي 

كانحياز الحكيم " تحت"منحازة دوما لمن هم ... ا  ال يعرف لون الحيادماركسيا  ومنهجا  علميا  وعلمانيا  تقدميا  واشتراكي
ه ا  ل ح  تتقن كل .. وغسان وأبو علي مصطفى وجيفارا غزة وربحي حداد وابراهيم الراعي ومحمود الغرباوي لفقراء األرض وم 

تصار رغم كل رياح اليمين لهجات الجماهير المسحوقه وتناضل من أجل تحررها وانعتاقها وثورتها المشتعلة حتى االن
م ت بين صفوفها منذ تأسيسها إلى يومنا هذا ، أجياال  ...بكل ألوانه وأشكاله  إن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي ض 

م ت الجد والجدة واألب واألم واألبناء واألحفاد من جماهير الفقراء والكادحين ، أجيال تعاقبت على  من المناضلين ، ض 
ية ، راية التحرر ، راية الوطن، راية العمال والكادحين والفالحين الفقراء والمثقفين الثوريين ، هي اليوم  ُتجدُد حمل الرا
ها واستعادة دورها الطليعي ومواصلة  النضال لتحقيق  األهداف  التي استشهد .. العهد   ها الثورية من أجل نهوض  وُتجدُد روح 

  .اق المناضلين عبر مسيرتهامن أجلها حكيمنا واآلالف من الرف
*************************************************************** 

25/0/2105 
نستذكُر باحترام  عميق ونتواصل مع هذا القائد  ..في الذكرى العاشرة لرحيل الرفيق المؤسس جورج حبش
ل م كيف ن ت ف ق  وك ، وفي نفس الوقت كيف ن حمي ونصون وحدتنا الديمقراطي الوحدوي الكبير الذي ع ر ف  وع  يف  ن ختلف 

الوطنية بحدقات العيون في إطار تعدديتنا واختالفنا الديمقراطي ، باعتبار أن وحدتنا الوطنية هي أحد أهم شروط 
ل م نا الحكيم أن الوحدة الوطنية التي تستجيُب لطبيعة  معرك ت ن  .. االنتصار على هذه الغزوة الصهيونية  ا ضد هذا العدو ، ع 

ية والسياسية والتنظيمية ، هي الوحدة على أسس ومبادئ تلتزم وتستجيب في نفس الوقت لقواعد االختالف والتعددية الفكر 
بالديمقراطية هدفا  ومنهجا  يضمن حرية المعتقد والرأي الصريح ألي اختالف وأي نقد بين أطياف ومكونات الساحة 

يكون في إطار الوحدة ومعززا  لها، فال سبيل أمام كافة القوى الوطنية سوى النضال الحقيقي الوطنية الفلسطينية، شرط أن 
من أجل استعادة الوحدة الوطنية بمضمونها الديمقراطي التعددي، بما يمكننا من االتفاق على برنامج وطني وديمقراطي 

زالة مستوطنات ه من كل أرجاء الضفة الغربية واستعادة محدد يضمن مواصلة النضال ضد المحتل الصهيوني وطرده وا 
  .القدس عاصمتنا الخالدة ، على طريق الحرية وتقرير المصير و العودة

*************************************************************** 
25/0/2105 

يق مفاهيم ليس المطلوب من الحزب اليساري أن يعرف كيف يستغل الشروط الموضوعية لالنتقال إلى تطب
فمثل هذه الشروط ضعيفة جدا في _ و مهام الثورة الوطنية الديمقراطية بافاقها االشتراكية الحداثة والمواطنة والعلمانية

نما على احزاب وفصائل اليسار أن تخلق هذه الشروط من خالل توعية _ بنية االقتصاد التابع أو المجتمع المتخلف  وا 
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ب وأدوات الظلم واالستغالل الطبقي تمهيدا لتأطيرهم وتنظيمهم واندماجهم في الحراك جموع الفقراء والمضطهدين باسبا
 .الثوري ،ذلك هو دورها وتلك هي رسالتها

*************************************************************** 
25/0/2105 

تتجلى في أن انحياز المثقف  ة،ان غايتي من وراء اإلشارة إلى نهوض المجتمعات األوروبية في عصر النهض
اليساري الديمقراطي العربي لمفاهيم الحداثة والعلمانية والتنوير والنهوض الديمقراطي، تستهدف اإلسهام المعرفي في 
حتى –استنهاض مجتمعاتنا العربية، لكن هذه العملية ستصطدم ال محالة بالواقع االجتماعي االقتصادي الذي تتغلغل فيه 

نماط وأساليب اإلنتاج القديمة ، اإلقطاعية والقبلية ، التي تختلط بالعالقات الرأسمالية الرثة والتابعة، بما األ –اللحظة 
يكرس أوضاع التخلف االجتماعي والثقافي، التي تتيح بدورها كل العوامل والمقومات المطلوبة الستمرار بقاء الشرائح 

امبرادورية والبيروقراطية، واستمرار ممارساتها االستبدادية والقمعية حفاظا  على االجتماعية الطبقية العشائرية والعائلية والكو 
  .مصالحها الطبقية وبقائها في الحكم

*************************************************************** 
25/0/2105 

، فإن الحديث  ن والوسط واليسارفي ضوء التباين الشديد بين وجهات النظر حول الهوية الوطنية بين أهل اليمي
عن الهوية ال بد أن يكون محاطا  بالكثير من أوجه االختالف والتناقض الفكري والسياسي ، خاصة في وطننا العربي 

الممزق قطريا  وطائفيا  وطبقيا  واثنيا  وعشائريا  من ناحية ، والممزق أيضا  بين تيارات الحاضر والماضي وضبابية 
المعرفية والسياسية، بحكم وجودها الشكلي في القرن الحادي " الشيزوفرانيا"اننا العربية تعيش حالة من المستقبل، فبلد

ينتج عن ذلك من تشتت في مفهوم الهوية ذاته ، حيث  والعشرين وانتمائها الفعلي والجوهري للقرن الخامس عشر ، وما
في  -فلو سألنا أحد الناس العاديين .لمجتمعات العربية نجده مفهوم غامض في أوساط األغلبية الساحقة من الناس في ا

أنا فالن من العائلة أو القبيلة أو الحاموله أو : من أنت ؟ لما وجد مشكلة في اإلجابة التي سيقول فيها -أي بلد عربي
من أهل السلطة " مثقفا  "ولو سألت ( .الهوية هنا مرادف للتخلف أو الوالءات العشائرية والطائفية والقطرية)الطائفة الفالنية 

السؤال ذاته، فسيدخل معك في متاهة من الفذلكات المحكومة لمفردات وتعابير ال عالقة لها بتطور شعوبنا   Ngo'sأو
أو الخروج من أزماتها السياسية والمجتمعية ، بقدر ما تعكس متطلبات الجهات األجنبية الُمم ولة التي تسعى إلى تكريس 

أما المثقف الموضوعي، العضوي، المنتمي ، الجبهاوي مثال  ، فهو يدرك معنى .إلمبريالية على مقدراتنا التبعية والسيطرة ا
السؤال ويربط االجابة عليه انطالقا  من وعيه لهوية حزبه الفكرية، ويعلن على الفور انتماؤه إلى الوطن العربي الكبير، 

هو في نفس الوقت يرتقي بالهوية من حيث التفكير إلى مستوى دون أن يتجاوز هويته الوطنية و هموم وطنه الصغير، و 
لهزائمنا ، وتحديد االولويات واالهداف برؤية ثورية  -الداخلية والخارجية  –البحث العلمي، لمعرفة األسباب الحقيقية 

 .والقومي الديمقراطي تبلور الفكرة التوحيدية للجماهير الشعبية والتفافها ، بما يضمن تحقيق أهدافنا في التحرر الوطني
*************************************************************** 

25/0/2105 
وانتمائها الفعلي  14المعرفية والسياسية بحكم وجودها الشكلي في القرن" الشيزوفرانيا"مجتمعاتنا تعيش حالة من 

 والجوهري للقرن الرابع عشر
*************************************************************** 



88 

 

25/0/2105 
 االحزاب العربية بدال من نضالها من اجل النهوض بمجتمعاتها باتت حاضنة المراض مجتمعاتها

*************************************************************** 
25/0/2105 

النظري : ي الحقيقة أزمة الممارسة بسفحيهالدى أحزاب اليسار العربي هو ف" أزمة الفكر" ما يوصف بأنه 
، فثمة بون شاسع بين الممارسة النظرية، مثال ، وبين انتقاء وجمع وتوليف مجموعة من األفكار والمبادئ والعملي

والتصورات، ُقطعت عن منظومتها الفكرية، وانُتزعت من سياقها التاريخي ، عبر مسميات خجولة أزاحت النص الصريح 
 .بالماركسية ، لحساب نصوص تلفيقية أو توفيقيةبااللتزام 

*************************************************************** 
25/0/2105 

أنا : من أنت ؟ لما وجد مشكلة في اإلجابة التي سيقول فيها -في أي بلد عربي -لو سألنا أحد الناس العاديين 
الهوية هنا مرادف للتخلف أو الوالءات العشائرية والطائفية ) ه أو الطائفة الفالنيةفالن من العائلة أو القبيلة أو الحامول

السؤال ذاته، فسيدخل معك في متاهة من الفذلكات المحكومة   Ngo'sمن أهل السلطة أو" مثقفا  "ولو سألت ( .والقطرية
والمجتمعية ، بقدر ما تعكس متطلبات  لمفردات وتعابير ال عالقة لها بتطور شعوبنا أو الخروج من أزماتها السياسية

أما المثقف الموضوعي، .ية والسيطرة اإلمبريالية على مقدراتنا الجهات األجنبية الُمم ولة التي تسعى إلى تكريس التبع
العضوي، المنتمي للحزب الماركسي ، فهو يدرك معنى السؤال ويربط االجابة عليه انطالقا  من وعيه لهوية حزبه الفكرية، 

يعلن على الفور انتماؤه إلى الوطن العربي الكبير، دون أن يتجاوز هويته الوطنية و هموم وطنه الصغير، وهو في نفس و 
 -الداخلية والخارجية  –الوقت يرتقي بالهوية من حيث التفكير إلى مستوى البحث العلمي، لمعرفة األسباب الحقيقية 

ثورية تبلور الفكرة التوحيدية للجماهير الشعبية والتفافها ، بما يضمن تحقيق لهزائمنا ، وتحديد االولويات واالهداف برؤية 
 .أهدافنا في التحرر الوطني والقومي الديمقراطي

*************************************************************** 
61/0/2105 

بمبادئه عبر امتالك الوعي المادي الجدلي في ما ينقص قوى اليسار هو الدافعية الذاتية او الشغف وااليمان العميق 
 صفوف قواعده وكوادره

*************************************************************** 
61/0/2105 

علينا أن أن نسعى إلى بلورة وتعميق وتطوير واغناء رؤية احزابنا وفصائلنا بالماركسية ومنهجها بهدف االسترشاد 
 يير الواقعبها في تحليل وتغ

*************************************************************** 
61/0/2105 
  :حقائق حول وضع االقتصاد في غزة 4

 2105وتفاقم الكساد بدرجات خطيرة عام  2104دخل االقتصاد في حالة من الركود العام منذ بداية عام ● 
ألف  021ألف عاطل عن العمل منهم  241حوالي  2105ية العام مع نها% 41تجاوز معدل البطالة في قطاع غزة ● 
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 .خريج جامعي
لدى األسر % 54وتجاوزت نسبة نقص أو انعدام األمن الغذائي % 51ارتفعت معدالت الفقر والفقر المدقع لتتجاوز ● 

  .في القطاع
 .في الضفة الغربيةمعدل األشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر في قطاع غزة أكثر بمرتين ونصف منه ● 

*************************************************************** 
61/0/2105 

بمثابة األم الو اّلدة للهوية  -منذ النكبة  –الفلسطينية، ويصبح " سفينة نوح"ليس غريبا  أن يحمل قطاع غزة لقب 
 .الوطنية الفلسطينية

*************************************************************** 
61/0/2105 

باعتبارهما جزءا  من المأزق الراهن ،  رفضنا لثنائية فتح وحماس هو رفض ينطلق من إدراكنا لحركتي فتح وحماس
 ...لكنهما ال يمثالن وال ُيجسدان وحدهما مشروعنا التحرري الوطني

*************************************************************** 
61/0/2105 

المقاييس الفكرية والتنظيمية والعملية والطبقية والنضالية والقيادية والمسلكية والعلميةالمطلوب تطبيقها ومتابعتها 
  ...................وتطويرها في احزاب وفصائل وحركات اليسار الماركسي العربي
وال يجوز أن يفهم إطالقا  انه انتقاص من أهمية الصفات  إن إعطاء االهتمام للجانب النظري في هذه المرحلة ال يعني

مترابط بقوة مع الجانب الفكري والتنظيمي ( السياسي والكفاحي والمطلبي المجتمعي)والمهام األخرى ، فالجانب النضالي 
رط تعزيز وتعميق والمسلكي، فال يمكن فصل التجربة النضالية عن المسلكية األخالقية ومسألة الوعي والتنظيم الثوريين ش

 فما هي هذه المقاييس او المعايير ؟. الممارسة الديمقراطية واالنطالق منها في العالقات الرفاقية والمجتمعية
المقياس الفكري ، ويتجلى كمقياس رئيسي بحيث يمكن معرفة درجة تمرس الرفاق عموما  والكادر خصوصا  من :اوال 

 . "ال حركة ثورية بدون نظرية ثورية"ف مواقفهم وممارساتهم ، فالناحية النظرية وانعكاس ذلك على مختل
هو مقياس يحدد درجة التزام الكادر واالعضاء باالنضباط التنظيمي والمحافظة على وحدة : المقياس التنظيمي :ثانيا 

 . الحزب في الفكر والعمل،وفق مبدأ الديمقراطية المركزية
ي تحدد قدرات الكادر واالعضاء على التطبيق السليم لبرامج الحزب في وهي الصفات الت: المقياس العملي:ثالثا 

  .المجاالت السياسية أو التنظيمية أو الفكرية أو الجماهيرية أو النضالية أو اإلعالمية
ّلة : المقياس الطبقي: رابعا   تي ال( األقلية)من خالل حجم التوسع التنظيمي عبر ممارسة الصراع طبقي بين الطبقة المستغ 

التي يجري استغاللها واضطهادها وتنظيمها من ( األغلبية)تملك وسائل اإلنتاج والثروة من جهة وبين الطبقات المحرومة 
 .جهة ثانية ، وتحويل األوضاع والصراعات الطبقية إلى ضغط سياسي جماهيري

  . ها والمرتبطة ببرنامج الحزباستعداد الكادر للقيام بالمهمات النضالية التي يكلف ب: المقياس النضالي: خامسا  
القيادة علم وفن، وهي من شروط اختيار الكوادر الحتالل مواقع قيادية ،إن القدرة القيادية تعني : القدرة القيادية: سادسا  

 .المستوى الفكري والسياسي والنضالي المتميز للكوادر
شعبية الكادحة ، تشترط التزامنا بأخالقها ومراعاة إن التزامنا بأهداف ومصالح الطبقات ال: المقياس المسلكي: سابعا  
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أصول األخالق االشتراكية وجوهرها الديمقراطي، وهي اخالق تتمثل في الروح المبدأية العالية والوعي العميق للواجب 
والتواضع،  االجتماعي، والروح الجماعية والعالقات الرفاقية القائمة على التعاون، واالحترام والبساطة والصراحة والصدق

 . والنزاهة واإليثار، والروح الرفاقية التي تؤكد على المساواة الفعلية بين الجميع
تطبيق القوانين واألسس العلمية الحديثة في صفوف الكوادر واالعضاء : المقياس العلمي واإلداري التخصصي : ثامنا  

" القوة التاريخية الثورية المحركة"هو  –ول ماركس كما يق –بهدف االرتقاء المستمر بالمستوى العلمي للحزب ، فالعلم 
أن نتعلم، وثانيا  أن نتعلم، وثالثا  أن نتعلم، وبعد ذلك أن نتفحص  -كما يقول لينين –ولذلك من الضروري لنا وبكل ثمن 

إلى عنصر أن ال يكون العلم عندنا حروفا  ميتة، بل أن يدخل العلم في اللحم والدم، وان يتحول بشكل كامل وحقيقي 
  .مكون من عناصر أسلوب الحياة في احزابنا

ثراء خصوبة الشرائح االجتماعية  تلك هي المعايير التي يجب ان يمتلكها الكادر الثوري لتحقيق رسالته في خلق وا 
اآلسنة في  الكادحة والفقيرة، وتحريضها وتأطيرها ، فأنتم أيها الرفاق بمثابة الموج الهادر الذي يحرك المياه الراكدة شبه

التي تتنسم الجماهير الشعبية من خاللكم، نسمات المستقبل ... بالدنا، أنتم أبناء فصائل واحزاب اليسار الثوري العربي 
القادم الذي تتحقق فيه أحالمها، عبر برنامج ورسالة احزابكم وهويتها الفكرية ومنهجها المادي الجدلي، على تقديم البدائل 

اتنا العربية وجماهيرنا الشعبية من الواقع المهزوم والمأزوم الراهن صوب المستقبل القادم الذي الثورية إلخراج مجتمع
 .ستعلو فيه رايات التحرر والديمقراطية والعدالة االجتماعية بآفاقها االشتراكية

*************************************************************** 
60/0/2105 

 . الفلسطينية،يتعرض لالنهيار بسبب االنقسام" سفينة نوح"لهوية الوطنية الفلسطينية قطاع غزة األم الو اّلدة ل
*************************************************************** 

60/0/2105 
صعيد ، داخل القطر العربي الواحد أو على ال البديل الديمقراطي"المسألة األساسية األولى على جدول أعمال 

 .القومي العام ، هي مسألة كسر نظام اإللحاق أو التبعية الراهن صوب االستقالل الفعلي السياسي و االقتصادي
*************************************************************** 

60/0/2105 
لى الت طلُّع  بشوق  صوب  والدة  تيار  إن تجربة  الجماهير  الفلسطينية مع حركتي فتح وحماس ت دفُع بقطاع  واسع  منها إ

 .وطني  ديمقراطي
*************************************************************** 

0/2/2105 
دون ان تقطع مع القديم بل  في بالدنا ولدت من احضان التشكيالت والعالقات ما قبل الرأسمالية" الطبقات الحديثة"

الى (بدرجات متفاوتة بين هذا البلد العربي او ذاك) وبالتالي لم تصل بعد ... قديم ومازالتحملت في ثناياها مالمح ال
مرحلة الفرز الطبقي النهائي ، فال تزال العديد من الطبقات والفئات االجتماعية متداخلة ومتشابكة ، وال تزال فئات واسعة 

  .ة ولم يتحدد انتماؤها الطبقي بصورة نهائيةمن السكان في المجتمعات العربية ذات اوضاع اجتماعية انتقالي
الطابع العام للبنى االجتماعية العربية ، وطبيعة العملية  وهكذا يظل الهم النظري والسياسي في مجال تحديد وتوصيف

ع العربي أو بالنسبة لتبلور البديل الشعبي الديمقراطي اليساري على المستوى األفقي لهذا المجت...االنتقالية هم ا  أساسيا  
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األمر الذي يفسرعزلة النخب اليسارية وعجزها الذاتي عن القراءة الموضوعية لهذا التشوه الطبقي والتفاعل معه من ..ذاك
للطبقة البروليتارية غير " كبديل("الحزب) منطلق وعي اليسار لدور المثقف الماركسي العضوى بالمعنيين الفردي والجمعي

ل االسياسي واالجتماعي والثقافي والمطلبي الديمقراطي من قلب الصراع الطبقي ضد كل المتبلورة ، وممارسة النضا
اشكال وادوات االستبداد والتبعية والتخلف لمرحلة طويلة نسبيا ، الى جانب نضالها الوطني التحرري ضد الوجود 

  .الصهيوأمريكي
*************************************************************** 

0/2/2105 
، اال إذا كانت األحزاب أو  ال يمكن أن يكون التغيير الديمقراطي التقدمي تحريرًا من قيود الخارج والداخل

الجماعات التي تقوم به قد تغيرت هي نفسها من خالل نضوج وعيها بالديمقراطية وتحررت من تلك القيود بما يوفر لديها 
نقد الذاتي الموضوعي لموروثنا الثقافي واالجتماعي ، بدون ذلك ال يكون التغيير إال الجرأة المعرفية والسياسية لممارسة ال

تحريكا للمستنقع، ولن يؤدي الى امتالك مفاهيم التطور الحداثي والتنويروالديمقراطية والعلمانية واستخدام ادواته باتجاه 
 .التحرر و النهوض والتقدم

*************************************************************** 
2/2/2105 

ان الرفض الصهيوني لمقررات الشرعية الدولية، لم يكن ممكنًا بدون الدعم المباشر والصريح من القوى 
من ناحية وبدون استمرار حالة الخضوع والتبعية والتخلف للحكومات العربية  االستعمارية ثم اإلمبريالية األمريكية

مبريالي من جهة ثانية، ما يعني أن استنهاض قوى حركة التحرر العربية وخروجها من أزماتها المتواطئة مع النظام اال
صوب استعادة دورها في النضال السياسي والكفاحي والديمقراطي من أجل توفير كل أسس الصمود والمقاومة في 

البيروقراطي ،  –جوازي الكومبرادوري فلسطين ومن أجل تجاوز أنظمة االستبداد والتبعية والتخلف وتصفية التحالف البور 
والشرائح االجتماعية الكادحة األكثر جذرية القادرة وحدها على توفير عناصر " الطبقات"لتحقيق انتقال مقاليد القيادة إلى 

قامة فلسطين الديمقراطية لكل سكانها  ومقومات القوة االقتصادية والعسكرية القادرة على هزيمة إسرائيل وا 
.*************************************************************** 

2/2/2105 
ان الرفض الصهيوني لمقررات الشرعية الدولية لم يكن ممكنا بدون خضوع وتواطؤ معظم االنظمة العربية مع 

 النظام االمبريالي
*************************************************************** 

6/2/2105 
، تسود وء تكريس االنقسام وتفكك النظام السياسي بسبب الصراع على المصالح الفئوية بين فتح وحماسفي ض

مجتمعنا اليوم عموما وفي قطاع غزة خصوصا سلوكيات أنانية تتسم بالراهنية والتركيز على حل قضايا األجل القصير 
على ذلك من خالل تفاقم مظاهرالبطالة والفقر  دون أن تعطي االهتمام المطلوب لقضايا المستقبل، ويمكن االستدالل

والتخلف االجتماعي، وتراجع العالقات القائمة على أساس المشروع الوطني والتعددية الديمقراطية لحساب قيم النفاق 
لتي لم واإلحباط والقيم االنتهازية والمصالح الشخصية إلى جانب الجرائم واالنحرافات بكل أنواعها األخالقية والمجتمعية ا

 .يعرفها مجتمعنا من قبل
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*************************************************************** 
6/2/2105 

اما الحوار الوطني الفلسطيني الشامل النهاء االنقسام أو أن نتحول جميعا إلى عبيد أذالء في بالدنا بعد أن نخسرها 
 . ونخسر أنفسنا وقضيتنا

*************************************************************** 
6/2/2105 

، وتحديد جذور إخفاقاته وفشله التي تعود في باإلمكان قراءة تجربة التيار الديمقراطي في الساحة الفلسطينية
جوهرها إلى تراجعه التراكمي عن تأدية دوره ووظيفته كبديل وطني ديمقراطي بما يمثله من رؤية سياسية واجتماعية 

وفكرية وتأدية دوره ووظيفته كبديل وطني ديمقراطي تاريخي لليمين الفلسطيني بشقيه الليبرالي الرث واالسالم السياسي، 
تتجاوز حدود هذا التيار، لتصيب في النهاية الشعب الفلسطيني الذي فقد، بسبب إخفاق وعجز التيار الديمقراطي عن 

ه السياسية، تاركا  الفرصة لذهنية التفرد والهيمنة ازن المطلوب في حياتتأدية دوره ووظيفته كبديل تاريخي، عنصر التو 
  .الخ...البديل –المنافس  –والهبوط في مستوى معايير األداء ربطا  بغياب الرقيب 

وبالتالي فإن الحديث عن البديل الوطني الديمقراطي يفقد علميته ومنطقه حين يبتذل إلى مستوى النظر لكارثة أوسلو، 
الصهيوني، وبالتالي التأسيس عليها  –عامل معها وكأنها نتيجة نهائية أو خيار وحيد ممكن لحركة الصراع الفلسطيني والت

  .وكأنها منصة االنطالق ألية مهام قادمة
إن البديل المطلوب، ال بد وأن يكون من خارج أوسلو، ألن غير ذلك يضع النضال الوطني الفلسطيني ضمن دينامية 

في االتفاقات الموقعة وما تفرضه من "إسرائيل "ماعية في منتهى الخطورة، بحكم القيود والهيمنة التي كرستها سياسية اجت
وقائع مادية ميدانية، األمر الذي يتيح لها تكريس مصالحها كإطار مرجعي يمكنها من استخدام عناصر تفوقها لتعزيز 

 .الوطني الفلسطيني من جانب آخرإنجازاتها من جانب، وقطع الطريق على محاوالت النهوض 
*************************************************************** 

6/2/2105 
، الجزء الوحيد الكارثي" 0661أوسلو سبتمبر .. إعالن المبادئ"وحتى توقيع  0612ظل قطاع غزة منذ عام 

ين، إضافة إلى ذلك فإن مواطني القطاع الذين بلغ اسم فلسط( رسميا  في المحافل الدولية والعربية)الذي بقي يحمل 
مليون نسمة ينتمون إلى كل مدن وقرى فلسطين، من صفد والجليل إلى يافا وعكا وحيفا (2) 2105تعدادهم منتصف 

 وبالتالي ليس غريبا  .. على الساحل إلى اللد والرملة وجنين وطولكرم ونابلس والقدس وبئر السبع ومعظم القرى الفلسطينية
بمثابة األم الو اّلدة للهوية  -منذ النكبة حتى اللحظة الراهنة –الفلسطينية، ويصبح " سفينة نوح"أن يحمل قطاع غزة لقب 

 .الوطنية الفلسطينية
*************************************************************** 

5/2/2105 
 .....جدوى استخدام مفاهيم الحداثة

مركزية في جدوى استخدام مفاهيم الحداثة، تقوم على انتقال مجتمعاتنا العربية من حالة الركود والتخلف أرى أن الفكرة ال
التاريخي والتبعية إلى حالة النهوض والديمقراطية والعلمانية والتطور االقتصادي والتنمية المستقلة والتقدم ، وفق قواعد 

مفهوم الحداثة وقيمها ، هو حديث عن مرحلة تطورية لم ندخل العقل والمنهج العلمي ، مع يقيني بأن الحديث عن 
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أعماقها بعد ، و لم نتعاطى مع أدواتها و معطياتها المعرفية العقالنية التي تحل محل األدوات و المعطيات المتخلفة 
) وادوات التخلف راهنة في مجتمعاتنا ، وهنا تكمن الجدوى من وعي هذا المفهوم واستخدامه لمجابهة مظاهر الموروثة وال

، بالعقل و العقد االجتماعي ، و لمجابهة الحكم الثيوقراطي و األوتوقراطي ( االجتماعي واالقتصادي والسياسي والثقافي 
الفردي وكل أشكال ومظاهر االستبداد بالعلمانية و الديمقراطية ، و لمجابهة االمتيازات الطبقية وتراتبية الحسب و النسب 

ة الحقوقية و المدنية ومبدأ المواطنة ، بين جميع المواطنين ، فأين نحن العرب من كل ذلك ؟ و نجيب و اللقب بالمساوا
حضاري /، فطالما أن بالدنا ليست في زمن حداثي -مجتمع بال مجتمع مدني-بوضوح ، ان مجتمعنا العربي اليوم ، هو 

ا يسمى بإعادة إنتاج التخلف االقتصادي واالجتماعي و ال تنتسب له ، بالمعنى الجوهري ، فإن العودة إلى القديم أو م
والثقافي، سيظل أمرا  طبيعيا  فيها ، يعزز استمرار هيمنة المشروع االستعماري المعولم على مقدراتنا و استمرار قيامه فقط 

ة وتجزئتها جغرافيا  أو بإدارة األزمة في بالدنا دون أي محاولة لحلها سوى بالمزيد من األزمات وتفكيك بنيان الدولة القطري
  .طائفيا  ومذهبيا  

إن االنعتاق السياسي الذي حققته الثورة البرجوازية في عصر النهضة ، يتوجب أن نتعامل معه كنقطة انعطاف مذهلة 
في فلسطين والبلدان  –في التطور التاريخي ، وتقدما عظيما في إطار النظام االجتماعي القائم ،وهو منعطف البد لنا 

تجاوز الرؤى  -بوسائل ديموقراطية –من أن نعمل على مراكمة عوامل الموضوعية والذاتية بما سيضمن  -ربيةالع
االحادية لحركات االسالم السياسي المستندة على المفاهيم األصولية القديمة، لحساب مفاهيم النهضة والتنوير والحداثة 

والسيطرة والتفرد التنظيمي والصراعات الفئوية على السلطة  صوب آفاق مجتمع مدني ديمقراطي، يزيح أشكال االستبداد
والمصالح الطبقية والطائفية المذهبية في حاضر مجتمعنا ومستقبله، دون أن يعني ذلك اغفالنا لعملية الصراع الطبقي 

اواة ، ظاهرة والنضال ضد االستغالل الرأسمالي وكل مظاهر التبعية والتخلف بصورة ديمقراطية ، ذلك إن انعدام المس
مجتمع الصراع الطبقي  -في جوهره-موضوعية ، وسمة أساسية من سمات المجتمع المدني الليبرالي البرجوازي ، فهو 

  .والصراع السياسي في آن معا، وهنا تكمن بالضبط الجدوى من استخدام مفاهيم الحداثة
*************************************************************** 

 
5/2/2105 

إن انعدام المساواة ، ظاهرة موضوعية وسمة أساسية من سمات المجتمع المدني البرجوازي فهو مجتمع الصراع 
 الطبقي والسياسي في آن معا

*************************************************************** 
5/2/2105 

تطورية لم ندخل أعماقها بعد ، و لم نتعاطى مع أدواتها و الحديث عن مفهوم الحداثة وقيمها هو حديث عن مرحلة 
 معطياتها المعرفية العقالنية

*************************************************************** 
5/2/2105 

دراك لروح الشعب ومنطق الواقع دراك إن الفكر الذي يستحق اسمه هو إدراك للحاضر وللواقع بالفعل ، وا  ، وا 
 ." دأ العقلي واألخالقي في كل مجال من مجاالت الحياةللمب

األخالقية، أي من دون عقد /ففي عصرنا الراهن، ال يستقيم أن تكون أمة، كائنا  أخالقيا  من دون هذه الرابطة العقلية
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حرارا  يكون بموجبه جميع المتعاقدين أ -يضمن ويكرس حرية الرأي والتعدد الفكري والسياسي والتنظيمي –اجتماعي 
 .ومتساوين

لكن من المؤسف والمحزن في آن ، أن السياسة لم ترتق او تتقدم عندنا بعد إلى مستوى العمل في سبيل وحدة النضال 
وطني والقومي التحرري والديمقراطي النهضوي بسبب هذا االنتشار الهائل لالنحطاط السياسي والطبقي واالجتماعي في ال

ان السياسة التي تستحق اسمها في بالدنا، سياسة مبدؤها الفكر أو العقل، فكر الواقع أو  لذلك.. النظام العربي الرسمي 
عقل الواقع، وغايتها مواصلة الثورة على هذه االنظمة واسقاطها وتحقيق االهداف العظيمة في الحرية والكرامة والعدالة 

  .والديمقراطية، التي ضحى من اجلها عشرات االالف من جماهير شعوبنا
*************************************************************** 

4/2/2105 
من المؤسف والمحزن في آن ، أن السياسة لم ترتق او تتقدم عندنا بعد إلى مستوى العمل في سبيل وحدة 

سي والطبقي التحرري والديمقراطي النهضوي بسبب هذا االنتشار الهائل لالنحطاط السيا النضال الوطني والقومي
  .واالجتماعي في النظام العربي الرسمي

*************************************************************** 
4/2/2105 

من المؤسف والمحزن في آن ، أن السياسة لم ترتق عندنا بعد إلى مستوى العمل في سبيل وحدة النضال الوطني 
 .والقومي التحرري والديمقراطي

*************************************************************** 
4/2/2105 

استلهام مسيرة الذكريات والمحطات النضالية لشعبنا باصرار عنيد وفاًء للوطن وشهدائه حتى تحقيق االهداف 
 ............. العظيمة

ربي الفلسطيني عموما  وجماهيرنا من والى يومنا هذا، لم ينقطع أو يتوقف نضال شعبنا الع 0555منذ ما قبل النكبة 
الفالحين والكادحين الفقراء خصوصا  ، من أجل حريته واسترداد أرضه المغتصبة ، وطوال ما يزيد عن مائة عام مضت 
، قدم شعبنا في كل عام من هذه األعوام، قوافل من الشهداء الذين تجاوزوا مئة ألف شهيد أو يزيد، وفي هذه المسيرة 

ذكرى سايكس ...النضال والتضحيات والصمود واآلالم والمعاناة، تطل علينا الذكريات في كل عام  المتجددة من
 0565وذكرى ثورة عز الدين القسام  0525وذكرى هبة البراق اغسطس  0505ووعد بلفور نوفمبر  0505بيكو

 25تفاضة غزة ضد التوطين ، وذكرى ان 55وتواصل الثورة وخيانة النظام العربي وصوال الى النكبة األولى عام 
وبداية 0555وذكرى هزيمة حزيران  0545وذكرى العدوان الثالثي على غزة وبورسعيد وسيناء اكتوبر  0544فبراير

النضال والكفاح المسلح في غزة والضفة وقواعد الفدائيين في االردن ومآثر التضحيات الغالية من اجل التحرير، وذكرى 
البطوالت والمعارك الثورية ضد العدو الصهيوني من ارض جنوب لبنان ، وذكرى الحرب  ، وذكرى 0551ايلول االسود 

،  0552ف من بيروت والجنوب صيف .ت.،وذكرى اجتياح لبنان وخروج فصائل م0554االهلية في لبنان نيسان 
متمثلة بحزب الكتائب على يد المجموعات االنعزالية اللبنانية ال 0552/ايلول/ 05وذكرى شهداء مذبحة صبرا وشاتيال 

وعزلة مصر  0555اللبناني وجيش لبنان الجنوبي العميل بدعم وتشجيع المحتل الصهيوني ، وذكرى اتفاقية كامب ديفيد 
وصوال الى ذكرى اتفاق  0555عن فلسطين والقضايا القومية التحررية ، وذكرى االنتفاضة في غزة والضفة ديسمبر 
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وما تالها من نضاالت وتضحيات غالية  2111ايلول  25وذكرى االنتفاضة الثانية ،  0556ايلول  06اوسلو الكارثي 
من اجل الحرية وتقرير المصير والدولة المستقلة كاملة السيادة على ارضها وسمائها ومواردها ومياهها ومعابرها 

غزة حتى اللحظة وعاصمتها القدس ، وهي نضاالت وتضحيات متصلة ومتواصلة مع تضحيات ونضال شعبنا في قطاع 
الراهنة من النضال والمقاومة والصمود طوال ايام العدوان الصهيوني المتواصل في يومه السابع واالربعين ، وهي لحظة 
تاريخية يتجدد الجرح الفلسطيني من خاللها، وتتجدد معه وحدة هذا الشعب، وتبدأ الذكريات تنبعث من جديد من داخل 

ومن قلب المعاناة والفقر والحرمان، حيث يتوحد أبناء شعبنا الفلسطيني في الشتات  شوارع المخيم ومن بين األزقة،
والوطن مع اخوانه في قطاع غزة رغم التباعد في المكان، ذلك أنهم يتنسمون رائحة الوطن الفلسطيني عبر رائحة 

معاناة األسرى والمعتقلين في وذكريات القرية، البلد، المدينة، كما يتنسمونها من عطر الشهداء وجراح المناضلين و 
المسيرة المتصلة من اجل الحرية واالستقالل، حيث تتجدد اآلمال التي لطالما حملها األجداد واآلباء الى ابنائهم واحفادهم 

الذين يحملون اليوم االمانة بشرف وكبرياء وارادة ثورية وروح عالية من التحدي والصمود والمقاومة لكي تبقى الذكرى 
–األمل والحلم الثوري والمسيرة الكفاحية حتى تتحقق االهداف ، فبالرغم من محطات كل تلك الذكريات ظلت ويبقى 
الذاكرة الفلسطينية الشعبية حافظة للوعي الوطني لكل محطات النضال منذ ما قبل النكبة إلى يومنا هذا، وهي  -وستظل

أبناء شعبنا في الشتات، وعززت لديهم روح المقاومة والتمسك أيضا  ذاكرة التشرد والغربة والمعاناة التي تعر ض لها 
بالحقوق والثوابت، لذلك لم يكن غريبا  أن تنصهر فينا، نحن الفلسطينيون، الذاكرتين معا ، ذاكرة الوطن المحتل، وذاكرة 

وصمود ثورته ومقاومته  الغربة والشتات واللجوء، فلكل منها آالمها وآمالها الكبيرة التي تتغذى وتكبر عبر صمود شعبنا
 .ونضاله الكفاحي والسياسي والجماهيري الديمقراطي حتى تحقيق االنتصار

 
*************************************************************** 

4/2/2105 
قطاع  من قلب المعاناة والفقر والحرمان، حيث يتوحد أبناء شعبنا الفلسطيني في الشتات والوطن مع اخوانه في

، ذلك أنهم يتنسمون رائحة الوطن الفلسطيني عبر رائحة وذكريات القرية، البلد، المدينة، كما غزة رغم التباعد في المكان
يتنسمونها من عطر الشهداء وجراح المناضلين ومعاناة األسرى والمعتقلين في المسيرة المتصلة من اجل الحرية 

ما حملها األجداد واآلباء الى ابنائهم واحفادهم الذين يحملون اليوم االمانة واالستقالل، حيث تتجدد اآلمال التي لطال
لمقاومة لكي تبقى الذكرى ويبقى األمل والحلم الثوري بشرف وكبرياء وارادة ثورية وروح عالية من التحدي والصمود وا

الذاكرة الفلسطينية  -وستظل–والمسيرة الكفاحية حتى تتحقق االهداف ، فبالرغم من محطات كل تلك الذكريات ظلت 
الشعبية حافظة للوعي الوطني لكل محطات النضال منذ ما قبل النكبة إلى يومنا هذا، وهي أيضا  ذاكرة التشرد والغربة 
والمعاناة التي تعر ض لها أبناء شعبنا في الشتات، وعززت لديهم روح المقاومة والتمسك بالحقوق والثوابت، لذلك لم يكن 

تنصهر فينا، نحن الفلسطينيون، الذاكرتين معا ، ذاكرة الوطن المحتل، وذاكرة الغربة والشتات واللجوء، فلكل منها غريبا  أن 
آالمها وآمالها الكبيرة التي تتغذى وتكبر عبر صمود شعبنا وصمود ثورته ومقاومته ونضاله الكفاحي والسياسي 

 .والجماهيري الديمقراطي حتى تحقيق االنتصار
*************************************************************** 

5/2/2105 
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 : (0617 – 0260)انطونيو غرامشي 

المفكر والقائد المناضل الشيوعي انطونيو غرامشي كان من القلة في العقد الثاني من القرن العشرين التي استوعبت 
  .س وانجلز بهذا األفقالماركسية على النحو الذي نتحدث عنه وأصرت على قراءة مارك

التي كان لها تأثير كبير على نمو الحركة " الصراعات الفكرية" سلسلة من ( عام  55) خاض خالل فترة حياته القصيرة 
 . الثورية وتطورها في ايطاليا، وعلى اغناء الفكر الماركسي بشكل عام

ز وأفكارهما، كنقطة انطالق لتحقيق التغيير عكف على دراسة الواقع االيطالي بعمق، مسترشدا  بمنهج ماركس وانجل
المرجو في المجتمع االيطالي، وتوصل إلى استنتاجات أغنت كثيرا  الفكر الماركسي، منها مفهومه عن الهيمنة ومفهومه 

 .عن الكتلة التاريخية ودور المثقفين
التعامل "اتسم بالحدة، وكان لذلك من الصراعات الهامة األولى التي خاضها كان صراعه ضد الهيجلية الجديدة والذي 

أبرزها فشل الحركة الشيوعية في )مع تلك المدرسة الفلسفية وللسمات التي اتسمت بها المرحلة التي عاش فيها " النقدي
كان لها ، في رأي ( عدة بلدان أوروبية ، وبداية بروز الفاشية في ايطاليا والتحوالت في االتحاد السوفييتي بعد وفاة لينين

أبرز الدور الكبير للعامل الذاتي والثقافي والسياسي والبنية القومية، والتركيز بشكل خاص "لبعض، الدور األساسي في ا
 ."على البعد التاريخي ، وعلى المبادرة التاريخية في فكر غرامشي

كبار فالسفة العهد ممن كانت ايطاليا ، خالل تلك الفترة، مسرحا  لحركة فلسفية هيجلية جديدة نشطة عمادها اثنان من 
األول رفض . بنديتو كروتشي وجوفاني جنتيلي –اثروا تأثيرا  كبيرا  على الحركة الثقافية والمثقفين عموما  في ايطاليا 

الفاشية عندما استولت على الحكم في ايطاليا ولكنه لم يصطدم معها اصطداما  مباشرا  ، بل عارضها في صمت ، 
اشترك في إعادة تأسيس الحزب الليبرالي الذي كان موسوليني قد  0556لحكم الفاشي عام وعندما اسقطت الجماهير ا

 .0555حله ، كما اشترك في أول حكومة ديمقراطية تشكلت في جنوب ايطاليا بعد التحرير في منتصف 
، ثم أصبح بعد  0522أما الثاني فقد ناصر موسوليني وتولى منصب وزير التعليم في أول حكومة شكلها موسوليني عام 

 .، عندما بدأت عملية تحرير ايطاليا 0555ذلك أول رئيس للمعهد القومي الفاشي للثقافة، واغتيل في عام 
كان غرامشي يعتبر كروتشي وجنتيلي المعبرين الفكريين عن الرأسمالية الكبيرة في ايطاليا، ومسؤولين عن صرف العديد 

 .كة الطبقة العاملةمن المثقفين االيطاليين عن االرتباط بحر 
كان هذا الصراع يكشف لجرامشي عن مدى تعبير هذه الفلسفة المثالية عن "وكما يقول المفكر محمود أمين العالم 

عالقات اإلنتاج االجتماعية السائدة، وعن مصالح الطبقة المسيطرة وخدمتها لها كوسيط بين هذه الطبقة وسلطتها من 
كما كان يكشف له عن وحدة العالقة بين ما هو اقتصادي وما هو سياسي وما هو  ناحية، والجماهير من ناحية أخرى،

 ."بل يبرز له أهمية السياسي والثقافي بوجه خاص. ثقافي
وخاض غرامشي تجربة مجالس المصانع في تورين وفشلها، الذي كان مرده بالدرجة األولى السياسة المهادنة التي 

وقد عزا غرامشي تلك السياسة إلى النظرة . تجاه الطبقة الرأسمالية الحاكمةانتهجها الحزب االشتراكي االيطالي 
االقتصادية التي طبعت تصرفات ذلك الحزب وحالت دونه وتوفير القيادة الالزمة للنهوض الثوري الذي عم ايطاليا في 

 .0521-0505فترة 
يزان القوى الطبقية الذي ينجم عن سلسلة من فقادة الحزب االشتراكي لم يؤمنوا بأن الثورة تتفجر بفعل التحول في م

المبادرات التاريخية، بل كانوا يؤمنون بأن تفاقم التناقضات الرأسمالية سيدفع بالحركة الجماهيرية إلى انتفاضة عفوية 
وبالتالي لم يبذلوا أي جهد جاد لبناء تحالف عريض حول الطبقة العاملة يضم . تحمل الحزب االشتراكي إلى السلطة
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لقوى االجتماعية الجديدة التي اخذت تبرز من بين صفوف الفالحين والبرجوازية الصغيرة في المدن، وتركوها لقمة سائغة ا
لى توفير أرضية شعبية لفوز . للحزب الفاشي يعبئها وينظمها  وهكذا ، أدت سياستهم إلى عزلة الحركة العمالية ، وا 

 .الفاشية
ر بعض المفاهيم األساسية في فكر غرامشي مثل أولوية السياسي على االقتصادي في كان لهذه التجربة أثر كبير في تبلو 

.) النشاط العملي، وضرورة التحالف بين العمال والفالحين في تشكيل الكتلة التاريخية ودور الثقافة والمثقفين، وغيرها
إصدار دار التنوير للنشر  -يني إعداد وتقديـم مازن الحس -قراءة في فكر غرامشي السياسي : مقتطفات من كتـاب 
 (.بالتعاون مع المركز الفلسطيني لقضايا السالم والديمقراطية –والترجمة والتوزيع 

*************************************************************** 
5/2/2105 

، باعتباره صراع  دو الصهيونيالبد من إعادة التذكير والتأكيد على طبيعة الصراع الوجودي بيننا وبين دولة الع
عربي إسرائيلي بالدرجة األولى، لذلك فإن من بين اهم االهداف الوطنية والقومية التي يتوجب أن تكون ضمن أولويات 
برامج كل األحزاب والحركات والقوى الثورية الديمقراطية العربية عموما  واليسارية خصوصا  ، تتبدى في تفعيل ومواصلة 

قامة النضال مع ال سقاطها وا  جماهير الشعبية العربية من أجل تجاوز أنظمة التبعية والتخلف واالستغالل واالستبداد وا 
أنظمة وطنية ملتزمة بأهداف الثورة الوطنية التحررية الديمقراطية ، ومن بين اهم أهدافها مراكمة وامتالك قوة الردع 

قامة العسكرية والتكنولوجية العربية ، وفي الطليعة منها ال مقاومة الفلسطينية ، لمجابهة وهزيمة دولة العدو اإلسرائيلي وا 
وبدون تحقيق هذا الهدف االستراتيجي فإن كل حديث عن حق العودة لشعبنا .. دولة فلسطين الديمقراطية لكل سكانها

 .الفلسطيني إلى وطنه ال يعدو كونه نوعا  من الوهم أو الواقعية الرثة
*************************************************************** 

5/2/2105 
لم يكن غريبًا أن تنصهر فينا، نحن الفلسطينيون، الذاكرتين معًا، ذاكرة الوطن المحتل، وذاكرة الغربة والشتات 

 واللجوء، فلكل منها آالمها وآمالها الكبيرة التي تتغذى وتكبر عبر صمود شعبنا وصمود نضاله الكفاحي والسياسي
 .والجماهيري الديمقراطي حتى تحقيق االنتصار

*************************************************************** 
5/2/2105 

 .االنظمة المستبدة التابعة والرجعية تجسد أبشع مظاهر االستغالل الطبقي وتفرز يوميا أبشع االفكار الغيبية المتخلفه
*************************************************************** 

5/2/2105 
غزة تجاوزت .......في وصف الوضع الراهن لغزة.....كلمة البنتي االديبة الواعدة روان غازي الصوراني 

غزة تترقب غضبا ال بالكلمة ..غزة عافت قياداتكم المتواطئة ..وتذمركم الصامت..غزة لفظت كلماتكم المكررة .الكالم
صراخ ..تترقب انفجارا يشبه دواخلكم وما فيها من كبت..تترقب فعال وحركة ..را يشبع نهمها للتغيير تترقب انفجا..
 ..ونقمة..رفض..أمل...يأس..

وقتلوا الجمال والحب ..وشوهوا جمال محياها ..غزة لن تغفر صمتكم المتواطئ مع اولئك الذين أشاخوا نضرة وجهها 
 .فيها
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*************************************************************** 
5/2/2105 

غزة تترقب غضبا يشبع نهمها ..غزة عافت قياداتكم المتواطئة ..وتذمركم الصامت..غزة لفظت كلماتكم المكررة 
 . للتغيير

*************************************************************** 
5/2/2105 

، ذات الطابع الرث السائدة في مجتمعاتنا" الرأسمالية" نماط شبه االقطاعية وشبه االنماط القبلية العشائرية واال 
ادى ومازال يؤدي بالمسار التطوري  -الى جانب استشراء حركات االسالم السياسي والصراعات الطائفية الدموية البشعة 

هي حتمية االنتقال من النظام  -لتعبير اذا صح ا –هنا " الحتمية االقتصادية الوحيدة"لمجتمعاتنا العربية الى نوع من 
إلى ( العسكري والمدني ) التابع ، المتخلف ، المستبد شبه اإلقطاعي، شبه القبلي والعشائري، الكومبرادوري البيروقراطي 
 .أشكال بدائية ووسطية من الرأسمالية الرثة، المرتبطة والخاضعة لالمبريالية العالمية وشروطها

*************************************************************** 
5/2/2105 

،والترجمة العربية لهذين  modernityو Modernism :، ففي اإلنجليزية لفظانكلمة حداثة لفظ أوربي المنشأ
 .المصطلحين تختلف من حداثة إلى عصرية إلى معاصرة

حدوث شيء لم  –أول األمر وبداءته  -الشباب  -الجدة : وللمصطلح جذر عربي له داللة من حيث مشتقاته فهو يعني
 .يكن

 :تعريف الحداثة
يمكن القول ان الحداثة هي ذلك االنقالب الفكري الذي حصل في الغرب، وفي الغرب وحده، على مدار القرون األربعة 

 .الق معهاانها رؤية جديدة قامت على أنقاض الرؤية القديمة للعالم ومن خالل الصراع الجدلي الخ. المنصرمة
األنوار أن يخرج اإلنسان من : "الحداثة في سياق إجابته عن سؤال ما األنوار فيقول" كانط " ف األلماني ويعرف الفيلسو 

بمعنى أن العقل يجب أن يتحرر من سلطة المقدس ".. حالة الوصاية التي تتمثل في استخدام فكره دون توجيه من غيره
 ."عقلورجال الكهنوت والكنيسة وأصنام ال

ففي ضوء الحداثة والتنوير دخلت أوروبا إلى عصر الليبرالية وحرية الرأي والمعتقد وحقوق اإلنسان وعدم سجن الناس 
على آرائهم السياسية في إطار راسخ من الديمقراطية وتداول السلطة بحيث يعرف الرئيس المنتخب أنه سيعود مواطنا  

 .عاديا  بعد انتهاء مدته
تقوم عليه فكرة الحداثة هو العقل والعقالنية ، فالعقل المتحرر من كل سلطان هو معيار أهل الحداثة إن األساس الذي 

 .بل هو السلطان الحاكم على األشياء
*************************************************************** 

5/2/2105 
ة ، فالعقل المتحرر من كل سلطان هو معيار أهل إن األساس الذي تقوم عليه فكرة الحداثة هو العقل والعقالني

 . الحداثة
*************************************************************** 
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5/2/2105 
.. الحداثة االقتصادية : ثالثا  .. الحداثة الفلسفية: ثانيا  .. الحداثة المادية أو العلمية والتكنولوجية: أوال  : أنواع الحداثة

(. 0555)، فالفرنسية (0555)، فاألميركية (0551)اإلنجليزية : الحداثة السياسية المتمثلة بالثورات الثالث: رابعا  
ثم جاء التنوير بعده لكي يطرح القشور . مدشن حركة اإلصالح الديني في أوروبا، مارتن لوثر: الحداثة الدينية: خامسا  

ي فقط ولكي يقدم البديل المقنع عن التزمت األصولي السائد من الدين وال يبقي إال على الجوهر الروحي واألخالق
 .والنزعات الطائفية البغيضة التي تفتك اآلن بكل مجتمعات العرب واإلسالم فتكا ذريعا  

والدة الذاتية واالستقالل المضطرد للفرد، وحرية التفكير، : من الواضح أنه يوجد بين كل هذه الحداثات شيء مشترك
قد والنقد الذاتي، والدفاع عن حقوق اإلنسان، فالحداثة هي الرؤية الثقافية والفلسفية الجديدة للعالم، الحداثة والقدرة على الن

 .آذنت بميالد نظام معرفي ليبرالي جديد في أوربا الحديثة
*************************************************************** 

5/2/2105 
  :لعصر النهضة المرحلة التاريخية األولى

أعتقد أن كافة الدراسات التي تناولت المرحلة التاريخية األولى من عصر النهضة تتفق على أن العنصر الرئيسي لهذا 
الفردية أو اإلقرار باهتمامات الشخصية اإلنسانية وحقوقها : "العصر بكل معطياته االقتصادية واالجتماعية والثقافية هو

 ؛"يسة ، دون أن نغفل إطالقا دور التجارة التي شكلت العماد االقتصادي للطبقة البرجوازيةومصالحها كموقف نقيض للكن
 :-أما أبرز المفكرين األوائل الذين وضعوا اللبنات األولى لهذه المرحلة هم

مصلحة ئل المنظرين السياسيين البرجوازيين ، إن السمة الفردية والمن أوا. ( م 0425_ . م 0555) نيقوال ميكافيللي 
عنده هما أساس الطبيعة اإلنسانية؛ ومن جانب آخر فقد رأى أن القوة هي أساس الحق في سياق حديثه عن ضرورة قيام 

 لدولة الكنيسة؛( البديلة ) الدولة الزمنية المضادة 
ى القول ساهم هذا المفكر في تحطيم اإليديولوجية الالهوتية القائمة عل. ( م 0462_ . م 0556) نيقوال كوبرنيكس 

 .بمركزية األرض في الكون وذلك عبر اكتشافه لنظرية مركزية الشمس
المكان أو النهائية " ال نهائية"قام بتطوير وتصحيح نظرية كوبرنيكس، آمن بـ . ( م 0511_ . م 0455) جوردانو برونو 

فشمسنا ليست "نسبي فقط  الطبيعة، ورفض مركزية الشمس في الكون مؤكدُا على أن ال وجود لهذا المركز إال كمركز
 .فالنجوم البعيدة هي شموس أيضا  لها توابعها" النجم الوحيد الذي له أقمار تدور حوله

 :-العلماء الطبيعيون
كان فنانا  وعالما  موسوعيا  ومصمما  تكنيكيا  قام بوضع عدد من التصاميم .(م 0405_ . م 0542) ليوناردو دافنشي 1- 

الطائرة والمظالت، وهو من أوائل المفكرين الذي استخدموا المنهج التجريبي الرياضي في  لبعض األجهزة أو األجسام
 .دراسة الطبيعة ، كان ليوناردودافنشي من أوائل المفكرين الذين ق د روا عاليا  افكار ابن رشد

  .وهو من الرموز الخالدة في علوم الفلك. ( م 0552_ . م 0455) جاليليو 2- 
*************************************************************** 

5/2/2105 
 ......البورجوازية الكومبرادورية ال عالقة لها بالوطن او العمل الوطني
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خالل العقود االربعة الماضية تهيأت الظروف الموضوعية في االنظمة العربية لنشأة الجناح األخطر من أجنحة 
بالتحالف الوثيق مع البيروقراطية الحاكمة في االنظمة " )البورجوازية الكومبرادورية "عروف بـ الرأسمالية الرثة التابعة، الم

، تذهب ( سياسية اقتصادية اجتماعية وثقافية هابطة) ولكن من شدة ما تحمله هذه الطبقة من أدوار خطيرة (.... العربية
في مشهد االسالم ادورية قبل وبعد االنتفاضات و بالدولة الكومبر " بعض التحليالت إلى حد القول بظهور ما يسمى 

السياسي ، نتيجة التداخل العضوي الوثيق بين جهاز الدولة، وبين البورجوازية الكومبرادورية، رغم التفاوت بين هذا البلد 
دورية من بورجوازية الصفقات أو الكومبرا" أو " البورجوازية السمسارية " أو ذاك، ويطلق عليها في بعض هذه البلدان 

 . سمير أميـن.كما يقول د" كومبرادورية بازار"النوع الرخيص التي يمكن ان نسميها 
ونظرا للطابع الطفيلي لجميع الشرائح الرأسمالية العليا في بالدنا ، بسبب عدم اشتغالها باإلنتاج الصناعي الوطني بصيغة 

الوساطة الكومبرادورية وليس اإلنتاج ، /ول والتبعيةوالسمسرةمباشرة، الى جانب ارتباط نشاطها و دورة أموالها بمجال التدا
يكون من االدق الحديث عن شرائح رثة ال عالقة لها بالوطن او العمل الوطني بحكم ارتباطها وتبعيتها للنظام الراسمالي 

و حتى ليبرالية وطنية وبحكم رثاثتها وفقدانها الي رؤية حداثية او عقالنية ا.. االمبريالي وخضوعها لسياساته وشروطه 
وبالتالي فان الخطوة االولى صوب النهوض الديمقراطي تشترط الثورة على الدولة الكومبرادورية واجتثاث شرائحها ...

 . الطبقية واسقاط انظمتها
 

*************************************************************** 
5/2/2105 

النهضة وتطور الفلسفة األوروبية في عصر الثورات البرجوازية أواخر القرن  المرحلة التاريخية الثانية لعصر
  :- السادس عشر ونهاية القرن الثامن عشر

.. من أجل تدعيم سيطرة اإلنسان على الطبيعة ورفض شعار العلم من أجل العلم" العلم"رفع فالسفة هذا العصر شعار 
اعات واألبحاث العلمية التطبيقية في هذا العصر من أجل التغيير لقد أصبحت التجربة هي الصيغة األساسية لالختر 

 .والتقدم التي عبر عنها فالسفة عصر النهضة في أوروبا أمثال فرنسيس بيكون، ديكارت، هوبس، اليبنتز، سبينوزا
ى الفهم أول من حاول إقامة منهج علمي جديد يرتكز إل"فيلسوف انجليزي . ( م 0525_ . م 0450) فرنسيس بيكون  _

 ."المادي للطبيعة وظواهرها
غير أن الشك عنده لم يكن هدفا  بذاته بل وسيلة لمعرفة الحقيقة؛ وأول " أنه يقين حق"لقد شك بيكون في كل ما كان يظن 

 .خطوة على هذا الطريق تنظيف العقل من األوهام
.. ام بقرع الجرس الذي جمع العقل والذكاءق.. أعظم عقل في العصور الحديثة" "ول ديورانت"كما يقول –لقد كان بيكون 

 !!.وأعلن أن أوروبا قد أقبلت على عصر جديــــد
كان ديكارت اول من أسس فكرة الحداثة الفلسفية بعد ان وضع مبدأ الذاتية . ( م 0541_ . م 0455) رينيه ديكارت 

 .كاساس للحقيقة وكقيمة مطلقة" أنا افكر اذن أنا موجود(: "الكوجيتو)
 . "التشكيك بيقينية جميع المعارف التي كانت تعتبر حقيقة ال يرقى إليها الشك"من " ديكارت"بدأ لقد 

إن المهمة االساسية للمعرفة عند ديكارت ، هي ضمان رفاهية االنسان وسعادته عبر سيطرته على الطبيعة وتسخير 
 .قواها لصالحه
لسابع عشر ، تأثرت فلسفته المادية بالثورة البرجوازية أحد فالسفة القرن ا. ( م 0555_ . م 0455) توماس هوبز 
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اإلنجليزية ضد األرستقراطية اإلقطاعية في تلك المرحلة؛ رفض هوبز في مذهبه في القانون والدولة نظريات األصل 
 .اإللهي للمجتمع ، وقدم أول محاولة في نظرية العقد االجتماعي

ان لكل شيء سبب "حداثة الفلسفية على مبدأ العقالنية، حيث قال فهو أول من اسس ال.( م0505 -.م0555)اليبنتز 
 .وبهذه المقولة تفتحت ابواب العالم الحديث التي ساعدت االنسان على معرفة اسرار الكون" معقول

أكد على أن الفلسفة يجب أن تعزز سيطرة اإلنسان على .. وهو يهودي هولندي. ( م0555 –. م0562)باروخ سبينوزا 
كما يقول " التوراة"فهي ، أي .. وأصلها اإللهي" قدم التوراة"دحض سبينوزا افتراءات رجال الدين اليهود عن .. الطبيعة

ليست وحيا  إلهيا  بل مجموعة من الكتب وضعها أناس مثلنا وهي تتالءم مع المستوى األخالقي للعصر الذي وضعت 
 . "سمة لكل األديان"وأنها .. فيه

 .أن الحكم الديمقراطي هو أرفع أشكال الحكم" نوزاسبي"حول الحكم يعتبر 
.. من كبار فالسفة المادية اإلنجليزية، رفض وجود أية أفكار نظرية في الذهن. ( م0515 –. م0562) جون لــوك 

 !..فالتجربة بالنسبة له هي المصدر الوحيد لكافة األفكار
هي صيانة الحرية والملكية الفردية، وعلى الدولة أن تسن بأن مهمة الدولة : "ومن آرائه االجتماعية والسياسية قوله

 ."القوانين لحماية المواطن ومعاقبة الخارجين عن القانون
*************************************************************** 

01/2/2105 
فية بعد ان وضع مبدأ كان ديكارت اول من أسس فكرة الحداثة الفلس . (م 0991_ . م 0969) رينيه ديكارت 

 .كاساس للحقيقة وكقيمة مطلقة" أنا افكر اذن أنا موجود(: "الكوجيتو)الذاتية 
 . "التشكيك بيقينية جميع المعارف التي كانت تعتبر حقيقة ال يرقى إليها الشك"من " ديكارت"لقد بدأ 

ه عبر سيطرته على الطبيعة وتسخير إن المهمة االساسية للمعرفة عند ديكارت ، هي ضمان رفاهية االنسان وسعادت
 .قواها لصالحه

*************************************************************** 
01/2/2105 

 مجابهة الصلف االسرئيلي تتجلى مع أحمد جرار ولن تنتهي عند اسقاط طائرة العدوان على سوريا
*************************************************************** 

01/2/2105 
  .....بصراحة...غازي الصوراني 

، ولضمان تحكمها منطق ما يسمى ب المملكة السعودية هو أنه الستمرار حكم العائلة المالكة وخضوعها لالمريكان
 بمصادر النفط، يجب أن ُتخضع المنطقة أليديولوجية تمنعها من التفكير في التقدم، وتغرقها في متاهات وصراعات

 .دموية، وحوارات فكرية سطحية جدا ، وهامشية جدا ، كل ذلك باسم الدين
لقد لّوعها النهوض العربي الناصري القومي االشتراكي في الخمسينات والستينات ، فباتت معنية بتدمير القومية 

الغيبية ، أي الوهابية ، بوهم ة الرجعية واالشتراكية وكل تطلع نحو التحرر والحداثة عبر استخدامها للذرائع الدينية الشكلي
  -قدرتها

على فرض الوهابية أيديولوجية عربية عامة تحكم كل البلدان العربية، حيث حينها تصبح هي المركز  -بدعم امريكي 



012 

 

 . المتحكم في مجتمعات تغرق في الجهل والتخلف والصراعات الدموية
ات االرهابية فحسب ، بل ايضا الحرب ضد بالتالي فإن الحرب ضد التطرف يعني ليس الحرب ضد كل الحرك

والبلدان الرجعية " االمارات"األيديولوجية الحاكمة في الجزيرة العربية او ما يسمى بالسعودية وغيرها من المشيخات او 
 ....التابعة والعميلة

*************************************************************** 
00/2/2105 

،حيث سادت شكل نقيضا لكل من صيرورة التحرر الوطني والتطور االجتماعي 8117حزيران01ما جرى منذ 
حالة من االستبداد والقمع والتخلف االجتماعي والركود االقتصادي، كرست واقع أقرب إلى اإلحباط واليأس وانسداد األفق، 

 .والحريات العامة وحرية الرأيليس بالنسبة للعملية السياسية فحسب بل أيضا بالنسبة لألوضاع االجتماعية 
وهنا بالضبط تحولت المتغيرات السياسية االجتماعية في كل من مجتمع الضفة والقطاع إلى حالة نقيضه للتقدم أو ما 

عبنا الفلسطيني بأفكاره وأهدافه يمكن تسميته بإعادة إنتاج التخلف والتبعية، أدت إلى زعزعة وتفكيك أو إضعاف وعي ش
 .دية، كما أضعفت وعيه بوجوده السياسي االجتماعي الموحدالوطنية التوحي

إن الوضع الراهن يشير إلى أن السياسة باتت فنا للفوضى أو الموت البطيء بدال من فن إدارة الصراع الوطني 
 .55واالجتماعي، وهي حالة يمكن أن تؤدي إلى نكبة أشد خطرا وعمقا من نكبة

ذلك أن ما يجري هو شكل . بنا الفلسطيني عموما والجماهير الفقيرة خصوصامعنى ذلك هناك خلل كبير يدفع ثمنه شع
من أشكال الصراع السياسي والمجتمعي الممنهج والمحكوم بالطبع بأهداف ومصالح وبرامج انقسامية فئوية محددة تسعى 

اع بين القطبين فتح إلى إعادة تشكيل النظام السياسي الفلسطيني وبلورته في الصيغة المطلوبة وفق مقتضيات الصر 
وحماس في إطار فسيفساء متناقضة، قد يفقد معها المشروع الوطني مرتكزاته االجتماعية والسياسية واالقتصادية، ما 

سيدفع إلى تكريس نوعا من تفكك الفكرة التوحيدية للجماعة السياسية الفلسطينية لحساب هوية اإلسالم السياسي أو اإلمارة 
لضغوط وشروط الرؤية األمريكية اإلسرائيلية، حينئذ لن تكون هذه الهوية بديال للمشروع الوطني اإلسالمية أو الخضوع 

فحسب، بل ستمثل نهاياته لكي تبدأ بالسير في مشروعها، وهي إمكانية نزعم أنها مستحيلة التحقق في فلسطين راهنا إال 
أو معظم بلداننا العربية، وهو أمر ال يمكن تحققه إذا استطاع تيار اإلسالم السياسي أن يصبح مشهدا رئيسيا في بعض 

 .دون التكيف مع السياسات األمريكية
*************************************************************** 

00/2/2105 
،حيث سادت شكل نقيضا لكل من صيرورة التحرر الوطني والتطور االجتماعي 8117حزيران01ما جرى منذ 

تبداد والقمع والتخلف االجتماعي والركود االقتصادي، كرست واقع أقرب إلى اإلحباط واليأس وانسداد األفق، حالة من االس
 .ليس بالنسبة للعملية السياسية فحسب بل أيضا بالنسبة لألوضاع االجتماعية والحريات العامة وحرية الرأي

تمع الضفة والقطاع إلى حالة نقيضه للتقدم أو ما وهنا بالضبط تحولت المتغيرات السياسية االجتماعية في كل من مج
عبنا الفلسطيني بأفكاره وأهدافه يمكن تسميته بإعادة إنتاج التخلف والتبعية، أدت إلى زعزعة وتفكيك أو إضعاف وعي ش

 .الوطنية التوحيدية، كما أضعفت وعيه بوجوده السياسي االجتماعي الموحد
باتت فنا للفوضى أو الموت البطيء بدال من فن إدارة الصراع الوطني  إن الوضع الراهن يشير إلى أن السياسة

 .55واالجتماعي، وهي حالة يمكن أن تؤدي إلى نكبة أشد خطرا وعمقا من نكبة
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ذلك أن ما يجري هو شكل . معنى ذلك هناك خلل كبير يدفع ثمنه شعبنا الفلسطيني عموما والجماهير الفقيرة خصوصا
سي والمجتمعي الممنهج والمحكوم بالطبع بأهداف ومصالح وبرامج انقسامية فئوية محددة تسعى من أشكال الصراع السيا

إلى إعادة تشكيل النظام السياسي الفلسطيني وبلورته في الصيغة المطلوبة وفق مقتضيات الصراع بين القطبين فتح 
الجتماعية والسياسية واالقتصادية، ما وحماس في إطار فسيفساء متناقضة، قد يفقد معها المشروع الوطني مرتكزاته ا

سيدفع إلى تكريس نوعا من تفكك الفكرة التوحيدية للجماعة السياسية الفلسطينية لحساب هوية اإلسالم السياسي أو اإلمارة 
اإلسالمية أو الخضوع لضغوط وشروط الرؤية األمريكية اإلسرائيلية، حينئذ لن تكون هذه الهوية بديال للمشروع الوطني 
فحسب، بل ستمثل نهاياته لكي تبدأ بالسير في مشروعها، وهي إمكانية نزعم أنها مستحيلة التحقق في فلسطين راهنا إال 
إذا استطاع تيار اإلسالم السياسي أن يصبح مشهدا رئيسيا في بعض أو معظم بلداننا العربية، وهو أمر ال يمكن تحققه 

 .دون التكيف مع السياسات األمريكية
*************************************************************** 

00/2/2105 
الوضع الفلسطيني المنقسم الراهن يشير إلى أن السياسة باتت فنا للفوضى أو الموت البطيء بدال من فن إدارة 

 الصراع الوطني واالجتماعي
*************************************************************** 

00/2/2105 
بسبب استمرار االنقسام الى جانب حالة الخضوع العربي الرسمي للمخططات االمبريالية الصهيونية، يبدو ان 

 .االنتقال من التسوية الى التصفية للقضية الفلسطينية: عنوان المرحلة الراهنة هو 
*************************************************************** 

00/2/2105 
، قال غازي ردًا على سؤال حول ما يتردد في اإلعالم المصري من وقت آلخر عن توطين الفلسطينيين في سيناء

هذه أكذوبة ال أساس لها من الصحة وال تتردد إال في اإلعالم، اذ ال يوجد في أدبيات الحركة الوطنية »الصوراني 
حين طرحت الواليات المتحدة  0544عام . ير من هذا النوعالفلسطينية أو وجدان الشعب الفلسطيني، أي قبول ألي تفك

ألف فدان عليهم بعد توصيل المياه  241لتوطين الالجئين في سيناء، وتوزيع ( مشروع جونسون)األميركية ما يسمى بـ
وجاء ، (يسقط عهد األميركان -إسكان  ال توطين وال)لهم، خرجت التظاهرات تهتف في غزة بقيادة الشاعر معين بسيسو 

ألف الجئ فقط، بينما  51عبدالناصر يومها الى غزة، وظل بها ساعتين، ليعلن منها رفض المشروع، كان هناك يومها 
اليوم هناك مليون ونصف المليون، وكان هناك فائض مياه مصري يمكن استغالله، اليوم مصر لديها عجز مائي يصل 

مليار متر مكعب مهددة بالنقصان، وكانت سيناء  44ة من مليار متر مكعب، عالوة على أن حصتها المكون 21إلى 
يومها بال مشكالت، اليوم سيناء مملوءة بالتعقيدات، فمن أين يأتون بمثل هذا الكالم؟ المرة الوحيدة التي طرح فيها هذا 

القول إن الشعب  نحن لسنا بحاجة إلى( ايجور الند)»الكالم وبشكل خافت في األدبيات اإلسرائيلية، فيما تردد تحت اسم 
 .«الفلسطيني بكل قواه لم يفكر في هذا الطرح

*************************************************************** 
00/2/2105 
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هذه أكذوبة ال أساس لها من الصحة ويرفض شعبنا أي :عن توطين الفلسطينيين في سيناء، قال غازي الصوراني 
 .قبول ألي تفكير من هذا النوع

*************************************************************** 
00/2/2105 

 الى اليوم بنى الصهاينه آالف المستوطنات واالنقسام فكك وحدة شعبنا ومعنوياته 1007منذ عام 
*************************************************************** 

00/2/2105 
ضعاف وعي شعبنا الفلسطيني بأفكاره وأهدافه الوطنية التوحيديةعاما مرت على اال 11  .نقسام أدت إلى تفكيك وا 

*************************************************************** 
02/2/2105 

  : جذور األزمة الفلسطينية
ها إلى سنوات سبقت اتفاق أوسلو ثمة اجماع على أن جوهر األزمة الفلسطينية سياسي طبقي بامتياز، أزمة تمتد جذور 

وطفت مظاهرها على السطح مع اعالن البرجوازية الفلسطينية استعدادها للدخول في دهاليز المصالحة والتسوية، ورفض 
جزء رئيسي في الثورة لهذا الميل، ومنذ ذلك الوقت بدأ االفتراق يلوح بين منهجين، منهج يؤسس لمغادرة زاوية المقاومة 

اقدامه في المعسكر الدولي الراعي للتسوية السياسية السلمية وآخر متمسك بثوابت القضية الوطنية الراهنة ويسعى لوضع 
يشاع ويساق في الساحة العربية والدولية عن نوايا التسوية، أزمة لم تقتصر على الصراع  والتاريخية ويدرك ضبابية ما

ين فريقي الصراع فتح وحماس، بل كان لها تجلياتها التنظيمية بين المبدئية والبراجماتية المفرطة بدرجات متفاوتة ب
 .وتناقضاتها البنيوية

وفيما كان التناقض في مظهريه السياسي والتنظيمي يأخذ سياقه المنطقي، غير أن المعادلة في ميدان الممارسة يحكم 
أكثر ديناميكية وعملية من المنهج  طرفيها منطق مقلوب يسير على رأسه، فالمنهج البراجماتي سجل تفوقا وتميزا وكان

اليساري والمبدئي، فالبرجوازية كانت أكثر جرأة وسرعة وقدرة على حسم موقفها فيما عانت حركة اليسار عجزا افتقد 
للمبادرة واتضح فيما بعد أنه نتاج ألزمة داخلية فكرية سياسية داخل معظم فصائل اليسار على وجه الخصوص أملت 

 .فهم مع الحقائق التي تفرضها حركة اليمينعليهم تكييف مواق
ذا تناولنا المسألة بملموسية أكثر في قراءة أسباب األزمة وتردد اليسار وعجزه عن تقديم مشروعه وتسويقه جماهيريا  وا 

 . قياسا بفتح نجد مجموعة من الشواهد، فجزء من اليسار الفلسطيني لعب دور الغطاء والداعية لتنازالت اليمين
جبهة الشعبية فقد عجزت على بناء اصطفاف وطني عريض قادر على ممارسة الضغط الكافي على اليمين ولجم أما ال

هرولته المتسارعة نحو التسوية والمصالحة وعليه فليس من باب المصادفة أن تشكل حماس التي نشأت خارج التكوين 
فقط استطاع لجم اليمين بل أطاح بهيمنته وجرده  الوطني ورتبت مؤسساتها في الداخل بهدوء أن تشكل البديل الذي ليس

األمر الذي وفر لحماس أن تمأل الفراغ الذي عجز اليسار عن اشغاله لنمطية ادارته لألزمة وعدم . من الشرعية الشعبية
بة مكت: الناشـر  -المشهد الفلسطيني الراهن  -غازي الصوراني .)جرأته في اتخاذ القرارات الحاسمة في لحظات عديدة

 (21ص  -القاهرة  – 2101ديسمير .: ومطبعة جزيرة الورد 
*************************************************************** 

02/2/2105 
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استبشر شعبنا خيرا وخابت آماله وتفاقم يأسه بعد مسلسل من االتفاقات بين فتح  1006بعد توقيع المصالحة 
 وحماس حتى يومنا هذا
*************************************************************** 

02/2/2105 
الفكر الوطني الذي يستحق اسمه هو إدراك للحاضر في خدمة المستقبل تجسيدا لروح الشعب الوحدوية النقيضة 

 .لالنقسام والصراع بين فتح وحماس
*************************************************************** 

02/2/2105 
، بسبب عدم اشتغالها باإلنتاج الصناعي الوطني  نظرا للطابع الطفيلي لجميع الشرائح الرأسمالية العليا في بالدنا

الوساطة /بصيغة مباشرة، الى جانب ارتباط نشاطها و دورة أموالها بمجال التداول والتبعية والطفيلية والسمسرة
االدق الحديث عن شرائح رثة ال عالقة لها بالوطن او العمل الوطني بحكم الكومبرادورية وليس اإلنتاج ، يكون من 

  ..ارتباطها وتبعيتها للنظام الراسمالي االمبريالي وخضوعها لسياساته وشروطه
*************************************************************** 

06/2/2105 
، اال إذا كانت األحزاب والفصائل التي تقوم به  قيود الخارج والداخلال يمكن أن يكون التغيير الثوري تحريرًا من 

قد تغيرت هي نفسها وتحررت من تلك القيود ، فهذا الوعي ضروري، ويجب أن يسبق التغيير الثوري، بدون ذلك ال يكون 
 .التغيير إال تحريكا للمستنقع

*************************************************************** 
06/2/2105 

المطلوب من احزاب وفصائل اليسار في المجتمعات العربية ان تعمل على بلورة رؤيتها الفكرية الوطنية السياسية 
، وتعميق الوعي بها في صفوف االعضاء ، بما يضمن تميزها كيسار ماركسي ديمقراطي وثوري  والمجتمعية التنموية

رالي او اليمين االسالموي ، وعليها ايضا أن تنتشروتتوسع في صفوف جماهير بعيدا عن اية تحالفات مع اليمين الليب
الفقراء والمضطهدين في المدن والقرى والمخيمات بما يمكنها من تفاعلهم وقبولهم باالفكار السياسية والطبقية التوحيدية 

لقيادي جنبا الى جنب مع المثقف الحزبي واويجسدوا دورهم االناظمة لوحدة العمال والفالحين الفقراء والكادحين، وان يخلق
او العضوي ، وهي امكانية قابلة للتحقق على الرغم من ضعف وعيهم الطبقي، فليس المطلوب من الحزب أن يعرف 

كيف يستغل الشروط الموضوعية لالنتقال إلى تطبيق مفاهيم الحداثة والمواطنة والعلمانية و مهام الثورة الوطنية 
نما على _ فمثل هذه الشروط ضعيفة جدا في بنية االقتصاد التابع أو المجتمع المتخلف _ ها االشتراكيةالديمقراطية بافاق وا 

احزاب وفصائل اليسار أن تخلق هذه الشروط من خالل توعية جموع الفقراء والمضطهدين باسباب وأدوات الظلم 
 .الثوري ،ذلك هو دورها وتلك هي رسالتهاواالستغالل الطبقي تمهيدا لتأطيرهم وتنظيمهم واندماجهم في الحراك 

*************************************************************** 
06/2/2105 

في بالدنا ليس المطلوب من الحزب أن يعرف كيف يستغل الشروط الموضوعية لالنتقال إلى تطبيق مفاهيم 
فمثل هذه الشروط ضعيفة جدا في _ لديمقراطية بافاقها االشتراكيةو مهام الثورة الوطنية ا الحداثة والمواطنة والعلمانية
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نما على احزاب وفصائل اليسار أن تخلق هذه الشروط من خالل توعية _ بنية االقتصاد التابع أو المجتمع المتخلف  وا 
ماجهم في الحراك جموع الفقراء والمضطهدين باسباب وأدوات الظلم واالستغالل الطبقي تمهيدا لتأطيرهم وتنظيمهم واند

 .الثوري ،ذلك هو دورها وتلك هي رسالتها
*************************************************************** 

06/2/2105 
 ؟!االنقسام نقل الصراع من صراع ضد االحتالل الصهيوني الى صراع داخلي مصلحي بين فتح وحماس 

*************************************************************** 
06/2/2105 

 االنقسام شّل وفكك المجتمع وأدى الى أوخم النتائج حتى بات حلم المواطن توفير لقمة العيش
*************************************************************** 

05/2/2105 
 .ني والديمقراطيشكل نقيضا بشعا لكل من صيرورة التحرر الوط 1007حزيران41ما جرى منذ 

*************************************************************** 
05/2/2105 

ال يمكن أن يكون التغيير الثوري الديمقراطي تحريرًا من قيود التخلف والتبعية اال إذا كانت األحزاب التي تقوم به 
 .قد تغيرت هي نفسها

*************************************************************** 
05/2/2105 

إن مرارة االنقسام ونتائجه الكارثية ت دفُع بقطاع  واسع  من جماهير شعبنا إلى الت طلُّع  بشوق  كبير صوب  والدة  تيار  
 وطني  وديمقراطي

*************************************************************** 
05/2/2105 

، أطياف ذكريات نضالية وحدوية  م على االنقسام البغيض ، نستعيد نحن الفلسطينيونعا 00اليوم وبعد 
تزايد الصراع بين قطبي الصراع فتح وحماس على السلطة "وديمقراطية ماضية ، ولكن في وضع مؤسف عنوانه 

د من التفكك واالنهيار وانسداد األفق السياسي بالنسبة للمصالحة أو المشروع الوطني ال فرق لحساب المزي" والمصالح 
ما : في ظل صمت أو تآمر عربي، والسؤال هو" صفقة ترامب " وفرض المخططات االمريكية الصهيونية عبر ما يسمى 

هي تلك الغنيمة الهائلة التي يتنازع قطبي الصراع المتصادمين عليها؟ ال شيء سوى مزيد من التفكك واالنهيارات والهزائم 
نما هزيمة جديدة لمن يزعم انه انتصر ، يؤكد على فالحرب بين الفلسطين..  ي والفلسطيني لن تحقق نصرا ألي منهما ، وا 

  .هذا االستنتاج الواقع الراهن الذي يعيشه أبناء شعبنا في الوطن والشتات
*************************************************************** 

04/2/2105 
علينا المراجعة الجدية الهادئة والمعمقة لكافة األفكار التي طرحت خالل العقود الوضع الفلسطيني اآلن يفرض 

بعد أن بات الحل المطروح مذاك والقائم على أساس الدولة المستقلة، أسيرا  للشروط األمريكية  الثالث الماضية،
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ائفية والمذهبية الدموية ادت الى من الصراعات الط -غير مسبوقة–اإلسرائيلية ، وبعد ان تحول النظام العربي إلى حالة 
مزيد من التفكك والعجز والتخاذل العربي الرسمي، وارتباطا بهذه المتغيرات تعزز وتزايد ضعف السلطة الفلسطينية 

الهدف ، ففي ظل تجزئة الغاية جرى تفكيك أداوت وهبوطها وتخاذلها ومن ثم انقسامها، الذي أدى إلى انقسام الغاية و 
والتخلي عن عناصر القوة والمقاومة والبعد العربي وتكريس االنقسام المؤسساتي والجغرافي بين الضفة  النضال نفسها ،

ته بضمور الغاية وغيابها   .والقطاع ، وما جرى من حصيلة أفقدت الواقع الفلسطيني أسلحته المعنوية وع ر 
عادة إنتاجها في الواقع إن إعادة تأسيس رؤيتنا للصراع ، وما يشبه إعادة التصميم لركائز قضي تا الفلسطينية، وا 

الفلسطيني ، بكل مرتكزاته القومية والوطنية في الداخل والمنافي ، إنما يستهدف استعادة روح القضية من براثن الهبوط 
  .واالنقسام الفلسطيني الداخلي من ناحية واستعادتها من براثن الهزيمة والخضوع العربي الرسمي من ناحية ثانية

مر الذي يتطلب صياغة رؤى استراتيجية وبرامج راهنة وارادات طليعية وشعبية تتصدى لالنقسام وتستعيد الوحدة األ
واستعادة النظام  55الوطنية التعددية على اساس ثوابتنا الوطنية الكفيلة باستعادة وحدة شعبنا في الضفة وغزة والشتات و

فل توفير عوامل الصمود والمقاومة بكل اشكالها الزالة االحتالل السياسي الوطني الديمقراطي الفلسطيني الذي يك
ومستوطناته وتحقيق اهداف شعبنا في الحرية واالستقالل في دولة مستقلة كاملة السيادة على ارضها ومواردها وعاصمتها 

  .القدس كحل مرحلي لن يلغي حقوق شعبنا التاريخية في وطنه فلسطين
*************************************************************** 

04/2/2105 
، ففي  الصراع واالنقسام المستمر بين حماس وفتح أدى إلى انقسام الغاية والهدف الوطني التحرري والديمقراطي

ام ظل تجزئة الغاية جرى تفكيك أداوت النضال نفسها ، والتخلي عن عناصر القوة والمقاومة والبعد العربي وتكريس االنقس
ته  المؤسساتي والجغرافي بين الضفة والقطاع ، وما جرى من حصيلة أفقدت الواقع الفلسطيني أسلحته المعنوية وع ر 

  .بضمور الغاية وغيابها
*************************************************************** 

04/2/2105 
 . ة والهدف الوطني التحرري والديمقراطيالصراع واالنقسام بين حماس وفتح أدى إلى انقسام الغاي

*************************************************************** 
04/2/2105 

نما هزيمة جديدة  استمرار الصراع بين فتح وحماس واستمرار الفشل في المصالحة لن يحقق نصرا ألي منهما ، وا 
 . "انتصر"لمن يزعم انه 

*************************************************************** 
05/2/2105 

  : ( 0291 – 0722)شوبنهاور 

ارتفعت أصوات التشاؤم في النصف األول من القرن التاسع عشر في أوروبا، وعلت أصوات الشعراء المتشائمين في كل 
في " بوشكين وليرمونتوف"في ايطاليا، " ديليوبار "في المانيا، " وهيني"في فرنسا، " ودي موسيه"في انجلترا " بيرون: "مكان

وحتى بيتهوفن كان موسيقيا  . روسيا، وظهرت طائفة من الملحنين الموسيقيين المتشائمين من أمثال شوبرت وشوبان
 .متشائما  يحاول ان يقنع نفسه بأنه متفائل
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 . تهتي طبعت حياته وفلسفولكن ارثر شوبنهور الفيلسوف االلماني طغى على هؤالء جميعا  في روح التشاؤم ال
لقد كان عصر الحلف المقدس الذي اتحدت فيه أوروبا ضد نابليون . 0505في عام " العالم كارادة وفكرة"لقد ظهر كتابه 

وهزمته في معركة واترلو، وبذلك تم القضاء عل الثورة الفرنسية وابعد نابليون إلى صخرة سانت هيالنه في البحر البعيد، 
جيد شوبنهور لإلرادة يعود إلى تأثره بنابليون، كما ان شيئا  من يأسه يعود إلى تأثره بخاتمة نابليون المحزنة ان شيئا  من تم

إلى الملك في فرنسا، " البوربون"، لقد ُهزمت اإلرادة أخيرا  بهزيمة نابليون، وانتصر الموت كعادته في كل الحروب وعاد 
راضيهم ، وانتشرت حركة رجعية استغلت مثالية االسكندر المسالمة وراحت وعاد امراء االقطاع للمطالبة في استرجاع ا

  . تعمل على قمع التقدم في كل مكان
اشكر اهلل، بانني لست شابا  في مثل هذا العالم المضطرب الذي : وانتهى العصر العظيم ، وقال جوته في ذلك العصر

 . انتهى فيه كل شيء بالخراب
بما شاهده من حياة الفوضى والدمار والقذارة في القرى،  0515ره وطوافه بفرنسا والنمسا عام لقد تأثر شوبنهور اثناء سف

 .والفقر المدقع الذي انتشر بين الفالحين والبؤس والتوتر الذي ساد المدن
راب في لقد كانت أوروبا مسرحا  للقتال الدائر بين جيوش نابليون وجيوش اعدائه، وخلفت هذه الجيوش اثار الدمار والخ

وتعرض العمال فيها إلى جميع أنواع الرعب والخوف التي رافقت النظام الصناعي الناشئ الذي . كل بقعة من بقاع أوروبا
 . لم يكن خاضعا  لالشراف من جانب الحكومة، واضاف تسريح الجيوش إلى عدد البطالة والعاطلين عن العمل

وح الحياة في أوروبا، كم من الوف االبطال والمؤمنين بمبادئ هذه ومع ذلك فقد ماتت الثورة الفرنسية، وماتت معها ر 
الثورة حاربوا من أجل انتصارها؟ وكيف اتجهت افئدة الشباب في كل مكان في أوروبا صوب الجمهورية الفرنسية الفتية، 

 . وعاشوا على ضوء االمل فيها، وكم من الناس حاربوا من اجلها وآمنوا بها حتى النهاية
اية رواية هزلية .. الخاتمة المجيدة لعهد من االمل والرجاء والجهد لم يشاهد له تاريخ االنسان مثيال  من قبلهذه هي 

 .اقترنت بهذه المأساة المروعة، التي امتزجت فيها االفراح باألتراح، والضحك بالدموع
 .الدين طلبا  للسلوى والعزاءلقد الذ الكثير من الفقراء في تلك االيام التي سادها االلم وخيبة االمل إلى 

وفقد قسم كبير من الطبقة العليا ايمانهم، ونظروا إلى هذا العالم الذي يسوده الدمار والخراب نظرة الكفر وااللحاد والشك 
في وجود حياة أخرى يحل فيها العدل والجمال محل هذا الخراب والدمار الذي روع هذا العالم، وأصبح من المتعذر 

 .0505د إله رحيم كريم يهيمن على شؤون هذا العالم كما شاهده الناس في عام االيمان بوجو 
وانتصر الشيطان على الخير والصالح، واستبد اليأس باالمل والرجاء، لقد زرع فولتير أرض الثورة، وجاء شوبنهور 

 .لحصد هذه األرض
*************************************************************** 

05/2/2105 
الفلسفة ليست حب الحكمة فحسب ،إنها أوال حب المعرفة ، وهي قبل كل شئ موقف اإلنسان من الظواهر 

 .واألحداث السياسية واالجتماعية من حوله
*************************************************************** 

05/2/2105 
ن يسبق التغيير الثوري، بدون ذلك ال يكون التغيير إال اعادة الوعي بالفلسفة والنظرية الثورية ضروري، ويجب أ

 .التخلف أو تحريكا للمستنقع
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*************************************************************** 
05/2/2105 

وموز حسين مروة أحد أهم .في الذكرى الحادية والثالثين الستشهاد المفكر والقائد المناضل الشيوعي اللبناني د
 ....0627/فبراير/02الثقافة التقدمية العربية الذي اغتالته القوى الظالمية يوم 

كان حسين مروة امتدادا  مبدعا  لما سبقه من إبداع في الدراسات "قال عنه المفكرالتقدمي الراحل محمود امين العالم 
الفكر المادي الموضوعي الذي طالما غيبت وما  التراثية، ولكنه أعاد بناء رؤيتنا للتراث الفلسفي مبرزا ماضيه من كنوز

التراث الفكري  زال يغيب عند أغلب من يكتبون عن هذا التراث، فضال  عن كشفه لحقائق الصراع الطبقي في قلب
 " (واألدبي والديني والثقافي عامة، بغير جمود منهجي أو ايديولوجي

النزعات المادية في " المعمقة من اهمها كتابه الموسوعي حسين مروة صاحب العديد من الكتب والدراسات . الشهيد د
  .الفلسفة العربية االسالمية
اذا كان الفكر البرجوازي العربي يحاول، في جو التحوالت النوعية الثورية داخل حركة التحرر "يقول في مقدمة كتابه 

وقت اذن للفكر العربي الثوري ان يقدم الحلول لها الوطني العربي أن يحل المشكلة وفقا  لمواقفه االيديولوجية ، فقد حان ال
أيضا  وفقا  اليديولوجيته الثورية، أيديولوجية الطبقات والفئات االجتماعية التي تقف في المعسكر المواجه لمعسكر 

 . البرجوازية اليمينية الرجعية
ا العربي، بكل أبعاده الوطنية بناء على هذه االستنتاجات نرى أن حل مشكلة العالقة، حال  علميا ، بين حاضرن

اوالهما، حقيقة : واالجتماعية والفكرية، وبين تراث ماضينا الفكري، يتوقف على توفر الوضوح العلمي لدينا عن حقيقتين
وثانيتهما، حقيقة الترابط . المحتوى الثوري لحركة التحرر الوطني العربية في حاضرها وفي آفاق تطورها المستقبلي

بمعنى ضرورة كون الموقف من التراث منطلقا  من الحاضر . ورية هذا المحتوى وثورية الموقف من التراثالجوهري بين ث
 . نفسه، أي من الوجه الثوري لهذا الحاضر

أما الحقيقة األولى، فيوضحها ويؤكدها النظر المتعمق في اتجاهات المسار العام لحركة التحرر الوطني العربية، ال سيما 
 . بعد الحرب العالمية الثانية حتى هذه األيام مسارها منذ ما

نـأتي اآلن إلى الحقيقة الثانية، نعني حقيقة الترابط الجوهري بين المحتوى الثوري لحركة التحرر الوطني العربية في 
 .االسالمي -مرحلتها الحاضرة وبين الموقف الثوري من التراث الفكري العربي

 .عليها؟" الحقيقة"نقصد باطالق صفة  بل ماذا. ماذا نقصد بهذه الحقيقة؟
حقيقة أو ال يكون، ذلك بأن الحقيقة ليست ذاتية، انها موضوعية، واال فليست بحقيقة " الشيء"ليس بالرغبة الذاتية يكون 

 .اطالقا ، بل وهما أو تصورا  أو رأيا  أو رؤيا  
لتنا هو ترابط واقعي موضوعي، أي هو حقيقة وهنا جوهر المسألة في ما نحن بصدده، فان الترابط الذي نعنيه في مسأ

أن نكون ثوريين في موقفنا من قضايا الحاضر،  -من غير الممكن: أن لم نقل -بمعنى انه من غير الطبيعي. بالفعل
 . غير ثوريين في موقفنا من تراث الماضي -مع ذلك–ونكون 

ف نفسه لرؤية التراث، أي لمعرفته معرفة ثورية، ان ثورية الموقف من قضايا الحاضر، تستلزم االنطالق من هذا الموق
 ".أي لبناء هذه المعرفة على أساس من أيديولوجية القوى الثورية نفسها في الحاضر

*************************************************************** 
05/2/2105 
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من مواصلة النضال من اجل مجابهة  وفاء لصمود ومقاومة وتضحيات شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة ،ال بد
 . االنقسام والفئوية ودفنهما الى االبد

*************************************************************** 
05/2/2105 

عليها؟ ال شيء سوى مزيد من التفكك (فتح وحماس ) التي يتنازع قطبي الصراع المتصادمين " الغنيمة"ما هي تلك 
 .والهزائم واالنهيارات

*************************************************************** 
05/2/2105 

، سرعان ما تحول إلى صراع دموي حركة فتح وحماس/تزايد وتفاقم حدة الصراع بين كل من أجهزة السلطة 
ا في حكم قطاع غزة وتفرده 2115/ حزيران /  05واقتتال داخلي تم حسمه كما هو معروف لصالح حركة حماس في 

وانفصاله السياسي والدستوري عن الضفة الغربية طوال العشرة األعوام االخيرة خلق حالة غير مسبوقة من االنقسام بكل 
تفريعاته السياسية واالقتصادية والنفسية والثقافية واالجتماعية، بحيث بات واضحا  أن التفكك السياسي والمجتمعي أصبح 

لى تفكيك  أوصال شعبنا الفلسطيني، ان شعبنا في ظل استمرار هذا االنقسام البشع، الذي أدى إظاهرة ملموسة في أذه
الذي يبدو أنه ينقسم ويتشظى اليوم إلى عدة مجتمعات متناثرة مجزأة ، الضفة في واد وغزة في واد آخر ومخيمات 

سياسي موحد، بحيُث يمكن االستنتاج، في واد، ال يجمعها موقف او برنامج  0555الشتات في وديان العرب و اراضي 
أن ممارسات كل من فتح وحماس، ستعزُز عوامل االنفضاض الجماهيري عنهما وصوال  إلى حالة  غير مسبوقة  من 

اإلحباط واليأس ، كما هو حال قطاعات واسعة من شعبنا اليوم في قطاع غزة على وجه الخصوص، حيث باتت قضيتنا 
  .المصلحة الوطنية العليا برؤاها وبمصالحها الفئوية الخاصة -في معظمها–ياسية  استبدلتاليوم محكومة  لقيادات  س

*************************************************************** 
05/2/2105 

،  االنقسام أدى إلى تفكيِك أوصال شعبنا الذي يبدو أنه ينقسم ويتشظى اليوم إلى عدة مجتمعات متناثرة مجزأة
  .الضفة في واد وغزة في واد آخر ومخيمات الشتات في وديان العرب

*************************************************************** 
05/2/2105 

يصعدون على اكتاف الجماهير العفوية عبر جسر الديمقراطية ثم بدال من ان تكون الديمقراطية مهدا للتغيير 
والمعتقد وتداول السلطة تصبح لحدا لكل قيم ومفاهيم التعددية ولحدا لكل اماني وتطلعات  الرأي والتعددية وحرية

الجماهير العفوية التي تكتشف خداعهم من خالل ممارساتهم االستبدادية واالستغاللية ومن ثم تنتظر بشوق كبير والدة او 
لكن يبدو ان الجماهير مضطرة ... سائلهم الدمويةتبلور تيار ديمقراطي قادر على ازاحتهم بصورة ديمقراطية بعيدا عن و 

  ....لالنتظار لفترة طويلة
*************************************************************** 

05/2/2105 
يصعدون على اكتاف الجماهير العفوية عبر جسر الديمقراطية ثم بدال من ان تكون الديمقراطية مهدا للتغييرتصبح 

 تطلعات الجماهيرلحدا لكل 
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*************************************************************** 
05/2/2105 

يصعدون على اكتاف الجماهير العفوية عبر جسر الديمقراطية ثم بدال من ان تكون الديمقراطية مهدا للتغييرتصبح 
 لحدا لكل تطلعات الجماهير

*************************************************************** 
21/2/2105 

االنقسام أدى إلى تفكيك  أوصال شعبنا إلى عدة مجتمعات متناثرة مجزأة ، الضفة في واد وغزة في واد آخر 
 . ومخيمات الشتات في وديان العرب

*************************************************************** 
21/21/2105 

 .....عن الثورة الوطنية الديمقراطية ومهامها....غازي الصوراني 

الثورة الوطنية الديمقراطية ترتكز إلى تحالف واسع من الجماهير يضم القوة الرئيسية للتحالف الثوري المكونة من العمال 
ة في بالدنا ، حيث ال وجود للبورجوازية الوطني)والفالحين الفقراء، الى جاتب الشرائح الفقيرة من البورجوازية الصغيرة ، 

ن وجدت فهي مرتبطة بالبورجوازية الكومبرادورية الكبيرة ويخطئ كل من يحاول القفز على المهام الوطنية الديمقراطية ( وا 
. في األفق البرجوازي المسدود أو كل من يحاول حصر المرحلة الوطنية الديمقراطية" الثورة االشتراكية"والسير رأسا نحو

التحرر الوطني في الميدان االقتصادي االجتماعي ، كما وترمي إلى القيام بتحوالت طبقية فهي تهدف إلى استكمال 
اجتماعية ثورية تضمن انهاء كل اشكال التبعية لالمبريالية وانهاء هيمنة الكومبرادور والراسمالية الطفيلية واقتصاد السوق /

  : لعام والمختلط ، وهذا يعني أن مهامهافي المجتمع لحساب اقتصاد التسيير الذاتي والتعاوني والقطاع ا
تصفية البنية االقتصادية التابعة وتصفية البنية االقتصادية الكومبرادورية ، والغاء سيطرة اقتصاد السوق في الميدان  .1

  .االقتصادي
كيك وازاحة هيمنتها في تصفية البنى اليمينية الليبرالية وبنى االسالم السياسي االقتصادية واالجتماعية والثقافية وتق .2

البناء الفوقي ، وهذا يعني اعادة هيكلة وبناء مؤسسات الدولة قانونيا وسياسيا وثقافيا بما يتطابق مع المصالح الطبقية 
  .لجماهير الفقراء والكادحين في سياق العمل الدؤوب اللغاء كافة مظاهر التخلف االقتصادي واالجتماعي والثقافي

ادىء التنمية المستقلة المعتمدة على الذات في كل قطر عربي ارتباطا بمبدأ االعتماد الجماعي اعتماد تطبيق مب .3
 .العربي

*************************************************************** 
20/2/2105 

لمستقبل الحديث عن كسر وتجاوز نظام اإللحاق أو التبعية والتخلف الراهن هو حديث عن ضرورة حتمية في ا
، ولكن هذه الضرورة ستكون ضربا  من الوهم إذا لم نمتلك وضوح الرؤيا  المنظور لشعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية

 .للمخاطر التي تفرضها علينا العولمة األمريكية وحليفها االسرائيلي في بالدنا
سالم ، تمثل أحد أبرز عناوين الصراع من هنا فإن الدعوة إلى مقاومة المشروع االمبريالي الصهيوني وعولمة االست

تماعية العربي الراهن ضد التحالف األمريكي الصهيوني وأدواته في بالدنا، من أجل التحرر والديمقراطية والعدالة االج
، مدركين أن أحد أهم شروط هذا التحدي العربي لهذه الظاهرة هو امتالك عناصر ومقومات العامل  -بآفاقها االشتراكية 
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الحزب الثوري ، الحامل للفكر الماركسي في صيرورته المتجددة، وبمنهجيه نقدية، للفكر والواقع معا ، إلى جانب  –تي الذا
إمتالك تقنيات العصر ومعلوماته وفق مفاهيم العقل والعلم والحداثة ، في إطار أيدلوجي تقدمي ينتمي إلى الواقع العربي 

لى االشتراكية كضرورة تتطلع إليها شعوبنا العربية كطريق ويتفاعل معه ويعبر عنه في الممارسة الع ملية من جهة ، وا 
 –وحيد للخالص والتحرر الوطني والقومي و االجتماعي من جهة أخرى ، إنها مهمة ال تقبل التأجيل ، يتحمل تبعاتها 

 المثقف التقدمي الملتزم في كل األحزاب اليسارية في أقطار الوطن العربي –بشكل مباشر 
*************************************************************** 

20/2/2105 
 :الفكار الفيلسوف عمانويل كانط" ول ديورانت" نقد وتقدير المؤرخ والمفكر الفرنسي 

الصمود أمام العواصف واالعاصير الفلسفية التي " كانت"كيف استطاع هذا الصرح المركب الذي شيده : يقول ديورانت 
عصفت به طيلة قرن من الزمان؟ كيف استطاع هذا الصرح الذي يجمع بين المنطق، والميتافيزيقا، وعلم النفس، 

 واالخالق والسياسة ان يقف إلى اليوم ؟
من الممتع االجابة بان الكثير من هذا الصرح ال زال باقيا ، وان الفلسفة النقدية التي اقامها ذات أهمية دائمة في تاريخ 

 . لى الرغم من تداعي بعض النواحي التفصيلية في هذا البناء العظيم الذي قام بتشييدهالفكر ع
عن الزمان والمكان، ولكن يؤخذ عليه ما ذهب اليه من ( كانت)لقد انتهى العلم الحديث بنظرية النسبية إلى نفس ما قاله 

التي قام بها بيرسون في انجلترا وماش في ان الحقيقة مطلقة من حيث الثبوت واليقين، فقد جاءت الدراسات الحديثة 
المانيا وهنري بونيكاري في فرنسا مؤيدة لهيوم فأثبتت بان جميع العلوم حتى الرياضيات الدقيقة نسبية في حقيقتها، 

 . وأصبح العلم يقنع برجحان كفه االحتمال دون ان يطالب بحقيقة مطلقة
في االخالق بالنقد الشديد، وانكروا اطالقها وفطريتها، وذهبت " كانت"لقد تناول الناقدون في القرن التاسع عشر نظرية 

ولكنه مستمد مما " كانت"فلسفة التطور إلى ان شعور االنسان بواجبه ليس صادرا  عن اخالقية فطرية كما ذهب اليه 
في االنسان نحو  اودعه المجتمع في الفرد من قواعد للسلوك، وان الصغير مكتسب على الرغم من ان النزعة الغامضة

 .السلوك االجتماعي فطرية
صنعه اهلل كما هو عليه االن، ولكنها نتيجة تطور استغرق فترة " ليس مخلوقا  خاصا  "فاالخالق، واالنسان االجتماعي 

طويلة من الزمان ، وليست االخالق عامة مطلقة ، ولكنها قانون للسلوك يتطور وينمو بما هو مالئم لحياة الجماعة ، 
 .متغيرة بتغير طبيعة الجماعة وظروفها وهي

فالنزعة الفردية مثال تتنافى مع االخالق في شعب يحاصره العدو، ولكنها تكون وسيلة ضرورية بالنسبة إلى امة فتية آمنة 
فليس هناك عمل . الستغالل ثروتها ومصادرها الطبيعية وتكوين اخالقها القومية، وتساعدها في تطورها وتقدمها ونهوضه

 ." كانت"ير في ذاته كما يقول خ
هو انه عاد في كتابه النقدي الثاني إلى اعادة احياء فكرة اهلل، وحرية اإلرادة " كانت"ان ما يستدعي النظر في فلسفة 

 .والخلود التي دمرها في كتابه االول
ستطيع ان تشتري منه أي شيء انك في سوق ريفية، وانك ال ت" كانت"انك تشعر عندما تقرأ كتب "وقد قال عنه احد النقاد 

 .تريد من حرية اإلرادة وجبرها ، المثالية ودحضها، االلحاد وااليمان باهلل
كان في حقيقة االمر شاكا كفرد بالدين نفسه، ولكنه تردد في هدم ايمان الناس اشفاقا  على " كانت"ان " شوبنهور"ويعتقد 

 .االخالق العامة من ان يصيبها الدمار
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عن األسس العقلية الواهية التي يقوم عليها الالهوت الشعبي من غير ان يمسه، ودعمه بطريقة اكثر " نتكا"لقد كشف "
وكأنه ادرك الخطأ الناجم عن هدمه الالهوت القديم فاتجه إلى الالهوت "نبال  بجعله االيمان يقوم على الشعور االخالقي، 

ان يظل البناء قائما  ليتمكن من الفرار قبل ان تسقط انقاضه  االخالقي يستمد منه بعض الدعائم الواهية المؤقتة عسى
 . عليه

الدين "وكونه يبطن في نفسه الحادا، فان لجهته الحماسية في مقاله عن " كانت"ولكن يجب ان ال نأخذ بعين الجد داخلية 
سس الدينية من الهوت تدل على اخالص شديد ال يمكن الشك فيه، كما ان محاولته تغيير األ" في حدود العقل الخالص

 .نظري إلى اخالقي، ومن عقيدة إلى سلوك، تدل على عقلية دينية عميقة
ولكني لم اجد الشجاعة .. يقول انني افكر في اشياء كثيرة اوقن بصحتها 0555فقد كتب إلى صديقه ميندلسون في عام 

 .اطالقا  على االفضاء بها، ولكن لن اقول شيئا  اطالقا  ال اعتقد بصحته
 .العظيم لما فيه من غموض واسهاب" النقد"وطبيعي ان تتضارب التفسيرات وتتناقض التعليقات حول كتاب "

حاول تقويض يقين المعرفة الدينية، وقال " نقد العقل الخالص"في كتابه " كانت"لقد اعلن المتدينون العقائديون بان 
 .يدة من اليقين في العقيدة على انقاض االنظمة الماضيةأصحاب الشك، ان هذا الكتاب ادعاء وقح يحاول بناء صورة جد

وقال المعتقدون بما فوق الطبيعة انه حيلة مدبرة خبيثة لمحو أسس الدين التاريخية واقامة المذهب الطبيعي بال جدال ، 
قيقة المادة ، وقال الطبيعيون انه دعامة جديدة لفلسفة االيمان التي تختضر، وقال الماديون انه مثالية تحاول نقض ح

 . وقال الروحانيون ، انه تحديد ال مبرر له للحقيقة كلها وحصرها في العالم المادي
نفسه، ولعله قد وفق بينها " كانت"والواقع ان عظمة هذا الكتاب ومجده تقع في تقديره لجميع وجهات النظر وذكاء "

 .مثيال  في تاريخها الماضي كلهوصهرها جميعها في بوتقة من وحدة الحقيقة لم تشاهد الفلسفة لها 
 .أما بالنسبة إلى تأثير آرائه، فحسبنا ان نقول ان افكار القرن التاسع عشر الفلسفية كانت تلف وتدور حول آرائه

واخذت المانيا كلها تتحدث عن الميتافيزيقا من بعده، وقام شيلر وجوته بدراسته واقتبس بيتهوفن باعجاب شديد كلماته 
وانتج فخته، وشلنج، وهجل "رائب الحياة االثنين السماء المرصعة بالنجوم فوقنا، والقانون االخالقي فينا المشهورة عن غ

 .وشوبنهور في تعاقب سريع أنظمة من االفكار استمدت ثقافتها منه
رجسون للعقل، وتمجيده للشعور الطريق لمذهب اإلرادة في شوبنهور، ونيتشه، والوجدانية في ب" كانت"لقد مهد نقد "

 .كما استمد هجل نظاما  تاما  من الفلسفة من تشبيهه قوانين الفكر بقوانين الحقيقة. والبراجماتزم في وليام جيمس
*************************************************************** 

20/2/2105 
، لمذهب اإلرادة في شوبنهورللعقل، وتمجيده للشعور الطريق " كانت"لقد مهد نقد الفيلسوف"يقول ديورانت 

كما استمد هيجل نظاما  تاما  من الفلسفة من تشبيهه قوانين . ونيتشه، والوجدانية في برجسون والبراجماتزم في وليام جيمس
 .الفكر بقوانين الحقيقة

*************************************************************** 
20/2/2105 

في االقتصاد، والسياسة،  :جرى لنا حتى نضب فكرنا على هذا النحو في معظم المجاالتما الذي : سؤال وجواب
والجواب الصريح يكمن في هذا التراكم المتسارع في عوامل التبعية والتخلف واالرتهان، هذا هو ... والثقافة، واإلعالم 

صر، او تلك القطيعة المعرفية السائدة سبب فشل مجتمعاتنا في صناعة فالسفة كبار على مدار التاريخ الحديث والمعا
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منذ ابن رشد وابن خلدون الى يومنا هذا، حيث كان ومازال تخلف المجتمع واحتجاز تطوره سببا  في غياب دور الثقافة 
كسلطة اجتماعية تفرض نفسها باالصطدام بالواقع وتغييره في مجال التنمية والتصنيع والتقدم الشامل من ناحية وعبر 

 .الشعبية لكل القوى والمؤسسات المنتجة والمبدعة من ناحية ثانية المشاركة
*************************************************************** 

20/2/2105 
 ... وجهة نظر...غازي الصوراني 

دمت مشاريع وطنية فقد صاغت وق -رغم الفروق الزمنية بينها-منذ إنطالقة أحزاب وفصائل اليسار في البلدان العربية، 
المستوى الوطني نحو المستوى اإلنساني األرحب عبر مسيرة نضالية وكفاحية  -في معظمها–تحررية وديمقراطية تخطت 

شاقة ضد القوى االستعمارية واالمبريالية والرجعية المحلية ، لكن المفارقة أن هذا المظهر النضالي الساطع، لم يصمد 
االشتراكية، وما نتج عنها ورافقها من تحوالت عالمية إقليمية ومحلية عززت السيطرة الطبقية طويال  أمام انهيار التجربة 

عبر التحالف الكومبرادوري البيروقراطي في االنظمة العربية ومن ثم تكريس السيطرة االمبريالية  الرجعية والتابعة
ة، حالة من اإلنكفاء التنظيمي والترهل الفكري والصهيونية في بالدنا، حيث شهدت األحزاب والفصائل، اليسارية العربي

والتراجع واالنحسار الشديدين في األوساط الشعبية، وكانت تجربة االنتخابات في بعض البلدان العربية عموما ، وفلسطين 
ة خصوصا ، دليال  وبرهانا  ساطعا  على حجم األزمة العميقة التاريخية المتراكمة في بنيان هذه األحزاب على كاف

المستويات، الفكرية، والتنظيمية، والسياسية، بدءا  من أزمة النظرية والمنهج إلى أزمة الممارسة والتطبيق التي حملت في 
بين كل من المنهج الماركسي  -دون عمق نظري في معظم األحوال–داخلها أشكاال  من تعدد الرؤى وتباين اإلجتهادات 

الوعي بطبيعة التطور التاريخي االقتصادي االجتماعي وأنماطه المتداخلة في والليبرالي وفلسفتهما من ناحية، وغياب 
بالدنا من ناحية ثانية األمر الذي أدى إلى عجز أحزاب وفصائل اليسار عن متابعة القضايا المطلبية لجماهير الفقراء 

مع الوعي العفوي في الشارع وهمومها ومعاناتها، وفي هذا السياق فان هذا القصور أو العجز عن التعاطي والتواصل 
في  -وما زالت–لم يكن صدفة، ذلك أن القاعدة االجتماعية ألحزاب اليسار، كانت  -كما في الشارع العربي–الفلسطيني 

تتكون أساسا  من فئات البرجوازية الصغيرة وبعض المثقفين الذين لم ينسلخ معظمهم عن انتمائه  –مساحة كبيرة منها 
أو الحمائلي، كما كان تبني هذه األحزاب والفصائل للمنهج الماركسي الجدلي والفكر العقالني  الطبقي أو العشائري

عموما ، شكليا  ومظهريا  هشا  قابال  لالختراق الليبرالي، واألصولي، بسبب فشل فصائل وأحزاب اليسار في مراكمة الوعي 
ر العقالني في صفوف أحزابها وكوادرها، من جهة ثانية، بالواقع المعاش من جهة أو تعميق المنهج العلمي الجدلي، والفك

وسيادة أشكال  -الماركسية ومنهجها تحديدا  –مما ادى الى انتشار حالة الهبوط المعرفي و تفكك أو غياب الهوية الفكرية 
تالت الضارة، األمر متنوعة فيما يمكننا تسميته بالليبرالية الرثة وما رافقها من مظاهر الفوضى واإلرباك، والشللية والتك

الذي عزز حالة الرخاوة التنظيمية، التي ترافقت مع تراجع الهوية الفكرية أو التخلي عنها لدى البعض، وهي عوامل 
أفسحت المجال لتراكم وتفاقم األزمات الداخلية، التي أدت إلى مزيد من إضعاف دور اليسار على الصعيدين الوطني 

وبالتالي لم تستطع تطبيق مضامين وآليات ذلك الفكر في أوساط الجماهير . الداخلي التحرري، والديمقراطي والمطلبي
 .الشعبية الفقيرة، رغم حملها لشعاراتها

*************************************************************** 
22/2/2105 
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من احزاب وحركات اليسار  -صًا ضرورات المستقبل تفرض أن ينفتح الحوار و البحث، بين من بقي واعيًا ومخل
في خدمة الواقع العربي ارتباطا  بايمانه واقتناعه بضرورة الثورة على هذا الواقع المهزوم  للماركسية وتكريسها -العربي 

وتجاوزه ، من أجل أن تتقاطع الرؤى، و يتبلور ما يمكن أن يشكِّل أساسا  لحركة تغيير  عربية ديمقراطية ماركسية جديدة 
المطلوبة ضد كل من التحالف اإلمبريالي  -الراهنة والبعيدة المدى–طيع أن تراكم وتوفر عناصر ومقومات المواجهة تست

معّبرين عن روح الطبقات . الصهيوني ، و كذلك مواجهة نهب األنظمة الرجعية الرأسمالية الرثة التابعة و إستبدادّيتها
راطي والعدالة االجتماعية وتجاوز التخّلف و التبعّية واالستغالل واإلستبداد الشعبية وعن حلمها في التحرر والتطّور الديمق

 .، وتحقيق اهداف الثورة الوطنية الديمقراطية بافاقها االشتراكية
*************************************************************** 

22/2/2105 
حماس َتدفُع بقطاٍع واسٍع منها إلى الَتطلُِّع بشوٍق كبير صوَب إن تجربَة الجماهيِر الفلسطينيِة، مع حركتي فتح و 

صادق  في حفاظه  والتزامه  بحق هذه الجماهير في الحرية  والديمقراطية والعدالة  االجتماعية   والدِة تياٍر وطنٍي وديمقراطي
الها الوطني التحرري وتحقيق  أهدافها في العودة والدولة ا لمستقلة كاملة السيادة كحل  مرحلي، بعد بما يعزُز ُصمودها ونض 

أن تكشفت بوضوح صارخ عجز طرفي اليمين الوطني واليمين الديني، عن تحقيق األهداف المنشودة ، بل استمرارهما في 
  .تكريس االنقسام والصراع على السلطة  والمصالح الفئوية  الضيقة

*************************************************************** 
26/2/2105 

 .......:(0977-0918" )باروخ سبينوزا"الرسالة السياسية للفيلسوف الهولندي 

أن سبينوزا وضع فلسفة سياسية عبرت عن آمال االحرار " قصة الفلسفة " يقول المؤرخ الفرنسي ول ديورانت في كتابه 
األساسية لجدول األفكار التي بلغت أوجها في روسو والديمقراطيين في هولندا في ذلك الوقت، وأصبحت احدى المنابع 

 .والثورة الفرنسية
ليست الغاية األخيرة من الدولة التسلط على الناس أو كبحهم بالخوف، ولكن الغاية منها ان تحرر كل "يقول سبينوزا 

 ".انسان من الخوف كي يعيش ويعمل في جو تام من الطمأنينة واألمن
لقول بان الغاية من الدولة ليست تحويل الناس إلى وحوش كاسرة واآلت صماء، ولكن الغاية نني أكرر اا"ويضيف قائال 

منها تمكين اجسامهم وعقولهم من العمل في امن واطمئنان ، وان ترشدهم إلى حياة تسودها حرية الفكر والعقل، كيال 
 " . ن غاية الدولة هي الحرية في الحقيقةوهكذا فإ. يبددوا قواهم في الكراهية والغضب والغدر، وال يظلم بعضهم بعضا

 .ان هدف الدولة هو الحرية، ألن عمل الدولة هو ترقية النمو والتطور، والنمو يتوقف على المقدرة وتوفر الحرية
ولكن ماذا يفعل الناس لو كبتت القوانين النمو وخنقت الحرية؟ وماذا يفعل الناس لو اتجهت الدولة إلى ايثار مصلحة 

الحاكمة والتسلط على الشعب واستغالله وسعى الحكام إلى االستئثار بالمناصب والكراسي وعدم افساح المجال الطبقة 
  لغيرهم للوصول إلى الحكم؟

ويجيب سبينوزا على هذه األسئلة بوجوب اطاعة القوانين حتى ولو كانت جائرة وظالمة ما دامت الحكومة ال تمنع الناس 
 .للوصول إلى تغيير األوضاع بالوسائل السلميةمن حرية الكالم واالحتجاج 

 .اذ ان حرية الكالم واالحتجاج والنقد ستؤدي في النهاية إلى تغيير األوضاع الفاسدة بالوسائل السلمية
وكلما زادت الحكومة في مكافحة حرية الكالم وخنقها، كلما زاد الشعب عنادا في مقاومتها، ولن يتصدى لمقاومة هذه 
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اب الشره والطمع من رجال المال، بل أولئك الذين تدفعهم ثقافتهم واخالقهم وفضائلهم إلى اعتناق الحرية، القوانين أصح
فقد جبل الناس بوجه عام على اال يطيقوا كبت آرائهم التي يعتقدون بانها حق واال يصبروا على محاربتها واعتبارها جرائم 

 . نين ومقاومة الحكومة عار وخزي بل شرف عظيمضد القانون، وعندئذ ال يعتبر الناس ان مقت القوا
، واذا نال الناس هذه الحرية، "فكلما قلت رقابة الدولة على العقل، ازداد المواطن والدولة صالحا  "وينتهي سبينوزا بقوله 

ا، وهنا فلن يضيرهم أي نوع من أنواع الحكومة تتولى امورهم، سواء كانت ديمقراطية أو ارستقراطية أو ملكية أو غيره
 .سبينوزا يميل إلى تفضيل الحكومة الديمقراطية

*************************************************************** 
26/2/2105 

جيانتيريزو  وتخلف المجتمعات العربية وأفكار الفيلسوف االيطالي الماركسي..عن الحداثة وعصر النهضة 
 - 5655: العدد-الحوار المتمدن -بؤرة ضوء  -لرفيق غازي الصوراني فيفاطمة الفالحي حوار مع ا"....)فاتيمو"

2105  /2  /05) 
على الصعيد التاريخي في عصر النهضة ، بدأت الحداثة بادراك مادية الطبيعة ومحورية اإلنسان، بعد أن فقدت 

ثة هو اكتشاف قيمة الفرد بوصفه الكنيسة تأثيرها على عقول الناس في أوروبا، ذلك إن عنصرا  أساسيا  من عناصر الحدا
 من قبيلته، وهذه الفكرة الحداثوية الجوهرية بما تحمله ذاتا  خالقة، فالفرد وفق الحداثة تنبع قيمته من ذاته المن مّلته وال

فها من مفاهيم الديمقراطية والمواطنة والمجتمع المدني لم تتبلور بعد في مجتمعاتنا العربية، بسبب استمرار فواتها وتخل
ورفض الشرائح أو القبائل والعائالت واألنظمة الحاكمة في بالدنا العربية لتلك األفكار، حفاظا  على مصالحها الطبقية 
األنانية الخاصة عبر تكريس كل مظاهر االستتباع والتخلف واالستبداد والقمع وفق مقتضيات تحالفها االستراتيجي مع 

بها، كما نالحظ بوضوح لدى أنظمة الخليج والسعودية من ناحية ولدى أنظمة النظام االمبريالي ضد مصالح وتطور شعو 
االستبداد من ناحية ثانية، التي ترفض كليا  مفاهيم وأفكار الحداثة والديمقراطية والعلمانية ، مما أدى إلى تكريس ما أسميه 

عاقة حركة التاريخ في بالدنا، من خالل هيمنة عقلية الصحراء وأقصد بذلك ملوك وأمراء )المتخلفة  مجازا  تعطيل وا 
بحيث يصح القول أن الصحراء تحكم !( السعودية والخليج الى جانب حركات االسالم السياسي التي ترفع شعار الخالفة

الصحراوي مازال " هذا الميت"، إذ أن " الميت يحكم الحي"المدينة أو تتحكم في التطور الحديث أو كما يقول ماركس 
ك وأمراء وشيوخ القبائل العربية ، حتى اللحظة يتحركون في حلقة دائرية تعيد انتاج التخلف االقتصادي أصحابه من ملو 

واالجتماعي وتجدده، في محاولة منهم التهرب من تحدي الحداثة، بالعودة إلى تراث انتقائي موهوم استطاعت التيارات 
ي قلب عفوية الجماهير الشعبية، باستحضار التاريخ الماضي األصولية اعادة زراعته وانتاجه بالتنسيق مع تلك األنظمة ف

 .بصورة رثة، بذريعة العودة إلى اصول االيمان واالعتقاد
في قسم  –وال آخال نفسي مختلفا  في المضمون أو الدالالت عن جوهر أفكار الفيلسوف االيطالي فاتيمو التي تنتمي 

كسية خصوصا ، لكنني اختلف بالتأكيد مع طروحاته الفكرية التي تنتمي إلى الفكر الحداثي عموما  والفلسفة المار  -منها
خاصة وأنه يربط بين العدمية وحقيقة التاريخ، معتبرا  أن التاريخ هو مسيرة علمنة . إلى ما يسمى بفلسفة ما بعد الحداثة 

ة ارادوية ذاتية ومثالية في آن واحد ، وهو قرار ينطلق من دعو "أنها مسيرة تفترض قرارا  بنبذ العنف"وخيبة أمل، لكنه يرى 
، على الرغم من أنها تحمل ابعادا  ومضامين انسانية الطابع، لكنها تتجاوز طبيعة الصراعات السياسية والطبقية المتفاقمة 

ى انعكاسا  لمصالح الرأسمالية العالمية في الظروف الراهنة، والدور االمبريالي المتحكم في موازين القوى العالمية حت
" ديمومة"في التخطيط والتنفيذ لعمليات عدوانية عنيفة تكريسا  لضمان  -المباشر وغير المباشر –اللحظة ، وتأثيره الفعال 
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مصالحه في بالدنا ، إلى جانب دوره المعروف في إثارة واشعال أبشع مظاهر العنف الدموي، الطائفي واالثني والمذهبي، 
العديد من البلدان العربية بديال  عن الصراع الطبقي ، وبديال  عن الصراع العربي ضد  التي باتت اليوم عنوانا  بارزا  في

 .االمبريالية والصهيونية
 

*************************************************************** 
26/2/2105 

لفكرة الحداثية لم تتبلور بعد في الفرد وفق الحداثة تنبع قيمته من ذاته الحرة ال من مّلته وال من قبيلته، وهذه ا
 .مجتمعاتنا العربية

*************************************************************** 
26/2/2105 

عاقة  أنظمة التخلف واالستبداد ترفض كل أفكار الحداثة والديمقراطية مما أدى إلى تكريس ما أسميه مجازا  تعطيل وا 
 .حركة التاريخ في بالدنا

*************************************************************** 
26/2/2105 

 : المعتزلة
،  جذورهم تعود إلى تيار أهل العدل والتوحيد الذي كان من أبرز قادته الحسن البصري المعروف بعدائه للنظام األموي

ظهار موقف اإلسالم المنحاز إلى حرية اإلنسان وعارضها بإ" التي أظهرها األمويون / الجبر" تصدى هذا التيار لعقيدة 
الذي حدد األصول الفكرية الخمسة للمعتزلة " واصل بن عطاء " واختياره وقدرته ، ومن ثم مسئوليته عن أفعاله ، ثم جاء 

 .األمر بالمعروف والنهي عن المنكر_ المنزلة بين المنزلتين_ الوعد والوعيد_ التوحيد_ العدل : وهي
عوا بين النص والممارسة في موضوع األمر بالمعروف والنهي لمعتزلة من أصدق الفرق في اإلسالم الذين جملقد كانت ا

ن كان : " عن المنكر وكانوا ضد األشعري الذي قال  إن اإلمام قد يكون عادال  أو غير عادل وليس لنا إزالته حتى وا 
إن من غلب بالسيف حتى صار خليفة، وسمي أمير "  :فاسقا ؛ كما كانوا نقيضا  أيضا  ألحمد بن حنبل الذي يقول

وهناك قول ألحد )المؤمنين فال يحل ألحد يؤمن باهلل أن يبيت وال يراه إماما  عليه ، برا  كان أو فاجرا  ، فهو أمير المؤمنين 
يلة واحدة ستون عاما  في ظل حاكم ظالم لهي أفضل من ل" أئمة ذلك العصر يسندوه ظلما  ألبي حنيفه ينص على أن 

  . "دون حاكم
اإلجماع ؛ بينما هي أربعة _ السنة _ الكتاب : اختلف المعتزلة عن السنة في عرضهم لألدلة، فهي عند أهل السنة ثالثة

عند المعتزلة يضيفون العقل إلى هذه األدلة الثالثة ويقدمونه عليها جميعا  ، بل يرون أن العقل هو األصل فيها جميعا  ، 
أن يقدموا العقل في أمور الدنيا كما قدموه في أمور الدين وجعلوه حاكما  تعرض عليه المأثورات كي يفصل  وكان طبيعيا  

  .في صحتها رواية وداللة
) والواثق .( م552_ .م566)والمعتصم . ( م 566_ . م 506) كان العصر الذهبي للمعتزلة هو عصر المأمون من 

نتهى عصر المعتزلة وحصل االنقالب ضدهم وضد نزعتهم العقالنية على يد وبموت هذا األخير ا. ( م 555_ . م 552
حيث اقتلعوا من مناصبهم وأبعدوا عن التأثير الفكري وزج بالكثير من أعالمهم في . ( م 550_ . م 555) المتوكل 

 .التطورالسجون ، وأبيدت آرائهم ، وتقلص سلطان العقل على الحياة الفكرية والعامة وساد الظالم وتعطل 
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هكذا كان المعتزلة كوكبة من أهل الفكر والنظر والدين والثورة اتخذوا من العقل والفلسفة والرقي في المعرفة بديال  عن 
  .األحساب واألنساب

" حسين مروه ، فيضيف إلى ما تقدم بعدا  فلسفيا  للمعتزلة أورده في كتابه الموسوعي القيمِّ .أما المفكر اللبناني الشهيد د
أن المعتزلة استشرفوا إدراك وجود قوانين موضوعية في الطبيعة تجري وفقها : " بقوله " لنزعات المادية في اإلسالم ا

عندهم بخيره وشره من اإلنسان ، وأن اإلنسان متفرد بين مختلف الكائنات تميزه ( القدر )الظاهرات الطبيعية كلها ، وأن 
  .كه خاصة العقل هو المصدر واألصل في تفرده بتلك الميزةالحرية في االختيار ألفعاله ، وأن امتال

أن مفهوم العدل الدنيوي ، األرضي عند المعتزلة ال ينفصل أيضا  عن حرية اإلنسان ، أنهم يرفضون " مروه . ويضيف د
  . "الحتمية القدرية التي تسلب اإلنسان اختياره فيما يفعل

نما ( بقديم ) ة أكدوا أن كالم اهلل ليس أن المعتزل" مروه . وحول خلق القرآن يرى د أي ليس من الصفات المعادلة للذات وا 
إذن إنه خالق الكالم، ويبرهنون على ذلك .. هو حادث أو مخلوق ككل شيء مخلوق في الكون ، فمعنى كون اهلل متكلما  

إلى المعدوم ، إن ذلك نوع من العبث فكيف يعقل أن يوجه اهلل أوامره .. إن البشر هم موضوع األوامر القرآنية " بالقول 
  . "الذي ال يجوز على اهلل

لكي يتحقق شرط وجوده يحتاج إلُى مكلِّم ومكل م ، وقبل وجود الُمكل مين ليس هناك سوى ُمكلِّم من _ في رأيهم _ فالكالم 
  .دون ُمكل م ، بذلك يكون القول بأزلية القرآن نفيا  لعقالنية التشريع وهو باطل

*************************************************************** 
25/2/2105 

خوان الصفا   : عن االسماعيلية والقرامطة وا 

 . العربية، ارتبطت إلى حد كبير ، بالحركة اإلسماعيلية" الفلسفة"شهد القرن العاشر مرحلة جديدة في تطور 
وهي ترتكز ، كمذهب ديني، إلى التفريق . ات المناهضة للسلطة العباسيةكانت اإلسماعيلية الراية الفكرية لعدد من الحرك

، أما الباطن، وفيه حقيقة الكتاب المنزل، فال " الجمهور"، لـ" العامة"الظاهر موجه لـ": ظاهره"النص القرآني و " باطن"بين 
 .اإلسماعيلية" أئمة"يدركه إال 

ى نجاة الناس من الغرق، وشفاء أنفسهم من المرض، من اإليمان وكان دعاة اإلسماعيلية يعتبرون أنفسهم عونا  عل
ارتقاء من مرتبة أدنى إلى أعلى في  –على غرار تطبيب البدن  –وهذا الشفاء كانوا يتصورونه . األعمى بظاهر الشريعة

 .إدراك المعنى الباطني للنصوص المنزلة
 ة الدوغمائية، برؤية فلسفية، تنشد المعرفة اإليجابية، العلميةوقد أدى هذا التعامل مع النصوص المنزلة إلى استبدال النظر 

 . 
وينسب ابن تيمية إلى النصيرية ، القريبين من اإلسماعيلية ، أنهم لم يكونوا يؤمنون بأحد من أنبياء اهلل ورسله، وال بأي 

 ."الطبيعيين"من الكتب المنزلة، وأنهم أقاموا مذهبهم على آراء 
. الفلسفية، الشائعة لدى بعض شعوب الشرق –يجا  من الحكمة الهيلنستية ومن التصورات الدينية جاءت اإلسماعيلية مز 

فمن الشرق أخذ اإلسماعيلية عقيدة تناسخ األرواح، التي تعكس بقايا التصورات الطبيعية لدى الشعوب القديمة، والتي ترى 
 .ى العالم ، الذي نسميه اليوم بالعالم غير العضويأن مبدأ النفس ال ينحصر بعالم الحيوان والنبات، بل يتعداه إل

المبدأ اإللهي يخلق، بغير : اإلسماعيلية( نظرية بنيان الكون)ويتجلى القرب من األفالطونية المحدثة في الكسمولوجيا 
اعثة الحياة في ، خالقة المادة، وب"(العقل الثاني"أو " )نفس الكل"، الذي عنه تصدر "(العقل األول"أو " )عقل الكل"زمان، 
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 . الطبيعة كلها
ال يمكن أن يقوم ، عندهم، أي : وعلى غرار المعتزلة يستخدم اإلسماعيلية المفاهيم السالبة في الحديث عن المبدأ اإللهي

 .شبه بين الخالق ومخلوقاته؛ حتى ويضعون اهلل فوق الوجود والالوجود
 . ديولوجية أو السياسية، اتجاهان، اديكالي ومعتدلوقد برز في الحركة اإلسماعيلية ، سوء من الناحية األي

وكانت شعاراتهم المنادية بالعدالة تؤجج لهيب االنتفاضات والثورات، التي شارك . وكان القرامطة يمثلون االتجاه الراديكالي
والتي عمت كل  الفالحون والبدو الراحل وفقراء المدينة،( أواخر القرن التاسع والنصف األول من القرن العاشر)فيها 

 .مناطق الشرق األوسط، من اليمن وحتى خراسان
وقد أعلنوا على المأل . وشيد القرامطة في شرق الجزيرة العربية دولتهم، التي قامت على مبادئ، تذكرنا بالشيوعية البدائية

وتلفيقات عن الثواب أن األنبياء الثالثة موسى وعيسى ومحمدا  كانوا دجالين، يهدفون إلى تكبيل الناس باختالقات 
. هاجم القرامطة مكة، واستولوا على الحجر األسود، ونهبوا ثروات الكعبة 561وفي عام ". العالم األخروي"والعقاب في 

  . وجدير بالذكر أن المكيين، أنفسهم شاركوا في عمليات النهب
وكانوا . المعتدل في الحركة اإلسماعيليةوكان الفاطميون ، الذين اتخذوا من القاهرة عاصمة لدولتهم ، يمثلون الجناح 

وفي أيام الدولة الفاطمية . يستخدمون المذهب اإلسماعيلي أداة للتغلغل السياسي إلى باقي مناطق العالم اإلسالمي
مال اإلسماعيلية إلى المهادنة مع الفكرة ، القائلة إن الجماعة ، التي صاروا يترأسونها، يجب أن تستمر ( 555-0050)

عيش تبعا  للشرع اإلسالمي ، ورفعوا، إلى أجل غير مسمى ، مسألة إلغاء الشرائع، الذي كان يفترض حلوله مع قدوم في ال
، الذي سيأتي ليمأل األرض عدال  بعد أن ملئت ظلما  وجورا  ، ويبين للناس الحقيقة الصافية، التي لم " المستور"، " القائم"

يعني زعيم " القائم"ومن اآلن فصاعدا  صار . ما  ، قائما  على العقل والعدالةتعكرها العقائد الدينية، ويسن لهم نظا
، لكن ذلك ترافق بالتفريط والمبالغة في تقديس شخص اإلمام حتى درجة التأليه " إمامهم"اإلسماعيلية الروحي، أي 

 .(كالحاكم بأمر اهلل)
فالفقراء علقوا على التنظيمات اإلسماعيلية السرية . ة لقد اجتذبت الدعوة اإلسماعيلية فئات اجتماعية متنوعة ومتباين

وكان األمراء المحليون يرون في هذا المذهب أداة ايديولوجية لتدعيم استقاللهم . آمالهم في إقامة نظام اجتماعي عادل
  .عن الخليفة السني ببغداد

سامحة تجاه التدين واألديان، وانفتاحها على المعارف اما الدوائر المثقفة والمتنورة فقد استهوتها في اإلسماعيلية نزعتها المت
 .الدنيوية" الدخلية"

وليس من المستبعد أن تكون النظرة اإلسماعيلية إلى المعرفة كوسيلة أساسية لشفاء النفوس ونجاتها هي التي أوحت البن 
 ."العلم"و " النجاة"و " الشفاء: "سينا بأسماء مؤلفاته الموسوعية

ركة اإلسماعيلية ظهرت، في القرن العاشر على األغلب، جماعة الفلسفة، الذين وضعوا الموسوعة الشهيرة وباالرتباط بالح
 ." رسائل اخوان الصفاء وخالن الوفاء"

وكانوا، كاإلسماعيلية ، من . جماعة سرية، لم تصلنا معلومات يقينية عن قوامها أو عن زعمائها" إخوان الصفا"وكان 
بقضاتها وفقهائها الذين باعوا أنفسهم للشيطان وكانوا، فيما يرويه عنهم " دولة الشر"اسي، لـالمعارضين للحكم العب
الشريعة قد دنست بالجهاالت، واختلطت بالضالالت، وال سبيل إلى غسلها وتطهيرها إال بالفلسفة، "التوحيدي، يرون أن 

 ."ألنها حاوية للحكمة االعتقادية والمصلحة االجتهادية
رسالة، موجهة للحلقة المتوسطة من أتباعهم ، الذين ارتفعوا فوق مستوى  42ف حرروا موسوعتهم ، التي تضم ولهذا الهد
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 . التقليد الديني األعمي ، ويتطلعون لتحصيل المعرفة العليا، الباطنية
أن ال "يدعون أصحابهم  فهم. بالنزعة الشمولية، باالنفتاح على كافة العلوم والمذاهب واألديان واألمم" االخوان"وقد تميز 

يعادوا علما  من العلوم، أو يهجروا كتابا  من الكتب، وال يتعصبوا على مذهب من المذاهب، ألن رأينا ومذهبنا يستغرق 
مزيجا  من مذاهب " الرسائل"وباالتفاق مع هذه النزعة جاء مذهبهم، كما عرضوه في " . المذاهب كلها ويجمع العلوم كلها

 –لبنان / بيروت  –دار الفارابي  –توفيق سلوم .أرثور سعدييف و د: المؤلف  –" فة العربية اإلسالمية الفلس"كتاب .)عدة
  (2111 - 0ط

*************************************************************** 
25/2/2105 

فة، الذين وضعوا الموسوعة باالرتباط بالحركة اإلسماعيلية ظهرت، في القرن العاشر على األغلب، جماعة الفلس
  ."رسائل اخوان الصفاء وخالن الوفاء"الشهيرة 

وكانوا، كاإلسماعيلية ، من . جماعة سرية، لم تصلنا معلومات يقينية عن قوامها أو عن زعمائها" إخوان الصفا"وكان 
ن وكانوا، فيما يرويه عنهم بقضاتها وفقهائها الذين باعوا أنفسهم للشيطا" دولة الشر"المعارضين للحكم العباسي، لـ

الشريعة قد دنست بالجهاالت، واختلطت بالضالالت، وال سبيل إلى غسلها وتطهيرها إال بالفلسفة، "التوحيدي، يرون أن 
 ."مة االعتقادية والمصلحة االجتهاديةألنها حاوية للحك

ن أتباعهم ، الذين ارتفعوا فوق مستوى رسالة، موجهة للحلقة المتوسطة م 42ولهذا الهدف حرروا موسوعتهم ، التي تضم 
 . التقليد الديني األعمي ، ويتطلعون لتحصيل المعرفة العليا، الباطنية

أن ال "فهم يدعون أصحابهم . بالنزعة الشمولية، باالنفتاح على كافة العلوم والمذاهب واألديان واألمم" االخوان"وقد تميز 
من الكتب، وال يتعصبوا على مذهب من المذاهب، ألن رأينا ومذهبنا يستغرق  يعادوا علما  من العلوم، أو يهجروا كتابا  

مزيجا  من مذاهب " الرسائل"وباالتفاق مع هذه النزعة جاء مذهبهم، كما عرضوه في " . المذاهب كلها ويجمع العلوم كلها
 .عدة

*************************************************************** 
25/2/2105 

 هل الديموقراطية ثمرة يانعة برسم القطف أم هي أيضا بذرة برسم الزرع؟

 .بالطبع، هذه اشكالية غير مستقلة عن سابقتها، بل هي ُتطوِّرها في اتجاه اقتصاد العمل و االنتاج
جهد، إلىعمل ، الى إذ إن قولنا بان الديموقراطية بذرة قبل أن تكون ثمرة، فهذا معناه أنها تحتاج، حتى تنمو و تونع، الى 

 . شغل في النفس و في تربة المجتمع
 .وقد يكون كم الجهد المطلوب مضاعفا عندما يتم استزراع بذرة الديموقراطية بالمثاقفة

أسرع الى الموت  -ما لم يضاعف مجهود الرعاية -فعندما تستزرع بذرة الديموقراطية في غير تربتها االصلية فانها تكون
 –المفكر العربي الراحل جورج طرابيشي  –والحداثة والممانعة العربية .. هرطقات : من كتاب.)سام او للتحول الى عشب

  (2100الطبعة الثالثة  –دار الساقي 
*************************************************************** 

25/2/2105 
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دىء الماركسية ومنهجها من جهة عضو الحزب اليساري الذي ال يحرص على امتالك الوعي بأسس ومبا
 .وبتفاصيل الواقع االجتماعي االقتصادي الثقافي لبلده من جهة ثانية هو مجرد عدد او رقم ال قيمة له أو تأثير
*************************************************************** 

24/2/2105 
المتقدمة على الصعد السياسية واالجتماعية (يابان والصينال:مثال ) البلدان الغربية وبعض المجتمعات االسيوية 

لمزيد من التقدم في المستقبل ، أما بلداننا العربية -لعقدين او اكثر  -، تخطط دوما  واالقتصادية والتكنولوجية والمعرفية
وخضوعا من  عاما في اوضاع أقل سوءا واقل انحطاطا 61فهي على العكس تماما ، حيث كانت قبل  -وبحزن شديد  -

نوعا  -صوب التقدم والنهوض  -اوضاعها الراهنة الشديدة التفكك والتخلف بحيث يبدو الحديث عن المستقبل المنظور
 .من الوهم او العبث في ظل بقاء االنظمة الحاكمة الحالية

*************************************************************** 
24/2/2105 

 ..العالقة الجدلية بين المعرفة الحسية واالدراك العقلي شرط لوعي نظرية الثورة...غازي الصوراني 
المعرفة بالنسبة لي ال تتوقف عند المعرفة األولية التي تتشكل في األذهان عن طريق الحواس فحسب، بل علينا أن 

من فهم األسباب التي تحول دون تحقيق نحاول دوما  إدراك األشياء، وكل الموجودات من حولنا، إدراكا  عقالنيا  يمكننا 
مهام الثورة التحررية الوطنية والقومية الديمقراطية في مجتمعنا الفلسطيني ومجتمعاتنا العربية، وصوال  إلى معرفة السبل 

المتطورة  -أو الرؤية الماركسية " النظرية الثورية"ا تتجلى الكفيلة بتجاوز واقع الهزيمة والتبعية والتخلف واالستبداد ، وهن
كمفهوم جراحي تستطيع فصائل وأحزاب اليسار الماركسي في فلسطين والوطن العربي أن توفر  -والمتجددة ابدا 

ألعضائها وكوادرها ، ثم لجمهورها من خاللها، وعيا بحقيقة الصراع الوجودي ضد دولة العدو الصهيوني من جهة 
الداخلي من جهة ثانية ، لكي يشتركوا في مباشرته، ( تصاديالسياسي واالجتماعي واالق)وبحقيقة الصراع الطبقي 

وبالتالي فإن المعرفة التي ندعو إلى امتالكها ووعيها، هي المعرفة المشغولة بالثورة التحررية الديمقراطية بآفاقها 
واطنة والنهوض بمفاهيم الديمقراطية والم -سلوكا وتطبيقا  –االشتراكية على الصعيدين الوطني والقومي ، والملتزمة 

واالرتقاء والتطور، والمتسلحة بالعلم واالستكشاف المرتكز إلى العقل والتجربة، وتخليص البحث المعرفي من سلطة السلف 
ملوكا  "وقدسية وجمود األفكار، كمدخل البد منه لتحرير الواقع العربي وتخليصه من كل رموز وأنظمة الدكتاتورية والعمالة 

كشرط للقضاء على مظاهر التخلف والتبعية والخضوع واالستبداد وقمع الحريات، وتحرير فكرنا " ءأمرا"و " رؤساء"و " 
العربي من حالة الجمود واالنحطاط، مدركين أن اعتماد العقل كأداة وحيدة للتحليل، والعقالنية كمفهوم، يستند على 

المفاهيم النهضوية الحديثة والمعاصرة التي تقوم المنهج العلمي الجدلي، سيدفع بفكرنا العربي صوب الدخول في منظومة 
دورا  أوليا  ومركزيا  في تحليل وتغيير الواقع والتحكم في صيرورة حركته لحساب ( الحزب)على أن للعقل الثوري الجمعي 

 .مصالح الجماهير الشعبية
*************************************************************** 

24/2/2105 
معرفة التي أدعو إلى امتالكها ووعيها، هي المعرفة المشغولة بالثورة التحررية الديمقراطية بآفاقها االشتراكية ال

بمفاهيم الديمقراطية والمواطنة والنهوض واالرتقاء  -سلوكا وتطبيقا  –، والملتزمة  على الصعيدين الوطني والقومي
إلى العقل والتجربة، وتخليص البحث المعرفي من سلطة السلف وقدسية والتطور، والمتسلحة بالعلم واالستكشاف المرتكز 
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و " ملوكا  "وجمود األفكار، كمدخل البد منه لتحرير الواقع العربي وتخليصه من كل رموز وأنظمة الدكتاتورية والعمالة 
يات، وتحرير فكرنا العربي تبعية والخضوع واالستبداد وقمع الحر كشرط للقضاء على مظاهر التخلف وال" أمراء"و " رؤساء"

من حالة الجمود واالنحطاط، مدركين أن اعتماد العقل كأداة وحيدة للتحليل، والعقالنية كمفهوم، يستند على المنهج 
العلمي الجدلي، سيدفع بفكرنا العربي صوب الدخول في منظومة المفاهيم النهضوية الحديثة والمعاصرة التي تقوم على 

دورا  أوليا  ومركزيا  في تحليل وتغيير الواقع والتحكم في صيرورة حركته لحساب مصالح ( الحزب)معي أن للعقل الثوري الج
 .الجماهير الشعبية

*************************************************************** 
24/2/2105 

 ............... فلسفة العصر االقطاعي

عيل دور الكنيسة في الغرب خالل القرنين الثاني والثالث الميالديين ، وتعاظمت ظهرت هذه الفلسفة بعد استقرار وتف •
في عهد االمبراطور )م 651هيمنتها في القرن السادس بعد الغاء االفالطونية واعالن المسيحية دين الدولة الرسمي عام 

 .(قسطنطين
تحولت الفلسفة الى خادمة لالهوت عبر طابعها  هيمنت االيديولوجية الدينية على الحياة الفكرية في هذا العصر حيث •

الرجعي التصوفي وكان مبررها ان الحكمة والمعرفة تتم فقط عبر الوجد الصوفي ورفض التجربة او طريق العقل ، لقد 
الفلسفة في هذا العصر الى درك التصوف والسحر واالساطير ، وارتدى صراع الطبقات فيه شكل خافت من  انحطت

  .(كما هو الحال في مجتمعاتنا العربية راهنا)ي الصراع الدين
الذي قال ان التطور يبدأ بااللهي الذي ال يمكن االحاطة به ويجب ( م251-214(افلوطين : ابرز فالسفة هذا العصر 

  .االيمان به
ما بعد ، من واعتنق المسيحية في( التي وضع اسسها افالطون) الذي تأثر باالفالطونية الجديدة ( م561-645)اوغسطين
الحياة الدنيوية سقوط وانفصال عن االزلي واتصال " االنسان يملك الحرية ولكن كل ما يفعله بارادة مسبقة من اهلل"اقواله 

، هذه المواقف تم تطبيقها عمليا في هذا العصر " اننا نعرف اهلل ال بالتفكير بل باالعراض عن التفكير" " بالناقص الجزئي
 .جنوني بالغيب وامتزاج االيمان بالسحر" علم"االمراء ، بحيث تحولت الفلسفة الى بما يخدم الكنيسة و 

خالل القرنين الثاني عشر والثالث عشر المتأثرة  (scholasticismالمدرسية(بعد ذلك ظهرت الفلسفة السكوالئية 
الئيون أعضاء مؤثرين في الرهبنة باالفالطونية المحدثة ومثلت التيار الرئيسي في فلسفة المجتمع االقطاعي ، كان السكو 
الذي خاض ) م0255-0224)المسيحية وكانوا اعضاء في محاكم التفتيش ، من اهم مفكري هذا التيار توما االكويني 

صراعا حادا ضد الرشدية حينما كان أستاذا في جامعة باريس، قال ان االيمان والعقل يشكالن وحدة منسجمة وال يختلفان 
( بدون اهلل)الصورة عند توما األكويني توجد بدون المادة ، اما المادة فال يمكن ان توجد بدون الصورة "بعكس ابن رشد ، 

، وان الوحي اإللهي ال يتضمن أي خطأ وفي حالة وجود التناقض فان المخطىء هو العقل ال االيمان او الفلسفة ال 
" ى رأسها المسيح في السماء والكنيسة على األرض الالهوت وان الحاكم يجب ان يخضع للسلطة الروحية التي يقف عل

 .بمثابة المرتكز الفكري للكنيسة الكاثوليكية المهيمنة على عقول الناس في ذلك العصر" التوماوية"لقد كانت 
*************************************************************** 

24/2/2105 
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 :عية التي عرفتها أوروبا في العصر اإلقطاعي ، الذي تميزت فلسفته بأنهاالمقومات الفلسفية والفكرية واالجتما

  . انطلقت من فرضيات مذهبية جامدة ال يمكن إثباتها بالتجربة أو بالمالحظة .1
  . لم تهتم بالعلوم أو الوقائع الحياتية .2
ة إثبات صحة العقائد الدينية لتثبيت لم تتطلع إلى البحث عن الحقيقة، فقد كان هم معظم المفكرين في هذه المرحل .3

  . مصالح ملوك أوروبا والكنيسة ورموز اإلقطاع
إن الفكر اإلقطاعي لم يهتم ببحث المسائل المطروحة بل زج  في إطار النتيجة المسلم بها، وكان البد للفلسفة القائمة على 

لم ليتحول إلى ميدان بحث مستقل نسبيا ، مثل هذه األسس أن تسير في درب االنحطاط في ظروف بدأ فيها يتعزز الع
وهذا ما حدث عندما بدأ أسلوب اإلنتاج الجديد يتشكل في أحشاء المجتمع اإلقطاعي مفسحا  الطريق لعصر النهضة 

 .وللديمقراطية البرجوازية بعد أن تم كسر هيمنة الكنيسة على عقول الناس
*************************************************************** 

25/2/2105 
ان فكرة المقاومة الهادفة الى هزيمة الدولة الصهيونية تشكل هدفا استراتيجيا لكل فصائل واحزاب حركة التحرر 

العربية وفي طليعتها القوى الثورية الفلسطينية ، انطالقا من ان الكيان الصهيوني هو  الوطني الديمقراطية الثورية
فإما استمرار هيمنة االمبريالية . من ثم، فإن التناقض بين الطرفين تناقض اساسي .مة العربيةالنقيض االستراتيجي لأل

لهذا كان ضروريا  أن يعاد طرح الرؤية . والكيان الصهيوني المتمدد واما المشروع النهضوي الديمقراطي العلماني العربي
أن يعاد تأسيس إستراتيجية النضال الوطني من أجل  التي تنطلق من فهم عميق للمشروع االمبريالي الصهيوني،

  :- وهنا يمكن اإلشارة إلى أن المسألة تتعلق بمستويين. والديمقراطي على ضوء هذه الرؤية
األول هو أن الصراع ضد الدولة الصهيونية هو فرع من صراع ضد الرأسمالية واإلمبريالية والرأسماليات التابعة في 

طبقات الشعبية ضد هؤالء، وليس من الممكن أن نصل إلى تحرير فلسطين خارج إطار االنظمة العربية، وهو صراع ال
هذا الصراع، الذي يجب أن يفضي إلى التحرير والوحدة القومية والتطور والدمقرطة والحداثة في مجتمع عربي اشتراكي 

 . ديمقراطي موحد
لمن يقبل من اليهود أن يعيش في ظل دولة فلسطين "يةالمسألة اليهود"الثاني هو أنه من الضروري بلورة حل ديمقراطي لـ 

انطالقا  من ذلك نعتقد بضرورة الحوار حول الدولة الفلسطينية الديمقراطية العلمانية كموقف . الديمقراطية العلمانية 
ر استراتيجي، يسهم في توسيع البحث في هذا الموضوع دون ان يعني ذلك التوقف عن مواصلة النضال من اجل التحر 

  .والحرية وتقرير المصير والدولة المستقلة كاملة السيادة كهدف مرحلي
*************************************************************** 

25/2/2105 
  :عرض مبسط لعناصر فلسفة عصر التنوير األساسية

المعرفة )نسان وحده أن يحقق تلك الغاية بالعلم ويمكن لإل.غاية اإلنسان السعادة في هذا العالم . اإلنسانية خير بالطبيعة
 .( قوة

 . وأعظم العقبات في سبيل الوصول إلى تلك الغاية هي الجهل والخرافة والتعصب
 .(ال ثورة)وللتغلب على هذه العقبات، نحتاج تنويرا  

 . إلى األمام لذلك، عبر التنوير، سيتقدم العالم. وبالتنوير، تزيد أخالق اإلنسان بطريقة أوتوماتيكية
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 :فضال  عن ذلك، يمكننا أن نصوغ النقاط اآلتية
 .( وليس الخبير وحده، أي ذو االميتاز)العقل في حوزة الجميع  .1
 .(ضد االمتيازات وضد االستبداد)القانون الطبيعي يضمن حقوق الفرد  .2
 . ضل ألنفسناالنظرية األخالقية عند المتنور ذي المصلحة الذاتية تقتضي بأن تنشد األف .3
فصراعنا لمصلحتنا الخاصة يسهم في سعادة كل : ومن الوجهة السوسيولوجية، هناك انسجام بين المصالح الذاتية  .4

 . إنسان
  . الدولة المثالية تؤمن حقوق الملكية والحرية الفردية .5

اط الثالث األخيرة مشمولة بالمذهب ، والنق(انظر لوك)تشكل النقطتان االوليان جزءا  من نسخة فلسفة الحقوق الطبيعية 
 .(انظر هلفيتيوس ، وآدم سميث، وجيرمي بنثام)الليبرالي ومذهب المنفعة 

*************************************************************** 
25/2/2105 

زمة وعيا وسلوكا بمفاهيم المعرفة التي أدعو إلى امتالكها ووعيها، هي المعرفة المشغولة بالثورة التحررية والملت
 . الديمقراطية والنهوض

*************************************************************** 
25/2/2105 

لن يكون الكفاح التحرري والديمقراطي العربي والفلسطيني مجديا ، إال إذا كان كفاح مواطنين حررت إرادتهم 
 .وعقولهم

*************************************************************** 
25/2/2105 

ف على ما هو عليه، وترك المسألة برمتها تحت رحمة الشروط .ت.ال بد من التحذير من أن بقاء حال م
، سيؤدي الى إفساح المجال أمام المشروع الصهيوني االمبريالي لتصفية المنظمة االمريكية االسرائيلية والتفاوض العبثي

مشبوهة على " جديدة"من ناحية، وتركها تحت رحمة وهيمنة الفريق المتنفذ أو خلق أو صناعة وتمويل أطر دون مقاومة
 .شاكلة روابط القرى في غزة او الضفة او كالهما من ناحية أخرى

حرير يستدعي ما تقدم من كافة القوى الوطنية الديمقراطية الرافضة الوسلو وما تاله تنازالت، تحويل موضوع منظمة الت
مجابهة ضد نهج يبدد دورها ومكانتها ويواصل توظيفها بصورة استخداميه لخدمة مسار الهبوط السياسي  إلى ميدان

والتماهي مع المخططات المرسومة مثل ما يسمى بخارطة الطريق والمبادرة العربية وصوال الى صفقة ترامب ، ومن ثم 
فكك الفلسطيني ، وهو ما يصب في خدمة محاوالت الواليات المتحدة تكريس االنقسام ودويلة غزة المسخ والمزيد من الت

إذن فإن التعامل . ورئيسها دونالد ترامب والكيان الصهيوني افراغ المنظمة من مضمونها الوطني وثوابتها تمهيدا لشطبها
مارسة كل اشكال ف مسألة متحركة ترتبط بمدى قدرة الفصائل واالحزاب الوطنية عموما واليسارية خصوصا م.ت.مع م

  .الضغط الشعبي لكي تستعيد المنظمة التزامها بمبادئها وثوابتها الوطنية ومواثيقها ومواصلة النضال من اجل تحقيقها
*************************************************************** 

25/2/2105 
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عن ضرورة حتمية في المستقبل المنظور لشعبنا  الحديث عن تجاوز أنظمة االستبداد والتبعية والتخلف ، هو حديث
 . الفلسطيني وشعوبنا العربية

*************************************************************** 
25/2/2105 

 االنتقال من التسوية الى التصفية للقضية الفلسطينية ؟: هل بات عنوان المرحلة الراهنة اليوم هو 

، وفي ظل استمرار االنقسام ( بمختلف الوانها واطيافها)القوى الوطنية الفلسطينية والعربية  في ظل استمرار تراجع
والصراع على المصالح الفئوية بين فتح وحماس في ظروف دولية وعربية واقليمية أفقدت الفلسطينيين بوصلتهم وقدرتهم 

،ومن ثم تكرست الهيمنة الخارجية على راهن على فرض رؤيتهم وقرارهم الوطني من اجل الحرية واالستقالل والعودة 
لهيمنة يتزعمها اليوم التحالف االمريكي القضية الفلسطينية إلفراغها من مضامينها واهدافها النضالية التحررية ، تلك ا

الصهيوني والقوى االقليمية خاصة تركيا ، الى جانب معظم بلدان النظام العربي الرسمي ودعوته الصريحة لالعتراف 
  .التطبيع مع دولة العدو الصهيونيو 

ففي مثل هذه الحالة من االنحطاط والخضوع العربي الرسمي للمخططات االمبريالية الصهيونية، يبدو ان عنوان المرحلة 
االنتقال من التسوية الى التصفية للقضية الفلسطينية بالتعاون مع عدد من الفلسطينيين من اصحاب : الراهنة هو 

هازية ، فقدوا وعيهم الوطني بذريعة ما يسمى بالتسوية او ما يسمى بالعملية السلمية او بذريعة الواقعية المصالح االنت
الرثة ، وكلها ذرائع ال تخرج وال تتناقض مع شروط العدو الصهيوني االمريكى وتركيا والسعودية ودويالت الخليج التي 

  .تتوزع االدوار المشبوهة فيما بينها
*************************************************************** 

25/2/2105 
كل الشكر والتقدير والحب الى كل من قام بتهنئتي بيوم مولدي الثاني ..... 8102فبراير /82عاما اليوم  72
باء واألحفاد وخاصة شريكة العمر الغالية أم جمال واألبناء والبنات رانيا ورنا وجمال وأكرم وروان واألنس...والسبعين 

 ...االعزاء وكل الرفاق واالصدقاء والمحبين
شكرا لكل رفاقي واصدقائي الذين غمروني بدفء محبتهم وتهانيهم الرقيقة الصادقة بمناسبة وصول قطار حياتي العام 

.. لمعاصر الثاني والسبعين من رحلة العمر في مرحلة هي االكثر استبدادا وتخلفا وانحطاطا في تاريخ العرب الحديث وا
وأن يعتبروا هذه الكلمات ... متمنيا  لهم جميعا  أن يكونوا أكثر قدرة على صناعة السعادة في بالد لم تعرف الفرح بعد

 لكم جميعا مودتي واعتزازي.. بمثابة رد خاص لكل منهم
*************************************************************** 

0/6/2105 
 ....عن الهوية

الهوية هي أوال  وأخيرا  ، ظاهرة اجتماعية تاريخية ، يكمن جوهرها في الوجود االجتماعي والصراعات الطبقية االجتماعية 
التي تحدد سماتها، إذ أن هذه الصراعات وحدها القادرة على تفكيك وازاحة اشكالية الهويتين الوطنية والقومية بمثل ما هي 

ر قومي عربي نهضوي اشتراكي موحد ، انطالقا  من ان الصراع الطبقي وحده اليوم ، قادرة ايضا  على وحدتهما في اطا
الذي يمكن أن يبعث الحياة في الهوية العربية بوصفها مشروعا  نهضويا  مستقال  ، في مجابهة الهويات الطائفية، كما 

في حين أن الهوية الطائفية  الهوية العربية مشروع نهضة ومستقبل"الذي يرى أن هشام غصيب.يقول بحق الصديق د
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 . "واالثنية مجرد عوائق أمام تحقيق ذلك
نما هي مشروع مفتوح متطور * يمكن التأكيد بثقة على أن الهوية،وفي ضوء ما تقدم  ليست اقنوما ثابتا  جاهزا  نهائيا  ، وا 

ة أي ال تتشكل من عنصر واحد على المستقبل أي متشابك مع الواقع والتاريخ، وفضال  عن هذا فهي ليست أحادية البني
لها، هو العنصر الديني وحده أو الطبقي وحده، أو األثنى القومي وحده، او اللغوي وحده،أو الثقافي الوجداني واألخالقي 

وغالبا  هي حصيلة تفاعل هذه العناصر جميعا  ، دون . وحده ،أو ألمصلحي وحده، أو الخبرة التراثية أو العملية وحدها
أو هيمنة أحد هذه العناصر في مراحل معينة من التطور أو الهبوط والتراجع في هذا البلد أو ذاك في إطار  إغفال بروز

  .عملية الصراع الطبقي
علينا إذن أن ننظر إلى مسألة الهوية المطروحة علينا حاليا من منظور تاريخي، منظور موضوعه ال الهوية في صفتها 

  .متطور متجدد، وعي بالذاتالثابتة، بل الهوية من حيث إنها 
*************************************************************** 

0/6/2105 
 في ظل استمرار االنقسام وتفاقم مظاهر الهبوط السياسي جنبا الى جنب مع تزايد مظاهر البطالة والفقر واالحباط

لإلسهام الطوعي الحر في إطار النضال الوطني أو التحرري من بات المواطن الفلسطيني فاقدا  لدوره أو لحوافزه الذاتية 
 .ناحية، إلى جانب فقدانه لدوره على الصعيد الديمقراطي واالجتماعي والثقافي العام من ناحية ثانية

وهنا بالضبط تحولت المتغيرات السياسية االجتماعية في كل من مجتمع الضفة و قطاع غزة إلى حالة نقيضه لمجمل 
وشعارات وقيم النضال الوطني لحساب مفاهيم وقيم الالمباالة واالحباط واليأس ، بحيث يمكن االستنتاج ، بأن كل  مفاهيم

أسوأ صورة ممكنة عن حاضر ومستقبل المجتمع ( وللشعوب العربية)من حركتي فتح وحماس ، تقدم للشعب الفلسطيني 
لتخلف واالستبداد والقهر والقمع واالستالب وهي مفاهيم وأدوات الفلسطيني المحكوم ، بصورة إكراهية ، بأدوات ومفاهيم ا

لن تحقق تقدما  في سياق الحركة التحررية الوطنية بل على النقيض من ذلك ستعزز عوامل انهيارها واالنفضاض 
 .الجماهيري عنها

*************************************************************** 
0/6/2105 

، بحيث تصبح  ضمون السياسة في الحزب الثوري يتشابك عضويًا مع شكل ومضمون الثقافة والفكرإن شكل وم
إذا خسرنا الجبهة "كان المفكر والقائد الثوري الراحل الرفيق جورج حبش يردد دوما مقولته ...الثقافة ممارسة للسياسة
فة وطنية او ديمقراطية او مطلبية إال في كونها وهي مقولة صادقة وثورية ، اذ ال وجود لثقا" الثقافية خسرنا كل شيء

 .حامال  لمشروع سياسي ومحرضا  عليه من أجل التغيير
والثقافة هنا من واجبها أن تصبح ممارسة فلسفية إلى جانب ممارستها السياسية واالجتماعية والكفاحية في اطار الصراع 

لكن الممارسة النضالية ...ضد اإلمبريالية وحليفها الصهيونيالطبقيوالسياسي ضد قوى وانظمة االستغالل واالستبداد ، و 
ال حركة ثورية دون نظرية "وهنا بالضبط تتحقق مقولة .. ال معنى وال أفق لها بدون امتالك الوعي الثوري النقيض 

 ."ثورية
*************************************************************** 

0/6/2105 
 ."إذا خسرنا الجبهة الثقافية خسرنا كل شيء"ائد الثوري الراحل الرفيق جورج حبش يردد دوما مقولته كان المفكر والق
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*************************************************************** 
2/6/2105 

ال حركة "مقولة  وهنا بالضبط تتحقق.. الممارسة النضالية ال معنى وال أفق لها بدون امتالك الوعي الثوري النقيض 
 ."ثورية دون نظرية ثورية

*************************************************************** 
2/6/2105 

 ..... المراجعة النقدية مسألة ملحة ومفيدة في مسيرة ومسار الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

حة الموقف السياسي المرتبط بوضوح الرؤية للعدو ولقوى ان المراجعة النقدية واستلهام الدروس والعبر التي تؤكد على ص
الماركسية ومنهجها المادي الجدلي، بعيدا  عن ... الثورة ، وقبل كل شيء، المرتبط بالهوية الفكرية واأليديولوجية الثورية

ا الطبقي الذي لم الجمود العقائدي ، وبما يضمن إسهامها في تشكل وبلورة قوى التغيير السياسي والديمقراطي في واقعن
 .تتبلور خارطته الطبقية أو تستقر بصورة نهائية حتى اللحظة

بهذه الرؤية نعتقد أن الجبهة الشعبية ستتواصل في مسيرتها عبر تجددها الذاتي، المعرفي الثقافي والتنظيمي والسياسي 
، بما يؤكد على أهمية تحديد دورها والمجتمعي، على طريق النضال والتغيير والتقدم السياسي واالجتماعي والجماهيري 

في المجال السياسي وارتباطه الفعال بالقضايا المجتمعية وما تتضمنه من ضرورات تحديد الموقف ضد كل أشكال 
االستبداد واالستغالل واالحتكار ، إلى جانب موقفها الواضح في ممارسة كل اشكال الضغط النهاء االنقسام وتحقيق 

الى جانب قضايا الصراع الطبقي االجتماعي والثقافي ، ودور هذا الصراع في كافة التحوالت ...ديةالوحدة الوطنية التعد
االجتماعية والسياسية في مجتمعنا الفلسطيني، وكذلك موقفها الواضح في تأييد حقوق المرأة والشباب ، والعاملين في 

اعدة المساواة أمام القانون العادل بين كافة القطاع العام والخاص وحقوق الشغيلة والعاطلين عن العمل ، على ق
المواطنين وفق مفاهيم الديمقراطية والمواطنة والحداثة ، وهي قضايا ال يمكن تجسيدها أو الدفاع عنها ، ومن ثم تحقيقها، 

الفقر في مواجهة تحديات )بدون أن تنهض الجبهة ببنيتها وأدواتها وتوفر االستراتيجيات والخطط والبرامج التنموية 
والتعليمية واالجتماعية والصحية والثقافية وغير ذلك من البرامج وفق منهجية ( إلخ.. والبطالة والتشغيل والموارد الضعيفة

دارية حديثة، تتوخى الموضوعية من ناحية، وعلى أساس العمل على فك عالقة االلحاق والتبعية لالقتصاد  علمية وا 
وطة، وكل ذلك انطالقا  من الترابط الوثيق بين مهمات التحرر الوطني والديمقراطي اإلسرائيلي وللمعونات الغربية المشر 

بمضمونه المجتمعي واالقتصادي، الذي يضمن إقامة اقتصاد منتج وفق مبدأ االعتماد على الذات لضمان تحقيق العدالة 
لسياسي والكفاحي التحرري من أجل االجتماعية، بحيث تتوفر إمكانيات ومقومات اقتصاد الصمود والمقاومة مع النضال ا

بصورة ثورية وواقعية إلى أبعد الحدود  –تحقيق أهداف شعبنا في الحرية واالستقالل والعودة، بهذه الرؤية ستضمن الجبهة 
المزيد من التوسع التنظيمي وانتشار مبادئها وراياتها في كل بقعة من بقاع الوطن ومخيمات الشتات ، بما سيراكم  -

والمقومات المطلوبة لتأسيس البديل الديمقراطي اليساري المأمول ، األمر الذي يتطلب من كل الرفاق والرفيقات العناصر 
في الجبهة الشعبية ، مزيدا  من رص الصفوف والعالقات الرفاقية الديمقراطية الدافئة، واإليمان والوعي العميق بأهداف 

واستنهاض اللجان الثورية والجماهيرية ... ا والهيئات الحزبيةالجبهة ومبادئها ، من أجل توسع ومضاعفة الخالي
و مزيدا  من ... والمجتمعية في أوساط الفالحين والعمال والشباب والمرأة والمهنيين وكل الكادحين والفقراء من أبناء شعبنا 

رط أن تنطلق الحركة في كل ذلك ش... تطوير العالقات الرفاقية مع كافة األحزاب اليسارية الفلسطينية والعربية والدولية
من الوعي الثوري بالنظرية وبكل تفاصيل واقعنا المعاش، الكفيل وحده بضمان نجاح مسيرة نضالنا التحرري والديمقراطي 
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فال حركة ثورية بدون نظرية ثورية نسترشد بها من أجل تجديد وتصليب البنية التنظيمية والكفاحية وتعميق ... 
  .ع الجماهيري للجبهة الشعبية كحزب ثوري وطليعيالديمقراطية والطاب

*************************************************************** 
2/6/2105 

أخطر أوجه االختزال لدى الجماعات المتأسلمة ، يتجلى في نبذها او اهمالها ورفضها عمليا لشعار الوحدة 
وآخر ، ومسلم صحيح اإليمان، ء المجتمع إلى مسلم ومسيحي كافروالعمل على تحطيمها ، فتصنيف أعضا ،الوطنية

سني وشيعي وعلوي ) وتكفير كل من هو خارج الجماعة، وتكفير الجماعات بعضها البعض، فاسق أو مرتد أو كافر
مح ألنها تستبعد التسا، كل هذه تصنيفات من شأنها أن تبعث وتؤجج االنقسامات الطائفية (... الخ ...وزيدي ودرزي 

 .وتكرس التعصب، واحترام عقائد اآلخرين
. كما يقول د -اإلسالمية بشأن الدولة والنظام السياسي وتكشف مراجعة وفحص التصورات التي طرحتها الجماعات

أنها تروج في الحقيقة لمفهوم الدولة العضوية التي ال تمييز فيها بين السلطة والمجتمع، فالدولة تتماهى  -عبداهلل شلبي 
نما هي فريضة دينية ألن اإلسالم ال يعرف الفصل بين . لمجتمع واألفراد واألسرة، والدولة ليست ضرورية اجتماعيةمع ا وا 

وقوانين الدولة اإلسالمية مقدسة ألنها شرع اهلل ، الدين والدولة، وأعضاء المجتمع المسلم هم رعايا الدولة وعبيد اهلل
 .والخروج عليها كفرا  ، وحكمه

سواء في الرؤية الفكرية أو في األوعية ، فهوم التعددية، فال تعترف دولة الخالفة بأي نوع من التعدديةوبالنسبة لم
التنظيمية المدنية، فالجماعات اإلسالمية تعبر في مشروعها عن موقف الرفض العدائي والريبى والشك في شرعية 

فقط حزب واحد يسمح له بالوجود وهو حزب اهلل وضرورة وجدوى وجود أحزاب أو جماعات فكرية وسياسية أخرى سواها، 
 .المأمور بقيامه وهو حزب الجماعات اإلسالمية وغيره ممنوع شرعا  وباطل

، وعلى المستوى االقتصادي ال تعلن الجماعات صراحة في مشروعها إنها ضد نظام االستغالل والنهب الرأسمالي- 
ن كانت تدعو إلى العدل والمساواة االجتماعية، والطفيلية وشيوع التريع في حياتنا االقتصادية وسي اسات اإلفقار، وهي وا 

إال أن ذلك كله يتم في سياق راسمالي أساسا  ولكنه يرتدي زيا  إسالميا  ويقوم على االحسان والصدقات والزكاة في اطار 
التخلف والقهر ، بل تكرس كل الملكية الخاصة الرأسمالية والفردية التي ال تفتح طرقا  جديدة لتجاوز أوضاع الجهل و 

مظاهر التخلف واالستغالل واالستبداد لحساب الكومبرادور والشرائح الطفيلية المحلية ، مع الحرص على استمرار التبعية 
 .للسياسات االمريكية

*************************************************************** 
2/6/2105 

 .لطان على العقل اال العقل نفسه، فمعنى ذلك تحرير العقل من جميع السلطاتاذا كان التنوير يعني أال س
*************************************************************** 

2/6/2105 
تحولت المتغيرات السياسية االجتماعية في كل من مجتمع الضفة و قطاع غزة إلى حالة نقيضه لمجمل مفاهيم 

لحساب مفاهيم وقيم الالمباالة واالحباط واليأس ، بحيث يمكن االستنتاج ، بأن كل من  ال الوطنيوشعارات وقيم النض
أسوأ صورة ممكنة عن حاضر ومستقبل المجتمع ( وللشعوب العربية)حركتي فتح وحماس ، تقدم للشعب الفلسطيني 

القهر والقمع واالستالب وهي مفاهيم وأدوات الفلسطيني المحكوم ، بصورة إكراهية ، بأدوات ومفاهيم التخلف واالستبداد و 
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لن تحقق تقدما  في سياق الحركة التحررية الوطنية بل على النقيض من ذلك ستعزز عوامل انهيارها واالنفضاض 
الصهيوني / في ظل استمرار االنقسام والمخطط االمريكي  -فهل بات عنوان المرحلة الراهنة اليوم .....الجماهيري عنها

 االنتقال من التسوية الى التصفية للقضية الفلسطينية ؟: هو  -العربي الرسمي  والتخاذل
*************************************************************** 

6/6/2105 
وغيره من المفاهيم والمقوالت  جمود احزاب وفصائل اليسار وتمترسهم الميكانيكي عند مفهوم المركزية الديمقراطية

كسية واللينينية ثم الستالينية بدون مراجعتها ومقاربتها مع خصوصية هذا البلد او ذاك ، وبدون وعي المتغيرات المار 
النوعية في مجرى الحياة االنسانية وتطور العلوم والمفاهيم واالفكار السياسية والفلسفية واالجتماعية وخاصة عدم وعيهم 

معنى التنظيمي واولويته جعل من هذه االحزاب هياكل محكومة لنظم وآليات لمفهوم الديمقراطية بالمعنى االجتماعي وبال
ت المعاصرة وظلت اسيرة لالدوات والمفاهيم القديمة وفي مقدمتها بالية قديمة غير مواكبة للتطور التنظيمي و للضرورا

اطروحات لينين حرصت على  شكالنية وجمود مفهوم المركزية كما سبق تطبيقه في التجربة الستالينية على الرغم من ان
التطبيق الخالق للديمقراطية داخل الحزب، وعلى الرغم من المتغيرات المجتمعية والتنظيمية النوعية التي برزت منذ وفاة 

 .لينين الى يومنا هذا
تها لليسار العربي ليس إال فرضية على جميع فصائله واحزابه واجب إثبا -راهن ومستقبلي  -إن القول بدور تاريخي 

عبر الممارسة اليومية المتصلة بكل مقتضياتها ( الملموس )عبر التفاعل والتطابق الجدلي بين النظرية والواقع المعاش 
 :السياسية والكفاحية والمجتمعية والجماهيرية، شرط ان تلتزم ثوريا واخالقيا وتنظيميا بالمفاصل الرئيسية التالية

 .السياسة بنوع من االنفعالضرورة مغادرة الذهنية التي تتعاطى 1- 
  .الوضوح والتطوير الدائمين للرؤية السياسية والنظرية التي تقود سياسات العمل والممارسة اليومية2- 
وعي واحترام قانون التراكم والتكامل والمراجعة والفحص الدوري للنشاط عبر المتابعة والتقييم بعقلية ومنهجية ادارية 3- 

 .حديثة وديمقراطية
 .مغادرة ذهنية القطع والبيروقراطية ،وممارسة الديمقراطية الداخلية كمنهج حياة4- 
 .االلتزام بمبدأ النزاهة الفكرية واألخالقية وضمانته الوعي والديمقراطية5- 
ة هويتنا اليساري)االحترام واالرتقاء الدائم بمضامين القيمة المطلقة للعقل والنظام المعرفي أوالمنظومة الفكرية 6- 

 .(الماركسية تحديدا  
خصوصية القضايا الوطنية التحررية والديمقراطية المطلبية مع استمرار العالقة التكاملية الجدلية بينهما وتوزيعها 7- - 

يجابا  بين خصوصية الشرائح الطبقية الفقيرة والمضطهدة والمجتمع عموما ارتباطا  بالبعد القومي العربي وحركة  سلبا  وا 
 .بيةالتحرر العر 

السياسية والفكرية واالعالمية والمجتمعية ) إن ما تقدم ، يتطلب من قوى اليسار ترسيخ األسس العلمية الصحيحة 
لبناء حركة ثورية ديمقراطية صحيحة وممأسسةتطرد كل مظاهر ازماتها الفكرية والتنظيمية والسياسة ، (واالداريةوالمالية 

ماهيرها والتوسع الكمي والنوعي في اوساطها واستعادة ثقتها بما يمكنها من بما يمكنها من جسر الفجوة بينها وبين ج
مواجهة هذه التحوالت السريعة المعقدة على المستوى المحلي و القومي والعالمي، و إال فإن مسيرتهافي ظروف 

  .االنتفاضات الشعبية الراهنة من اجل تحقيق اهداف الثورة الوطنية الديمقراطية ستضل الطريق
*************************************************************** 
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6/6/2105 
إن القول بدور راهن ومستقبلي لليسار العربي ليس إال فرضية على جميع فصائله واحزابه إثباتها عبر التطابق 

 . الجدلي بين النظرية والواقع
*************************************************************** 

6/6/2105 
 .بدون وعي احزاب اليسار العربي لمفهوم الديمقراطية ، وممارسته بوجهيه السياسي واالجتماعي فال مستقبل لها
*************************************************************** 

6/6/2105 
تأثير له دون ان يكون تجسيدا للوعي  النضال السياسي واالجتماعي والكفاحي في الحزب اليساري ال قيمة وال

 بالنظرية الثورية ومنهجها
*************************************************************** 

5/6/2105 
النضال السياسي واالجتماعي والكفاحي في الحزب اليساري ال قيمة وال تأثير له دون ان يكون تجسيدا للوعي 

 بالنظرية الثورية ومنهجها
*************************************************************** 

5/6/2105 
ذا . السياسة إذا ما أّدت إلى خدمة اهداف ومصالح الشعب وفق أسس وطنية وديمقراطية فإّنها تكون أخالقية وا 

ة اإلكراه واالستبداد ما أّدت إلى إضعاف وتفكيك الشعب والمجتمع والنظام وتحقيق مصلحة الفئة الحاكمة وحدها بقو 
وتركت الشعب وحيدا  في مواجهة كل أشكال المعاناه والبؤس والتهميش السياسي واالجتماعي واالقتصادي، فإنها تتحول 

 .إلى سياسه انتهازية منحطه ال أخالقية
*************************************************************** 

5/6/2105 
قية للفالسفة الكبار دورًا وتأثيرًا في العقلية الجماعية في الغرب عن طريق التربية والتعليم لعبت الفلسفة األخال

والتهذيب ذلك انطالقا  من أن الفكر يلعب دوره وليس مجرد ثرثرات فارغة كما يزعم البعض، فال سياسة عظيمة  والتثقيف
  .وهذا ما ينقصا بشكل موجع. قطف الثماروبالتالي فالفكر أوال ، بعدئذ  تجيء السياسة و . بدون فكر عظيم

*************************************************************** 
5/6/2105 

وبالتالي فالفكر . الفكر يلعب دوره وليس مجرد ثرثرات فارغة كما يزعم البعض، فال سياسة عظيمة بدون فكر عظيم
 .أوال ، بعدئذ  تجيء السياسة

*************************************************************** 
4/6/2105 

يتطلب السعي إلي تحريك العقول بالتحدي  -كما قال المفكر الراحل نصر ابو زيد  -تثوير الفكر الذي نحتاجه 
ذلك  وأهم من. وفتح النقاش حول القضايا'، محمد أركون' الال مفكر فيه حسب تعريف، والدخول إلي المناطق المحرمة
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فتلك الدعوات التي تتردد بين '، الخاصة'و' العامة' التخلص من ذلك الجدار العازل الذي طال وجوده في ثقافتنا بين
حتي ال تتشوش عقائد العامة أو '، أهل العلم' الحين واآلخر عن حصر النقاش في بعض القضايا الدينية داخل دائرة

كيف يمكن في عصر السماوات . وفي باطنها السوء والباطل، قدعوات في ظاهرها الرحمة والح، يصيبها الفساد
أن يطالب ، وفي عصر اكتساح ثورة المعلومات لكل الحدود، إلي غرف النوم' العالم' التي تنقل( العولمة) المفتوحة

يتذرع ' الوصاية' إنه لألسف منطق. من خطر الفكر العلمي في أخطر القضايا التي تمس حياتهم' العامة' البعض بحماية
 .لممارسة ديكتاتورية فكرية وعقلية ال تقل خطرا عن الديكتاتورية السياسية في مجتمعاتنا' الحماية' باسم

*************************************************************** 
4/6/2105 

 ... نعي صديق عمري ورفيق دربي القائد الجبهاوي المناضل عبد الحليم الغول

صديق العمر والمسيرة الطويلة صاحب األخالق .. لحزن والشجن تلقيت نبأ توقف نبضات قلب الرفيق الغالي ببالغ ا
، والتحق في صفوف الجبهة الشعبية  0550والمواقف الثورية النبيلة ، الذي بدأ نضاله في حركة القوميين العرب عام 

وطنيا مبدئيا  جسورا  ، ومثقفا  ديمقراطيا  متميزا  ، فكان بحق  وطوال هذه المرحلة عرفته مناضال  جبهاويا  ... منذ تأسيسها 
وة التزامه بمبادئ زميل كفاح ورفيق درب ورفيق نضال ضرب مثال  ساطعا  يحتذى في إنسانيته وأخالقه وبسالته وق

 .وأهداف جبهته الشعبية
وخالص ... مني ومن كل من عرفه وأحبه  كل الوفاء" أبو حازم"لرفيق دربي الصديق الغالي الراحل عبد الحليم الغول 

عزاؤنا أن أبو حازم رحل وترك خلفه سيرة ومسيرة نضالية ناصعة، سيذكرها كل من عرفه من رفاقه في الجبهة الشعبية 
 .وفي احزاب وفصائل الحركة الوطنية الفلسطينية

لى عائلة الغول الكرامأصدق مشاعر العزاء والمواساة إلى شريكة عمره اإلنسانة العظيمة الوفاء ام ح وأصدق .. ازم، وا 
 .مشاعر العزاء أيضا  إلى كل رفاقنا وأصدقائنا وكل محبي فقيدنا الغالي ابا حازم

 
*************************************************************** 

5/6/2105 
، االقتصادي ، الثقافي ،  ، االجتماعي اليسار العربي عموما لم يعد قادرا على إنتاج معرفة جديدة للواقع السياسي

القانوني ، برؤية وطنية وقومية يسارية ثورية وديمقراطية واضحة المعالم ، ويعود السبب في ذلك إلى أزمة القيادة 
المستفحلة تاريخيا  ، والتي انتشرت في أوساط الهياكل والمراتب الحزبية االخرى ، إلى جانب غياب أو ضعف الوعي 

ألفكار المركزية التوحيدية لهذه األحزاب والفصائل من جهة وتراجع حالة الشغف والدافعية الذاتية أو القناعة لدى العميق با
األعضاء بتلك األفكار من جهة ثانية ، ليس بسبب عدم صالحية الفكر أو المنهج الماركسي ، بل بسبب الضعف 

رامج الفكرية والسياسية والمجتمعية التثقيفية لدى أعضائها ؛ إذ الفكري والبنيوي للقيادة وعجزها أو قصورها في تطبيق الب
أن أغلب تساؤالت اليسار اليوم ال تزال حبيسة ماضيه دون أي ابداع أو تجديد يتناسب مع المستجدات والمتغيرات 

 .الفكرية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية الراهنة
*************************************************************** 

5/6/2105 
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 .....وجهة نظر للنقاش

العائلي، شبه اإلقطاعي، الريعي الذي ما زال /نمط العالقات الراسمالية التابعة المشوهة في بالدنا يختلط مع النمط القبلي 
ذ أن هذا النمط المشوه من سائدا  برواسبه وأدواته الحاكمة أو رموزه االجتماعية ذات الطابع التراثي التقليدي الموروث، ا

بما يعمق األزمات  -الشديدة التخلف  -العالقات االقتصادية تنعكس آثاره بالضرورة على العالقات االجتماعية العربية
السياسية واالجتماعية، واتساعها األفقي والعامودي معا ، خاصة مع استشراء تراكم الثروات الفردية غير المشروعة، 

كنتيجة مباشرة لسياسات االنفتاح والخصخصة، والهبوط بالثوابت السياسية واالجتماعية الوطنية، » سريعال الثراء«وأشكال 
التي وفرت مقومات ازدهار اقتصاد المحاسيب وأهل الثقة، القائم على الصفقات والرشوة والعموالت بأنواعها، وهذه 

أنواعه، في السياسة واالقتصاد واالجهزة البيروقراطية  الظاهرة شكلت بدورها، المدخل الرئيسي لتضخم ظاهرة الفساد بكل
كبار المسئولين من "لدى  -منذ عقود طويلة  -االدارية واالمنية والعالقات االجتماعية ، حيث تراكم وانتشر الفساد الكبير

صغير وانتشرت افقيا الحكام واالمراء والمشايخ والوزراء ومعظم وكالء الوزارات والمديرين ، ثم تكرست مرحلة الفساد ال
بمساحات واسعة في صفوف صغار الموظفين ورجال الشرطة واالمن وغيرهم ، بحيث اصبحت الواسطة والوسائل غير 
المشروعة، هي القاعدة في التعامل ضمن إطار أهل الثقة أو المحاسيب، بعيدا  عن أهل الكفاءة والخبرة، ودونما أي 

لوطنية والمجتمعية ، مما يحول دون ممارسة الحد األدنى من العدالة ، وغابت تماما اعتبار هام للقانون العام والمصالح ا
امكانية تطبيق الحد االدني من مفهوم المواطنة او الديمقراطية ناهيكم عن تطبيق مفهوم المجتمع المدني أو تطبيقاته 

والتخلف واحتكار الثروات والمصالح الطبقية  السياسية بحكم استمرار تغلغل الفساد واالستبداد الناجم عن استفحال التبعية
  ...في االنظمة العربية الحاكمةال فرق بين نظام ملكي او مشيخي او اميري او جمهوري

ال خيار أمام احزاب اليسار الديمقراطي الثوري سوى .....ولمجابهة هذا الواقع االجتماعي االقتصادي الثقافي المنحط 
لثورية لتحقيق اهداف العمال والفالحين الفقراء وكل المضطهدين في الحرية والعدالة االندماج في حركة السيرورة ا

  .االجتماعية والتنمية من قلب الثورة الوطنية الديمقراطية بافاقها االشتراكية
*************************************************************** 

5/6/2105 
م ال تزال حبيسة ماضيه دون أي تجديد يتناسب مع المتغيرات الفكرية والمجتمعية أغلب تساؤالت اليسارالعربي اليو 

 .والثقافية الراهنة
*************************************************************** 

5/6/2105 
، وضعف الوعي بتفاصيل الوقائع االقتصادية  غياب أو ضعف الوعي العميق باألسس الماركسية ومنهجها

االجتماعية الطبقية لدى األحزاب والفصائل اليسارية العربية ، ليس بسبب عدم صالحية الفكر أو المنهج الماركسي ، بل 
بسبب غياب الدافعية والشغف لدى معظم اعضاء هذه االحزاب للتثقيف الذاتي ، الى جانب الضعف الفكري والبنيوي 

 .رية والسياسية والمجتمعية التثقيفية لدى أعضائهاللقيادة وعجزها أو قصورها في تطبيق البرامج الفك
*************************************************************** 

5/6/2105 
 .. تهنئة واعتذار في الثامن من آذار.. لكل النساء في فلسطين والوطن العربي 

ات تبرق للمرأة تهانيها في عيدها الثامن من فصائل وأحزاب وجمعيات وفعاليات ومثقفين وشخصي/الجميع/رّبما البعض
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واصدق معاني الوفاء واالعتزاز إلى روح شهيدات ..لهّن باجمل التهاني واصدق االمنيات /وأنا بدوري أبرق لها.. آذار 
 .... فلسطين والوطن العربي اللواتي جدن بأنفسهن ليس من اجل الوطن فحسب بل من اجل مستقبل جنسهّن أيضا

العتزاز والتقدير لكل أّمي ، وا.. للمناسبة اتوجه باغلى واثمن معاني الوفاء للروح النبيلة الطاهرة روح ُأم غــازي وفي هذه ا
و لكريماتي أجمل زهرات عمري رانيا .. ولكل الزوجات .. األمهات ، ولشريكة عمري الحبيبة والصديقة زوجتي أم جمال 

رفيقات ، وكل العامالت ، ورّبات البيوت ، وكل الكادحات ، والمناضالت ، ورنا و روان وكل البنات ولشقيقاتي ولكل ال
وبائعات البسطات ، وأخريـات ، من أرضعن منهن ومن ينتظرن حمل البطن والرضاعة وحمل الهموم واألوجاع واآلثام 

عن نفسي والمجتمع وظالمية لهّن كلهن في آذار أبرق باقة ورد  واعتذار ، أصالة  ..!! واالتهام أنهن ناقصات عقل  ودين 
بعض ُمد ع  تقدمية وفي ممارسته بعٌض من رواسب الشرق وعاداته وتقاليده ومفرداته وذكوريته /ونيابة  عن كل.. األفكار 

إال أنني أقّر .. التقدمي بل والماركسي /ورغم أّني أفترض انتمائي إلى المثقف الحداثي.. العليا في أنانتهم السفلى 
وهذه فّسروها إن شئتم ، كما شئتم ، أما أنا فلم .. عضا  من رواسب رجل الشرق بداخلي في أنايا السفلى واعترف أن ب

حيث .. أجد تفسيرا  وتكسيرا  لها خيرا  من قتلها بمزيد من الوعي بالفكر النقيض لتخلف الشرق إلزاحتها من داخل الداخل 
وث المتخلف ، يبقى شعار المساواة بين الرجل والمرأة مجزوءا  ومزيفا  الجراحة الالزمة الستئصال المور /بدون هذه اإلزاحة 

  .ومغشوشا  
*************************************************************** 

5/6/2105 
 النضال من أجل االرتقاء بدور المرأة ، ال يجب أن يتوقف أو أن ينحصر في قضايا اللحظة الراهنة، بأبعادها

ة واالجتماعية واالقتصادية فحسب، بل يجب أن يتخطى ذلك صوب األصل، وأقصد بذلك طبيعة التطور السياسي
مجتمع غير متبلور، أو  -كما هو حال المجتمع العربي –االجتماعي المشوه والمحتجز في بالدنا، فالمجتمع الفلسطيني 

قات الرأسمالية التابعة، الرثة، التي تعيد إنتاج في حالة سيولة طبقية، متخلف تابع مشوه، يجدد التخلف في إطار العال
ظاهر االضطهاد واالستغالل للمرأة، من النظام األبوي، ونظام القهر واالستغالل الطبقي، الذي يحمل في طياته أبشع م

حيث عدم مساواتها في البيت او المدرسة مع أخوانها من الذكور ، أو في العالقة مع زوجها ، حيث يتحدد وجودها 
وهويتها االجتماعية، عبر شطب وجودها المستقل أو المتميز ، ويتم التعامل معها بكونها زوجة فالن ، واألمر كذلك مع 

 –والدها أو أبنها حيث يقال بأنها بنت فالن أو ام فالن ، وكذلك األمر بالنسبة لحرمانها من مواصلة تعليمها الجامعي 
عراف السائدة من تعليم أو قراءات محددة ال يجوز االطالع على سواها، إلى إال في حدود ما تسمح به العائلة ، أو األ

جانب حرمانها من المشاركة الندية في أية حوارات عائلية ، أو مجتمعية ، ناهيكم عن رفض االعتراف بشهادتها في 
من حرية الرأي والرأي  موازاة شهادة الرجل في المحاكم، وحرمانها المشاركة في العمل السياسي التي تعني حرمانها

في بالدنا  –اآلخر، بما في ذلك كبت رغباتها الفكرية واإلبداعية بصورة شبه مطلقة ، وكل هذه الممارسات جعلت المرأة 
إلى  –تاريخيا  وراهنا   –شخصية مستلبة ، محكومة بشخصية الرجل ، ومندمجة إكراهيا  في ذاته أو شخصه ، بما أدى  –

احقة من النساء ، للقدرة على التعبير عن ذواتهن أو إراداتهن طالما بقيت أوضاع ومظاهر التخلف فقدان األغلبية الس
قائمة، وقابلة لالنتشار والتراكم والتجدد في ظل مجتمع خاضع ومستلب من االحتالل الصهيوني، وفي ظل نظام 

اء المرأة فاقدة لقدرتها أو فرصتها على بيروقراطي تابع ، من حيث الجوهر بين فتح وحماس، إلى جانب بق –كومبرادوي 
تحقيق استقاللها االقتصادي ومن ثم االجتماعي، بما يزيد من حدة تدهور أوضاعها بحيث تصبح وعاءا  ُيف رِّغ فيه الرجل 
كل أشكال االضطهاد والظلم الطبقي الذي يتعرض له ، بحيث يمكن القول بحق، أن المرأة عندنا تتعرض لكل أشكال 
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والظلم واالضطهاد الوطني ، والمجتمعي والطبقي والعائلي ، بحيث يمكن وصفها فعال  بأنها مضطهدة  استغالل
المضطهدين ، خاصة مع تفاقم أوضاع الهزيمة واإلفقار ، واالنتشار غير المسبوق للتيارات الدينية أو ظاهرة اإلسالم 

مظاهر التبعية والتخلف والخضوع عبر السلطة و األنظمة  السياسي، التي لم يكن ممكنا  ظهورها بهذا االتساع، لوال تعمق
فقار شعوبها–الحاكمة، التي وفرت  كافة الفرص والظروف المالئمة النتشار التيارات  -عبر استبدادها وفسادها وا 

أحدا   وعلت أصوات شخوصها وانتشرت الفضائيات الناطقة باسمها، علما  بأن" ارتفعت راياتها"األصولية الرجعية ، التي 
، أو الدعوة لمقاومة 0555حتى عام  0555لم يسمع منهم موقفا  يدعو إلى مقاومة االحتالل الصهيوني بعد حزيران 

الهجمة اإلمبريالية األمريكية على العراق أو إدانة مواقف دول الخليج والسعودية، وسياساتها الخاضعة للشروط األمريكية 
إعادة إنتاج األصوليات القديمة الشكالنية، المرتبطة باالستبداد والقهر ورفض مفاهيم ، واكتفوا برفع أصواتهم بالدعوة إلى 

البائدة، إلى جانب " الخالفة العثمانية " أو " األمة اإلسالمية"العقل والعلم والتنوير والوطنية والقومية لحساب ما يسمى بـ 
هر حضاري ينسجم مع حرية المرأة ومساواتها أو ضد أي مظ -المباشر وغير المباشر–ممارسة أشكال التزمت والرفض 
 .يعزز دورها الطليعي في المجتمع

*************************************************************** 
5/6/2105 

 ...كل عام وأنتن بخير ومحبة.. بمناسبة الثامن من آذار .. رفيقاتنا صديقاتنا أخواتنا 

حزاب وجمعيات وفعاليات ومثقفين وشخصيات تبرق للمرأة في عيدها عبارات التأييد فصائل وأ/الجميع/رّبما البعض
لهّن ، لكل النساء /وانني أبرق لها.. والتضامن واالدانة والرفض لكل اشكال ومظاهر وممارسات العنف والتمييز 

ت ، من أرضعن منهن ومن العامالت ، ورّبات البيوت ، وكل الكادحات ، والمناضالت ، وبائعات البسطات ، وأخريـا
ّن كلهن في هذه له..!! ينتظرن حمل البطن والرضاعة وحمل الهموم واألوجاع واآلثام واالتهام أنهن ناقصات عقل  ودين

بعض ُمد عي التقدمية وفي ممارسته /ونيابة  عن كل.. أصالة  عن أنفسنا والمجتمع وظالمية األفكار : نقول ... المناسبة 
ورغم أننا نفترض انتماؤنا إلى .. لشرق وعاداته وتقاليده ومفرداته وذكوريته العليا في أنانتهم السفلى بعٌض من رواسب ا

اال اننا نرى ونلمس هشاشة تطبيق شعار المساواة بين الرجل والمرأة الذي .. التقدمي بل والماركسي /المثقف الحداثي
 .ا هو الحال لدى الرجعيين والمتخلفين من أهل اليمينمازال مجزوءا  ومزيفا  ومغشوشا  عند بعض اهل اليسار كم

لذلك ، وبهذه المناسبة أتوجه إلى كل المثقفين الحداثيين الديمقراطيين عموما والماركسيين منهم على وجه الخصوص ، 
، بل  مواصلة النضال من أجل االرتقاء بدور ومكانة المرأة ليس في اللحظة الراهنة، وال بصورة موسمية ، مناسبّيه

التقاليد /ندعوهم إلى أن يتخطوها صوب األصل بموقف عملي وممارسة حّقه تجاه العمل الدؤوب من أجل تغيير العادات
األفكار واألعراف البالية والقوانين وكل الموروثات المتخلفه التي ترفض التعاطي مع المرأة كانسان والتطبيق / النظم / 

  .واتها الكاملة مع الرجلالعملي عبر االقتناع والممارسة بمسا
ومن أجل ذلك ، فإنني أرى أن كل حديث عن التحرر والديمقراطية والمساواة وحق العمل والعالقات المدنية والحرية 

والمقاومة والتقدم ال يلتزم في الممارسة بالنضال من اجل إزالة ورفض كل أشكال العنف واالضطهاد والتمييز ضد المرأة 
ممارسة المعنوية والقانونية والفعلية التي تؤكد على تحريرها من كل القيود الموروثة ومن كافة أشكال جنبا الى جنب مع ال

وبدون هذه ... وأدوات ومظاهر االستبداد األسري والذكوري واالستغالل االقتصادي والمجتمعي الذي تعانيه المرأة العربية 
 .امن مع المرأة هو حديٌث زائف ال قيمة له وال تأثيرالقناعات المشروطة بالممارسة ، فإن كل حديث عن التض

تحية إلى روح شهيدات فلسطين والوطن العربي اللواتي جدن بأنفسهن ليس من اجل الوطن فحسب بل من اجل مستقبل 
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وما أعوج منه إال اعوجاج العقل صوب .. أسموه حـّواء " .. ضلع  أعوج"وتحية إلى كل .. رفيقاتنا .. جنسهّن أيضا 
 ..لتخلف واليميـنا

وكل عام .. في الختام المجد للشهيدات ، وللمرأة العربية المساواة ، ووردة حمراء قانية لكل االخوات والرفيقات والصديقات
 .وأنتن بخير

 
*************************************************************** 

5/6/2105 
فحسب بل من اجل  ي اللواتي جدن بأنفسهن ليس من اجل الوطنتحية إلى روح شهيدات فلسطين والوطن العرب

وما أعوج منه إال اعوجاج العقل صوب التخلف .. أسموه حـّواء " .. ضلع  أعوج"مستقبل جنسهّن أيضا ، وتحية إلى كل 
 ..واليميـن

*************************************************************** 
5/6/2105 

وما أعوج منه إال اعوجاج العقل الذكوري صوب التخلف واالستبداد .. أسموه حـّواء " .. ضلع  أعوج"تحية إلى كل 
 .بالمرأة وقهرها

*************************************************************** 
5/6/2105 

بعض ُمد عي /بة  عن كلونيا..  أصالًة عن أنفسنا والمجتمع وظالمية األفكار: نقول ... في هذه المناسبة 
ورغم أننا .. التقدمية وفي ممارسته بعٌض من رواسب الشرق وعاداته وتقاليده ومفرداته وذكوريته العليا في أنانتهم السفلى 

اال اننا نرى ونلمس هشاشة تطبيق شعار المساواة بين .. التقدمي بل والماركسي /نفترض انتماؤنا إلى المثقف الحداثي
الذي مازال مجزوءا  ومزيفا  ومغشوشا  عند بعض اهل اليسار كما هو الحال لدى الرجعيين والمتخلفين من  الرجل والمرأة
 .أهل اليمين

فين الحداثيين الديمقراطيين عموما والماركسيين منهم على وجه الخصوص ، لذلك ، وبهذه المناسبة أتوجه إلى كل المثق
المرأة ليس في اللحظة الراهنة، وال بصورة موسمية ، مناسبّيه ، بل  مواصلة النضال من أجل االرتقاء بدور ومكانة

التقاليد /ندعوهم إلى أن يتخطوها صوب األصل بموقف عملي وممارسة حّقه تجاه العمل الدؤوب من أجل تغيير العادات
المرأة كانسان والتطبيق  األفكار واألعراف البالية والقوانين وكل الموروثات المتخلفه التي ترفض التعاطي مع/ النظم / 

 .العملي عبر االقتناع والممارسة بمساواتها الكاملة مع الرجل
*************************************************************** 

5/6/2105 
 ..تحية فى ذكرى استشهادك...رفيقنا القائد محمد األسود ...يوم الشهيد الجبهاوي ...التاسع من آذار

ال يمكن أن نتحدث عن النضال المسلح في غزة دون ذكر البطل الحقيقي، : القائد المؤسس الراحل جورج حبش قال عنه 
الذي كان يتمتع بإرادة فوالذية، ويخشاه الجنود اإلسرائيليون بعد أن وّجه ( جيفارا غزة)المناضل األسطوري محمد األسود 

. دة الجبهة الشعبية وخطط لعمليات عسكرية على مستوى رفيعوالسياسي الالمع الذي وسع قاع.... لهم ضربات قاسية
 .(0556/ وسقط شهيدا  في معركة مفتوحة مع العدو في التاسع من آذار
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كما الحديث  عن الحكيم  ووديع وأبو علي مصطفى وأحمد –عن الشهيد المناضل  محمد األسود جيفارا غزة  الحديث
وديمقراطيا من أجل  -ثوريينسعدات وغسان كنفاني وهوغو تشافيز وكل  ال ال معنى  له وال قيمة إن لم يكن تحريضا ثوريا  

تغيير وتجاوز هذا الواقع الفلسطيني والعربي الذي بات اليوم خاضعا  ومرتهنا  للتحالف االمبريالي الصهيوني ، لكن هذه 
لى طرفي االنقسام ، فتح وحماس ، الخطوة ستظل بال معنى إن لم نبدأ في التحريض عبر النضال الديمقراطي الداخلي ع

اللذان أسهما فيما وصلت إليه أوضاُعنا الفلسطينية  من طريق  وأفق  مسدود  على كافة  الصعد السياسية واالجتماعية 
 واالقتصادية ، حيُث بات من المؤكد  لكم ولكل  أبناء  شعب نا في الوطن  والمنافي ان استمرار  هذا االنقسام هو خدمٌة صافيةٌ 

  .للعدو  الصهيوني مدعوما  من أّلد  أعداء  الفلسطينيين والعرب وكل  فقراء العالم ،الوالياُت المتحدة األمريكية
الحديث في يوم الشهيد الجبهاوي حديث عن أيامنا الفلسطينية وسنوات النضال التي تزخر بيوميات المعاناة والتضحيات 

فحياة الذل والتشرد ليست حياة، وال كرامة . وطن حر عادل وكرامة مصانة وألننا نحب الحياة نضحي بالحياة، من أجل. 
 ...فشعب ال يثور يستحق أن يعامل معاملة العبيد. لشعب يستكين الحتالل وطنه

هل : في يوم الشهيد يحضر شهداء فلسطين، يعودون من أضرحتهم المعروفة المكان أو من أي مكان، ليستنطقوا األحياء
 رب؟مازلتم على الد

حديث يستدعي .. وبالتالي فان الحديث في يوم الشهيد الجبهاوي حديٌث مكث ف في سيرة كل الشهداء والمناضلين 
حديٌث ينبغي أن نكون معهم صادقين وبأن .. الصراحة مع الذات و الوفاء للشهداء وأبنائهم وعائالتهم ومع كل الجماهير 

كان كفاح مواطنين ُحّررت إرادتهم وعقولهم ، فال معنى وال قيمة أو مصداقية  الكفاح الفلسطيني لن يكون ُمجديا  ، إال إذا
  .ألي نضال وطني سياسي أو كفاحي في ظل االنقسام واالستبداد والقمع السلطوي المستمر من حكومتي غّزة ورام اهلل

والعمصي وأحمد موسى وخالد أبو ندرك أن مشوار جيفارا غزة لم يبدأ يوم التاسع من آذار يوم استشهاده ورفاقه الحايك 
ومازال ..  0565عيشة فمشوار المناضلين من اجل الحرية والتحرير والعدالة االجتماعية وتقرير المصير منذ ثورة 

 لكننا حتما سننتصر..... المشوار طويل وصراعنا مع العدو وجودي ومرير 
*************************************************************** 

5/6/2105 
ديمقراطيا من أجل تغيير وتجاوز هذا الواقع  الحديث عن الشهداء ال معنى  له وال قيمة إن لم يكن تحريضا ثوريا  

 .الفلسطيني المفكك والمنقسم
*************************************************************** 

01/6/2105 
، أحزابا  وفصائل أو اء كوكبنا، ولكن المستنيرين في بالدنا العربيةيبدو ان التنوير يشع وينتشر في كل ارج

مفكرين ومثقفين ، مازالوا يعيشون حالة من العزلة أدت إلى ضعف تأثيرهم التنويري في مجتمعاتهم ، في حين أن نار 
ة بعد أن نجحت التعصب الرجعي، الديني والتراثي والطائفي تشتعل من جديد في ظروف االنتفاضات العربية الراهن

  .حركات اإلسالم السياسي بقطف ثمارها
إن المغزى الذي ندعو إلى استخالصه من استيعابنا لمفهوم التنوير يكمن في تحفيز رفاقنا إلى امتالك المقومات الفكرية 

ية في وطننا العربي الالزمة لعقد المقارنة الموضوعية لبعض أوجه السمات الفكرية والثقافية واالجتماعية واألخالقية المترد
التي تتقاطع أو تتشابه في جوهرها أو في نتائجها مع المقومات الفلسفية والفكرية واالجتماعية التي عرفتها أوروبا في 

 العصر اإلقطاعي
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*************************************************************** 
01/6/2105 

 بين فتح وحماس"المصالحة "الوطنية بمناسبة الحديث عن  عن مفهوم المواطنة والديمقراطية والوحدة

................. 

حديثي عن مفهوم المواطنة ، يستهدف التأكيد على أن هذا المفهوم أو المبدأ، يشكل األساس أو المدخل األول لعملية 
شاركة الشعبية في عملية الصمود االندماج وتوحيد الصف الوطني والوحدة الوطنية المبنية على التعددية ، سواءا  في الم

والنضال التحرري من أجل طرد المحتل واسترداد حقوقنا التاريخية من ناحية، أو في المشاركة الفعالة في النضال او 
س الوطني اوالتشريعي، أو البلديات والنوادي والجمعيات الصراع الطبقي أو أي عملية انتخابية ديمقراطية للمجل

نطالقا  من شعور الجميع بالمساواة أمام القانون العادل الذي يضمن تحقيق سيادة األغلبية، وليس إلخ ا... والجامعات
  .القلة المهيمنة عبر هذه الحركة السياسية او تلك

وبأهمية دورهم في ظروفنا الراهنة، يكون الحديث عن التحرر الوطني ومقاومة " مجتمع المواطنين"فبدون االعتراف بـ
ي او الديمقراطية نوعا من األوهام أو الشعارات االنتهازية المضللة، ال يراد بها سوى تكريس استبداد العدو الصهيون

 .السلطة الحاكمة وتفردها، وتحقيق مصالحها بالدرجة األولى، لكي تستمر في حكمها اإلكراهي التسلطي دون ُمنازع
لغاء المصالح وفي هذا الجانب فان الوحدة الوطنية ال تعني، في أي حال من األ حوال، طمس الفروق ونفي االختالف وا 

الخاصة المتعارضة، بل تعني إعادة بناء الوجود االجتماعي على مشتركات ال تفاوت فيها بين األفراد والجماعات وال 
دأ تنازع عليها، وبالتالي فان المواطنة وفق تفسيرها الحداثي ، هي الشيء المشترك بين جميع المواطنين ، فبدون مب

المواطنة ال يمكن أن يقوم مجتمع ديموقراطي حديث تسوده التعددية والحريات والعدالة االجتماعية في إطار وحدته 
  .الداخلية

، في ضوء الوقائع القائمة على األرض ، أي في ضوء (والسلطة)ومن ثم ، يجب إعادة التفكير في مفهوم الدولة الوطنية 
عادة تعريفها في بالدنا، هو في الوقت ذاته تفكير في مستقبل األمة الواقع العياني ، إذ أن التفكير  في السلطة أو الدولة وا 

عادة تعريفها ، بداللة الدولة الديمقراطية الحديثة، ال بداللة الرغبات واألوهام الذاتية أو البرامج والرؤى المستندة  العربية وا 
نية أو القومية أو المنطق السياسي اليميني الهابط الذي يراهن إلى منطق اإلسالم السياسي، الذي يتجاوز الدولة الوط

  .على أوهام التحالف اإلمبريالي الصهيوني في صياغة السلطة أو الدولة
*************************************************************** 

00/6/2105 
، يكون الحديث عن التحرر الوطني او الراهنة وبأهمية دورهم في ظروفنا" مجتمع المواطنين"بدون االعتراف بـ

 .الديمقراطية نوعا من األوهام أو الشعارات االنتهازية المضللة
*************************************************************** 

00/6/2105 
فكرة الدولة التي هي  ال نحتاج الى كبير شرح لبيان أن موطن المعضلة في مأزق مشروعنا الوطني الفلسطيني
ثم تحولت الفكرة او ! ..تحولت الى مقدمة فكرية سياسية جديدة، في الوعي السياسي الفلسطيني، بديال  من فكرة الوطن

فانفجر الصراع عليها وصوال الى لحظة االنقسام في ...تقزمت الى سلطة سرعان ما فسدت وهبطت وخيبت االمال
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لوطني لتصبح في ظل االنقسام صراعا على السلطة والمصالح بين فتح حيث مسخت فكرة المشروع ا 2115حزيران 
 .وحماس

*************************************************************** 
00/6/2105 

، فالتراث هو الجذور والجذوع  التراث لدى الغرب له جذور مهدت لهويته المتماهية في الحداثة ، أما في بالدنا
فس الوقت ، متجاهلين ما قبله وما بعده من متغيرات ومخاطروتطورات هائلة ، وبالتالي ليس غريبا  أن نقاد والهوية في ن

وسؤالي العابر هنا أي معنى للديمقراطية هذه وشعبنا .. اليوم الى الحداثة او االصالح او الديمقراطية بالسالسل كالعبيد 
ال جواب عندي سوى .. مناخ الذي يمكن أن تنفتح فيه الديمقراطية محروم من الحرية ، التي تمثل الشرط األول أو ال

–القول أن استمرار تخلفنا وتبعيتنا وخضوعنا هو عملية سلب مستمرة لهويتنا ، وان تقدمنا نحو التطور ونحو الحضارة 
فكر االنطوائي المنغلق هو حالة االثبات والتأكيد لهويتنا الوطنية والقومية معا ، شرط ان نخلصها من ال -عبر المواجهه

  .ومن عبادة االسالف الذين حولناهم الى اساطير دون ادراك االختالف في الزمان والمكان بيننا وبينهم
*************************************************************** 

02/6/2105 
إن كل ""المفكر الماركسي الشهيد مهدي عاملأزمة الحضارة العربية أم أزمة البرجوازيات العربية؟ يقول "في كتابه 

وعن " نقد أليديولوجية طبقة معينة بالضرورة باطل ، إن كان نقدا  من موقعها الطبقي نفسه، أي من زاوية نظرها الطبقية 
فحسب على نحو ما يذهب إليه مثقفوا السلطة أو " تخلف وتقدم " األزمة ليست مشكلة"ازمة الحضارة العربية يقول 

حزاب البورجوازية اليمينية أصحاب المنطق الوضعي أو نقلة األفكار الجاهزة المسطحة من أساتذة علوم االجتماع األ
ية البنيوية التي تربط البنية االجتماعية العربية، من حيث عالقة التبع"واالقتصاد في الجامعات ، ألن هذه الصياغة تخفي 

وبإختفاء . الرأسمالية في أوروبا الغربية وأميركا، من حيث هي بنية إمبريالية هي بنية كولونيالية ، بالبنية االجتماعية "
عالقة التبعية هذه يختفي االختالف البنيوي بين هاتين البنيتين، من حيث أن األولى تخضع، في تكونها التاريخي وفي 

االمبريالية التي تتحكم بتطور البنية وباختفاء هذه السيطرة . تجددها الراهن، أي في تطورها المستقبلي لسيطرة الثانية
االجتماعية العربية كبنية اجتماعية كولونيالية، تختفي القضية األساسية التي تواجه تطور هذه البنية في العالم العربي، 

 ." والتي هي قضية تحررها من السيطرة اإلمبريالية، أي من عالقة التبعية البنيوية التي تربطها باإلمبريالية
بل " التخلف"ليس الماضي ، في بقائه في الحاضر، سبب "يقول مفكرنا الراحل " التخلف "قضه للتفسير التاريخي لـ وفي ن

فمجرد اإلقرار بأن األزمة التي تعاني منها مجتمعاتنا العربية القائمة هي أزمة ". الحاضر هو سبب بقاء الماضي فيه
عد فيه عن معالجة االزمة الفعلية من حيث هي أزمة هذه المجتمعات الحضارة العربية، يفرض على الفكر اتباع منهج يبت

في بنياتها القائمة، ليسير في اتجاه آخر هو اتجاه البحث عن أسباب هذه األزمة في بنية الحضارة العربية نفسها فيرتد 
أشكاال  من اإلنتاج  ال شك في ان"ويعيد تأكيد هذا المعنى قائال  . بهذا إلى الماضي للبحث عن أسباب علة الحاضر

إنما هذا ال يبرر على اإلطالق إتباع . سابقة على اإلنتاج الرأسمالي ال تزال حاضرة في خاطر البنيات االجتماعية العربية
منهج الرجوع هذا في محاولة فهم الحاضر، بل إن استمرار تلك األشكال السابقة من اإلنتاج ال يمكن فهمها بذاتها أو 

كانت عليه سابقا  حين كانت مسيطرة، ففهمها في حضورها اآلن في المجتمعات العربية ليس ممكنا  إال بإرجاعها إلى ما 
 " أن الحاضر مفتاح الماضي وليس العكس"في عالقتها ببنية عالقات اإلنتاج الرأسمالية في هذه المجتمعات 

اإلمبريالية، أي من عالقة التبعية البنيوية التي القضية الرئيسية التي تواجه مجتمعاتنا إذن هي قضية تحررها من السيطرة 
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تربطها باإلمبريالية ، كما أن االزمة التي يواجهها تطور هذه المجتمعات هي ازمة اإلنتاج المسيطرة في واقعها اإلنتاجي 
  .أزمة الطبقة المسيطرة فيه وأزمة سيطرتها الطبقية

*************************************************************** 
02/6/2105 

عنه ، مناضال  كرس حياته لقضايا  مهدي عامل ، بشهادة كل من عرفه أو كتب/ حسن حمدان .كان الشهيد د
ولم يعطله أبدا  عمله األكاديمي عن الجهد النقابي . لبنان، والوطن العربي، ولعالم التخلف أو العالم الثالث بصفة عامة

 .ط الطالب والعمال، محبا للنقاش، مؤمنا  بالمعركة اليومية للفكر الثوريوالحزبي الجماهيري في أوسا
فقد تميز نضال مهدي ، بالفكر والممارسة ضد الفكر الرسمي السائد عموما  ، وضد الطائفية خصوصا  كوجه بشع من 

ل مهدي ، علميا  ، فهم الطائفي"وجوه الصراع الطبقي في لبنان، وهذا التمييز ،  و  شروطها المادية الراهنة، على  ة ، فيخ 
للتناقض السياسي، أي أن الطائفية هي شكل تاريخي  -في تحدده كشكل طائفي –الشكل األيديولوجي الرئيسي : أنها 

، كما فضح بال هواده ، " محدد من النظام السياسي الذي تمارس فيه البورجوازية الكولونيالية اللبنانية سيطرتها الطبقية
مالية التابعة ومنطلقاتها أو مبرراتها الطائفية ، واستغاللها الطبقي، وتبعيتها لالمبريالية ، كاشفا  ومعريا  بذلك الشرائح الرأس

ليس طبيعتها االستغاللية فحسب، بل أيضا  طبيعتها الرجعية المتخلفة واالستبدادية، محددا  بوضوح ثوري صادق ويقيني 
ومنطلقاتها الطائفية ، دون كلل وصوال  إلى تجاوزها ونفيها " الطبقات"أو  وتحريضي ، لضرورة النضال ضد هذه الشرائح

 .واالنتصار عليها
إذا أردنا أن نبحث عن "وفي هذا السياق، يقول المفكر الراحل محمود أمين العالم في الذكرى الثانية الستشهاد مهدي 

ا برهانا  أو دليال  أسطع وأشد يقينا  وقوة من برهان أو دليل على مدى مصداقية فكر مهدي عامل وفاعليته، لما وجدن
 ، "استشهاده هو نفسه ، فلو لم يكن فكره صحيحا  لما قتل بيد من قتلوه ، ولو لم يكن فكره فاعال  لما قتل بيد من قتله
*************************************************************** 

06/6/2105 
في طياتها  ، حملت وجهات نظر المفكر الشهيد مهدي الفكرية( 0692عام " )ريقالط"منذ كتاباته األولى في 

رؤاه ومنهجه النقدي الرافض للعديد من مسلمات الفكر الماركسي السائد آنذاك ، والتي مازالت رواسبها حتى اللحظة ، 
ار التطور التاريخي، حيث رأى خاصة األنماط والتشكيالت االجتماعية االقتصادية التي حددتها المادية التاريخية لمس

مهدي أن تلك األنماط ال تنطبق على طبيعة التطور االجتماعي للشعوب العربية، مؤكدا  عبر تحليل معرفي ونقدي 
إلى " نمط اإلنتاج الكولونيالي" عربية هو استحوذ على مساحة واسعة من كتاباته، على أن النمط السائد في البلدان ال

العميق لطبيعة وصيرورة حركة التحرر الوطني باعتبارها حركة تحرر من عالقات اإلنتاج جانب تحليله الثوري 
وهي االنتقال إلى االشتراكية ، وهكذا يمتلك  -واألهم –الكولونيالية التابعة للرأسمالية ، كخطوة أولية صوب الخطوة الثانية 
ما ، وهو استنتاج أكدت على صحته مجريات الصراع التحرري الوطني عنده بعدا  طبقيا  ضمن عالقة جدلية بينه

األحداث والصراعات العربية سواء في إطار الصراع ضد التحالف االمبريالي الصهيوني أو في إطار الصيرورة الثورية 
ضد أنظمة االستبداد واالستغالل والتبعية والتخلف على حد سواء ( السياسي الطبقي ) لنضال القوى الماركسية العربية

 .اهداف الثورة الوطنية الديمقراطية بافاقها االشتراكية لتحقيق
*************************************************************** 

06/6/2105 
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أدى االنقسام إلى تكريس أوضاع سياسية  واجتماعية في قطاع غزة شكلت نقيضا  لكل من صيرورة التحرر الوطني 
 والتطور االجتماعي الديمقراطي

*************************************************************** 
06/6/2105 

حتى لو كان اإلنتاج في هذه البالد  – الكولونيالية شكل من اشكال االستعمار القديم ، وهي ليست صفة إنتاجية
كما يقول المفكر الشهيد  –ولونيالية المستعمرة المتخلفة يتم نهبه وتوجيهه كلية إلى البالد الرأسمالية االمبريالية ، فالك

هي صفة العالقة البنيوية وليست صفة طبيعة اإلنتاج داخل هذه البالد المتخلفة المستعمرة بل هي عالقة  -مهدي عامل 
سيطرة وتبعية ، فضال  عن أن العالقة الكولونيالية هي عالقة تنتسب إلى مرحلة االستعمار القديم وال تصح وصفا  للعالقة 

 . محددةالمرحلة االمبريالية إال في بعض الحاالت ال في
كما يمكن تحديد نمط اإلنتاج الكولونيالي كشكل تاريخي مميز من نمط اإلنتاج الرأسمالي، ظهر في البلدان العربية كشكل 

مهدي عامل بالالتفارق  وبهذه العالقة البنيوية ، يقول. ممّيز من الرأسمالية المرتبطة ارتباطا  تبعيا  بنيويا  باإلمبريالية
  . الطبقي في بنية البالد التابعة، وباالستحالة البنيوية لصيرورة إنتاج هذه البالد إنتاجا  رأسماليا  

إن العالقة البنيوية . وعلى هذه فصفة الكولونيالية هي تغليب لطابع العالقة التابعة لالمبريالية على طبيعة اإلنتاج نفسه
لخصائص الذاتية للمجتمع التابع وتجعل من عالقات إنتاجه مجرد عالقات إنتاج تابعة ولكن من المسيطرة ، تكاد تنفي ا
 .دون صفة إنتاجية ذاتية

*************************************************************** 
05/6/2105 

لديمقراطية نوعا من الشعارات بدون االعتراف بـ مجتمع المواطنين االحرار يكون الحديث عن التحرر الوطني او ا
 .االنتهازية المضللة

*************************************************************** 
05/6/2105 

 ......بمناسبة يوم الثقافة الفلسطينية

 في يوم الثقافة الفلسطينية أنظر متأمال بحزن وخيبة إلى انحسار دور المثقف العضوي العلماني الديمقراطي
المحرض بوعي على التغيير والثورة في بالدنا ، وهو انحسار ال أنكر بعض اسبابه الكامنة في فصائل واحزاب اليسار 
التي باتت منذ زمن قوى طاردة للمثقف الثوري الديمقراطي ، لكنني أيضا ال استطيع تجاوز او انكار ضعف وهشاشة رد 

طاردة واالنتهازية والجامدة المتكلسة والواقع المتخلف معا ، األمر الذي الفعل الذاتي لدى هذ المثقف في مجابهة القوى ال
حالة غير مسبوقة من القلق الذي يقترب من االحباط الناجم عن تسارع هبوط  -واخل غيري وفي د -راكم في داخلى 

ن الذي تغيرت فيها مراتب القيم الثقافة العقالنية والديمقراطية ، وطغيان ثقافة الخضوع والغيب واالستبداد في المشهد الراه
، بحيث باتت األفكار الليبرالية والقيم السياسية الهابطة والقيم االنتهازية المصلحية وقيم النفاق والقيم االستهالكية ، هي 

التي نجحت في إغواء  NGO.s البضاعة الرائجة بتأثير عوامل داخلية وخارجية من بينها التأثير الواضح لمنظمات
عن بداياتهم الفكرية وأحالمهم الثورية التي  –من المثقفين الديمقراطيين اليساريين  –ومن ثم خراب وارتداد المئات واغراء 

في لحظه من لحظات االنفعال والقلق والخوف من تردي وضعه الطبقي " البورجوازي الصغير"يبدو انها كانت مجرد احالم
أو اطباق األنظمة وغيرها من األجهزة والمؤسسات ، سرعان ما  NGO.s ، ولما حانت فرصة اإلغراء المادي على طبق



040 

 

تخلى عن االحالم والمبادىء الثورية ومخاطرها بذريعة االعتدال والواقعية ، وذهب راكضا او زاحفا صوب االلتحاق بقافلة 
عة السالم الموهوم ، أو ذهب الليبرالية الجديدة ومقتضياتها في االعتراف بمشروعية الدولة الصهيونية والتفاوض معها بذري

  . صوب االلتحاق بحركات االسالم السياسي
على أي حال ، لقد باتت هذه الظواهر المرتدة او االنتهازية جزءا من الحياة الثقافية الفلسطينية والعربية الهابطة ، وهي 

أ بعضا من المثقفين البورجوازيين عندنا ظواهر قديمة لكنها تزايدت اليوم بصورة غير اعتيادية ، اذ غالبا  ما يحدث أن يبد
بواكير حياتهم ثورييين أو حالمين وينتهون في أواخر حياتهم إما مرتدين او خداما للسلطة أو انتهازيين لمن يدفع أكثر أو 

ل وكأن حركة التاريخ في مجالنا العربي تسير نحو مزيد من الهبوط والتراجع ، بحيث تجع، يائسين من واقعهم ناعين له
على أهمية انحياز  -بال كلل او يأس  –وهنا أود التأكيد ..من االنتهازية أو النعي خطابا  مفضال  عند هذا البعض 

لمصالح وأهداف الطبقات الشعبية الفقيرة، إذ أن هذا االنحياز ، هو األساس األول  -عبر الممارسة  –المثقف اليساري 
لسياسي، ورؤيته الفكرية أو األيدلوجية وفق ما يتطابق مع تطلعات في تحديد جوهر دور المثقف و ماهية موقفه ا

الطبقات الشعبية ومعانياتها وأهدافها المستقبلية ، وعندها يمكن القول بثقة عن امكانية خروج ثقافتنا من حالة التردي 
 .والهبوط الى حالة النهوض والتغيير المنشود

 
*************************************************************** 

05/6/2105 
في الذكرى الثانية عشر الختطاف الرفيق المناضل احمد سعدات ...نداء الى رفاقي في االحزاب والقوى اليسارية

 ....ورفاقه

ن نداء الى رفاقي في االحزاب والقوى اليسارية والكتاب والمثقفين واالكاديميين التقدميين والديمقراطيين في فلسطين والوط
العربي وكل القوى واالحزاب العالمية الصديقة المتضامنة مع نضال شعبنا ، التداعي في هذه اللحظة الصدار بيان 
عاجل يدعو جماهيرها الى بلورة وتفعيل كل اشكال التضامن مع اخواتنا واخوتنا ورفيقاتنا ورفاقنا االسرى المناضلين 

وطنية والقومية التحررية وفي مقدمتهم المناضل االمين العام للجبهة لالصامدين القابضين على جمر القضايا والمواقف ا
الشعبية لتحرير فلسطين الرفيق احمد سعدات عبر المظاهرات واالعتصامات والمؤتمرات في كل العواصم العربية 

مريكية بكل وسائل نعم لمقاومة النازية والعنصرية الصهيونية ومايسمى صفقة القرن التصفوية اال" والعالمية تحت شعار 
الحرية الحمد ..الحرية لالسرى ...ال للوجود االمبريالي الصهيوني في بالدنا..النضال الكفاحي والشعبي والسياسي 

سعدات المناضل الذي تحدى الصهاينة في معرض رّده على الئحة االتهام في إحدى جلسات المحكمة العسكرية، حينما 
دانتي على أساس الئحة اتهامكم العلنية والسّرية، هذه مح: "قال موجه ا كالمه للقضاة كمتكم وتملكون القوة لعقدها وا 

والنطق بالحكم الذي حددته الجهة السياسية واألمنية التي تقف خلف هذه المحكمة، لكنني أيضا  امتلك اإلرادة المستمدة 
حفاظ على توازن منطقي المنسجم مع المسرحية، وال/ من عدالة قضيتنا وعزيمة شعبنا لرفض أي دور في هذه المحكمة

". تصميمي على مقاومة احتاللكم، إلى جانب أبناء شعبنا، مهما ضّيقتم مساحات الحركة المتاحة لي كأسير حرية
انها لحظة ... امال من رفاقنا في الوطن العربي العمل على ترجمة هذا النداء الى كل اللغات ونشره بصورة عاجلة ......

 .من الرفاقي الوطني والقومي واالممي مع الرفيق الباسل احمد سعدات وكل اسرانا البواسلمن لحظات التضا
*************************************************************** 

05/6/2105 
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 ........ رسالة دافئة وصريحة الى كل رفاقي في احزاب وفصائل اليسار العربي
ليسار العربي إلى تقييم صارم لتجربتنا وألفكارنا والسباب فشلنا وعجزنا بهدف حاجتنا في كافة فصائل واحزاب ا

اعادة تأهيل فصائلنا واحزابنا ليقوموا بدورهم الطليعي وإلنجاز مشروعهم النضالي الوطني التحرري والديمقراطي ، الننا 
لى التاريخ النضالي وليس الى راهنية نعيش حالة شكلية او مظهرية من الرضا على النفس واالرتياح تستند في معظمها ا

. في اوساط الجماهير  فتراجعنا وتراكمت ازماتنا وأمراضنا وانحسر دور احزابنا وفصائلنا وفقدنا مصداقيتنا...نضالنا 
ولعل أخطر األمراض التي تعوق تطور أحزابنا ، يتجلى في انتشار مظاهر الترهل السياسي والفكري واالخالقي، وضعف 

لوعي والدافعية الذاتية لدى الرفاق ، وبالتالي تراجع اإليمان بالمشروع اليساري الثوري األصيل المنحاز للطبقة وتراجع ا
إن هذا التوهان والتراجع واالرتداد الفكري والسياسي ، يمثل وضعا خطيرا جدا . العاملة والفالحين الفقراء وعموم الكادحين 
لفكري والسياسي بمختلف تالوينه داخل قوى اليسار العربي ، عالوة على تزايد ويساهم بقوة في مراكمة مظاهر اليمين ا

المحاور التكتلية الشللية التي تفتقر ألي رؤية فكرية وليس لديها سوى مواقف ذاتية أنانية عززت من تخلف أحزابنا 
لى جانب دورها في مفاقمة ا..وبالتالي غذت مظاهر القلق واالحباط لدى العديد من االعضاء والكوادر ..وفصائلنا 

عوامل االزمة ومن ثم عوامل االنهيار طالما بقيت ازمتنا على هذا الحال من التراكم المخيف دونما أي مجابهة جذرية 
فمن األمراض الكبرى التي تعرقل تطور احزابنا ، نشاهدها بوضوح في أن ....لعالجها والخروج منها صوب النهوض 

لتنظيمي هو آخر ما يحظى باهتمام االغلبية الساحقة من الرفاق خصوصا في الهيئات القيادية العمل السياسي الفكري و ا
 . ، سواء بالنسبة لوعي حركة الواقع ومكوناته االجتماعية واالقتصادية والطبقية او بالنسبة للتثقيف والقراءة الذاتية

،ألننا بقدر ما نحلل بدون مجاملة وبصرامة  إن ما أطرحه ال يدخل في إطار جلد الذات وال في إطار زرع اإلحباط
هفواتنا ونواقصنا وأخطائنا بقدر ما يزيد إيماننا بمشروعنا وهويتنا الفكرية ، الماركسية المتجددة ومنهجها ، ويزيد ايماننا 

 . واقتناعنا الواعي بمبادئنا واهدافنا والوفاء لشهدائنا واستعدادنا للتضحية من أجل تحقيق تلك االهداف
إن هذا اإليمان يتأسس على الوعي بالنظرية الماركسية ومنهجها، وعلى معرفة عميقة بالواقع الموضوعي في هذا البلد 

العربي او ذاك ، وعلى إرادتنا القوية ودافعيتنا الذاتية بالمعنى الفردي والجمعي ، لكي نتجاوز النواقص واألخطاء 
 .لتي تنخرهاوالهفوات وتخليص ذاتنا الجماعية من األمراض ا

لذلك رفاقي االعزاء ، ال بد من إعطاء األولوية للبناء الفكري والسياسي والتنظيمي العميق بما يعزز االرتقاء النوعي 
الطبقي واالقتصادي /بوعي اعضاء وكوادر الحزب بالنظرية ومنهجها العلمي من ناحية وبكل مكونات الواقع االجتماعي 

ر وسط جماهير العمال والفالحين الفقراء وكافة المضطهدين واالندماج في اوساطهم ، والثقافي ،ومن ثم العمل المباش
وهذا التأهيل يمثل مسألة حاسمة في سيرورة التغيير التحرري الثوري . ألنها أحد أهم شروط تأهيل احزابنا وفصائلنا لذاتها

استنهاض احزاب اليسار داخل كل بلد عربي اوال  والديمقراطي التقدمي المنشود في بالدنا ارتباطا بتفعيل الحوار من اجل
، لكي نبدأ معا في الحوار المعمق من اجل بناء الحركة الماركسية العربية الموحدة من قلب نضالنا الوطني والطبقي 

 . المشترك في عملية الثورة القومية العربية التحررية والديمقراطية بافاقها االشتراكية
 

*************************************************************** 
04/6/2105 

 ...0221مارس  01" كارل ماركس في ذكرى رحيله 

) عاما على رحيل الفيلسوف المادي كارل ماركس  064ذكرى مرور  2105اذار / يصادف الرابع عشر من مارس 



043 

 

عب القيم المعّبرة عن الحداثة األوربية، خّلف نظرية عن العالم الحديث ، تستو " أوروبيّ " أّول مفّكر) 0556- 0505
ممّثلة في الفلسفة الكالسيكية األلمانية في أوجها مع كانط وهيجل ، وفي علم االقتصاد اإلنجليزي مع آدم سميت ودافيد 

 كما يقول المفكر الفرنسي جاك بيدي –نحن إذن . ريكاردو، وفي التجربة الديمقراطية كما تجّلت في الثورة الفرنسية
 -acques Bidet J تشتغل بواسطة سلسلة من المفاهيم المبتكرة، صيغت "المجتمع البرجوازي"أمام قذيفة مرعبة ضّد ،

الرجل الذي كان أول من أعطى لعموم الحركة العمالية وبالتالي لإلنسانية جمعاء فلسفة ثورية علمية لتغيير . بلغة خاصة
.. الطبقي وبناء المجتمع االشتراكي او مجتمع المستقبل لالنسانية جمعاءالنظام الراسمالي وازالة كل اشكال االستغالل 

لذلك على كل حركات اليسار الماركسي العالمي عموما والعربي خصوصا ان يدركوا جيدا أن نظرية ماركس ليس 
.. س مذهبا  لي" -كما اكد رفيقه انجلز -بمستطاع احد ان يتجاوزها شرط ان نستوعب جيدا ايضا ان فهم ماركس للعالم

نما هو منهج نما يقدم نقاط انطالق لبحث ما هو آت . فهو ال يعطي عقيدة جامدة. وا  وكما اكد لينين من بعده على ". وا 
نما هي طريقة وأسلوب إلدراك كل ، وليست رسما  تخطيطيا  ملزما  للجميع، الماركسية ليست نموذجا  نظريا  للكون: "أن  وا 

 ."ما هو موجود في حركته وتغيره
ذا كنا نسلم بأن الحركة الشيوعية العالمية تعيش اليوم أزمتها  ترى ما هي طبيعة هذه األزمة؟ هل هي من أمراض . وا 

في تقديرنا أن أزمة االشتراكية من أمراض :الموت؟ أم من أمراض النمو؟ يجيب المناضل الراحل نبيل الهاللي بقوله 
بالمقارنة بالنظام الرأسمالي العالمي الذي ، ت التاريخ ال يزال حديث الوالدةألن النظام االشتراكي العالمي بحسابا، النمو

لذلك ليس شاذا  أن يتعرض النظام االشتراكي العالمي ألزمة نمو بعد . احتاج أربعة قرون لتثبيت أقدامـه على أرض الواقع
في عرف التاريخ أن تنتكس الثورة وليس نشازا  . عاما  فقط على تأسيس أول دولة اشتراكية في التاريخ 51انقضاء 

ولم يعرف . االشتراكية، ألن الثورات االجتماعية عمليات طويلة معقدة مركبة، والتطور االجتماعي ال يسير في اتجاه واحد
فالثورة البرجوازية في فرنسا ارتدت أكثر من مرة . تاريخ البشرية حتى اآلن ثورة اجتماعية واحدة محصنة ضد االرتداد

الثورات االجتماعية كالبحار يحكمها قانون .ت إلى ثالث ثورات متوالية لتحقيق انتصارها النهائي على اإلقطاعواحتاج
ولذلك فإن إخفاق النموذج السوفيتي . فهو ال يعني نضوب مياه البحر، ومهما اشتد أو امتد الجزر، المد والجزر

تماما  كما أن موت المريض داخل غرفة للعمليات . للينينيةلالشتراكية ال يبرر الشطب بالقلم األحمر على الماركسية ا
 .بسبب خطأ الجراح ال يبرر إلغاء علم الجراحة

قال ، غير أن ماركس رد على زعمهم بمقولة صادقة، باألمس البعيد هللت الرأسمالية العالمية يوم سحقت كوميونة باريس
ومن جديد ما ، إنها سوف تعلن عن نفسها من جديد. ء عليهافال يمكن القضا، أن مبادئ كوميونة باريس خالدة" ماركس 

هناك ، أو بدافع من االنتهازية والوصولية، ولكن بفعل قسوة الصدمة". دامت الطبقة العاملة لم تتوصل بعد إلى تحررها
ن وهناك م، وهناك من هجر الماركسية، وهناك من تنصل من ماضيه، من غرق في اإلحباط وهناك من فقد االتجاه

 .هرول إلى الخندق الليبرالي المضاد
كما يخطئ كل الخطأ من يحكم على مستقبل االشتراكية على ، لكن يخطئ كل الخطأ من يعتبر الماركسية قد اندثرت

 .أن أزمة الماركسية مجرد لحظة عابرة في تاريخ البشرية، ضوء حاضرها المأزوم، وسوف تثبت األيام أن عاجال  أو آجال  
وضاع والظروف السائدة، ال تبشر بفرص ثورية في األمد المنظور، ولكن هاهي وقائع الحياة تؤكد لنا أن هناك حقا  إن األ

وأن هناك إمكانيات واقعية لتحقيق مكاسب . أسسا  موضوعية إلعادة بناء حركة معادية للرأسمالية على النطاق العالمي
 .متعددة جزئية متزايدة في عملية طويلة معقدة عبر مراحل وسيطة

الماركسية غير قابلة للتجاوز ألن الظروف التي "وكما قال بحق الفيلسوف الفرنسي غير الماركسي جان بول سارتر فإن 
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القهر ، االستغالل الطبقي، التفاوت الطبقي: وال زالت البشرية في عالمنا اليوم تعاني من" ولدتها لم يتم تجاوزها بعد
ية أن بلغ االستغالل والقهر االجتماعي واإلفقار المستوى الذي وصل إليه اليوم، وهو ولم يحدث في تاريخ البشر ، الطبقي

يزداد تعمقا  بفعل العولمة ويصبح تناقضا  بين الرأسمال الدولي والطبقة العاملة العالمية، والماركسية هي النظرية العلمية 
رشاد ا لبشرية في كفاحها للخالص من االستغالل الوحيدة القادرة على مساعدة البشرية في حل هذا التناقض وا 

 .إن االشتراكية اليوم ضرورة حتمية الستمرار الحضارة البشرية، وضمان ال غنى عنه لبقاء الجنس البشري.الرأسمالي
لذلك فان المطلوب من احزاب وفصائل اليسار العربي التفاعل الواعي العميق مع ماركسية عصرية على ضوء الواقع 

اتهم بحيث تستجيب لمتطلبات الزمن الذي نعيش فيه، ولكي ال تكون الدعوة للتجديد صيحة حق يراد بها المعاصرلمجتمع
غناء للماركسية ال استغناء عن ، تطويرا  في الماركسية ال تطويحا  بالماركسية: باطل ولكي نضمن أن يأتي التجديد وا 

 .الماركسية واجتهادا  في الماركسية ال ارتدادا عن الماركسية
*************************************************************** 

04/6/2105 
يخطئ كل الخطأ من يعتبر الماركسية قد اندثرت وسوف تثبت األيام أن عاجاًل أو آجاًل أن أزمة الماركسية مجرد 

 .لحظة عابرة في تاريخ البشرية
*************************************************************** 

05/6/2105 
القدس كانت وستظل عاصمتنا الخالدة ولتخسأ المشاريع المشبوهه تحت مسمى انقاذ قطاع غزة فغزة لن تكون 

 . مركزًا أو عاصمة للدولة الفلسطينية
*************************************************************** 

05/6/2105 
إلى  مليوني نسمة ينتمون تاريخيا وراهنا ومستقبال 8107غ تعدادهم نهاية عام إن مواطني قطاع عزة الذين بل

كل مدن وقرى فلسطين، من صفد والجليل إلى يافا وعكا وحيفا على الساحل إلى اللد والرملة وجنين وطولكرم ونابلس 
الفلسطينية، لكنه " سفينة نوح"لقب وبالتالي ليس غريبا  أن يحمل قطاع غزة .. والقدس وبئر السبع ومعظم القرى الفلسطينية

لجنة انقاذ غزة أو ادارة " لن يكون ابدا مركزا او عاصمة لفلسطين كما تسعى بعض المخططات المشبوهة تحت غطاء 
أو تحت أي مسمى آخر يستهدف تكريس فصل قطاع غزة عن تاريخه وامتداده الوطني راهنا ومستقبال بكل " القطاع

 .العميلة" روابط القرى " ت ال تختلف في شكلها وجوهرها عن فلسطين، فكل هذه المسميا
 -بكل ما تمثله  -وستظل القدس بجوامعها وكنائسها وأرضها ورمزيتها عاصمتنا الخالدة ، فالوطن ال يعوض، والقدس 

سالمي   .فهل يمكن تعويضها؟.. هي درة هذا الوطن وما حوله من محيط عربي وا 
*************************************************************** 

05/6/2105 
 

غزة لن تكون مركزا او عاصمة لفلسطين كما تسعى المخططات المشبوهة تحت غطاء لجنة انقاذ غزة وستظل القدس 
 درة الوطن عاصمتنا الخالدة

*************************************************************** 
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05/6/2105 
وضوعية للتطور االجتماعي في الضفة وقطاع غزة تستجدي العامل الذاتي احزاب وفصائل الشروط الم
  .........................اليسارالديمقراطي

إلى اليوم، لم يكن تطورا إيجابيا في محصلته أو نتائجه العامة،  0555التطور االجتماعي، في الضفة والقطاع، منذ عام 
اهمت في انحراف العديد من جوانبه، بصورة كلية أو جزئية، عن سياق التطور حيث تعرض لمتغيرات وتحوالت س

الوطني واالجتماعي العام الذي شقته الحركة الوطنية الفلسطينية في التاريخ المعاصر، بحيث قادت هذه المتغيرات إلى 
يمية واألخالقية لمجتمعنا الفلسطيني، قسام البنية السياسية المجتمعية والبنية القتحوالت ومظاهر سلبية أدت إلى تفكيك وان

الذي يعيش في حالة قريبة من اليأس واالستسالم، تعود في قسم كبير منها إلى أسباب وعوامل داخلية، غير قادرة على 
فتح )التعاطي مع احد قطبيها  –في معظمه  –وقف الصراعات أو لجمها، بل على العكس، يبدو مضطرا  أو مكرها 

على الخروج من هذا المأزق المسدود  –في المدى المنظور  –أو قطاع غزة، دون أي افق يؤشر في الضفة ( وحماس
حيث أصبح مجتمعنا الفلسطيني محكوما  لما يسمى . سواء على صعيد التحرر الوطني أو على الصعيد االجتماعي

القائم على المشاركة الشعبية بدل مأسسة النظام العصري الديمقراطي " مأسسة االستبداد والفساد والتخلف"بمظاهر 
 .والوحدة الوطنية والتعددية السياسية

أن هذا الوضع، هو وضع مؤقت، رغم كل ما يبدو عليه من مظاهر  -رغم كل تعقيدات الظروف الراهنة -إنني أدرك 
يتين، عبر أن حكومتي رام اهلل وغزة غير الشرع -بالمعنى الموضوعي  –القوة واالستبداد والتفرد، وذلك لقناعتي 

ممارستهما، تبتعدا بصورة تدرجية وعميقة عن الجماهير، التي باتت تشعر بانفصامها وعزلتها عنهما، ولكن هذه الحالة 
المؤقتة، لن تصل إلى نهايتها دون تفعيل ومراكمة توسيع وتعميق دور القوى اليسارية بالمعنى الذاتي ليتوافق ويتفاعل 

قوى وأحزاب اليسار أن تتحرك للتفاعل معها، وفي هذا السياق " تستجدي"باتت ويستجيب للشروط الموضوعية التي 
أيضا ، فإن قطاعات هامة من الشرائح االجتماعية الفقيرة باتت تنتظر وتترقب بشوق قوى اليسار لتقوم بدورها 

 ؟؟؟...!!!فهل تفعل...أالستنهاضي على طريق التغيير السياسي التحرري والديمقراطي المطلوب
*************************************************************** 
05/6/2105 

، يشهد مجتمعنا في هذا الزمن الذي يعيش فيه العالم، زمن الحداثة والعولمة وثورة العلم والمعلومات واالتصال
د عوامل التخلف فيه، لم العربي من خالل أولئك األوجراء أو الشرائح الطبقية السائدة، عودة الى الماضي عبر تجدي

يعرف مثيال  لها في تاريخه الحديث منذ مائة عام أو يزيد، فهو الى جانب ترعرع األنماط القديمة القبلية والحمائلية 
والطائفية، واألصولية والتعصب الديني، يوصف اليوم بحق على أنه مجتمع مرحلي، انتقالي، تراثي، شديد التخلف 

لجهل واألميه، األمر الذي عزز دور األوجراء في رار تزايد انتشار مظاهر الفقر والبطالة واوعميق التبعية ، مع استم
ركوب موجة السلفية الرجعية التي قامت بدورها المرسوم في تمرير بروباجندات الطبقة الحاكمة ومصالحها الطبقية عبر 

مذهبيات وطوائف دينية وعشائرية محكومة خطاب ديني شكالني نجح في تفكيك وحدة المجتمع وتفتيته وانقسامه إلى 
للصراعات الدموية واالرهاب البشع كما هو الحال في معظم الدول العربية بدرجات متفاوتة ، عبر شرائح طبقية أو 
أوجراء ال ه م  لهم سوى الحفاظ على مصالحهم الطبقية األنانية، واستمرار مراكمة ثرواتهم غير المشروعة في إطار 

، وتمرير بروباجنداته (ملكا  أو رئيسا  أو أميرا  أو شيخا  )ندماجهم وحرصهم في الدفاع عن النظام أو الطاغية تحالفهم وا
 .بأشكال ديماغوجية مزيفة ومخادعة تخاطب عفوية الجماهير الشعبية وبساطتها وايمانها الشديد بالغيب والقضاء والقدر
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*************************************************************** 
05/6/2105 

، مع  يوصف المجتمع العربي اليوم بحق على أنه مجتمع مرحلي، انتقالي، تراثي، شديد التخلف وعميق التبعية
استمرار تزايد انتشار مظاهر الفقر والبطالة والجهل واألميه، األمر الذي عزز دور األوجراء في ركوب موجة السلفية 

ها المرسوم في تمرير بروباجندات الطبقة الحاكمة ومصالحها الطبقية المرتبطة بالنظام االمبريالي الرجعية التي قامت بدور 
عبر خطاب ديني شكالني نجح في تفكيك وحدة المجتمع وتفتيته وانقسامه إلى مذهبيات وطوائف دينية وعشائرية 

لعربية بدرجات متفاوتة ، عبر شرائح طبقية محكومة للصراعات الدموية واالرهاب البشع كما هو الحال في معظم الدول ا
 .أو أوجراء ال ه م  لهم سوى الحفاظ على مصالحهم الطبقية األنانية

*************************************************************** 
05/6/2105 

 .......... محددات الديمقراطية ومفهوم المواطنة

معنى الحداثي في بالدنا، مرهونا  بكيفية االلتزام بمضامين الديمقراطية السياسية يظل مفهوم المواطنة وتطبيقاته بال
تكفل تعميق ( وكذلك األمر لشعوبنا العربية) واالجتماعية وتطبيقاتها ، فالديمقراطية بالنسبة لمجتمعنا وشعبنا الفلسطيني 
همة الفعالة في خلق األسس المادية في التحرر ثقافة ووعي المواطنين لدورهم، على الصعيد الذاتي والجماعي، في المسا

واعد الوطني والديمقراطي وتقرير المصير السياسي وحق العودة، والبناء والتقدم االجتماعي والتطور االقتصادي، وفق ق
التعددية السياسية والفكرية وحقوق المواطنة ، انطالقا  من أن توفر هذا الوعي لدى المواطن الفلسطيني ، وجموع 

لمواطنين ، يشكل عصب العملية الديمقراطية وصمام أمانها ، فبدون توفر روح المواطنة لدى جميع األفراد تفقد ا
الديمقراطية معانيها ، ويصبح من السهل تجاوزها أو الخروج عليها كما جرى في بعض االنظمة العربية ، وقبل ذلك في 

الذي أدى إلى  2115حركتي فتح وحماس في منتصف حزيران قطاع غزة عبر الصراع الدموي واالنقسام الداخلي بين 
  .وأد الديمقراطية قبل أن تكتمل صيرورة معالم تجربتها األولى

*************************************************************** 
05/6/2105 

من السهل تجاوزها أو الخروج بدون توفر روح المواطنة لدى جميع األفراد تفقد الديمقراطية معانيها ، ويصبح 
 عليها لحساب االستبداد والقهر

*************************************************************** 
05/6/2105 

في هذا الزمن الذي يعيش فيه العالم زمن العولمة وثورة العلم يشهد مجتمعنا العربي عودة الى التخلف لم يعرف 
 ديثمثياًل لها في تاريخه الح

*************************************************************** 
05/6/2105 

، ينبغي أن تبدأ بنقد تجربتها سواء على صعيد النظرية أو إن أية محاولة الستنهاض أحزاب وفصائل اليسار العربي
وأننا نعيش اليوم ، أمام نتيجة الوعي األيديولوجي ، أو على صعيد ممارستها لدورها طوال المرحلة الماضية، خاصة 

 .مفزعة تتجلى في هذه الهوة المتزايدة االتساع بين الجماهير من ناحية وأحزاب اليسار العربي من ناحية ثانية
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*************************************************************** 
05/6/2105 

 ال لدويلة غزة المسخ..ال لالنقسام..ستقبل واحد غزة والقدس وكل مدن وقرى فلسطين تاريخ واحد ومصير وم
*************************************************************** 

21/6/2105 
، وأنها ال الدولة الصهيونية تنطلق من أن قوتها، االقتصادية والسياسية والعسكرية، ال تتثبت إال عبر التوسع

أكثر من كثير من )فلسطين فقط بل على المحيط العربي كذلك، ألنها تعي تكتمل إال عبر الهيمنة، ليس على كل 
 .عمق العالقة بين فلسطين والوطن العربي( السياسيين الفلسطينيين و العرب

ال تهدف إلى الوصول إلى دولة مستقلة للفلسطينيين، بل أن هدفها الذي باتت " عملية السالم"إذن، يمكن أن نقول بأن 
ن ر هو دمج فئة فلسطينية بالمنظومة األمنية الصهيونية خاصة مع استمرار تكريس االنقسام الذي كايتوضح أكثر فأكث

 . ومازال مكسبا صافيا للعدو االسرائيلي
ولهذا نلمس التشابك االقتصادي الذي يتحقق، والشراكات التي تحّول فئة فلسطينية إلى كومبرادور في المنظومة 

 -بكل اسف وتقزز  -لمعروف ان حجم االستثمار الفلسطيني في االقتصاد االسرائيلياالقتصادية الصهيونية ،فمن ا
 .وما زال البعض ينتظر روتشيلد الفلسطيني...مليار دوالر  6يصل الى اكثر من 

ة لذلك كله تتبدى فكرة دولة فلسطين الديمقراطية هي الحل األمثل بالنسبة لحقوق شعبنا من جهة وبالنسبة للمسألة اليهودي
برمتها من جهة ثانية، كحل استراتيجي دون الضياع في تفاصيل حلول وهمية تحت شعار الحل المرحلي ، ودون أن 
يعني ذلك موقفا  عدميا  يرفض اقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس، إذا ما توفرت الظروف الذاتية 

  .صهيونيوالموضوعية بالمعنى النضالي المقاوم لطرد المحتل ال
*************************************************************** 

21/6/2105 
 .الجبهة الشعبية تؤكد رفض المشاركة في أية طروحات او مشاريع تحت مسمى إدارة او إنقاذ غزة

*************************************************************** 
21/6/2105 

َهَنا إلى كافِة القوى والفعاليات والشخصيات إننا في الجبه ة الشعبية لتحرير فلسطين نعلُن بإخالٍص شديد َتَوجُّ
، لكي نبدأ معا  حوارا  شامال  لمناقشة ُسُبل  تأسيس  تيار  وطني  ديمقراطي وبلورة  أهدافه   الوطنية والمجتمعية الديمقراطية

ج  جماهيرنا من حالة االنقسام والهبوط السياسي والركود واإلحباط التي تعيشها وبرامجه وآليات  ع م ل ه  التي ت ستهدُف اخرا
في هذه اللحظة، وذلك عبر مساهمة  فعالة من كافة القوى والفعاليات السياسية ومن كل أبناء ش عب ن ا الم عنيين بتحقيق 

لديمقراطية، وذلك انطالقا  من رفضنا لثنائية قرير المصير وحق العودة والعدالة االجتماعية واأهداف الحرية واالستقالل وت
فتح وحماس، وهو رفض ينطلق من إدراكنا لحركتي فتح وحماس باعتبارهما جزءا  من اإلشكالية أو األزمة الراهنة، لكنهما 

هنا تتجلى أهمية وضرورة الحوار الوطني الشامل لكي ... ال يمثالن وال ُيجسدان وحدهما مشروعنا التحرري الوطني
ستعيد  وحد ت ن ا وتعُدديتنا وفق قواعد االختالف الديمقراطي، بما ُيمكننا من بناء رؤية إستراتيجية لنضالنا التحرري ن

والديمقراطي، نستند إليها في المؤسسات السياسية والمجتمعية من خالل االنتخابات الديمقراطية بما يحقق لكل هذه 
نهاء أسس وشروط الحكم الذاتي المحدود، صوب بناء نظام سياسي المؤسسات الصفة التمثيلية على طريق تفكيك  وا 
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وطني تحرري وديمقراطي تعددي تكون من أولى مهماته وقف عملية التفاوض العبثي ورفض الشروط الصهيونية 
تف ضد األمريكية، والعمل على تخفيف معاناة شعبنا بكل مظاهرها االقتصادية واالجتماعية، لكي نناضل معا  كتفا  إلى ك

  .عدونا المحتل ومن أجل تحرير الوطن واإلنسان الفلسطيني
*************************************************************** 

21/6/2105 
 ……الكومبرادور" بورجوازية " تعريف مفهوم 

ي ، و انتشر بعد ذلك في األصل التاريخي لتعبير البورجوازية الكومبرادورية ، الذي استخدمه الحزب الشيوعي الصين
، و كانت   compradorإلى كلمة -حسب المفكر الراحل اسماعيل صبري عبداهلل  -بعض أدبيات الماركسية ، يعود 

مستعمر ، مقيم في الشرق األقصى ، ثم أصبحت هذه الكلمة ، /تعني في األصل المواطن الذي يعمل في خدمة أوروبي
لوسطاء من كبار التجار المستوردين للبضائع والسلع االجنبية لتسويقها في بالدنا تطلق على الوكالء او السماسرة او ا

ار للصناعات المحلية او الوطنية ، كما يطلق على المديرين المحليين للشركات بهدف الربح فقط دون أي اعتب
أما كلمة .الربح وتراكم الثروة الخ وبالتالي فالكومبرادري ال وطن له سوى ..والجمعيات االجنبية األوروبية واالمريكية 

  .كومبرادور فهي أصال كلمة برتغالية
ويقصد بالوكيل التجاري ، كل شخص يقوم بتقديم العطاءات أو الشراء أو التأجير أو تقديم الخدمات باسمه لحساب 

لف الصناعة والزراعة المنتجين أو الموزعين األجانب ونيابة عنهم ، وفي هذا السياق البد من اإلشارة إلى أن تأخر وتخ
في بالدنا أفسح المجال البراز دور الكومبرادور وبالتالي تزايد هيمنة القوى االمبريالية على اسواقنا ومجتمعاتنا ، أما 

هو مصطلح له داللة اجتماعية و سياسية ثقافية ، إذ أن كلمة بورجوازية تعني التمدن ، بمعنى " بورجوازية " مصطلح 
  .ي نمط و أسلوب الحياة و األفكاروجود نوعي متمدن ف

*************************************************************** 
20/6/2105 
 
 !. ُأمَّهات

أم ) الى كل األمهات والى شريكة عمري الحبيبة عفاف ...الى روح والدتي االنسانة والمربية العظيمة الراحلة أم غازي 
الوردة الدائمة االشراق مع الورود الزاهرة في بستان .. والحب والعطاء والتربية واالخالق  أم أوالدي ملكة الحنان(جمال 
اقرأوا معي كلمات ولدي المبدع أكرم .....................رانيا ورنا وجمال وأكرم وروان واوالدهم وبناتهم أحفادي: حياتي 

 ......الى كل األمهات
 " !! عليها ف ق ط  حاف ظ  . ال ت حت ف ل بأّمك  "

 بقلم أكرم الصوراني
والدتي رّبما ليست .! وعلى األكثر قد يمارس بعض األبناء ذات طقوس االحتفال . على األقل سأحتفظ بأّمي هذا العام 

بعد قليل سأجعلها تبكي عندما ُأذكرها بجد تي ، .! وحدها التي لن يتسنى لها االحتفال بوالدتها المتوفاة منذ ثالثين عام 
ت خي ل حتى بعد ثالثين عام " .! سّت الحبايب"ندما ُأهديها األغنية التي تُبكيها وُيبكيني صوت فايزة أحمد عند سماع وع

بصماُت األقدام حاضرة في الذكريات وعلى ُشرفة المنزل ، ومع المالقط وسّل الغسيل ، وأواني .! األمهات ال تُن سـى 
لور واللحمة وعجين وصناعة الخبز ورضاع الكبير قبل الصغير ، رضاعة الطبخ ، ورائحة معجون الجلي ورائحة الك
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أقدام األمهات حاضرة عند الفرح ومع . بالمعنى الحنيني ، ال بالمعنى الحليبي للكلمة وتفسيرات شيوخ القرن العشرين 
راق فلذات األكباد قبل األوان الحزن وفي نغمة الجّوال ، حتى الجّنة تجري فوقها األقدام ومن تحتها تجري األنهار ودموع ف

ماما . ماما الث دي . استثنائية ماما األم . أدرك أن  كل األمهات كما كل اآلباء استثنائيون من وجهة نظر األبناء .! 
صة ماما المقتولة المغدورة استثنائيٌة خاصة ذاُت نكهة  خا. ماما الزميلة . ماما العائلة ، العاملة . ماما الزوجة . األخت 

ُتك  عند اللزوم وعند الهروب وعند االنتكاس .. متعددة الطعم ومذاقات األشقياء  تي وُحج  ج  ـا ، بمعنى ، ح  ماما بمعنى ي م 
وتعنيني معايدة كل  األّمهات ، . آذار كثيرا  /ال يعنيني الحادي والعشرين من مارس.! وعند الحاجة للحب وللحنين وللبكاء 

الشاهدات . المناضالت . يات الصالحات ، والمريضات المنفيات في بيوت العجزة والُمسّنين الراحالت منهن والباق
تعنيني .! الجميالت ، العذراوات ، العزباءات ، العذباوات والحامالت لألطفال وللهموم وشيء من القهر . الشهيدات 

ر ،  ع ت  وم ن  ت ن ت ظ  تعنيني معايدُة بائعة . وم ن  ستصيُر في قائمة األّمهات معايدة كّل األرحام وفي كل األيام ، م ن  و ض 
الفراولة أمام المخبز وحيدة ، وصاحبة البسطة وتلك األخرى المتسولة قسرا  على الُطُرقات ، وبائعة الشاي والمناديل أمام 

شارة المستقبل ، تبحث عم ن يشتري المنديل وتبحُث عن األمل وعن السؤال الح كيف ستصير ُأم ا  .. ائر إشارة المرور ، وا 
 !!.. وكيف سيحتفل بها الُمشـ ر دون. 

 !!. كلُّ عام  وأّمي وُهن  وأنتن  بخير وعلى قيد األمل بالحياة
 

*************************************************************** 
20/6/2105 

ما نحقق من خطوات نهضوية عربية ملموسة لن نفوز على أطماع الصهيونية والقوى االمبريالية إال بقدر 
 .،ديمقراطية وثورية

*************************************************************** 
22/6/2105 

 مصداقية العداء لالمبريالية مشروطة بمصداقية العداء للرأسمالية وكل مظاهر االستغالل الطبقي
*************************************************************** 

22/6/2105 
في المرحلة الراهنة انتقلت مسيرِة النضال الفلسطيني من حالة األزمة التي واكبت هذه المسيرة في اكثر من 

، إلى حالة المأزق التي يصيُب اليوم  ُبنيان ها وقيادت ها وفكر ها السياسي، وهو مأزٌق حاد يحمُل في طياته محطٍة فيها
كبر من كل المحطات المأزومة  السابقة، خاصة  في ظل استمرار هذا االنقسام البشع، الذي أدى إلى تفكيك  م خاطر  أ

أوصال شعبنا الفلسطيني، الذي يبدو أنه ينقسم ويتشظى اليوم إلى عدة مجتمعات متناثرة مجزأة ، الضفة في واد وغزة في 
في واد، ال يجمعها موقف او برنامج سياسي موحد ،  0555واد آخر ومخيمات الشتات في وديان العرب و اراضي 

بحيُث يمكن االستنتاج ، أن ممارسات كل من فتح وحماس ، ستعزُز عوامل االنفضاض الجماهيري عنهما وصوال  إلى 
حالة  غير مسبوقة  من اإلحباط واليأس ، كما هو حال قطاعات واسعة من شعبنا اليوم في قطاع غزة على وجه 

المصلحة الوطنية العليا برؤاها  -في معظمها–باتت قضيتنا اليوم محكومة  لقيادات  سياسية  استبدلت الخصوص، حيث
  .وبمصالحها الفئوية الخاصة

*************************************************************** 
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22/6/2105 
المصلحة الوطنية العليا برؤاها وبمصالحها  -في معظمها–باتت قضيتنا اليوم محكومًة لقياداٍت سياسيٍة استبدلت

 . الفئوية الخاصة
*************************************************************** 

22/6/2105 
 . النضال من اجل انهاء االنقسام ودفنه مقدمة ال بد منها لعقد المجلس الوطني الفلسطيني

*************************************************************** 
22/6/2105 

مدخال رئيسا لعقد مجلس وطني  8107التمكين الشامل لحكومة الوفاق الوطني في غزة حسب اتفاق القاهرة 
 توحيدي

*************************************************************** 
22/6/2105 

ستسالم، تعود في قسم كبير منها إلى أسباب وعوامل مجتمعنا الفلسطيني يعيش في حالة قريبة من اليأس واال
التعاطي  –في معظمه  –غير قادرة على وقف الصراعات أو لجمها، بل على العكس، يبدو مضطرا  أو مكرها  داخلية،

على الخروج من  –في المدى المنظور  –في الضفة أو قطاع غزة، دون أي افق يؤشر ( فتح وحماس)مع احد قطبيها 
حيث أصبح مجتمعنا الفلسطيني . ق المسدود سواء على صعيد التحرر الوطني أو على الصعيد االجتماعيهذا المأز 

بدل مأسسة النظام العصري الديمقراطي القائم على " مأسسة االستبداد والفساد والتخلف"محكوما  لما يسمى بمظاهر 
 .المشاركة الشعبية والوحدة الوطنية والتعددية السياسية

*************************************************************** 
22/6/2105 

بدل مأسسة " مأسسة االستبداد والفساد والتخلف واالنقسام"مجتمعنا الفلسطيني محكومًا لما يسمى بمظاهر 
 النظام التحرري الديمقراطي

*************************************************************** 
26/6/2105 

 . ال جدوى من الحديث عن األرض والقضية والمقاومة في ظّل االنقسام وظالمه
*************************************************************** 

26/6/2105 
 

، وهي مان بلورة رؤيتنا الوطنية والقومية الديمقراطية مرهونة بوعينا وبنضالنا لالنتصار على أزمة فكرنا وواقعنا المهزو 
ليست فحسب أزمة تخلف وتبعية، بل هي أيضا  أزمة معرفة وأزمة تنمية وأزمة نظام مستبد وأزمة حكم فردي وأزمة تفارق 
صارخ بين مستويات الثروة والتحضر ومستويات المعيشة، والديمقراطية والعلم والثقافة، أزمة عالقة بين المجتمع السياسي 

جية استغاللية على مقدرات حياتنا ومنطلقات تنميتنا االجتماعية والثقافية والقومية، إنها والمجتمع المدني، أزمة هيمنة خار 
في النهاية أزمة فكر نظري نتيجة لمختلف هذه األزمات المتداخلة، ونتيجة فقداننا للرؤية االستراتيجية الشاملة لتغيير 
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وطني وقومي تقدمي وديمقراطي شامل ذي أبعاد اقتصادية الواقع وتجديده، ولن نتجاوز تخلفنا وتبعيتنا إال بمشروع تنموي 
عالمية وقيمية، ومشروع يستوعب حقائق عصرنا الراهن استيعابا عقليا نقديا وتطبيقه وفق  واجتماعية وتعليمية وثقافة وا 

 .رؤية تقدمية ديمقراطية وثورية
*************************************************************** 

26/6/2105 
االنقسام والصراع على السلطة هو أقصر الطرق إلى تفكيك واضعاف القضية الوطنية الفلسطينية ومن ثم 

 . إسقاطها
*************************************************************** 

25/6/2105 
 .ا على مصيرنامسيطر ( االمريكي الصهيوني العربي الرجعي) بسبب االنقسام بات المقرر الخارجي 

*************************************************************** 
25/6/2105 

 –في حالة قريبة من اليأس واالستسالم، يبدو مضطرًا أو مكرها  -بسبب االنقسام  -مجتمعنا الفلسطيني يعيش 
 –ةو الشتات، دون أي افق يؤشر في الضفة أو قطاع غز ( فتح وحماس)التعاطي مع احد قطبي الصراع  – في معظمه

على الخروج من هذا المأزق المسدود سواء على صعيد التحرر الوطني أو على الصعيد  –في المدى المنظور 
بدل مأسسة " مأسسة االستبداد والفساد والتخلف"حيث أصبح مجتمعنا الفلسطيني محكوما  لما يسمى بمظاهر . االجتماعي

 .قراطي القائم على المشاركة الشعبية والوحدة الوطنية والتعددية السياسيةالنظام الوطني التحرري الديم
*************************************************************** 

25/6/2105 
 إن إعادة تأسيس رؤيتنا للصراع مع العدو الصهيوني، وما يشبه إعادة التصميم لركائز قضيتا الفلسطينية،

عادة إنتاجها ف ي الواقع الفلسطيني ، بكل مرتكزاته الوطنية والقومية في الداخل والمنافي ، إنما يستهدف استعادة روح وا 
القضية من براثن الهبوط واالنقسام الفلسطيني الداخلي من ناحية واستعادتها من براثن الهزيمة والخضوع العربي الرسمي 

ليسارية الديمقراطية لدورها كمساهم رئيسي في صنع االستراتيجيات من ناحية ثانية ، وبالتالي استعادة القوى والفصائل ا
  .والسياسات الوطنية والمطلبية بعيدا  عن حالة التهميش أو االلحاق ضمن قافلتي فتح وحماس

*************************************************************** 
24/6/2105 

، وأنها ال االقتصادية والسياسية والعسكرية، ال تتثبت إال عبر التوسعالدولة الصهيونية تنطلق من أن قوتها، 
أكثر من كثير من )تكتمل إال عبر الهيمنة، ليس على كل فلسطين فقط بل على المحيط العربي كذلك، ألنها تعي 

 .عمق العالقة بين فلسطين والوطن العربي( السياسيين الفلسطينيين و العرب
ال تهدف إلى الوصول إلى دولة مستقلة للفلسطينيين، بل أن هدفها الذي باتت " عملية السالم"إذن، يمكن أن نقول بأن 

يتوضح أكثر فأكثر هو دمج فئة فلسطينية بالمنظومة األمنية الصهيونية خاصة مع استمرار تكريس االنقسام الذي كان 
 .ومازال مكسبا صافيا للعدو االسرائيلي

*************************************************************** 
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24/6/2105 
ان بلورة رؤيتنا الوطنية التحررية والديمقراطية مرهونة بوعينا وبنضالنا لالنتصار على أزمة فكرنا المتخلف 

 .وواقعنا المهزوم
*************************************************************** 

24/6/2105 
طلق من أن قوتها السياسية والعسكرية ال تتثبت إال عبر التوسع والهيمنة، ليس على كل الدولة الصهيونية تن

 . فلسطين بل على المحيط العربي
*************************************************************** 

24/6/2105 
 أسسة النظام الوطني التحرريأصبح مجتمعنا الفلسطيني محكوما  لمؤسسات االستبداد واالنقسام والتخلف بدل م

 . الديمقراطي
*************************************************************** 

25/6/2105 
" االنقاذ " يبدو ان االفكار الوطنية التوحيدية لشعبنا تتعرض للتفكك والضياع لحساب تكريس االنقسام ومشاريع 

 .المشبوهة
*************************************************************** 

25/6/2105 
ت دفُع  - في ضوء فشل المصالحة وانهاء االنقسام -إن تجربَة الجماهيِر الفلسطينيِة، مع حركتي فتح وحماس

بقطاع  واسع  منها إلى الت طلُّع  بشوق  كبير صوب  والدة  تيار  وطني  وديمقراطي صادق  في حفاظه  والتزامه  بحق هذه 
الها الوطني التحرري وتحقيق  أهدافها في ا لجماهير في الحرية  والديمقراطية والعدالة  االجتماعية  بما يعزُز ُصمودها ونض 

العودة والدولة المستقلة كاملة السيادة كحل  مرحلي، بعد أن تكشفت بوضوح صارخ عجز طرفي اليمين الوطني واليمين 
بل استمرارهما في تكريس االنقسام والصراع على السلطة  والمصالح الفئوية  الديني، عن تحقيق األهداف المنشودة ، 

  .الضيقة
*************************************************************** 

25/6/2105 
بمعنى  لفكرة االختالف تحدد بشكل أو بآخر مصيرنا المستقبلي، -كمثقفين تقدميين عرب  -إن كيفية فهمنا 

عبر الديمقراطية والتطور والتقدم والصعود إلي األمام من خالل بديلنا القومي ( االختالف) عامل مع هذه الفكرة كيف سنت
التقدمي الديمقراطي النقيض ،عبر فهمنا لطبيعة الصراع الحالي مع انظمة الرجعية والتبعية واالستبداد وشكل أو أسلوب 

ا للوجود الصهيوني االمبريالي في بالدنا ، اذ أن هذا الفهم مشروط مواجهة هذا الصراع ، الى جانب فهمنا ومجابهتن
بمعرفة التطورات التاريخية والمتغيرات االجتماعية والسياسية واالقتصادية والثقافية في المجتمعات العربية بكل تفاصيلها 

لنضال التحرري والديمقراطي المطلبي وصياغة الرؤية الثورية والبرامج العملية المطلوبة لعملية الصراع والتغيير في قلب ا
 .المجتمعي

*************************************************************** 
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25/6/2105 
 ....... وجهة نظر حول التيار الديمقراطي....غازي الصوراني 

ارثة أوسلو، والتعامل معها الحديث عن التيارالوطني الديمقراطي يفقد علميته ومنطقه حين يبتذل إلى مستوى النظر لك
الصهيوني، وبالتالي التأسيس عليها وكأنها منصة  –وكأنها نتيجة نهائية أو خيار وحيد ممكن لحركة الصراع الفلسطيني 

  .االنطالق ألية مهام قادمة
نامية إن البديل المطلوب، ال بد وأن يكون من خارج أوسلو، ألن غير ذلك يضع النضال الوطني الفلسطيني ضمن دي

العدو االسرائيلي في االتفاقات سياسية اقتصادية اجتماعية في منتهى الخطورة، بحكم القيود والهيمنة التي كرستها دولة
الموقعة وما تفرضه من وقائع مادية ميدانية، األمر الذي يتيح لها تكريس مصالحها كإطار مرجعي يمكنها من استخدام 

انب، وقطع الطريق على محاوالت النهوض الوطني الفلسطيني من جانب آخر عناصر تفوقها لتعزيز إنجازاتها من ج
بمساندة امريكية شديدة الصراحة والوقاحة التي تم التعبير عنها على لسان الرئيس االمريكي دونالد ترامب ومستشاريه في 

ودة وتقرير المصير والدولة حديثهم عن ما يسمى بصفقة ترامب في عدائها للحقوق الوطنية الفلسطينية في الحرية والع
المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، وذلك بالتوازي مع عملية النضال السياسي الجماهيري النهاء االنقسام ودفنه 

والبدء بالتجضير لالنتخابات الديمقراطية للمجلس الوطني اينما كان ذلك ممكنا وللرئاسة  2105وفق اتفاق القاهرة اكتوبر 
ف من جهة وعبر نظام فلسطيني وطني .ت.لتشريعي كشرط الستعادة وتجسيد وحدتنا الوطنية في اطار موالمجلس ا

 تحرري وديمقراطي من جهة ثانية
فإن مفهوم التيار الوطني الديمقراطي يعني رؤية الواقع ومستجداته وحركته، لخدمة الرؤية الشاملة "بناء على ما تقدم، 

التحالف االمبريالي / اعي الديمقراطي التي تنطلق من العداء والنضال ضد الوجودللصراع الوطني التحرري واالجتم
 . الصهيوني وتابعه الرجعي العربي الرسمي خاصة في السعودية والخليج

بهذا المعنى، تتضح فكرة القطع مع أوسلو ورفض ومقاومة الرباعية وصفقة ترامب والتطبيع العربي الرسمي ودويلة غزة 
مى بمؤتمرات ولجان االنقاذ المشبوهة ، باعتبار ذلك الرفض منهجا وخيارا وتجسيدا للمقاومة الشعبية لكافة المسخ وما يس

  .تلك المخططات التصفوية
 –ثقافية  –اقتصادية  –اجتماعية  -هكذا تستقيم المعادلة وتنسجم، حيث يتجسد التيارالوطني الديمقراطي كعملية سياسية 

 .شروع المعادي، والفكر اليومي العاجز لليمين الفلسطينيكفاحية نقيضه لكل من الم
الجبهتين الشعبية والديمقراطية وحزب الشعب وغيرهم من القوى ) يستدعي هذا الواقع من كافة القوى اليسارية والديمقراطية

سية، إلى دور العمل لتخطي الخلل، الذي حكم ممارسة المعارضة السيا( والفعاليات التي تتوافق مع هذه المنطلقات 
بما هو تعبير عن مشروع وطني تحرري اجتماعي . الرافعة وحامل مشروع التيار او البديل الوطني الديمقراطي المنشود

ديمقراطي إيجابي في جوهره ومظهره مرتبط ارتباطا وثيقا بمنظمة التحرير الفلسطينية ومواثيقها كممثل شرعي ووحيد 
 .ينيواطارا وطنيا تعدديا لشعبنا الفلسط

وبالتالي فإن تخطي األزمة التي تعاني منها القوى الديمقراطية الفلسطينية، مشروط بقدرتها على إعادة بناء ذاتها، وفق 
استحقاقات البديل الوطني الديمقراطي المنشود، واالنتقال بالعملية من المستوى الفصائلي الضيق إلى المستوى الوطني 

حدود إلى مستوى فهمها كعملية بنائية ترتقي عبرها القوى الديمقراطية أو التيار الشامل، ومن المستوى التنظيمي الم
الديمقراطي من مستوى الفعل المحدود لبعض القوى السياسية والشخصيات االجتماعية إلى مستوى الحالة الديمقراطية 

 .لديمقراطي والبديل المنشودالشاملة لعموم الشعب الفلسطيني، التي بدونها يستحيل ترجمة مفهوم التيار الوطني ا
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*************************************************************** 
25/6/2105 

، إن المتغيرات الناجمة عن استمرار االنقسام و الصراع على السلطة والمصالح الضيقة بين حركتي فتح وحماس 
لبطالة والفقر الى جانب المأزق السياسي الذي وصلناه ، وفشل حكومة الوفاق ، وانسداد عملية االعمار وتزايد مظاهر ا

بأفكاره ( في الوطن والمنافي) كل ذلك ادى إلى تعميق االحباط واليأس وزعزعة وتفكيك و إضعاف وعي شعبنا الفلسطيني
حركتي  وأهدافه الوطنية التوحيدية ، كما أضعفت وعيه بوجوده السياسي الموحد ، بحيث يمكن االستنتاج ، بأن كل من

سطيني المحكوم ، بصورة إكراهية ، بأدوات فتح وحماس ، تقدم أسوأ صورة ممكنة عن حاضر ومستقبل المجتمع الفل
ومفاهيم التخلف واالستبداد والقهر والقمع واالستالب وهي مفاهيم وأدوات لن تحقق تقدما  في سياق الحركة التحررية 

تعزز عوامل القلق واالحباط واليأس التي تفرز وتراكم عوامل عزلة الوطنية الديمقراطية بل على النقيض من ذلك س
اطراف ومكونات الحركة الوطنية واالنفضاض الجماهيري عنها عموما وعن فصائلها اليسارية خصوصا طالما بقيت على 

 .هذه الحالة من العجز في مواجهة وانهاء االنقسام
*************************************************************** 

25/6/2105 
المأزق السياسي الذي وصلناه بسبب االنقسام،ادى إلى تعميق االحباط وزعزعة وتفكيك وعي شعبنا الفلسطيني 

 بأهدافه الوطنية التوحيدية
*************************************************************** 

25/6/2105 
 .ديمقراطيا مخلصا يعني أن توظف كل ما لديك من طاقة للخالص من االنقسامأن تكون انسانا فلسطينيا وطنيا و 

*************************************************************** 
25/6/2105 

ستتصدى آلي  -رغم اي اختالف  -ف وتنتمي اليها راهنا ومستقبال.ت.الجبهة الشعبية من بين اهم مؤسسي م
 يل للمنظمةحركة تسعى الى خلق بد

*************************************************************** 
25/6/2105 

 -من وجهة نظري  –، فهي تستند فيما يتعلق بالعالقة الخالفية بين اليسار الفلسطيني وحركات اإلسالم السياسي
إلى معالجة القضايا المعاصرة، إلى التحليل الموضوعي الذي يؤكد على أن األساس في هذه الحركات هو دعوتها 

الخ عبر منطق غيبي تراجعي عاجز عن بلورة برنامج سياسي ديمقراطي اجتماعي ...االجتماعية واالقتصادية والسياسية
تنموي من جهة ، وال يتناقض مع شكل وجوهر النظام الرأسمالي بكل ما يتضمنه من مظاهر االستغالل البشعة، ما يعني 

متخلفة ورثة وتابعة ومستبدة ومحتجزة التطور ، مع استمرارالنظام االقتصادي الراسمالي االستغاللي إعادة إنتاج أنظمة 
  .التابع على ما هو عليه

*************************************************************** 
25/6/2105 
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 ....واقع محزن وبائس

فة جديدة للواقع السياسي ، االجتماعي ، االقتصادي ، الثقافي ، اليسار العربي عموما لم يعد قادرا على إنتاج معر 
القانوني ، برؤية وطنية وقومية يسارية ثورية وديمقراطية واضحة المعالم ، ويعود السبب في ذلك إلى أزمة القيادة 

أو ضعف الوعي  المستفحلة تاريخيا  ، والتي انتشرت في أوساط الهياكل والمراتب الحزبية االخرى ، إلى جانب غياب
والتثقيف الذاتي باالفكار واالسس الماركسية العضاء وكوادر األحزاب والفصائل من جهة وتراجع الدافعية الذاتية أو 

القناعة لدى األعضاء بتلك األفكار من جهة ثانية ، ليس بسبب عدم صالحية الفكر أو المنهج الماركسي ، بل بسبب 
جزها أو قصورها في تطبيق البرامج الفكرية والسياسية والمجتمعية التثقيفية لدى الضعف الفكري والبنيوي للقيادة وع

أعضائها ؛ إذ أن أغلب تساؤالت اليسار اليوم ال تزال حبيسة ماضيه دون أي ابداع أو تجديد يتناسب مع المستجدات 
 .والمتغيرات الفكرية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية الراهنة

*************************************************************** 
25/6/2105 

 ..في ذكرى يوم األرض

، هبت 0555الثالثون من آذار، ذكرى لها داللتها في تاريخ الحركة الوطنية للشعب الفلسطيني، في ذلك اليوم من عام 
هير الفلسطينية في باقي األراضي وشاركتها الجما 0555الجماهير الفلسطينية في الجليل والنقب ومناطق االحتالل

ووقف الشعب ، والشتات ضد عملية وسياسة المصادرة لألراضي التي تقوم بها السلطات اإلسرائيلية  0555المحتلة عام 
، أعطاها دمه وعرقه وعقله وأودعها أحالمه، الفلسطيني يدافع عن األرض التي أنجبته واحتضنته عبر آالف السنين 

فإذا كان صراعنا نحن الفلسطينيون ضد الدولة الصهيونية هو صراع ...ته اإلنسانية ه ووطنه وهويوأعطته مأواه وخبز 
وجودي، فهو أيضا  من أجل فتح أفق الثورة الوطنية الديمقراطية في كل قطر عربي على طريق التوحيد القومي و التطّور 

األمر الذي يجعل معالجة المسألة الفلسطينية متضّمنة في  .و الحداثة و الدمقرطة والعدالة االجتماعية بافاقها االشتراكية
المشروع القومي الديمقراطي العربي، و يؤسس في سياق النهوض الشعبي العربي إلى تغيير موازين القوى لحساب 

 .مصالح ومستقبل الجماهير الشعبية العربية
" تأكيد الطابع العربي لفلسطين مقابل و ضمن ذلك ليس من الممكن التفكير بفلسطين ككيان قطري، و هذا يعني 

ما يؤكد على أن النضال الفلسطيني ال يمكن أن ينعزل عن عمقه العربي وأن ال آفاق له سوى أن يكون رأس " تهويدها
 . حربة النضال التحرري والديمقراطي العربي كله

ية ديمقراطية موحدة وأن تتحقق عودة انطالقا  من ذلك يمكن أن يصاغ الحل، على أساس أن فلسطين جزءا  من دولة عرب
دوا منها بالرغم من كل الصعاب أو   –التي يزعمها البعض أن شعبنا الذي رسم بالدم " المستحيالت"الالجئين الذين ُشرِّ

على  -مهما طال الزمن-خارطة الوطن عبر نضاله وتضحياته من أجل حق العودة هو شعب قادر  –آالف المرات 
  ....تحقيق حلم االنتصار

*************************************************************** 
25/6/2105 

لن تتحقق حرية شعبنا واستقالله اال من خالل انسان فلسطيني عزيز يعيش بالفعل في مناخ الحرية والديمقراطية 
جتماعي والطبقي ، بحيث يملك ويناضل من اجلهما معلنا رفضه لكل اجهزة وممارسات االستعباد والقهر السياسي واال

كامل حريته الشخصية والعامة معتدا بكرامته وقدرته على التعبير عن رأيه ومعتقداته الوطنية والمجتمعية، فالتحرر 
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كما يقول بحق عميد  -الحقيقي من االحتالل لن يتحقق اال من خالل االنسان الحر ، ذلك ان الرجل الذليل المهين 
 .....ال يستطيع ان ينتج اال ذال وهوانا ولن يحقق حرية واستقالال -ن االدب العربي طه حسي

*************************************************************** 
25/6/2105 

 .....الذكرى الثانية واالربعون ليوم األرض...  8102آذار  11...غازي الصوراني

، 0555خ الحركة الوطنية للشعب الفلسطيني، في ذلك اليوم من عام الثالثون من آذار، ذكرى لها داللتها في تاري
وشاركتها الجماهير الفلسطينية في باقي األراضي  0555هبت الجماهير الفلسطينية في الجليل والنقب ومناطق االحتالل

ووقف الشعب ، ة والشتات ضد عملية وسياسة المصادرة لألراضي التي تقوم بها السلطات اإلسرائيلي 0555المحتلة عام 
، ا أحالمهأعطاها دمه وعرقه وعقله وأودعه، الفلسطيني يدافع عن األرض التي أنجبته واحتضنته عبر آالف السنين 

فإذا كان صراعنا نحن الفلسطينيون ضد الدولة الصهيونية هو صراع ...وأعطته مأواه وخبزه ووطنه وهويته اإلنسانية 
لثورة الوطنية الديمقراطية في كل قطر عربي على طريق التوحيد القومي و التطّور وجودي، فهو أيضا  من أجل فتح أفق ا

األمر الذي يجعل معالجة المسألة الفلسطينية متضّمنة في . و الحداثة و الدمقرطة والعدالة االجتماعية بافاقها االشتراكية
بي إلى تغيير موازين القوى لحساب المشروع القومي الديمقراطي العربي، و يؤسس في سياق النهوض الشعبي العر 

 .مصالح ومستقبل الجماهير الشعبية العربية
" و ضمن ذلك ليس من الممكن التفكير بفلسطين ككيان قطري، و هذا يعني تأكيد الطابع العربي لفلسطين مقابل 

له سوى أن يكون رأس ما يؤكد على أن النضال الفلسطيني ال يمكن أن ينعزل عن عمقه العربي وأن ال آفاق " تهويدها
  .حربة النضال التحرري والديمقراطي العربي كله

انطالقا  من ذلك يمكن أن يصاغ الحل، على أساس أن فلسطين جزءا  من دولة عربية ديمقراطية موحدة وأن تتحقق عودة 
دوا منها بالرغم من كل الصعاب أو   –عبنا الذي رسم بالدم التي يزعمها البعض أن ش" المستحيالت"الالجئين الذين ُشرِّ

على  -مهما طال الزمن-خارطة الوطن عبر نضاله وتضحياته من أجل حق العودة هو شعب قادر  –آالف المرات 
 .... تحقيق حلم االنتصار

 
*************************************************************** 

61/6/2105 
ها وللشهداء الذين ضحوا من اجلها فهل نعتبر ونرفع جميعا شعار في يوم االرض حق علينا الوفاء واالنتماء ل

 الدين هلل والوطن للجميع ؟
*************************************************************** 

61/6/2105 
 ..... كلمة في مناسبة يوم االرض

عليا برؤاها وبمصالحها الخاصة ، ففي ظل باتت قضيتنا اليوم محكومة لقيادات سياسية استبدلت المصلحة الوطنية ال
االنقسام والصراع بين األخوة األعداء في فلسطين ، وفي ظل الصراع الدموي الهادف الى تفكيك وتجديد تخلف وتفتيت 

سوريا وليبيا واليمن والعراق وغيرها، وفي ظل هجوم وعدوان التحالف الكومبرادري العربي العميل بقيادة ما تسمى 
العربي الى ربيع امريكي اسرائيلي ويرقص عدونا اإلسرائيلي طربا بهذا " الربيع "يتحول ما سبق ان اسموه ب  بالسعودية
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، ومرة أخرى نستعيد نحن الفلسطينيون في ذكرى يوم األرض !!!في كل حروبه ضدنا ؟؟ المصير الذي لم يستطع تحقيقه
العودة وتقرير المصير والحرية واالستقالل، ولكن في  ، أطياف ذكريات ماضية واصرارا على مواصلة النضال من اجل

وانسداد األفق السياسي " تزايد الصراع بين قطبي الصراع فتح وحماس على السلطة والمصالح "وضع مؤسف عنوانه 
ما هي تلك الغنيمة الهائلة التي يتنازع قطبي الصراع : بالنسبة للدولة أو المشروع الوطني ال فرق ، والسؤال هو

فالحرب بين الفلسطيني والفلسطيني لن تحقق .. متصادمين عليها؟ ال شيء سوى مزيد من التفكك واالنهيارات والهزائم ال
نما هزيمة جديدة لمن يزعم انه انتصر ، يؤكد على هذا االستنتاج الواقع الراهن الذي يعيشه أبناء  نصرا ألي منهما ، وا 

  .شعبنا في الوطن والشتات
*************************************************************** 

61/6/2105 
نهر متدفق بمئات اآلآلف من أبناء شعبنا الفلسطيني تتحدى االحتالل الصهيوني وتنتظر بحسره وشوق تحقيق 

 المصالحة النهاء االنقسام البغيض
*************************************************************** 

61/6/2105 
مئات اآلآلف من جماهير قطاع غزة تتحدى اإلحتالل في مسيرة العودة فهل تستوعب الفصائل درس الجماهير 

 وأن الوطن أكبر منهم جميعا؟
*************************************************************** 

61/6/2105 
ة والحرية واالستقالل يشعر اليوم ان االنقسام شعبنا الذي رسم بالدم خارطة الوطن عبرتضحياته من أجل العود

 عطل تحقيق تلك االهداف
*************************************************************** 

60/6/2105 
ما " تهويدها" ليس من الممكن التفكير بفلسطين ككيان قطري، و هذا يعني تأكيد الطابع العربي لفلسطين مقابل 

ضال الفلسطيني ال يمكن أن ينعزل عن عمقه العربي وأن ال آفاق له سوى أن يكون في طليعة النضال يؤكد على أن الن
  .التحرري والديمقراطي العربي

*************************************************************** 
60/6/2105 

جماهيري لألمة  نه ال مجال لنهوضفي ظل استشراء مظاهر التفكك واالنحطاط العربي بات في حكم المؤكد، أ
وال مجال للخروج من هذه الحلقة الطويلة من التراجعات والهزائم واالنكسارات واالنهيارات؛ إال باستنهاض البعد  العربية،

الوطني واالجتماعي التقدمي الديمقراطي داخل كل بلد عربي أوال ، تمهيدا  الستنهاض البعد القومي الديمقراطي في 
ودفعه نحو مواقعه الالزمة، خاصة في ظل هذه المرحلة التي تعتبر من أكثر المراحل ركودا  وهبوطا ، وشعورا   الصراع،

ها؛ حيث نشهد االنقسامات المذهبية واالثنية بالمخاطر والتحديات، التي ال تقتصر على القضية الفلسطينية وحد
سبوقة، وثقافة الكراهية والفوضى واإلرهاب تعصف بالكثير من والجغرافية والصراعات الطائفية والدينية الدموية غير الم

. الدول العربية، والتي باتت تهدد وجودها، وغير ذلك من األسباب التي يتداخل فيها القومي بالطبقي، والداخلي بالخارجي
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ضامينه الحداثية األمر الذي يفرض تعزيز النضال التحرري والديمقراطي في كل بلد عربي من أرضية الصراع الطبقي بم
، التنويرية، النهضوية، العقالنية، بكل أبعادها السياسية، واالقتصادية، واالجتماعية، والثقافية، في مواجهة استبداد 

األنظمة وتزايد المد الرجعي والصراعات الطائفية الدموية من حركات اإلسالم السياسي عموما ، والمتطرفة منها بشكل 
الصهيونية والعمل على استعادة /من جهة، وتزايد العدوانية االمبريالية( يا القاعدة وغير ذلكداعش والنصرة وبقا)خاص 

 .القضية الفلسطينية في أذهان شعوبنا العربية من جهة ثانية
*************************************************************** 

60/6/2105 
 ......شرط أول من شروط وطنية كل عربيالعداء لالمبريالية االمريكية ومقاومتها 

لقد قامت ، فإننا لن نجد في تاريخ الواليات المتحدة إشارة واحدة إلى إيمانها بالسالم، إذا عدنا إلى التاريخ مجددا  
، لقد حصدت واقتلعت الهنود وأرواحهم دون رحمة، وهو العامل المشترك مع الدولة الصهيونية ، على االغتصاب والعنف

في كوبا والفلبين ( من أجل السيطرة) وحاربت ، "العبيد"واستعبدت وأذلت السود األفارقة أو ، ت حربا  أهلية طاحنةوخاض
، واستخدمت كل أنواع ( انستان والعراقومؤخرا  في أفغ)وهاواي والصين واليابان وكوريا وفيتنام وأوروبا وأميركا الالتينية 

ادة الشعوب لتمارس عدوانها على بلداننا العربية بهدف تفكيك وحدتها لحساب وها هي اليوم تتحدى ار ، أسلحة الدمار
وما  –وفي ذلك كله كان االمبرياليون األمريكيون ... مصالحها ومصالح اتباعها من القوى الرجعية والطائفية الظالمية

رون بالدنا ليعمّروا بلدان النظام ويدم، يقتلون ليحيوا على حساب دماء الشعوب الفقيرة وثرواتها، أصحاب رسالة -زالوا 
االمبريالي ، لدرجة أن هذا الوله بالعنف ، والتنافس على تطويره ، والمباهاة بممارسته بات من أبرز وجوه الثقافة الشعبية 

" أندرو جاكسون" وورقة العشرين دوالر مزينة بصورة الرئيس ، فمعظم ساحات أمريكا مزينة بتماثيل السفاحين، األمريكية 
الذي كان يستعذب مشاهدة سلخ (  0565-0525هو الرئيس األمريكي السابع (  0554يونيو  5 - 0555مارس  04)

وكل ، ومعظم برامج التلفزيون والسينما تتبارى في تمجيد العنف، والصحف اليومية تعج بأخبار الجرائم، رؤوس الهنود
  . حركات السالم في أمريكا متهمة بالخيانة

من أهمها ، يديرها العديد من المؤسسات العسكرية والمدنية األمريكية، ح المسكونة بالعنف واإلرهاب ان هذه الرو 
يقبع رجال ونساء أمام شاشات كومبيوترات : " بقوله "Tristram Coffin تريسترام كوفين"الذي يصفه لنا " البنتاجون"

سسة وصوفيتها العسكرية هي مزيج من مسيحية إن دين هذه المؤ ، جاهزة إلرسال الموت إلى أي مكان من العالم
 . "Nike نايك" الصليبيين ومن عبادة إلهة النصر 

الوطنية والقومية واليسارية في كل العواصم العربية ، تواجه في هذه :لذلك فإن القوى واألحزاب الديمقراطية بكل اطيافها 
فإما أن تسارع إلى الخروج صوب تفعيل النهوض  اللحظة ، تحديا  كبيرا  ، سيحدد مصيرها ووجودها ومستقبلها ،

الديمقراطي الثوري الجماهيري لمجابهة وادانة ورفض ومقاومة العدوان االمريكي والوجود الصهيوني ، أو أن هذه القوى 
 .واالحزاب ستكون عرضة لتزايد عوامل تراجعها وتفككها تمهيدا  إلسدال الستار عليها وتجاوزها

 
*************************************************************** 

60/6/2105 
وهو ، لقد قامت على االغتصاب والعنف، لن نجد في تاريخ الواليات المتحدة إشارة واحدة إلى إيمانها بالسالم

، احنةوخاضت حربا  أهلية ط، لقد حصدت واقتلعت الهنود وأرواحهم دون رحمة، العامل المشترك مع الدولة الصهيونية 
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في كوبا والفلبين وهاواي والصين واليابان ( من أجل السيطرة) وحاربت ، "العبيد"واستعبدت وأذلت السود األفارقة أو 
وها هي اليوم تتحدى ارادة الشعوب لتمارس ، وكوريا وفيتنام وأوروبا وأميركا الالتينية ، واستخدمت كل أنواع أسلحة الدمار

بهدف تفكيك وحدتها لحساب مصالحها ومصالح اتباعها من األنظمة والقوى الرجعية عدوانها على بلداننا العربية 
 .والطائفية الظالمية

*************************************************************** 
60/6/2105 

 .... نحو بلورة الفكرة القومية الديمقراطية العربية

ر عنها القائد الراحل جمال عبد الناصر مثلت هدفا  مركزيا  للجماهير الشعبية الفكرة الوحدوية القومية العربية التي عب
العربية منذ منتصف القرن الماضي، ولكن بصورة عفوية انفعالية طموحة للخالص من التخلف واالستعمار والدولة 

ية التي تعزز بلورة الفكرة الصهيونية ، دون أن تمتلك المقومات االقتصادية واالجتماعية النهضوية الديمقراطية الثور 
ه القومية التقدمية العربية الوحدوية القادرة على ازاحة األنظمة أو التجزئة القطرية عموما  واألنظمة الرجعية على وج

 . الخصوص
عينا مرهونة بو  -محمود العالم . كما يقول بحق المفكرالماركسي الراحل أ -وبالتالي فان بلورة رؤيتنا القومية الديمقراطية 

وبنضالنا لالنتصار على أزمة فكرنا وواقعنا، وهي ليست فحسب أزمة تخلف وتبعية، بل هي أيضا  أزمة معرفة وأزمة 
تنمية وأزمة نظام وأزمة حكم وأزمة تفارق صارخ بين مستويات الثروة والتحضر ومستويات المعيشة، والديمقراطية والعلم 

ي والمجتمع المدني، أزمة هيمنة خارجية استغاللية على مقدرات حياتنا والثقافة، أزمة عالقة بين المجتمع السياس
ومنطلقات تنميتنا االجتماعية والثقافية والقومية، إنها في النهاية أزمة فكر نظري نتيجة لمختلف هذه األزمات المتداخلة، 

تخلفنا وتبعيتنا إال بمشروع تنموي قومي ونتيجة فقداننا للرؤية االستراتيجية الشاملة لتغيير الواقع وتجديده، ولن نتجاوز 
عالمية وقيمية، ومشروع يستوعب تراثنا العربي اإلسالمي استيعابا  شامل ذي أبعاد اقتصادية واجتماعية وتعليمية وثقافة وا 

 . عقالنيا نقديا، ويضيف إليه ، ويستوعب حقائق عصرنا الراهن استيعابا عقليا نقديا
 

*************************************************************** 
0/5/2105 

، بلورة رؤيتنا الوطنية والقومية التقدمية الديمقراطية مرهونة بوعينا وبنضالنا لالنتصار على أزمة فكرنا وواقعنا
خ وهي ليست فحسب أزمة تخلف وتبعية، بل هي أيضا  أزمة معرفة وأزمة تنمية وأزمة نظام وأزمة حكم وأزمة تفارق صار 

بين مستويات الثروة والتحضر ومستويات المعيشة، والديمقراطية والعلم والثقافة، أزمة عالقة بين المجتمع السياسي 
والمجتمع المدني، أزمة هيمنة خارجية استغاللية على مقدرات حياتنا ومنطلقات تنميتنا االجتماعية والثقافية والقومية، إنها 

مختلف هذه األزمات المتداخلة، ونتيجة فقداننا للرؤية االستراتيجية الشاملة لتغيير في النهاية أزمة فكر نظري نتيجة ل
 الواقع وتجديده،

*************************************************************** 
0/5/2105 
 

،  انظمة مستبدة أزمة فكرنا وواقعنا ليست فحسب أزمة تخلف وتبعية، بل هي أيضًا أزمة معرفة وأزمة تنمية وأزمة
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وأزمة تفارق صارخ بين مستويات الثروة والتحضر ومستويات المعيشة، والديمقراطية والعلم والثقافة، أزمة عالقة بين 
المجتمع السياسي والمجتمع المدني، أزمة هيمنة خارجية استغاللية على مقدرات حياتنا ومنطلقات تنميتنا االجتماعية 

ي النهاية أزمات مستفحلة ومتداخلة نتيجة ضعف احزاب وفصائل اليسار العربي وفقدانها للرؤية والثقافية والقومية، إنها ف
االستراتيجية الشاملة والبرامج واالليات المطلوبة لمجابهة االزمات وتجاوزها صوب التغيير التحرري الديمقراطي النهضوي 

 .المنشود
*************************************************************** 

0/5/2105 
أما آن لعار االنقسام أن .. نهضت غزة من جديد لتعود عبر تضحياتها األم الواّلده للهوية الوطنية الفلسطينية 

 يزول ؟
*************************************************************** 

0/5/2105 
 هي أيضًا أزمة معرفة وأزمة تنمية وأزمة انظمة مستبدة أزمة فكرنا وواقعنا ليست فحسب أزمة تخلف وتبعية، بل

. 
*************************************************************** 

0/5/2105 
 .... عن تركيا ومواقفها المشبوهة

خططات لحقبة طويلة قادمة لن تتغير السياسات والمواقف التركية الرسمية المرتبطة مصلحيا وعضويا بالمصالح والم
االمبريالية والصهيونية الهادفة الى استمرار تخلف بلدان الوطن العربي واضعافها وتفكيكها عبر اثارة ودعم الصراعات 

الطائفية المذهبية وغيرها من الصراعات الطبقية والسياسية ذات العالقة ، وبالتالي فان بقاء اردوغان وحزبه او سقوطه لن 
يات والشكليات في النظام التركي الراهن مع ثبات سياسات تركيا لمصلحة الرؤى يكون سوى عملية استبدال للمسم

ريكية على حساب قضيتنا الوطنية وقضايا شعوبنا ومجتمعاتنا العربية ، وستظل تركيا قوة والمصالح الصهيونية االم
ع الشعب الفلسطيني ال يلغي اقليمية تلعب دورا مرسوما يحمل في شكله او ظاهره نوعا من التعاطف االغاثي المدروس م

جوهره الملتزم بالرؤى والمخططات االمريكية والصهيونية بالتعاون مع انظمة عربية اسالمية صهيونية في السعودية 
ُمع ط ل القرار،  -حتى اللحظة  -والخليج ، وذلك ضمن إعادة رسم خريطة تقاسم النفوذ في المشرق العربي الذي يبدو

ة لألقوياء ، وكل ذلك يتزيا بالزي الدعوي االسالموي الذي يستخدم ذريعة لتمرير اهداف التحالف مستسلما  لقدره كغنيم
االمبريالي الصهيوني الرجعي العربي في االعتراف بدولة العدو الصهيوني والتطبيع معها بما يضمن ضرب واضعاف 

  .وبنا العربية وتكريس تخلفها وتبعيتهاحركات التحرر في فلسطين والوطن العربي واستمرار احتجاز تطور ونهوض شع
*************************************************************** 

2/5/2105 
، بعد أن أصبحت إلى القرن الحادي والعشرين، مجردين من أسلحتنا اإلستراتيجية-كشعوب عربية  -دخلنا 

في بالدنا " إسرائيل"في خدمة مصالح العدو اإلمبريالي وركيزته  في المشهد السياسي الدولي الراهن مجرد أدوات" أنظمتنا"
انسجاما ذليال لمصالحها الطبقية النقيضة كليا لمصالح الجماهير العربية الفقيرة، وفي ظل هذا الخضوع لم تعد أنظمة 

ها الداخلية اشد الوطن العربي تعرف لنفسها خطرا  معينا  سوى شعوبها التي باتت تدرك أن العدو الرابض في أوضاع
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وبالتالي ال مستقبل ألي نضال ثوري ضد الوجو االمبريالي والصهيوني في بالدنا بدون ان ...خطرا  من العدو الخارجي
يكون هدفه المركزي اسقاط هذه االنظمة ومن ثم بداية مشهد ثوري اشتراكي ديمقراطي جديد تقوده وتحدد مساره واهدافه 

  .والفالحين الفقراء وكل الكادحين والمضطهدين عبر طليعة ماركسية ثوريةالجماهير الشعبية من العمال 
*************************************************************** 

2/5/2105 
 ... رسالة من قطاع غزة

( ومدنه وقراه بمخيماته) فيما يستمر العدوان الصهيوني على غزة ، ويتزايد عدد الشهداء والجرحى ، يستمر قطاع غزة 
عنيدا  في اصراره على رفع راية هويته الوطنية بيد ، وسالح الصمود والمجابهة والتحدي باليد االخرى دفاعا واصرارا على 

ثم يلتقط انفاسه لكي يدفن شهدائه وينهض من جديد مملوء  بروح الحقد على الصهاينة واالمريكان وحكام .. حق العودة 
لك فغزة سفينة نوح الفلسطينية ، لكنها عاتبه وحزينه من وعلى الفصائل واالحزاب والمثقفين وما وال غرابة في ذ.. العرب 

.. كافة الحركات السياسية الفلسطينية والعربية بمختلف اطيافها من اليمين والوسط واليسار  يسمى بالمستقلين وعلى
مع صمود " التضامن " او شعار "المقاومة الشعبية"يا من تصدحون بشعار : ايها الفصائل واالحزاب .. وتسألهم جميعا 

ما الذي تنتظرونه لكي تطبقوا شعاركم هذا في مخيمات ومدن وقرى الضفة الغربية وفي مخيمات سوريا وفي .. غزة 
مخيمات لبنان واالردن ؟ اين هي المظاهرات الشعبية في العواصم العربية ؟ واين هذه المظاهرات للتضامن مع اخوتكم 

؟ ..اين هي احتجاجاتكم واعتصاماتكم وتنديداتكم ... زة العنيدة في اصرارها على مواصلة النضال من اجل العودةفي غ
ام انكم تنتظرون الجمعة لكي تؤدوا صالة الغائب على غزة ؟ يبدو واضحا ان عزلتكم عن جماهيركم في الضفة 

المقاومة "وركم النضالي ، ودون ممارسة شعار ومخيمات الشتات باتت فجوتها على درجة من االتساع تحول دون د
مؤشرا على مزيد من هبوطكم وتراجعكم وفقدانكم  -هذا الشعار–او كما اسميه اضعف االيمان إن لم يكن " الشعبية

في كل االحوال اقول عاش كفاح ونضال شعبنا الفلسطيني من اجل حريته وعودته ودولته الوطنية ....لمصداقيتكم
 ..........كوني مرآة للنور وكوني أبدية...ويا غزة .....السيادة المستقلة كاملة

*************************************************************** 
2/5/2105 

غزة سفينة نوح الفلسطينية عاتبه وحزينه من وعلى الفصائل واالحزاب والمثقفين وما يسمى بالمستقلين وعلى 
ايها .. وتسألهم جميعا .. والعربية بمختلف اطيافها من اليمين والوسط واليسار  لفلسطينيةكافة الحركات السياسية ا

ما الذي تنتظرونه لكي تطبقوا شعاركم هذا .. مع صمود غزة " التضامن " يا من تصدحون بشعار : الفصائل واالحزاب 
واالردن ؟ اين هي المظاهرات الشعبية في مخيمات ومدن وقرى الضفة الغربية وفي مخيمات سوريا وفي مخيمات لبنان 

في العواصم العربية ؟ واين هذه المظاهرات للتضامن مع اخوتكم في غزة العنيدة في اصرارها على مواصلة النضال من 
؟ ام انكم تنتظرون الجمعة لكي تؤدوا صالة الغائب على ..اين هي احتجاجاتكم واعتصاماتكم وتنديداتكم ... اجل العودة

 غزة ؟
*************************************************************** 
2/5/2105 
 

المرتبط منذ عقود بالحلف  اردوغان وحزبه لن يكون سوى عملية استبدال للمسميات والشكليات في النظام التركي
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لى حساب قضيتنا االطلسي االمبريالي، مع ثبات سياسات تركيا لمصلحة الرؤى والمصالح الصهيونية االمريكية ع
الوطنية وقضايا شعوبنا ومجتمعاتنا العربية ، وستظل تركيا قوة اقليمية تلعب دورا مرسوما يحمل في شكله او ظاهره نوعا 
من التعاطف االغاثي المدروس مع الشعب الفلسطيني ال يلغي جوهره الملتزم بالرؤى والمخططات االمريكية والصهيونية 

لك ضمن إعادة رسم خريطة تقاسم النفوذ في اسالمية صهيونية في السعودية والخليج ، وذبالتعاون مع انظمة عربية 
ُمع ط ل القرار، مستسلما  لقدره كغنيمة لألقوياء ، وكل ذلك يتزيا بالزي الدعوي  -حتى اللحظة  -المشرق العربي الذي يبدو

صهيوني الرجعي العربي في االعتراف بدولة العدو االسالموي الذي يستخدم ذريعة لتمرير اهداف التحالف االمبريالي ال
الصهيوني والتطبيع معها بما يضمن ضرب واضعاف حركات التحرر في فلسطين والوطن العربي واستمرار احتجاز 

  .تطور ونهوض شعوبنا العربية وتكريس تخلفها وتبعيتها
*************************************************************** 

6/5/2105 
الدولة الصهيونية تنطلق من أن قوتها ال تتثبت إال عبر التوسع والهيمنة، ليس على كل فلسطين فقط بل على 

 هل من صحوة؟..المحيط العربي كذلك
*************************************************************** 

6/5/2105 
لعربية سيظل امرا عسيرا طالما بقيت االوضاع الذاتية لهذه القوى يبدو ان استنهاض القوى الديمقراطية التقدمية ا

: ، ما يعني ان العملية النهضوية مازالت أسيرة لواقعنا المحكوم اليوم لمحددين رئيسيين، هما غير مؤهلة للنهوض
ية ومتصلة من األنظمة المستبدة من ناحية وجماعات اإلسالم السياسي من ناحية ثانية ، وهو واقع يحتاج لجرأة عال

العمل لتخطي دوائر المراوحة واإلحباط ومحاوالت تبرير الفشل ، باتجاه التأسيس لعمليات نهوض البد منها ، كوننا ال 
ناقض الرئيسي التناحري مع أعدائنا، االمبرياليين نزال ، على ما يبدو ، في المرحلة األولى من جوالت الصراع والت

وتناقضنا الرئيسي مع القوى الرجعية وكل أنظمة التبعية والتخلف واالستبداد البورجوازية والصهاينة ، وفي جوالت صراعنا 
  .العائلية والكومبرادورية الرثة

لذا يجب أن تتم العملية االستنهاضية ، وعيا  وممارسة ،عبر إعادة تجديد وبناء ودمقرطة كل احزاب وفصائل حركة 
رؤيتها وبرامجها الثورية ودورها المحدد ،من خالل مراكمة عوامل النهوض التحرر العربية، لكي تقوم بوظيفتها عبر 

واإلزاحة المتتالية لكل العوامل المؤدية إلى التراجع أو الفشل ، وذلك مرهون بتأمين شروط الفعالية السياسية والفكرية 
ر ونواظم وآليات عمل داخلية ، والتنظيمية والكفاحية والجماهيرية القصوى في قلب الصراع الطبقي، عبر توفير معايي

  .ديمقراطية وثورية ، كعنصر قوة، لالرتقاء بدور أطراف حركة التحرر العربية التقدمية الديمقراطية
*************************************************************** 

6/5/2105 
طين فحسب بل يستهدف تكريس تخلف ان دورالدولة الصهيونية ووظيفتها كمشروع إمبريالي ال يستهدف فلس

 .وتبعية بلداننا العربية واحتجاز تطورها
*************************************************************** 

6/5/2105 
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من قبل كافة الفعاليات  واقع االنحطاط والتخلف والخضوع العربي الراهن يحتاج إلى وقفة تأمل ومحاسبة للنفس
  .علمانية، أحزابا  ومثقفين ومفكرين وسياسيين وفنانين وأدباء وغيرهمالديمقراطية ال

فعلى هؤالء تقع مسؤولية استعادة المبادرة لتحرير الفرد وانتزاعه التدرجي من الوالءات العصبية وااللتزامات ، الالأخالقية 
 .ة معاوالالإنسانية ، التي دفعته إليها الديكتاتورية السياسية والديكتاتورية الفكري

*************************************************************** 
6/5/2105 
 

هل انتهت الفلسفة؟ بدعوة من التجمع " عرض لمحاضرة الرفيق غازي الصوراني بعنوان .....2010-05-06
 . غزة -يوتوبيا " الشبابي من أجل المعرفة 

فة، هو حديث عن نهاية الفكر ، ونهاية الوظيفة الجوهرية المرتبطة غازي الصوراني الحديث عن نهاية الفلس.اعتبر أ
باستشراف المستقبل أو تحليل الواقع وتغييره، مشيرا  أن الحديث عن نهاية الفلسفة قد الزم تاريخها منذ بدايتها ، ويتواجد 

حديث عن البداية هو نهاية  جنبا الى جنب مع الحديث عن البدايات ، وكل حديث عن النهاية هو بداية لشيء ما ، وكل
 . ألمر آخر

هل انتهت الفلسفة ؟، وهل توقف هذا الفعل البحثي، وهل " وتساءل الصوارني عن معنى الفلسفة في إجابته على سؤال 
يمكن للبشرية إنهاء العالقة مع الفلسفة ؟ وهل يمكن لإلنسان الفرد ممارسة هذه القطيعة مع الحكمة والمعرفة ؟، مشيرا  أن 

لفلسفة هي البحث عن الحكمة والمعرفة، وال يزال الطريق إليهما منذ أقدم العصور وحتى يومنا هذا مستمرا ، الفتا  أنه إذا ا
 .كان عصرنا اليوم يتميز بشئ فإنه يتميز بكثرة األسئلة وتنوع ميادينها

هل انتهت " يوتوبيا بعنوان  "وأضاف الصوراني خالل مداخلة له في ندوة نظمها التجمع الشبابي من أجل المعرفة 
ولو عرف . لو لم يعرف شيئا  على االطالق لما استطاع السؤال. الفلسفة؟ ، أضاف أن كل من يسأل يعرف ويجهل بآن 

 .هل انتهت الفلسفة ؟ ينطلق من المعرفة ويعود إليها" كل شيء لما احتاجه، مؤكدا  أن السؤال 
فكر أو فلسفة هي الكشف عن معضلة الواقع عبر نقدها نقدا واعيا ينفذ إلى وأكد الصوراني بأن الوظيفة الجوهرية لكل 

أليس المفكر هو من يهوى " ومن ثم العمل على إزاحة المعضلة وتغيير الواقع، متساءال  ..مكنوناتها، لمعرفة قوانينها 
جوبة، معربا  عن أمله أن تتوفر صناعة السؤال وحرفة االستفهام؟ كذلك فن صناعة السؤال يستلزم اإلحاطة بالكثير من األ

هذه اإلحاطة بالمعنى النسبي لدى الشباب في التجمع الشبابي من أجل المعرفة، مشيرا  أنه بقدر ما يتملك المرء من 
 .األسئلة التي يطرحها" قدر " أجوبة، كذلك يكون 

إلى المنطق العدمي أي االعتقاد  هل انتهت الفلسفة ؟سؤاال أقرب: وأشار إلى أنه قد يبدو للبعض أن سؤال الندوة 
بأن العالم كله بما في ذلك وجود االنسان عديم القيمة وخال من أي مضمون أو معنى حقيقي، الفتا  أن السؤال هو أيضا  

اصحاب –استفسار في ظروف المأزق العربي الراهن، وسؤال يعكس ظروف الحضارة الرأسمالية والعولمة وفالسفتها 
متساءال  هل .. في ضوء ما وصلت إليه المعرفة والعلوم الحديثة الغراض تخدم النظام الرأسمالي  -اثةمدرسة ما بعد الحد

تتطابق ظروف الغرب الرأسمالي وتحوالته الفكرية على بلدان العالم الثالث عموما  وعلينا في المشرق العربي خصوصا  ، 
نتاجها الحداثي  والتنويري العقالني وامتالك المعرفة بدال  من سؤال النهاية ، أم إننا بحاجة إلى العودة إلى الفلسفة وا 

خاصة واننا في البلدان العربية نعيش حالة غير مسبوقة من االنحطاط بالمعنى السوسيولوجي ، قد تحيل هذه المجتمعات 
ان تتحول مجتمعاتها إلى  إلى إعادة مفهوم الرعية في سياق تراكم االستبداد والفقر والتخلف والتبعية في بالدنا التي يمكن
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 . نوع من تراث العبيد
باإلضافة . تعني اكتمال الميتافيزيقا وليس كمالها" نهاية الفلسفة"وشدد على أنه ليست النهاية توقف مسار الفلسفة، فعبارة 

الذي يتجمع  على كلمة المكان، حيث تصبح نهاية الفلسفة هو ذلك المكان -في األلمانية–إلى ذلك، فكلمة النهاية تحيل 
فاكتمال الميتافيزيقا، تجعل الفلسفة تتخذ نهايتها وتحتل مكانها في عصر يشهد انتصار عالم تقنوي، . فيه كل تاريخها

 تسود فيه نظرة علمية لإلنسانية كما هي فاعلة في الوسط االجتماعي
في المخطوطات االقتصادية " كارل ماركس"وأكد أن الخلفية التاريخية لمفهوم نهاية الفلسفة تعود في صياغته االولى الى 

والذي كرسه في الرد  0555عام " بؤس الفلسفة"التي عكف على كتابتها في باريس السيما كتاب ( 0555)الفلسفية  –
على برودون وتقديم نقد واف  لعالم النظرية الفلسفية في علم االقتصاد البرجوازي، مضيفا  إلى ذلك المالحظات الفلسفية 

فيورباخ ونهاية "والتي اعتمد عليها إنجلس في وضع مؤلفه النقدي المهم " التي كتبها ماركس في نقد فيورباخالمهمة 
 .والذي يشير فيه إنجلس إلى تصفية الحساب مع الوجدان الفلسفي السابق" الفلسفة الكالسيكية االلمانية

ووفقا " بضرورة نفي الفلسفة بوصفها فلسفة: "هاوأكد بأن ماركس حدد تصوره عن نهاية الفلسفة بعبارة صريحة يقول في
لهكذا تصور، فإن الماركسية تنظر الى الفلسفة على انها مجمل النشاط الفكري الذي قطعته المثالية في بناء نماذج 
الجدي تصورية متعالية على الحقيقة الواقعية او التاريخ االنساني الملموس وبذلك فإن المثالية هي فلسفة بعيدة عن الفهم 

لعالقة االنسان بالعالم ، ألنها تقدم صورة غير واقعية عن االفكار واالشياء، فهي تكرس وعيا زائفا ال يتناسب مع روح 
 . العلم والحقائق الموضوعية

بوصفه سابقا على الوجود، فهو يعتبر الفكر هو لحظة للوجود، وليس ثمة فكر قائم " للفكر"وأضاف بأن ماركس ال ينظر 
ط عقلية او ميتافيزيقية مسبقة ، وهو قبل كل شيء ال يقبل في الفكر الفلسفي ان يكون معبرا عن الروح الفردية على شرو 

 .الضيقة او النزعات اليوتوبية
لعل مقولة ماركس المعروفة في مالحظاته عن فورباخ التي تجمل عمل الفالسفة بتفسير العالم أو : " وقال الصوراني

تلخص الموقف الماركسي من الفلسفة وذلك بالمعنى الذي تكون فيه الفلسفة تطويرا وتقدما .. تغييره تأمله بينما المهمة هي
بدال من كونها تكتفي بالفهم .. من التأمل والفهم إلى التغيير، وهي مقولة تحمل في طياتها تغيرا  جوهريا في فهم الفلسفة

 ."للتغيير( أداة)والوقوف عند حدود التفسير الى كونها 
بأنه مفهوم يشمل على نهاية الفلسفة التأملية  -من وجهة النظر الماركسية" نهاية الفلسفة " وأوجز الصوراني مفهوم 

وان القول بنهاية الفلسفة انما يعكس مدى ثراء فكر ماركس وقابليته على . الخالصة او نهاية الميتافيزيقيا بصورة عامة
داخل فكر ماركس دعوة الى تخطي الفلسفة بالمفهوم المثالي القديم " ة الفلسفةنهاي"استقراء مستقبل الفلسفة، مشيرا  أن 

النظري أو ( البراكسيس)لصالح فكر ما بعد الفلسفة وهو فكر مستقبلي قائم على تغيير الخطاب الفلسفي وتعزيزه بـ
تخلص من اوهامها المرضية الممارسة لكي تكون ما بعد الفلسفة، فلسفة جديدة قائمة على نبذ الفلسفة المثالية، وال

 .وأنفاسها الميتافيزيقية التي اثبت التاريخ بؤسها ونضوبها وعدم صالحيتها لروح العصر
مستدال  على ذلك في . المابعديات أكد الصوراني أن البنية هو أساس الحداثة" وباقي " ما بعد الحداثة "أما بالنسبة لمقولة 

والتي وجد فيها أنها التكنولوجيا، مضيفا  أن قوة التكنولوجيا هي التي تحرر  بحث هربرت مركوز عن البنية في المجتمع
وهذا ما يوافق عليه هابرماس، باعتبار أن . اإلنسان، باعتبارها تضع بين يديه الوسائل الحقيقية لتمكينه من تحقيق ذاته
وهابرماس . دال  من الخرافة والعقائد الغيبيةالتكنولوجيا استمرار للتنوير الذي يصّر أنه أساس الحداثة، العتماده العقل ب

 .نفسه يرى أن الحداثة التي تمثل البنيوية ذروتها، ليست سوى استمرار لعصر التنوير
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تعني بالضبط نهاية عهد وبداية عهد جديد، نهاية مجتمع وبداية ” ما بعد“وتطرق الصوراني إلى كتاب تورين مؤكدا  أن 
ذا كان المجتمع السا. مجتمع وبالفعل لم ... بق معروفا  فإن معالم المجتمع القادم غير معروفة وال يمكن رصدها بالدقةوا 

 .إنها السقوط في المجهول” ما بعد“نستطع أن نتلمس حتى اآلن المعالم التي تشير إليها 
ولذا  النهاية،” ما بعد“إن . وراءهم عصر انصرم وأمامهم عصر مجهول: وأضاف أنها نقطة وقوف حرجة للمفكرين

سمعنا بنهاية التاريخ ونهاية اإلنسان ونهاية الشعر ونهاية الفلسفة ونهاية األخالق ونهاية القيم ونهاية األيديولوجيات 
لكنهم ال يحددون البديل ، كل ذلك في إطار نظري أو فلسفي ... وهكذا... ونهاية المكان ونهاية الذاكرة ونهاية القومية

 ."ما بعد الحداثة"تحت عنوان 
وأوضح الصوراني في هذا الجانب أن تاريخ الفلسفة بوجه عام، هو قصة تصور معين هو تصور الضرورة، فالعقل 

الضرورة ، وبالتالي فإن الفلسفة العقالنية بكل مدارسها تنكر على " عقل"على " عقال  "الفلسفي كان وما زال يفهم ذاته 
 . تعترف بغير الضرورة المنطقيةالقضايا الميتافيزيقية ضرورتها، ألن هذه الفلسفة ال

وأكد الصوراني بأن ما جلبته الحداثة ومابعدها الى الفلسفة اليوم هو تكريس اكبر عمليات هدم معرفي بذريعة افراغ 
االوهام )لصالح آفاق ومسطحات اخرى تقوم على لعبة ( الوضعية)و ( التاريخية)و(الميتافيزيقية)حمولة العقل من اوهامه 

وخلو العالم من ( الحقيقة)القائلة بضعف منطق (نيتشه)انطالقا من فكرة ال تخلو من بصمات ( يل المعرفيالتمث)و ( 
 . ( انساني)التي تؤهله الن يكون عالما (السببية التامة )او ( النسقية العقالنية)

( بموت الفلسفة)لفكرة القائلة وأكد بأن غاية ما توصلت اليها نظم المعرفة اليوم وبعد ارهاصات ومحاوالت اولية هي تلك ا
موت )و(موت اهلل)وهي امتداد لميتات اخرى مثل ( جيل دولوز)و(مشيل فوكو )كما نجدها في كامل نضوجها لدى 

الميتات الناضجة التي حولت نهايات القرن العشرين الى نهايات )تلك ( موت الفلسفة)وبالتالي ( موت المؤلف)و( االنسان
 .(الوهم)و(المعرفة)اسفرت الى رفع الحد الفاصل بين(تصورية)سلبية وانتحارات  معرفية كبرى ،ومراجعات

وأشار بأن هدف هذه المحاولة انما هي فحص وتتبع األنساق المعرفية الكبرى في اللعبة الفلسفية اليوم التي افضت الى 
اال طورا من اطوار تخطيها والذهاب  وما اذا كانت الفلسفة قد ماتت حقا؟ام ان موت الفلسفة ماهو( موت الفلسفة)مقولة 
؟ وكيف يمكن للخطاب الفلسفي المعاصر ان يحيا هو االخر داخل مشهد الموت الفلسفي المعاصر؟ وهل (ما بعدها)الى 

والحد من ( االخرين)تعد الفلسفة اليوم منظومة خاوية من االفكار والتصورات ام هي العامل األساسي في صناعة موت 
 . ي في ضوء االشكاليات الكبرى للوجود والعدمطغيانهم الوجود

واعتبر الصوراني أن فن ما بعد الحداثة ، فن يعبر دون حياء ، عن الرغبات العارمة للشباب ، ويدعو ، ألن تكون الحياة 
ير ، ، والمجتمع حيويان ، يتصفان ، بامتالك هذه الروح ، التي هي قريبة من الصرعات، والمودات ، التي تتبدل ، وتتغ

تبعا  ألذواق الشباب والمراهقين ، وهم في الوقت نفسه ، يساهمون ، في صنعه ، وتلقيه ، واالهتمام به ، والدعوة إليه 
؛كونهم جزءا  أساسيا  ، من المجتمع االستهالكي المعاصر ، والثقافة ، والمعرفة العدمية المعاصرة ، التي يعيشها اإلنسان 

 . أن يكون حاضرا  ، لصنع وجوده ، وذاته على مقاييسه ، وليس على مقاييس اآلخر المعاصر ، والتي تتطلب منه ،
وشدد الصوراني على أن كل ما تقدم يعني أن التمسك الجدلي الواعي بصيرورة الحداثة وتواصلها وامتدادها في اللحظة 

. ثة قلنا إنها الموقف من عصر التنويرالراهنة ، هو أحد أهم المخارج إلشكاليات الفلسفة المعاصرة ، فإذا أوجزنا الحدا
بعضهم يرى أن عصر التنوير اليزال مستمرا ، من أمثال هابرماس، وبعضهم يرى أن عصر التنوير ال يصلح ليكون 
ولهذا . منطلقا  للحداثة، بل الحداثة هي مواجهة الظروف الجديدة ليس بعقل القرن الثامن عشر، بل بذهنية التحليل العميق

وحجتهم في ذلك أن الحداثة هي إبعاد كل ما يؤثر في العقل أثناء . قرن العشرون قرن التحليل، أي قرن الحداثةاعتُبر ال
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 .تحليل األمور اإلنسانية إذ تعامل كأنها أشياء مادية نقاربها بعيدا  عن هوانا
ريخ، الفتا  أن هذا القول ال معنى ورد الصوراني على ما يقال كثيرا  في أيامنا من أن الحداثة أصبحت مفهوما  تخطاه التا

يصنع تاريخه، فإن هذه المقولة هي غير قابلة للتجاوز ( اإلنسان)ألنه إذا كان تعريف الحداثة هو أن . له من حيث المبدأ
تتسم دائما  بميل إلى الردة نحو  –ونحن نجتاز حاليا  مرحلة من هذا النوع  –بالمرة، إال أن مراحل األزمات الكبرى 

ال تقول إن  –أي أن اإلنسان يصنع تاريخه  –ضي ، أي ما قبل الحداثة، مشيرا  أن المقولة التي ُتعرف بها الحداثة الما
تمارس في كل لحظة من تاريخها عقالنية كاملة تتفق مع مقتضيات منطق مشروع  –بكليتها أو بجزئياتها  –البشرية 

 ."ضروريات التاريخ"مجتمعي تتجلى من خالله 
أن التطور اقترن نحو الدمج بين خطاب ما بعد الحداثة وأيديولوجيا الليبرالية المعولمة مع تطور آخر تم على وأضاف ب

فانتقل النظام الرأسمالي من مرحلة اإلزدهار الذي ساد خالل العقود التي تلت الحرب . أرضية واقع النظام الرأسمالي نفسه
كما تآكل أيضا  النمط السوفيتي في الشرق ونمط الدولة الوطنية والتحديث في . )العالمية الثانية إلى مرحلة أزمته الراهنة

وعندما انهارت دولة الرفاهية في الغرب وظهرت مرة أخرى ظواهر التفاوت المتزايد في توزيع الدخول (. العالم الثالث
 .السابقوانتشار البطالة والتهميش االجتماعي والفقر، انهارت معها أوهام الحداثة في شكلها 

وأوضح بأن جميع النواقص واإلنزالقات المذكورة هنا تدفع الفكر االجتماعي في اتجاه واحد، أال وهو التكيف مع 
ففي مقابل اإلذعان لقوانين السوق والمساهمة في هجوم . مقتضيات سيادة االقتصاد السياسي الليبرالي الخاص بمرحلتنا 

يث المبدأ، تغذي مذاهب ما بعد الحداثة وهما  وتعد باحتمال التوصل إلى مجتمع الفوضوية اليمينية المعادية للدولة من ح
فليس من الغريب أن عددا  من مفكري ما بعد الحداثة قد أعلنوا . قائم على الوفاق العام ومتحرر من الصراع األيديولوجي

الساذجة ال تقنع عدا من كان مقتنعا  من أعتقد أن هذه األطروحات " نهاية التاريخ"بل أحيانا  ". نهاية األيديولوجيات"
فهي تبدو ". تصاعد التفاهة" وأشارك هنا حكم الفيلسوف اليوناني كستوريارديس الذي يرى في مثل هذه األفكار . البداية

فهذه األفكار ال تطرح لنفسها تساؤالت حول . لي وسائل أيديولوجية رخيصة وظيفتها خدمة غدارة األزمة، ال غير
 .ية، لكنها تقبل وجودها بصفتها أمرا  واقعا  دون فتح النقاش حول حاضرها ومستقبلهاالرأسمال

فحسب ، بل هي أزمة ايديولوجية أي البحث عن ” رأسمال“واعتبر الصوراني ان أزمة النظام الرأسمالي، ليست أزمة 
ة من غير ايديولوجية فعالة تؤمن ألن أي نظام اجتماعي، ليس بقادر على االستمرار لمدة طويل. نظرية تمنحه الشرعية

 .”ثورة“له استمرارية عملية اإلنتاج في داخله، وتجعل عملية اإلنتاج قادرة على التنامي ذاتيا بحيث تحول دون حدوث 
وأضاف بأنه في ظل انتشار مفاهيم أو فلسفات ما بعد الحداثة في إطار الفوضى الفكرية الراهنة، بعد انهيار المنظومة 

ة يبدو كما لو أن سنوات المجد الذي كان ينعم به اليسار قد ولت بال رجعة، وكأن هذا اليسار، لم يعد يجد ما االشتراكي
ارتباطا  أو انعكاسا  لبشاعة العولمة الرأسمالية من ناحية . يبشر الناس به، ال أمل في مستقبل زاهر سيطرق األبواب
 .ثانية وشوق المضطهدين للخالص من واقعهم المهان من ناحية

ولفت إلى أنه في ظل تراجع وانحسار اليسار العالمي، في البلدان الرأسمالية الغربية خصوصا  ، كان من الطبيعي ، أن 
يقع هذا اليسار، في أزمة خانقة، حيث وقع القسم االكبر منه في غواية فلسفة الليبرالية الجديدة و فالسفة ما بعد الحداثة 

لنفي، والتمرد، ومع ذلك فإنهم قد أزاحوا عن الثورة أي طابع غائّي، فلقد شاؤوا أن يكونوا بذريعة تبنيهم قيم الرفض، ا
سمنت الحداثة،  الهيجليين إلى أقصى حد ممكن، وابتغوا إنقاذ اإلنسان أو ما يمكن إنقاذه، مما يعتبرونه جحيم العقل، وا 

واألمثلة أو الشواهد على ذلك كثيرة من : د المجانيوذلك من دون أن يجعلوا لهذا الجحيم أو اإلسمنت بديال  عدا التمرّ 
خالل مواقف العديد من الفالسفة ، حيث يعتقد مشيل فوكو أننا لم يعد بوسعنا أن نغير الكثير، ومع ذلك فال بد من أن 
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كثر مما يسميه على أ" بودريار"نفعل شيئا  ما؛ وينكر دريدا فكرة أن للثورة مساءا  أخيرا سنسهر احتفاال  به؛ وال يراهن 
؛في حين ( حركات معزولة أو ضمن دوائر متفردة ، لن تستطيع سوى إزعاج العولمة الرأسمالية واستبدادها)بالمتفردات 

قد مّجد اإلنسان المتمرد والذي ال قضية له في مواجهة العبث سوى التمرد المجاني؛ وأخير ا، تأتي حركة " ألبير كامي"أن 
، لكن من دون "عالم آخر ممكن"التي التحق بها كل من ديريدا وبودريار قبل وفاتهما، لترفع شعار العولمة البديلة اليوم، و 

األمر الذي يستدعي إعادة إحياء وتجديد اليسار الماركسي القادر وحده على الدعوة إلى . أي تحديد لهذا العالم اآلخر
 . التغيير الثوري لكل انظمة االضطهاد والظلم واالستغالل

،حيث أن هذا التحديد يكمن في فصل هذا المفهوم عن " نهاية"ء ذلك أقر الصوراني بصعوبة تحديد مفهوم كلمة في ضو 
مفهوم الغاية ، إذ إن كلمة نهاية ، في الفلسفة ، استعملت في غالب األحيان مقرونة بكلمة غاية وكأن النهاية ال تكون 

إلخ ... هدف الفالسفة في الحق والخير والجمال والحرية والعدالة  إال بتحقيق الغاية والوصول إليها، من هنا فلو تحقق
ألمكننا القول بنهاية الفلسفة المتعلقة بهذه األهداف، لكي تبدأ دورة جديدة من األسئلة الكبرى واألهداف أو الغايات 

 .الكبرى
وما بعد الحداثة والليبرالية * فكيكيةوالت* الفلسفات البنيوية: )وعرج الصوراني إلى عصر العولمة أواخر القرن العشرين 

الجديدة إلى جانب الفلسفة الماركسية بعد انهيار المنظومة االشتراكية وانتشار ظاهرة فوضى األفكار، مشيرا  أن الثورة 
اإلعالمية والتكنولوجية أثرت بالفعل على تصورات الفكر الفلسفي في الغرب، حيث أحالت قسما  من مشروعه المستقبلي 

، وهذا يعني أن الفكر الفلسفي يظل فكرا  مستقبليا  قادر دوما  على تقديم الرؤى ..واقع ملموس، ومعاش فعال  إلى
 .والتصورات الجديدة

فخلقت فضاء منجزا وأصبح . وأضاف بأن الفلسفة الغربية هي التي أنتجت ما هو راهن من تسريع تطوري للحياة واألشياء
ى ، في عالم محكوم بتطورات علمية وثقافية متسارعة وغير مسبوقة ،من هنا بدأ عليها االنتقال إلى فضاءات أخر 

 . الحديث عن ما بعد الحداثة، وما بعد العولمة، بذريعة االهتمام بالمستقبل
وأشار إلى أن التطورات المسارعة على جميع الصعد أدت إلى طرح أسئلة حادة ودقيقة شغلت الفكر الفلسفي مثال ما هو 

ذا ما اختفت ملكة التفكير الفلسفي هل سيتحول الفرد مع تطور العولمة مصير ال في بلدان العالم وبدرجات –فلسفة ؟ وا 
 إلى مجرد سلعة استهالكية ؟ -متفاوتة

وفي هذا الجانب تحديدا ، أشار الصوراني الى ما يمكن تسميته بـ الحقيقة الفكرية المركزية لعصر العولمة التي تتلخص 
نحن نعرف أكثر من آباءنا ، وأوالدنا سوف يعرفون أكثر مما )رد ومتسارع للمعرفة بصورة غير مسبوقة ، في تزايد مضط

، وهذه الزيادة في المعرفة ستجعل من ظهور نوع جديد من الفلسفة أمرا  ممكنا ، وهذا ال يعني أبدا  نهاية الفلسفة ( نعرف
ر ويتخطاها إلى آفاق أكبر ، قد تؤدي إلى تراجع عصر الشك ، بل تطورها وتجددها بما يتوافق مع معطيات هذا العص
 . للمعرفة" الحياة الواقعية"االبستمولوجي أو نهايته لحساب اليقين االبستمولوجي أو 

بسبب النمو الشديد للمعارف والعلوم اليقينية ، الموضوعية ، والكونية ، لم تعد إمكانية المعرفة سؤاال " وقال الصوراني 
الفلسفة ، وقد نتفق على انه من المستحيل سيكولوجيا في هذا العصر أن نأخذ مشروع ديكارت بالشكل الذي  مركزيا في

نظر إليه هو ، إذ أن الصور التقليدية للشك الديكارتي ال يمكن أن يكون لها معنى بالنسبة لنا في عصر العولمة أو 
بأبعادها الميتافيزيقية نوعا من الشك " ما بعد الحداثة"مفاهيم  عصر التراكمات المذهلة للمعرفة اليقينية ، ويمكن أن نفسر
وبعض تنويعات أو انحرافات " ما بعد البنيوية"و" التفكيك"المعاصر إذا صح التعبير ، إلى جانب فروع داعمه مثل 

عني بالحداثة فترة فإذا كنا ن( .. كما نالحظ عند ما يسمى بالمحافظين الجدد)البرجماتية صوب الميتافيزيقا والعنصرية 
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ما بعد "العقالنية والذكاء الممنهج التي بدأت مع عصر النهضة ثم عصر األنوار ، إذن نحن اليوم لسنا في عصر 
أو عصر اليقين المعرفي او ما بعد االبستمولوجي ، وفي سياق " ما بعد الشك"، بل يمكن القول أننا في عصر " الحداثة

كما يقول بحق الفيلسوف األلماني المعاصر "حظة المعاصرة، فالحداثة ال نهاية لها، صيرورة الحداثة وتواصلها في الل
 .""هابرماس

ولفت إلى أن الحديث عن نهاية الفلسفة ذك رنا بالحديث عن اعالن نهاية التاريخ وفق طرح فرنسيس فوكوياما، وهي 
ن التاريخ قد أنهى تحققه ووصل محطته األخيرة طروحات مستحدثة ال جديد فيها ، الفتا  إلى أنه سبق لهيجل أن أعلن بأ

عند نقطة تشييد الدولة البروسية، لكن حركة التطور أثبتت خطأ استنتاجات هيجل ، فالتاريخ اإلنساني لن يتوقف إلى 
 .بانتهاء الوجود البشري

إعالن آيديولوجي  وأوضح الصوراني إلى أن إعالن فوكوياما يأخذ طابعا آخر ويتغذى من غرور مختلف، وما هو سوى
آخر يرى العالم من خالل تصوره وأوهامه، أي من خالل آيديولوجيته بالتحديد، وهذا شكل من أشكال التفكير اآليديولوجي 
يقفل التاريخ ويتغاضى عن أن العالم متغير وتتغير تبعا لذلك صورته في الذهن البشري، ويعلن أن نموذجه هو التطور 

ولكنه من جانب آخر يعبر عن صلف العقل السياسي األمريكي وآيدولوجيته العنصرية . بشري العقائدي األخير للجنس ال
للتاريخ والمستقبل، باختصار إنه يمثل " صانعة"التوسعية التعبوية بكونه لم يعد يخضع للقوانين التاريخية، بل يمثل أمة 

 .دريك نيتشهاألمة السوبرمانية ويعد تتويجا عمليا ألفكار الفيلسوف األلماني فر 
ولفت إلى أن وثنية نيتشه هي وثنيه يعاد إنتاجها داخل العقل السياسي األمريكي بحسبانها وثنية اإلنسان األمريكي 

المحارب ، المستند إلى منطق الفائدة أو المصلحة كما حددته الفلسفة البرجماتية ، مشيرا  أن الفكر األمريكي هو فكر 
راد تها التي تحكم على األفكار إنطالقا  من فائدتها وليس من صدقها ، ذلك هو جوهر النظام السيطرة والقوة األحادية وا 

" " األمة السوبرمانية"الرأسمالي عموما  ، وجوهر النظام اإلمبريالي االمريكي خصوصا  ، الذي بات يعتبر نفسه نوعا  من 
وفق أفكار المحافظين الجدد التي وضعها " من ليس معنا فهو ضدنا" التي من حقها تحديد نظام القيم عبر صيغة 

الذي يمثل الخلفية الفلسفية والسياسية لتيار اليمين المتطرف في الواليات المتحدة، إن هذا النظام " ليوشتراوس"معالمها 
القيمي حدد عالقة الواليات المتحدة بشعوب العالم عموما  و شعوب البلدان الفقيرة خصوصا  من أجل االستحواذ على 

 ." واردها واستغاللها عبر الشرائح الطبقية البيروقراطية والكمبرادورية الحاكمة في البلدان الفقيرةم
وأشار إلى أن اللحظة التاريخية من فوكو و دريدا، أو مفاهيم التفكيك وما بعد الفلسفة إلى جانب تيارات ما بعد الحداثة 

صرية للتقنيات التفسيرية البنيوية وازمة المنهج في الفكر الغربي التي طلعت علينا في مرحلة تسارع مفاهيمي، ووالدة قي
إلعادة النظر بالمفهوم الفلسفي الشامل للفلسفة، بعد أن تم اهمال أو تجاوز  -في اللحظة الراهنة -المعاصر تحفزنا 

–أو الروح ، وبالتالي اإلجابة  الحقبة الكبرى من الفلسفة الحديثة والمعاصرة ومعنى الوجود سواء كان أزليا  أو نتاجا  للفكر
 .على األسئلة الكبرى المرتبطة بالعقل والحرية والطبيعة والمجتمع -من موقع الرؤية المثالية أو الرؤية المادية

( الفلسفة )وأشار إلى أن هذا التسارع المفاهيمي ، إلى جانب تسارع مظاهر العولمة وأدواتها ، دفع البعض إلى اعتبار
عن أهمية ( ميشيل فوكو)د ذهب اوانها وجف بريقها، ولم يعد مجديا الشهادة لها بالحياة ،السيما بعد أعلن مقولة قديمة،ق

البحث عن فلسفة جديدة تستطيع أن تمأل فراغ الفلسفات الكبرى، الديكارتية والهيغلية والكانطية والوجودية والماركسية، 
حين صدوره ، تكمن في أنه ينسف فكرة االستمرارية في االنتقال  الذي أثار ضجة" الكلمات واالشياء"خاصة بعد كتابه 

من مرحلة إلى أخرى ، حيث ساد لدى المفكرين والفالسفة منذ عصر النهضة إلى اليوم اعتقادا  راسخا  ، وموضوعيا  ، 
الراهنة، إال أن  بالنسبة لتواصل أو تشابك مراحل التطور الفكري أو المعرفي منذ عصر النهضة أو الحداثة حتى اللحظة
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انقطاعا  كامال  مع الحقبة  –في نفس الوقت  –جاء ليؤكد بأن حقبة لها خلفياتها الخفية التي تفسرها وتشكل " فوكو"كتاب "
 ."التي سبقتها

واعتبر الصوراني هذا التصور الذي يعده البعض نهائيا ،حول واقع الفلسفة اليوم ،انما هو طور آخر من أطوار الفلسفة 
بوصفه عرضا لما كانت الفلسفة الكالسيكية متخمة به من مشكالت زائفة وتصورات  -البد له ان يظهر الى الوجودكان 

متعالية على واقعيتها، ونقاط ضعف متحركة كانت تتناسل وتتوالى شيئا فشيئا، وبفعل االمعطيات الجديدة للحداثة الفلسفية 
فان خواءا فلسفيا كان البد لنا ان نالحظه ونعثر عليه ، أو يدفع البعض والثورات المتسارعة للعلوم االنسانية االخرى، 
 . "نهاية الفلسفة" إلى طرح السؤال أو تأكيد مفهوم ملتبس حول 

ورأى الصوراني إلى أن هذا السؤال أو التساؤل نوعا  من المشروعية المعرفية القائمة على الشك الفلسفي، ومعناه إنكار 
هو أكثر أنواع  -أي للصوراني  –مفكرون من قبل على قبولها وتصديقها، والشك الفلسفي عنده القضايا التي اتفق ال

الشك أهمية، ألنه يتصل أساسا  بنظرية المعرفة سواء أدرك السائل ذلك أم لم يدركه، ولكن حالة اإلدراك تمكن صاحبها 
ج وأداة للوصول إلى اليقين، والشك كمذهب من التمييز الحاسم بين الشك المنهجي والشك المطلق أو بين الشك كمنه

مقيم ، فالشك المنهجي يرى أو ينطلق من أن المعرفة الموضوعية ممكنة ، إذ أن الشيء في ذاته المستقل عنا وعن 
معرفتنا هو شيء يمكن معرفته، وأن في العقل قدرة على الوصول إلى اليقين النسبي أو الحقيقة النسبية وال أقول الحقيقة 

لقة أو الصوفية التي دعا إليها القديس أوغسطين في القرن الخامس واإلمام أبو حامد الغزالي في القرن الثاني عشر المط
 . الميالدي

هل انتهت الفلسفة " ولنا الحق ازاء التباس مشهد عصرنا الفكري ان نعتبر سؤ الفهم طريقا موازيا للفهم أو أن نطرح سؤال 
 " ؟

بهذا تكون .فة تعني أنها وصلت الى الموضع الذي فيه يتجمع تاريخها كله في اقصى امكانياته ولفت إلى أن نهاية الفلس
، مؤكدا  أنه ووفقا لهذا الفهم (هيجل ، هدجر، وغيرهما )قد تمت أو بلغت النهاية كما هو الحال عند العديد من الفالسفة 

وان هيدجر يرى ان مهمة الفلسفة كونها بحثا ( ميتافيزيقيةال–للمسألة الفلسفية )فان خطاب النهايات يؤشر نوعا من التمام 
للمقوالت او التجارب او االفكار كان قد وصل تمامه تماما كما نقول على ع د اء في الملعب انه قد (التعليل الغائي )في 

 .بلغ المضمار بغض النظر اذا ما كان فائزا ام خاسرا
مشيرا  أن هذا المبرر ، اب النهايات في داخل النسق الفكري الغربيوتطرق الصوراني في مداخلته في الحديث عن خط

ويفتقد لشروطه في مجالنا العربي، ألننا نعيش في زمان ثقافي وتاريخي يختلف كليا  ، بكل صوره وأنماطه ينعدم كليا  
 .وطبيعة الزمان الثقافي والتاريخي داخل النسق الغربي، وجذريا  وال يقبل القياس والمقارنة

أضاف في هذا السياق أنه الفرق الذي يظهر واضحا  ما بين زمان المجتمعات التي تعيش مرحلة ما قبل التقدم و 
وبين المجتمعات التي تعيش مرحلة ، ومجتمعات أخرى تنتمي إلى دول العالم الثالث، كحال مجتمعاتنا العربية واإلسالمية
وما قبل ، ما قبل التقدم، مرحلة ما يسمى بزمن الما قبلياتفنحن مازلنا في ، ما بعد التقدم كحال مجتمعات الغرب

بينما خطاب النهايات يبشر بمرحلة ما يسمى بزمن الما ، وما قبل المدنية إلى غير ذلك من القائمة التي تطول، الحداثة
 .وهنا أيضا  القائمة تطول، وما بعد المدنية، وما بعد الحداثة، ما بعد التقدم، بعديات

مع ذلك هم أكثر من يتحدث ، وراني مثقفينا هم أكثر من يدرك هذه المفارقة التي ال تكاد تغيب عن أذهانهمواعتبر الص
األمر الذي ، كما لو أن هذا الخطاب ينتمي إلى مجالنا العربي واإلسالمي وهو ليس كذلك بالطبع، عن خطاب النهايات

أو كأنهم ينتمون إلى ، د هؤالء المثقفين بوعي أو بدون وعييكشف عن ازدواجية أو اختالط الزمان الثقافي والتاريخي عن
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وزمن يعيشونه حسيا  وينتمي إلى مجالنا ، زمن يعيشونه ذهنيا  وينتمي إلى مجال الغرب الثقافي والتاريخي، زمنين مختلفين
 .الثقافي والتاريخي

قد تغير أو تبدل في عصر العولمة التي ، ةوأضاف بأن تقدير البعض من أن هذا التباين في األزمنة بين العوالم المختلف
بعد أن أصبح العالم متداخال  ومترابطا  بين أجزائه وعناصره المتباعدة ، جعلت العالم يعيش مكرها  على إيقاع زمن واحد

م والتطورات المذهلة في تكنولوجيا اإلعال، بفضل تقنيات العولمة، وتحول إلى ما يشبه قرية كونية، والمتناثرة من قبل
 .وشبكات االتصال وثورة المعلومات

! أم أنه فتح كوني لمن يتحكم بالعولمة وآلياتها وهو الغرب، هل نحن حقا  إزاء فتح كوني مع العولمة: " وتساءل الصوراني
، للعولمة التي تفترض صورة ونمطا  ومسلكا  أحاديا  وثابتا  ونهائيا  ، وبهذه األحادية، ولماذا نتعامل مع العولمة بهذا السكون

 .وهي ليست كذلك قطعا  
والعولمة في الصين ليست هي العولمة ، وأضاف أن العولمة في أوروبا ليست هي العولمة في بالدنا العربية أو في أفريقيا

والعولمة اليوم ليست هي العولمة بعد ربع قرن، مع تزايد االختالفات بين ، في حركتها وتموجاتها ومفاعيلها، في اليابان
وكأنها فرضت علينا ، واإلندغام فيها، دان المتقدمة والمتخلفة ، فهل تستمر في الركون إلى العولمة والخضوع لهاالبل

كراهاتها، أم نبحث ونبدأ العمل للخروج من قيود العولمة وهيمنتها وليس الخروج عليها  . سطوتها وا 
أن بعض المثقفين العرب وجدوا دهشة في خطاب  أما بالنسبة للمثقفين العرب وخطابا النهايات، أشار الصوراني إلى

وحلما  من جهة أخرى، مشيرا  إلى أنه غالبا  ما يحدث أن يبدأ بعضا من ، بوصفه خطابا  يحمل نعيا  من جهة، النهايات
ثر أو المثقفين بواكير حياتهم ثورييين أو حالمين وينتهون في أواخر حياتهم إما خداما للسلطة أو انتهازيين لمن يدفع أك

وكأن حركة التاريخ في مجالنا العربي واإلسالمي تسير نحو نكوص وأفول تجعل من ، يائسين من واقعهم ناعين له
 . االنتهازية أو النعي خطابا  مفضال  عند هذا البعض

وأشار الصوراني إلى أن السؤال األهم في هذا السياق هو الذي يتمحور حول دور المفكر أو المثقف العربي 
التي .. ا  ، في دينامية التطور المعرفي، في اللحظة الراهنة التي تتسم بالتحوالت الكبرى والتطورات المتسارعة خصوص

تكشف عن عمق همجية وبربرية النظام الرأسمالي، والذي يفرض على المثقف العربي ان يتبنى رؤية وافكارا فلسفية 
وطني والقومي ضد نظام العولمة الراسمالي وحليفه الصهيوني وسياسية تسهم في انضاج وتفعيل الحراك االجتماعي وال

 .في بالدنا من جهة وضد ثقافة التخلف والتبعية والخضوع من جهة ثانية
وهذا هو –ان الفلسفة هي الوسيط المنطقي بين العلم والثورة، فهي ايضا   –كما افترض  –اذا اتفقنا : " وقال الصوراني

ي يقوم به المثقفين عموما  والمثقف العضوي خصوصا  من أجل تغيير وتجاوز هذا الواقع نشاط فكري واعي وطليع -المهم
نبتغي المساهمة في نشر ثقافة الحوار كواحدة من وسائل شعوبنا  -عبر الوعي بالمسائل الفلسفية–المأزوم،ذلك أننا 

 ."لتقدم والحريةلمعالجة قضايانا الرئيسية في التحرر والديمقراطية و التنمية، وامتالك سبل ا
لدى هذا الفرد او  -على أي حال لست معنيا  بخلق إشكالية حول عالقة الثقافة بالوعي المشوه او المنقوص : " وأضاف

بقدر ما أدعو إلى مراجعة المفاهيم وتأملها بالمعنى التجريدي المعرفي، وتفكيكها  -ذاك ممن يطلق عليه صفة المثقف 
عادة بنائها أو تكوينها بم عادة صياغته في الواقع المعاصر ، وهو أمر لن يتم وا  ا يوفر إمكانية التعمق في المفهوم وا 

 ."تحققه ما لم يدرك هذا المثقف كافة تفاصيل واقعه المعاش
ودعا الصوراني إلى إعمال الفكر أو العقل للوصول إلى المفهوم الواضح للثقافة ارتباطا  بخصوصية الواقع وبالتفاعل 

بأنها "عرفها بجملة واحدة " جون ديوي"ين االجتهادات في تعريفاتها، فعلى سبيل المثال، الفيلسوف األمريكي معه، رغم تبا



070 

 

الثقافة رؤية ومبدأ "، لكن علي اومليل يتجاوز هذا التعميم في تعريفه للثقافة بقوله "حصيلة التفاعل بين اإلنسان وبيئته
ليم منتجة لرأسمال بشري مندمج ومنافس في عالم اليوم؟ ولهوية ليست من كيف تكون سياستنا في التربية والتع: للسياسات

ماضي وّلى، بل جواز سفر لدخول آفاق المستقبل؟ ما هي رؤيتنا لبناء اقتصاد اجتماعي ومنافس معا ، وكيف نبني 
رامة اإلنسانية؟ ذلك هو منظومة قيم تحفز على المبادرة واالبتكار، واإلنتاج وتخطيط المستقبل؟ كيف نربي على احترام الك

 .مفهوم الثقافة الذي يتوجب أن نأخذ به
وأشار الصوراني إذا كان هناك اتفاق على أن الخطابات المعرفية لفلسفة ما بعد الحداثة تعيش نوعا من العطالة 

ذا كان األمر على هذه الشاكلة في الغرب الرأسمالي ،فإن دال الت هذه االزمة واألزمة الفكرية التي أصابت الفلسفة ، وا 
نعيش الفراغ بعد ان اضعنا زمام  -المعرفية في بلداننا العربية تبرز بصورة قاتمة الى حد بعيد ، مضيفا   أننا كعرب

المبادرة وفقدنا البوصلة ، ونعاني من االحتباس النظري والعملي والعطالة في مستوى الخلق واالبداع، فسقطنا في الثرثرة 
يئا مفيدا ، ودون ان نتقدم خطوة الى األمام سواء على صعيد ابداع المفاهيم الحداثية ، أو على واللغو دون ان نقول ش

يجاد الحلول المناسبة لها، بل تقهقرنا وتراجعنا عما كنا عليه في بداية القرن  صعيد إثارة المشكالت الحقيقية لثقافتنا، وا 
لدولة القطرية المنعتقة من االستعمار، مشيرا  على ان من كان الماضي ،وفي عقد الستينات والسبعينات، مع بداية تشكل ا

حاله على هذا النحو من التصحر الثقافي، إلى جانب تواصل عملية إنتاج التخلف،فمن الطبيعي ان يشعر بفساد الوجود 
م والفلسفات والتطور وتأزم االوضاع، وي غ فل عن النمو الهائل والثورة المعرفية الكبيرة التي تحدث اليوم في دنيا العلو 

 .المنهجي في كافة الشؤون الحياتية
وخلص الصوراني إلى أنه مهما اختلفنا او اتفقنا مع هذه الطروحات أو غيرها، فإن فقدان الرؤية المتبصرة يؤدي ال محالة 

ان اليقين في أي إلى مفاقمة حالة الركود والتخلف واالستسالم لآلخر أو للميتافيزيق أو إلى الشك المطلق أي إلى فقد
 .شيء مما يعني أن الفكر العربي الحديث غير قادر على تقديم إجابات ناجعة للخروج من واقعه المهزوم

وشدد الصوراني، على ضرورة مراجعة الثقافة العربية مسارها، كي تعود لالهتمام باألسئلة الكبرى، وتقوم بإعادة إنتاج 
الجدلي مع التطورات الفلسفية الراهنة في مسار الحضارة العربية في القرن  مفاهيمها بأسلوب ومنظور جديدين بالتفاعل

الحادي والعشرين، مشيرا  أن هذه التطورات ستدفع نحو ظهور اتجاه فلسفي جديد يؤصل لمعرفة فلسفية، تأخذ في 
” جيل دولوز“أمثال ماركس و االعتبار التطورات الراهنة سواء التكنولوجية أو اإلعالمية، بدون القطيعة مع فالسفة بارزين

وأدجار موران، وميشيل فوكو والتوسير ودريدا وهابرماس من ناحية وبدون القطيعة أيضا  مع كبار الفالسفة األوروبيين 
كنوع من التأصيل الفلسفي، الذي يمكن استخدامه نظريا ومنهجيا في تطوير ..( بيكون، كانط، هوسرل، هايدغر)أمثال 

 .واقنا العربي
هذا الجانب من تحدث الصوراني عن االصولية الغربية المعاصرة ونقد الحداثة والعولمة كما اوردها هاشم صالح وفي 

وهذا ما فعله في الواقع كبار مفكري الغرب من . الذي يدعونا إلى غربلة الحداثة ونقدها لكي تصبح أكثر إنسانية وعدالة
 .إلخ.. جتماع الفرنسي بيير بورديوأمثال آالن تورين، أو يورغين هابرماس، وعالم اال

كيف تحولت الحداثة إلى آيديولوجيا قمعية، أو حتى إلى أصولية إطالقية تريد أن تفرض نفسها : " وتساءل الصوراني
من وجهة  –كيف انقلب مشروع التنوير والحداثة الى ضده، ومتى؟ الحقيقة : على العالم بدون أي نقاش؟ بمعنى آخر

لم تنقلب إلى ضدها ، بل أن شرط امتداد وتوسع مفهوم النهضة البورجوازي ارتبط بعملية التراكم أن الحداثة  -نظري
 . الرأسمالي واالستعمار واستغالل ثروات الشعوب المستعمرة

من المعلوم أن الليبرالية المتطرفة أو الجديدة، التي تسيطر على : وبهذا السياق، أشار الصوراني إلى الخطوط العريضة 
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وهي تجّسد الرأسمالية في أعلى . شرية اليوم من خالل العولمة الكاسحة، كانت قد بلغت ذروتها في عهد ريغان وتاتشرالب
 .ذراها صلفا  وغرورا  واحتقارا  للعواطف اإلنسانية

، ويبدو أن المجتمعات الغربية كانت حتى السبعينات تشتبه في األغنياء وتنظر إليهم نظرة سلبية عموما  : " واضاف
وتعتبر أن القيم األخالقية هي في جهة الفقير أو اإلنسان العادي، لكنها في الثالثين سنة األخيرة شهدت انقالبا  كامال  في 

 ..فقد أصبح الغني هو رمز النجاح والتفوق واأللمعّية ويجّسد في شخصه كل القيم اإليجابية. القيم
الفكرية، أشار الصوراني إلى أنها أصبحت مدعاة لالستهزاء والسخرية في أما القيم اإلنسانية واألخالقية وحتى الثقافية و 

مجتمعات العولمة الحضارية، متساءال  هل من أجل هذه المجتمعات ناضل فالسفة التنوير والحداثة؟ هل من أجل هذا 
يتشكل نظام المجتمع كتب جان جاك روسو خطابه الشهير عن أصل الظلم والال مساواة بين البشر؟ وهل يمكن أن 

 !عالمي جديد في ظل عولمة مجرمة كهذه؟
وأكد الصوراني أن عجز الفكر العربي المعاصر عن الفلسفة بسبب عوامل عديدة ، فالعرب علي امتداد تاريخهم الحديث 

انوا وما قد غلبوا االفكار السياسية والمعتقدات االيديولوجية المتنوعة علي تفكيرهم المعرفي فحادوا عن طرائق العقل، وك
 .زالوا يتّغلب االيديولوجي عندهم علي المعرفي

واضاف أن المعاصرون اليوم عندنا قد فتحت االجيال االولي منهم عيونها واسماعها ومشاعرها وكل جوارحها علي 
سها وقد ، وبعد ان اخذها هذا شماال وسحبها االخر يمينا وجدت االجيال الجديدة نف"التقدم " و " النهضة " ما يّسمي بـ 

افترستها مشروعات مؤدلجة ومواعظ ماللي وممنوعات ومحرمات شيوخ وخطب سياسية ازحمت بالشعارات والمقدسات 
والتعليمات، فصّمت االذان وتعطلت لغة العقل وقفل علي االلسنة واضطهدت المشاعر وكممت االفواه واختنقت 

 ..االنفاس
الخ .. ينية او المثالية او الماركسية او الوجودية او النسبية او البنيويةهل كانت الكتابة في موضوعات كالدارو : " وتساءل

فلسفة؟ هل نجحت ثقافتنا في اثراء المعرفة االنسانية نظريا وميدانيا النتاج اعمال مميزة يلتفت اليها العالم؟ حياتنا الفكرية 
 . مجرد ندوات ومؤتمرات وشعارات وخطابات

د حياتنا العربية حتي اليوم اي ثورة نقدية وفكرية حقيقية او اكاديمية منهاجية لدراسة تراثنا لماذا لم تشه: " وتساءل أيضا  
ونقده وكشف مستوراته وفضح عوارضه وتعرية مفاسده وتقويم اعوجاجاته الي جانب احترام رجاالته وثمار ابداعاته بعيدا 

ن الوعظية وتوزيع االحكام المجانية والقاء االتهامات عن النرجسية وعن التقديسية وعن التكفيرية، ومتي يتم التّخلص م
القاصمة علي االحرار والمفكرين والنقاد الحقيقيين؟ متي تفرز الحياة العربية النقاوة من المفاسد والبياض من العتمة 

العرب ( لفالسفة ا) اين : ؟؟ وتعالوا نسأل..والنظافة من االوساخ والعقل من الجهالة والحداثة بعيدا عن اقانيم التخلف
 اليوم من بحثهم عن حقائق االشياء وتوليد المعاني وتخصيب التفكير وابداعات الروح والعقل؟

لو كان لديهم فقط حركة نقدية وفكرية وفقهية اجتهادية جريئة وحرة لنفضوا عنهم وعن انفسهم وعقولهم غبار : " وقال
لو بدأت مشروعات تجديدية وتحديثية في التفكير العربي ، لو كان االختناقات وترسبات الماضويات وعفونة الواقع، نعم، 

لدينا فالسفة حقا ألنتجوا حكماء يتدبرون امر حياتنا الصعبة ولتغير وجه حياتنا العربية واسرعت خطاها نحو ركب 
 . !التحوالت في العالم كله

لعربية، مشيرا  أن هناك تناقضا  ، أو هوة كبيرة بما في ذلك بلداننا ا" العالم الثالث"وتطرق الصوراني إلى ما يسمى بـ 
بين فكر العالم الثالث وواقعه، الفتا  أن هذا العالم لم يشارك حتى في حركة التنوير العالمية، بل كان تابعا  صغيرا  جدا  

حين تراه من الناحية لها، ومع ذلك نجده من جهة يتكلم كثيرا  عن الحداثة وما بعد الحداثة كما لو كان عنصرا  فاعال ، في 
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 .العملية تابعا  ملحقا  ليس له أي مشاركة في التكنولوجيا العصرية، بل إنه لم يشارك حتى في الثورة الصناعية
وأكد الصوراني أن العالم الثالث تنقصه حتى مقومات المرحلة الصناعية، ومع ذلك يتعاطى أفكارا  متقدمة مذهلة، مما 

إن هذا العالم لم يستطع أن يقيم . قص يزيد من تعقيده ويورثه أمراضا  تزيد من هزالهيؤدي به إلى الشعور بمركب ن
ن القرون برمتها تعيش في هذا العالم، ففي الشارع الواحد تجد  المؤسسات المؤهلة لجعل المجتمع يتقدم بسوية متقاربة، وا 

 .اتآثارا  من التاريخ السابق على الميالد، كما نجد آثارا  ألحدث المخترع
لقد شكلت الحداثة قوام الفكر التنويري العربي في أطيافه المختلفة، منذ بدايته األولى في منتصف القرن ": وأضاف 

 ."0555الماضي إلى نهاياته المأساوية بعد حرب حزيران عام 
عريفاتها ، بل في شروط ما قبل الحداثة، وهي شروطنا العربية، ال ينشغل الوعي الحديث بصفات الحداثة وت: " وتابع

وهو ما يقوده إلى توزيع سؤال الحداثة إلى أسئلة متعددة أخرى تتضمن طبيعة السلطة . باألسباب التي لم تسمح بظهورها 
ممارسة " الحداثة العربية المتأخرة"وأمام هذه األسئلة ، تستظهر .. السياسية ومناهج التعليم ونتائج السيطرة االستعمارية 

 ."داثة الشفهية لُترحل قضايا الحداثة الحقيقية إلى فضاء مجهولإنشائية تستحضر الح
وأكد الصوراني أن قوى الحداثة العربية سعت، قبل هزيمة حزيران، إلى االقتراب من مواقع الدولة، غير أن الهزيمة قادت 

ومثلما أن . الحاكمة إلى سلطات سياسية متماثلة، تتساوى فيها، بنيويا  ، ممارسات الحزب الحاكم وممارسات األسرة 
إقصاء المجتمع خارج الدولة ، يضع األخيرة خارج الزمن الحديث، فإن اشتقاق شرعية السلطة من ذاتها يضع المجتمع 

 .خارج السياسة
واعتبر تقدم السلطة في العالم العربي، في صيغها المختلفة ، صورة تنتمي إلى زمن ما قبل الحداثة، ألنها تدمر في 

ز المجتمع وحيز الدولة في آن؛ تدمر الحيز األول في عالقات القهر واإلفقار ، وتحطم الحيز الثاني في ممارساتها حي
 .تحويله إلى ملكية خاصة خارج القوانين

. وأضاف بأن عالقة الطرد المتبادل بين المجتمع والسلطة في العالم العربي، تفضي إلى إشكالية التبعية والدولة التابعة
ان، فإن التسلط المعبر عن ضعفها والمكثف له ينتج ويعيد إنتاج التبعية، شرطا  لحماية السلطة وبديال  في أغلب األحي

 .عن شرعيتها الداخلية المفقودة
وبين المعرفة الكونية والتسليع الثقافي، " الموضة الفكرية"تخلط بين التملك المعرفي و " الحداثة العربية المتأخرة"واعتبر أن 
بين التملك الموضوعي للمعرفة الكونية واصطياد األمواج الثقافية، هو الذي أمد الثقافة العربية بمساهمات ولعل الفرق 

جليلة، أخذت سمة المشروع العلمي، كما هو حال كتابات عبد اهلل العروي وسمير أمين ومهدي كامل وفؤاد زكريا وياسين 
ضافة إلى الحضور العملي المتواتر ل. الحافظ وآخرين األيديولوجيا "مرجعية السوق، فإن الحداثة الرثة تأخذ بمنهج وا 
 .، كما لو كان تاريخ الثقافة منعزال  عن تاريخ المجتمعات البشرية" الثقافة العالمية"، أو بأوهام " الثقافية العالمية

منذ نهاية الحرب العالمية  وأكد بأن أزمة الفلسفة الغربية تكمن باألساس في غياب رموزها الكبيرة التي ساهمت في تألقها
، التي أنتجت ..األولى وكذلك غياب المدارس الفلسفية الكبرى مثل البنيوية والوجودية والهجلية، والظاهراتية والماركسية

لكن الحراك المعرفي والعلمي والمعلوماتي الراهن سيؤدي بالضرورة إلى إنتاج مدارس .. مناهج فكرية وأطر معرفية 
ديدة ومعاصرة، تتواصل مع ما سبقها، معلنة استمرار الفلسفة وصيرورتها بدال  من الحديث عن نهايتها، فلسفية كبرى، ج

وذلك انطالقا  من وعينا بأن الفلسفة قادرة على العمل المنهجي، والتفاعل مع المستجدات والكشف عن الحقائق، وتحليل 
ور الفلسفة النقدية ، المادية الجدلية، في االسهام الفعال ليس الظواهر المعاشة أو الظواهر الذهنية المجردة، إلى جانب د

فقط في ما يتعلق بالتأمل بل في التغيير الذي بات هدفا  أو حاجة ملحة من حاجات األغلبية الساحقة من البشر في 
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جدول أعمال الفكر  كوكبنا، إذ أننا ننفق على أن نزوع المضطهدين للتغير والثورة لم ولن يتجاوزها التاريخ، وستظل على
 .والفلسفة حتى لحظة انتقالها للحركة والتحقق في إطار صيرورة الصراع أو االختالف والتعددية

في ضوء ما تقدم أكد الصوراني على أن أهمية الفلسفة العقالنية تكمن عموما  من أجل التنوير واعمال الفكر في كل 
لفلسفة الماركسية تكمن في كونها تجمع بين إعمال الفكر والعقل من الظواهر المحيطة بنا، وهو امر هام ، لكن أهمية ا

وهي بالتالي تجيب على كل أسئلتنا إذا ... أجل التغيير والثورة على كل أشكال االضطهاد واالستغالل والقهر خصوصا  
هدف ال بد ان يحمله وهو ... ما استخدمنا منهجها المادي الجدلي وطبقناه على واقعنا الفلسطيني بصورة جدلية وواعية

 .ويناضل من اجله كل مثقف تقدمي
تحديات الصراع مع العدو الصهيوني وتحديات .. وشدد الصوراني على أن المجتمعات العربية اآلن أمام تحديات هائلة 

تبعية والتخلف تحديات ال... وتحديات التحرر واالستقالل وحق العودة والدولة المستقلة كاملة السيادة.. العولمة اإلمبريالية
تحديات االقتصاد والتنمية المستقلة ... تحديات الواقع الفلسطيني والعربي المفكك والمهزوم .. االجتماعي واالصولي 
تحديات المستقبل الذي تسوده الحرية والعدالة االجتماعية ... تحديات البطالة والفقر .. واألمن الغذائي والمياه 

بمنطلقاتها ومحدداتها –وكل ذلك مرهون بمراكمة وانضاج ومن ثم خوض المعركة الثقافية  ... واالشتراكية والوحدة العربيـة
انطالقا  من البنية، كنقطة انطالق أو ارتكاز من ناحية، وكشرط موضوعي ليس لخوض المعركة الثقافية  -السياسية 

التفاعل بين الحزب والجمهور عبر لجان داخل فصائل وأحزاب اليسار الماركسي في بلداننا العربية، بل أيضا  لضمان 
في إطار مراكمة وتشكل الوعي النقيض لكل من الثقافة الغربية الليبرالية ومن ثم إدراك األسس  –تنظيمية متخصصة 

واآلليات المطلوبة في مواجهة التحالف اإلمبريالي الصهيوني باعتبار أن تناقضنا معه هو تناقض تناحري ووجودي في 
دراك ومواجهة واقع التخلف والتبعية واإلرتهان من أجل تجاوزه في إطار الصراع السياسي الديمقراطي الداخلي  آن ، وا 

ضد التحالف الطبقي البيروقراطي الكمبرادوري المهيمن راهنا  ، بما في ذلك الصراع الديمقراطي مع كافة مكونات التيار 
ثانية بما يضمن تحقيق الوعي ووضوح الرؤية الفكرية ارتباطا   الديني السلفي أو ما يسمى باإلسالم السياسي من ناحية

بثبات الهدف ومرونة الوسائل وحركة الواقع، وهنا يكون الوعي بمثابة الشرط النوعي لبلورة وتطور ما أسماه جرامشي بـ 
 .تمهيدا  لحرب المواقع" الكتلة التاريخية"

في فترة ركود الصراع الطبقي عموما  في إيطاليا، وفي جنوبها "  جرامشي"وفي هذا السياق أشار الصوراني إلى ما طرحه 
بشكل  خاص ، حيث كانت تتجلى حينذاك ظاهرة التخلف وغياب التبلور الطبقي قياسا  بالشمال المتطور ، مضيفا أن 

كما –بلورة للطبقة غير المت" بديل "تحدث أيضا  عن دور المثقف العضوي والحزب الجمعي ، كحامل اجتماعي " جرامشي"
بهدف خلق تيار " الكتلة التاريخية"فكرته حول تأسيس " جرامشي"، وفي هذا المناخ االجتماعي بلور -هو الحال في بالدنا

" ضد أفكار السلطة والطبقة الحاكمة او السائدة آنذاك، وصوال  إلى " الهيمنة الثقافية"شعبي تقدمي يستطيع أن يحقق 
إلى القيام بدوره الطليعي في تفعيلها ونشر مبادئها وآلياتها عبر النقابات والمدارس التي دعا الحزب " حرب المواقع

الخ بهدف الوصول إلى مراكمة العناصر والمقومات المطلوبة لتحقيق الهيمنة الثقافية من قبل ...والنوادي والجمعيات
سعى إلى مركسة الحزب ووعي الواقع ت -من وجهة نظر غرامشي –الحزب على المجتمع، ما يعني أن الهيمنة الثقافية 

 .االجتماعي االقتصادي في إيطاليا في آن  واحد، ومن ثم بناء ذهنية تفكير على أساس المنهج المادي الجدلي
وفي ختام مداخلته، شدد الصوراني على أنه استهدف عبر كل ما قدمه من نصوص مكونة لهذه المحاضرة، ليس 

 -سفي أو المعرفي فحسب، بقدر ما هي أيضا  دعوة لمزيد من الحركة النضالية والمجتمعيةفقط للفهم والتأمل العقالني الفل
على جميع المستويات، بعيدا  عن كل أشكال ومظاهر الثبات أو الجمود أو  -خاصة في صفوف شاباتنا وشبابنا 
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إلى رؤية نظرية حداثية عقالنية  العقائدية من ناحية، والوعي العميق بكل مكونات واقعنا الفلسطيني والعربي باالستناد
وديمقراطية تعزز المشروع التحرري النهضوي العربي بما يمكننا من اإلسهام بصورة واضحة في تطبيق شعاراتنا 

 . وسياساتنا على طريق النضال من أجل تغيير هذا المشهد السوداوي الذي نعيشه اليوم
 

*************************************************************** 
5/5/2105 

  ... المعرفة التي نتطلع إليها... غازي الصوراني 

المعرفة التي أدعو الى امتالكها ووعيها ، هي المعرفة المشغولة بالعلم واالستكشاف المرتكز الى العقل والتجربة ، 
لواقع العربي من حالة التخلف وتخليص البحث المعرفي من سلطة السلف وقدسية األفكار ، كمدخل البد منه لتحرير ا

والتبعية والخضوع، وتحرير فكرنا العربي من حالة الجمود واالنحطاط ،ذلك ان اعتماد العقل كأداة وحيدة للتحليل ، 
صوب الدخول  –وال أقول عقلنا العربي  –والعقالنية كمفهوم يستند على المنهج العلمي الجدلي ، سيدفع بفكرنا العربي 

اهيم العقالنية التي تقوم على أن للعقل دورا  أوليا  ومركزيا  في تحليل الواقع ، والتحكم في سيرورة حركته ، ة المففي منظوم
ما لم يصبح الواقع في حد ذاته معقوال  ، أو مدركا  ، عبر الممارسة العملية في  –كما يقول هيجل  –وهو أمر غير ممكن 

نما هي أيضا  ، سياق تطبيقنا لقوانين ومقوالت الجدل ، التي  ال تكمن أهميتها في كونها قوانين لتطور الواقع فحسب وا 
خاصة في عصرنا الراهن، عصر العولمة ، الذي تتهاوى فيه كثير من النظم واألفكار . قوانين لتطور التفكير والمعرفة 

ة كأهم مورد للتنمية االقتصادية و مجتمع المعلومات ، مجتمع المعرف: والقواعد المعرفية السائدة ،لحساب الثالثية التالية 
هي حصيلة هذا االمتزاج الخفي " االجتماعية ، مجتمع التعلم والذكاء البشري واالصطناعي، فالمعرفة في هذا العصر 

إذن ، . بين المعلومات والخبرة والمدركات الحسية والقدرة على الحكم ، لتوليد معرفة جديدة قابلة بدورها للتطور واالرتقاء 
ن أمام مفهوم جديد للمعرفة، زاخر بالحركة الصاعدة صوب المستقبل بال حدود أو معوقات، اعتمادا  على ثورة نح

المعلومات واالتصاالت وعلوم الكمبيوتر والتكنترون ، والميكروبيولوجي ، والهندسة الوراثية، الى جانب العلوم الحديثة في 
خ والجغرافيا البشرية واالقتصاد ، بحيث أصبح مفهوم المعرفة المعاصر شامال  اللغة ، واالجتماع ، واالنثروبولوجيا والتاري

 -إلى حد بعيد  -لكل العلوم الطبيعية واإلنسانية في عالقة عضوية ال انفصام فيها من ناحية ، ومحصورا  في كوكبنا 
احية أخرى ، بحيث بات من غير في بلدان المركز الرأسمالي القادرة وحدها على إنتاج وتصدير العلوم والمعارف من ن

الممكن تطبيق هذا المفهوم على أوضاعنا العربية وبلدان الجنوب أو العالم الثالث عموما  دون امتالك جزءا  هاما من 
مقوماته والتفاعل مع معطياته ، واستخدام آلياته وقواعده ، كمدخل وحيد لجسر الهوة المعرفية النوعية والواسعة بيننا وبين 

لبلدان ، آخذين بعين االعتبار ان المعرفة والتغيير العملي هما جانبان مشروطان ، يتوقف كل منهما على اآلخر تلك ا
ال يخلق إال األفكار الذاتية ، وال يمكن  –على أهميته وضرورته  –بشكل تبادلي لعملية تاريخية واحدة ، فالتفكير وحده 

كهدف ( النسبية دوما ) التي هي شرط التفكير وبلوغ الحقيقة الموضوعية حل هذه اإلشكالية إال بالممارسة االجتماعية ،
عالوة على التشخيص و التحليل و استخدام البيانات  –أساس من أهداف المعرفة ال يمكن بلوغه في واقعنا العربي 

اطية وغير ملتبسة ، وبرامج اال عبر امتالكنا لرؤى ومفاهيم حداثية ، تنويرية عقالنية علمانية ديمقر  -والمعلومات الدالة 
واضحة لتجاوز اوضاع التبعية والتخلف واالستغالل واالستبداد او األزمة البنيوية الشاملة في هذا الواقع وتغييره عبر 

الممارسة، كأساس للمعرفة اإلنسانية العربية ومقياسا  لصحتها ، وبدون هذا االمتالك المعرفي يستحيل تحقيق أي خطوة 
  .تحرر والنهوض و الديمقراطية والتنمية المستقلة والتقدمنوعية صوب ال
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،لحساب  في عصرنا الراهن، عصر العولمة ، تتهاوى فيه كثير من النظم واألفكار والقواعد المعرفية السائدة
ومات ، مجتمع المعرفة كأهم مورد للتنمية االقتصادية و االجتماعية ، مجتمع التعلم والذكاء مجتمع المعل: الثالثية التالية 

هي حصيلة هذا االمتزاج الخفي بين المعلومات والخبرة والمدركات " البشري واالصطناعي، فالمعرفة في هذا العصر 
إذن ، نحن أمام مفهوم جديد للمعرفة، . االرتقاء الحسية والقدرة على الحكم ، لتوليد معرفة جديدة قابلة بدورها للتطور و 

ات، اعتمادا  على ثورة المعلومات واالتصاالت وعلوم زاخر بالحركة الصاعدة صوب المستقبل بال حدود أو معوق
الكمبيوتر والتكنترون ، والميكروبيولوجي ، والهندسة الوراثية، الى جانب العلوم الحديثة في اللغة ، واالجتماع ، 

نثروبولوجيا والتاريخ والجغرافيا البشرية واالقتصاد ، بحيث أصبح مفهوم المعرفة المعاصر شامال  لكل العلوم الطبيعية واال
في بلدان المركز  -إلى حد بعيد  -واإلنسانية في عالقة عضوية ال انفصام فيها من ناحية ، ومحصورا  في كوكبنا 

لعلوم والمعارف من ناحية أخرى ، بحيث بات من غير الممكن تطبيق هذا الرأسمالي القادرة وحدها على إنتاج وتصدير ا
المفهوم على أوضاعنا العربية وبلدان الجنوب أو العالم الثالث عموما  دون امتالك جزءا  هاما من مقوماته والتفاعل مع 

  .عة بيننا وبين تلك البلدانمعطياته ، واستخدام آلياته وقواعده ، كمدخل وحيد لجسر الهوة المعرفية النوعية والواس
*************************************************************** 

4/5/2105 
 .................تاريخية وراهنة ومستقبلية..رؤى فكرية سياسية اجتماعية 

ل العضوي بين مصالح نتيجة التداخ" الدولة الكومبرادورية " مع نهاية القرن العشرين بدأ في الظهور ما يسمى بـ 
البيروقراطية المهيمنة في الدولة من ناحية ومصالح الكومبرادور من ناحية ثانية ، دون أن يعني ذلك تبلور الطبقة 

إزالة اللبس والخلط في " البرجوازية العربية بصورة مكتملة أو ناضجة أو واضحة المعالم في بالدنا ، وهنا البد من 
، فمصطلح البرجوازية له " الرأسمالية " و " البرجوازية " بين تعبيري  – في الكتابات العربية الذي ساد طويال   –المفاهيم 

تفيد معنى التمدن في نمط وأسلوب الحياة واألفكار والنظرة ، " البرجوازية " داللة اجتماعية وسياسية وثقافية ، إذ أن كلمة 
مشتق من نمط اإلنتاج الرأسمالي ، فهو مرتبط بملكية عالقات " بينما تعبير رأسمالية كما يقول محمود عبد الفضيل 

وبالتالي فان المصطلحات أو الصفات المميزة للشرائح الرأسمالية العليا في بالدنا يمكن " اإلنتاج واالستغالل الرأسمالية 
أو برجوازية " المحاسيب  رأسمالية" أو " الطفيلية " الرأسمالية الكومبرادورية أو " تحت أوصاف  –عموما   –أن تندرج 

فئات " ، وبناء على ما تقدم ، يمكن لنا القول انه بينما يمكن الحديث عن "راسمالية الفقاعات" او " الصفقات والسمسرة 
في المجتمع العربي المعاصر ، فانه يصعب الحديث عن ظهور " المستثمرين " أو " طبقة رجال األعمال " أو " رأسمالية 

المعنى االصطالحي في السياق األوروبي ، أي تلك الطبقة التي تضطلع بمهمات النهضة والتصنيع ب" برجوازية " 
بعد أن نشأت عبر صراعها الحاد مع النظام اإلقطاعي وقامت بتصفية مؤسساته وقيمه وآثاره في " والتنمية االقتصادية 

التابعة الرثة او الكولونيالية بتعبير مهدي  -راطيةاالقتصاد والمجتمع على حد سواء ، بعكس الفئات الرأسمالية والبيروق
الحاكمة في بالدنا التي نشأت من رحم كبار المالك وأشباه اإلقطاعيين حاملة معها مساحة كبيرة من عالقاتهم  -عامل 

/ ريطاني وتراثهم وقيمهم الرجعية والمتخلفة ، سواء في إطار النظام البيروقراطي العثماني أو في إطار االستعمار الب
من التطور البطيء الذي تميز  –بهذه الدرجة أو تلك  –الفرنسي ، ثم استمرت فيما بعد في إطار دول النظام العربي 

بحالة من الفرز الطبقي تداخلت من خالله العديد من الشرائح  -ما قبل وبعد االنتفاضات العربية  –ومازااللى يومنا هذا 
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المختلفة لم تتبلور بعد على شكل طبقات محددة المعالم ، بحيث تتمكن كل طبقة منها االجتماعية ذات األصول واألنماط 
تحديد رؤيتها األيدلوجية والسياسية أو إنشاء أحزابها المعبرة عن مصالحها االقتصادية بصورة واضحة ، ينطبق ذلك على 

األولى ترتبط بخصوصية : داخلية وخارجية  ، وذلك يعود ألسباب" الطبقة العاملة " بمثل ما ينطبق على " البرجوازية " 
األنماط االجتماعية واالقتصادية التي حكمت مسار التطور االجتماعي التاريخي في بالدنا بوتائر ومعايير مختلفة تماما  
عن تلك التي حكمت مسار التطور في البلدان األوروبية ابان عصر النهضة ، أما الثانية ، األسباب الخارجية ، فهي 

عود بالدرجة األولى إلى تعمق وتكريس مظاهر التخلف والتبعية عبر الهيمنة االستعمارية الحديثة والمعاصرة التي ت
 .استطاعت في المرحلة الراهنة ، دمج بلداننا العربية بصورة ذيليه تابعة وخاضعة لنظام العولمة الرأسمالي

األحوال المأزومة بكل أبعادها ، في اللحظة التي انتقل فيها  واإلشكالية الكبرى، أن المجتمع العربي يتعرض اليوم لهذه
العالم من مرحلة تاريخية سابقة ، إلى المرحلة الجديدة أو العولمة ، بتسارع غير مسبوق ، وبمتغيرات نوعية تحمل في 

 بامتالك أدواتها طياتها ، في الحاضر والمستقبل ، تحديات غير اعتيادية ، ال يمكن امتالك القدرة على مواجهتها إال
المعرفية والعلمية ، وهو هدف ال يمكن تحقيقه في ظل استمرار بقاء السيطرة اإلمبريالية على قدراتنا عبر تحالفها غير 

المقدس مع أنظمة التبعية والخضوع في بالدنا من جهة ، او في ظل استفحال مظاهر التخلف واالستبداد من جهة ثانية 
عاملين الداخلي والخارجي ، ومواجهتهما معا  في سياق عملية التغيير المطلوبة لمجتمعنا العربي ، بما يؤكد على ترابط ال

هو ابرز اآلليات الداخلية -كما يقول جاد الكريم الجباعي  –االستالب األيدلوجي بشكليه السلفي واالغترابي " ، ذلك إن 
ى البنى والعالقات والتشكيالت القديمة ما قبل القومية ، التي تعيد إنتاج التأخر ، وتعيد إنتاج االستبداد وتحافظ عل

فالعالقة بين المستوى األيدلوجي السياسي والمستوى االجتماعي االقتصادي ، هي عالقة جدلية ، تحول كل منهما اآلخر 
لفكرية والسياسية االمر الذي يفرض على القوى الديمقراطية واليسارية ان تبادر الى الخروج من ازماتها ا" في االتجاهين 

والمجتمعية لكي تفرض وجودها وانتشارها عبر بديلها الديمقراطي القادر وحده على كسر وتجاوز حالة االستقطاب 
المرعبة بين قوى اليمين والتخلف والتبعية واالستبداد والخضوع صوب مستقبل عربي تحكمه معايير التنوير والمواطنة 

 . تراكيةوالثورة الديمقراطية بآفاقها االش
 

*************************************************************** 
4/5/4105 

ف مشروطة باالقرار وااللتزام المسبق بأن المنظمة هي الممثل .ت.مطالبة أي حركة سياسية باصالح واعادة بناء م
 الشرعي الوحيد لشعبنا

*************************************************************** 
4/5/2105 

 ... كلمة وفاء في الذكرى السادسة عشر الستشهاد رفيقنا القائد الجبهاوي المثال ربحي حداد

تحلّى بالصفات، التي يمكن من خاللها الحكم على مصداقية انتماء والتزام ( ابا رامز) الشهيد القائد الرفيق ربحي حداد 
ل ، وهي صفات أخالقية عالية،عرفها كل رفاقه عموما ورفاقه األسرى خصوصا الكادر الثوري الجبهاوي الماركسي االصي

الذين يستذكرونه دوما قائدا ومعلما وكادرا ثوريا تجلت في ممارسته داخل السجون وخارجها قيم الصدق، البساطة 
بدئية؛ والدفاع عن هوية شجاعة الموالتواضع والتقشف واالبتعاد عن االستعراض، كما تميز أيضا  بالجرأة؛ المواجهة؛ ال

الجبهة الفكرية ، الماركسية الثورية والتمسك الخالق المتجدد بها انعكاسا لواقعنا الوطني والقومي في آن واحد ، مستلهما  
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في كل ذلك سمات رفيقه القائد جورج حبش ، بمثل استلهامه للسمات التي تجسد السلوك الثوري والقيم األخالقية النبيلة 
جبهاوي، التي ركزت على تواضع العضو واستقامته وتفانيه ومثابرته ووعيه وانضباطه الحزبي ورفضه ألي شكل للكادر ال

من أشكال االنحراف التنظيمي أو الفكري أو السياسي واحترامه لرفاقه، منطلقا  في كل ذلك من قناعته بمبادئ الجبهة 
  . . السياسية والفكرية ،التى استشهد من اجلها

ثم التحق في نفس  0555، وانهى دراسته الثانوية في كلية النجاح الوطنية عام 60/0/0555فيق القائد بتاريخ ولد الر 
م وبعد 0555بعد نكسة حزيران عام . العام بجامعة االزهر في مصر انتسب الى كلية العلوم وانهى السنة الدراسية االولى

بعد  555والن اضطر الشهيد للعوده الى ارض الوطن في شهر احتالل الجزء المتبقي من فلسطين وصحراء سيناء والج
. ان حصل على دوره عسكرية من معسكر أنشاص في مصر لبناء منظمات وخاليا عسكرية كفاحية لمقاومة االحتالل

تم  0555 -. انتسب الى حركة القوميين العرب 0556 -: أهم المحطات النضالية في حياة الشهيد القائد أبو الرامز
 0555 -. شهور في بداية االحتالل االسرائيلي 6اعتقل  0555 -. ف.ت.قاله في العهد االردني بتهمة تاييد ماعت

عاما   24اعتقل بحجة مقاومة االحتالل ، وعضوية متقدمة في صفوف الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وحكم عليه 
في المؤتمر  0550 -. في الحركه الوطنيه االسيره عاما  في السجون االسرائيليه وكان القائد المؤسس 05امضى منها 

. الوطني الرابع للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تم انتخابه عضوا  في اللجنه المركزية العامة ومن ثم في المكتب السياسي
فوا تحرر من االسر في اطار عملية تبادل االسرى مع االحتالل الصهيوني وكان واحد من ثالث مواطنين أشر  0554 -

 0551 -. شهرا  في معتقل النقب بدون اية تهمة 21اعتقل اداريا   0555 -. على عملية التبادل من داخل السجون
اسابيع في مركز تحقيق بيت  4اعتقل  0552 -. اعتقل لمدة ثالث اسابيع في معتقل الظاهرية تحت التعذيب المتواصل

لشهيد من المعتقالت واصل نضاله خارج االسوار بعناد الثوار بعد أن تحرر ا. هتكفا تحت التعذيب الوحشي المتواصل
االقحاح دفاعا  عن قضيته ووطنه ومنغمسا  في هموم شعبه حتى يوم استشهاده اثناء معركه جبل النار البطوليه نابلس ، 

جبهاوي المقدام أبا شهيدنا ورفيقنا القائد المثقف الثوري ال. ...م5/5/2112حيث استشهد الرفيق في تلك المعركة بتاريخ 
المجد والخلود لرفيقنا ربحي حداد ابو الرامز ولكل ...الرامز كان وسيبقى نبراسا وبوصلة ومثال أعلى لكل رفاقه الجبهاويين

 دمتم رفاقي الجبهاويين اوفياء للمبادىء التي استشهد من اجلها القائد ابا الرامز وكل رفيقاتنا ورفاقنا الشهداء..الشهداء 
..... 

*************************************************************** 
4/5/2105 

 .... وجهة نظر للنقاش مع رفاقي واصدقائي

اإلشكالية الكبرى، أن المجتمع العربي يتعرض اليوم لهذه األحوال المأزومة بكل أبعادها ، في اللحظة التي انتقل فيها 
المرحلة الجديدة أو العولمة ، بتسارع غير مسبوق ، وبمتغيرات نوعية تحمل في  العالم من مرحلة تاريخية سابقة ، إلى

طياتها ، في الحاضر والمستقبل ، تحديات غير اعتيادية ، ال يمكن امتالك القدرة على مواجهتها إال بامتالك أدواتها 
ريالية على قدراتنا عبر تحالفها غير المعرفية والعلمية ، وهو هدف ال يمكن تحقيقه في ظل استمرار بقاء السيطرة اإلمب

س مع أنظمة التبعية والخضوع في بالدنا من جهة ، او في ظل استفحال مظاهر التخلف واالستبداد من جهة ثانية المقد
، بما يؤكد على ترابط العاملين الداخلي والخارجي ، ومواجهتهما معا  في سياق عملية التغيير المطلوبة لمجتمعنا العربي 

هو ابرز اآلليات الداخلية -كما يقول جاد الكريم الجباعي  –االستالب األيدلوجي بشكليه السلفي واالغترابي " ك إن ، ذل
التي تعيد إنتاج التأخر ، وتعيد إنتاج االستبداد وتحافظ على البنى والعالقات والتشكيالت القديمة ما قبل القومية ، 
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والمستوى االجتماعي االقتصادي ، هي عالقة جدلية ، تحول كل منهما اآلخر فالعالقة بين المستوى األيدلوجي السياسي 
االمر الذي يفرض على القوى الديمقراطية واليسارية ان تبادر الى الخروج من ازماتها الفكرية والسياسية " في االتجاهين 

سر وتجاوز حالة االستقطاب والمجتمعية لكي تفرض وجودها وانتشارها عبر بديلها الديمقراطي القادر وحده على ك
المرعبة بين قوى اليمين والتخلف والتبعية واالستبداد والخضوع صوب مستقبل عربي تحكمه معايير التنوير والمواطنة 

  .والثورة الديمقراطية بآفاقها االشتراكية
*************************************************************** 

5/5/2105 
ما الذي تنتظرونه لكي تطبقوا شعاركم هذا في مخيمات ..  مع صمود غزة" التضامن " ن بشعار يا من تصدحو

ومدن وقرى الضفة الغربية وفي مخيمات سوريا وفي مخيمات لبنان واالردن ؟ اين هي المظاهرات الشعبية في العواصم 
ارها على مواصلة النضال من اجل انهاء العربية ؟ واين هذه المظاهرات للتضامن مع اخوتكم في غزة العنيدة في اصر 

اين هي احتجاجاتكم ... االنقسام واستعادة الوحدة الوطنية ومواصلة النضال من اجل الحرية وتقرير المصير والعودة
 ؟ ام انكم تنتظرون الجمعة لكي تؤدوا صالة الغائب على غزة ؟..واعتصاماتكم وتنديداتكم 

*************************************************************** 
5/5/2105 

غزة في وحدتها الوطنية تتحدى االنقسام وتتحدى خطط ترامب والصهاينة اليهود ومعهم الصهاينة العرب المسلمين 
 .في السعودية والخليج

*************************************************************** 
5/5/2105 

فلسطيني ال يعني أبدا اختالف طبيعة األهداف الوطنية والديمقراطية فيه عن أي موقع في الحديث عن قطاع غزة ال
 .القدس وكل فلسطين

*************************************************************** 
5/5/2105 

الرغبة في االنتصار تفترض ثقافة الحوار اختيار الحوار العقالني وتجنب سلوك الكراهية وتضخيم عيوب اآلخرين، و 
 .والهيمنة

*************************************************************** 
5/5/2105 

 ...عن حكام العائلة السعودية سيئة الذكر والتاريخ

يجب السعودية هو أنه الستمرار حكم العائلة المالكة، ولضمان تحكمها بثروات النفط ، " العربية"منطق ما يسمى المملكة 
أن ُتخضع المنطقة أليديولوجية تمنعها من التفكير في التقدم، وتغرقها في متاهات وصراعات دموية، وحوارات فكرية 

 . سطحية جدا ، وهامشية جدا ، كل ذلك باسم الدين
واالشتراكية لقد لّوعها النهوض العربي في الخمسينات والستينات باسم القومية واالشتراكية، فباتت معنية بتدمير القومية 

ية، لكي تفرض الوهابية أيديولوجية عامة تحكم كل البلدان ، أي الوهاب"الدين"وكل تطلع نحو التحررالوطني والحداثة باسم 
العربية، حيث حينها تصبح هي المركز المتحكم في مجتمعات تغرق في الجهل والتخلف والتبعية والصراعات الطائفية 



081 

 

 . الدموية
د التطرف يعني ليس الحرب ضد كل الحركات االرهابية فحسب ، بل ايضا الحرب ضد بالتالي فإن الحرب ض

والبلدان الرجعية " االمارات"األيديولوجية الحاكمة في الجزيرة العربية او ما يسمى بالسعودية وغيرها من المشيخات او 
 .....التابعة والعميلة

*************************************************************** 
5/5/2105 

 ............عن التطبيع مع دولة العدو الصهيوني

في ظل استمرار االنقسام والصراع على المصالح بين حركتي فتح وحماس ، الى جانب استمرار تراجع وتخلف واستتباع 
نما عليه االنظمة العربية وتفككها ، فإن الكيان الصهيوني ال يمكن أن يكتفي بثالثة أرباع فلسطين، و  وفق نص  -ا 

، وفي سياق ذلك، عليه أن "أرض إسرائيل"أن يلتهم فلسطين بكاملها على األقل، بوصفها -المخطط العدواني الصهيوني 
 . يدمر الشعب العربي الفلسطيني ويفتته ويهمشه ويشرده ويكسر مقاومتــه

يا  على محيطه المباشر متى سنحت له الفرصة، منيا  وسياسالهيمنة اقتصاديا  وأ -وفق نفس المخطط  -كذلك عليه ايضا 
أي إلحاق المحيط المباشر به واستعماله معبرا  للمحيط العربي األوسع ومخيما للفائض السكاني العربي وسوقا للرأسمال 

 .الصهيوني واحتياطيا للعمالة الرخيصة
يا وجزءا متفوقا من المنطقة، بحيث يؤدي دورا وأخيرا وليس آخرا فعليه أن يجبر المحيط العربي على القبول به كيانا طبيع

رئيسيا في سياسة المنطقة، فيبني التحالفات للوقوف أمام أي قطر عربي تسول له نفسه الخروج من اإلطار اإلمبريالي أو 
 .مجرد التفكير بذلك

فالتطبيع هو . الكبرى "إسرائيل"من ذلك يتضح أن التطبيع هو مطلب إمبريالي صهيوني أساسي، وأداة أساسية من أدوات 
في جوهره إجبار الضحية على القبول باألمر الواقع، واقع عبوديتها، ومعاونة الجالد في استعبادها واستعباد غيرها من 

 فهل من صحوة لدى كل اطراف ومكونات حركة التحرر العربية ؟؟؟....الضحايا
*************************************************************** 

5/5/2105 
  .. في مفهوم التنوير

 ...التنوير معركة فكرية مفتوحة لتحرير الفكر العربي من الخرافات واالساطير
/ بالظلمات، أو الواضح/ ولكي نفهمه، ينبغي أن نقارن األنوار. إن مصطلح التنوير يعود إلى القرن الثامن عشر

ي ومعرفي من خالل االحتكام إلى العقل والمعرفة العلمية، ولكن المصطلح يحتوي أيضا على معنى أخالق. بالغامض
  ..فالتنوير هو رديف العقل والمعرفة العلمية ، وهو نقيض التخلف واألساطير والخرافات الدينية

لعربية إلى تعميق إن الغاية من وراء تناولي لمفهوم التنوير ، تتحدد في حاجة احزاب وفصائل الحركات الوطنية التقدمية ا
لوضوح المعرفي العلماني الديمقراطي الثوري، لمفهوم التنوير ومايحمله من مضامين تدعو الى العقالنية والمواطنة ا

والديمقراطية ونبذ العنف الطائفي وغيره، بما يحقق اسهامنا في مجابهة مظاهر التخلف االجتماعي واالقتصادي 
اليوم في بالدنا بصورة غير مسبوقة، في مشهد الظالم الراهن الذي والسياسي، بكل ابعادها المادية والفكرية، التي تنتشر 

وجد فيه التحالف اإلمبريالي الصهيوني فرصة لتكريس احتجاز تطور مجتمعاتنا العربية عبر تراث ماضوي وعالقات 
 .اقتصادية متخلفة تتطابق عبر تبعيتها مع النظام الرأسمالي العالمي
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العربي في إطار نضاله التحرري الديمقراطي من أجل استبدال وتجاوز المنطق وهنا بالضبط تتجلى مهمة اليسار 
الموروث وسلبياته المعرفية ، بمنطق العقل والمعرفة العلمانية ، والتنوير، من خالل وعينا، أن الوصول إلى الحقيقة 

تسلحين بمفاهيم التنوير والحداثة يتطلب إزالة العوائق التي تعترض التطور السياسي واالجتماعي واالقتصادي والثقافي، م
والعلمانية والديمقراطية كطريق وحيد صوب التغييروتفعيل النضال السياسي التحرري الكفاحي واالجتماعي من قلب 

 .الصراع الطبقي الزاحة واسقاط انظمة االستبداد والتخلف وتحقيق اهداف الثورة الوطنية الديمقراطية
*************************************************************** 

5/5/2105 
معظم شعوب العالم تتضامن مع شعبنا من اجل الحرية واالستقالل والعودة لكن االنقسام يبدد كل هذا التضامن وكل 

 .اماني شعبنا

 
*************************************************************** 

5/5/2105 
 .انية لتحقيق أي شعار أو هدف وطني طالما بقي ظلم االنقسام وظالمهال امك...بصراحة ووضوح 

*************************************************************** 
5/5/2105 

اذا لم يتم انهاء االنقسام ، ما هي تلك الغنيمة التي يتنازع كل من فتح وحماس عليها؟ ال شيء سوى مزيد من 
 . الهزائمالتفكك واالنهيارات و 

*************************************************************** 
5/5/2105 

إعالن "وحتى توقيع  .0691أبريل  81ظل قطاع غزة منذ الحاق الضفة الغربية للمملكة االردنية بتاريخ 
اسم ( افل الدولية والعربيةرسميا  في المح)الكارثي، الجزء الوحيد الذي بقي يحمل " 0556أوسلو سبتمبر .. المبادئ

مليون نسمة ينتمون إلى كل مدن ( 0.5) 2105فلسطين، إضافة إلى ذلك فإن مواطني القطاع الذين بلغ تعدادهم نهاية 
وقرى فلسطين، من صفد والجليل إلى يافا وعكا وحيفا على الساحل إلى اللد والرملة وجنين وطولكرم ونابلس والقدس وبئر 

منذ  –الفلسطينية، ويصبح " سفينة نوح"زة لقب وبالتالي ليس غريبا  أن يحمل قطاع غ.. الفلسطينية السبع ومعظم القرى
 .بمثابة األم الو اّلدة للهوية الوطنية الفلسطينية -النكبة حتى اللحظة الراهنة

عالن قيام0555عام " جلوب"العربية التي قادها الجنرال االنجليزي " الجيوش"فعلى أثر هزيمة  ، ومن "دولة إسرائيل" ، وا 
" خارطة"، تحددت 0555/ شباط 25ثم عقد اتفاقية الهدنة الموقعة في رودوس بين الوفدين اإلسرائيلي والمصري بتاريخ 

منطقة غزة، وبدأ فصل جديد من حياة أبناء شعبنا الفلسطيني فيها، فبعد أن كانت هذه المنطقة تعرف بلواء غزة، والتي 
المناطق الخاضعة لرقابة "أصبحت تعرف باسم ( كيلو متر مربع 06555)ية وبمساحة تبلغ ضمت أربع مدن وستين قر 
/ بيت الهيا / والنزلة / وتضمنت فقط مدينتين هما غزة وخانيونس وتسع قرى هي جباليا " القوات المصرية في فلسطين

وعلى مساحة من األراضي ال تتجاوز  رفح،/ خزاعة / عبسان الكبيرة والصغيرة / بني سهيلة / دير البلح / بيت حانون 
 .من أراضي فلسطين% 0.64كيلو متر مربع تمثل نسبة  654

قرار رئيس الجمهورية المصرية اللواء "في  0545فقد ظهر رسميا  منذ أوائل شهر كانون الثاني" قطاع غزة"أما اصطالح 
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التي تبدأ " الجديدة"ضمن حدوده " ا  لقطاع غزةمحمد نجيب، الذي يقضي بتعيين األميراالي عبد اهلل رفعت حاكما  إداري
 .كيلو متر 00-5كيلو متر وعرض يتراوح بين  54من قرية رفح جنوبا  إلى بيت حانون شماال  بطول حوالي 

*************************************************************** 
5/5/2105 

خالد في عقول وقلوب رفاقه ومحبيه في ... 0619يسان في مناسبة يوم مولده الثامن من ن..غسان كنفاني 
 فلسطين والوطن العربي

ماذا لو كان غسان كنفاني ال يزال على .. في ذكرى غسان ، وفي ظروف الحصار واالنقسام ، سأبدأ كلمتي بهذا السؤال 
على هذه الحالة من االنقسام  ، ماذا لو عاد إلى الوطن وهو"يعتكز عصا عادية ويحدق في خيبة غير عادية"قيد الحياة ؟ 

 ؟..!وتشتت الهوية والشعب والقضية ، وألقى كلمة في جمع ال يعترف بأعماله وال يستلهمها أو يهتدي بها حتى لو عرفها
. 

لقيادات سياسية استبدلت المصلحة الوطنية العليا برؤاها وبمصالحها الخاصة  -عموما  –لقد باتت قضيتنا اليوم محكومة 
النقسام والصراع بين األخوة األعداء ، يحتفل عدونا اإلسرائيلي بقيام دولته، ومرة أخرى نستعيد نحن ، ففي ظل ا

تزايد الصدام "الفلسطينيون في الذكرى الثانية والستين للنكبة ، أطياف ذكريات ماضية ، ولكن في وضع مؤسف عنوانه 
ما هي تلك الغنيمة : المشروع الوطني ال فرق ، والسؤال هو وانسداد األفق السياسي بالنسبة للدولة أو" بين قطبي الصراع

فالحرب بين .. الهائلة التي يتنازع قطبي الصراع المتصادمين عليها؟ ال شيء سوى مزيد من التفكك واالنهيارات والهزائم 
نما هزيمة جديدة لمن يزعم انه انتصر ، يؤكد  على هذا االستنتاج الفلسطيني والفلسطيني لن تحقق نصرا ألي منهما ، وا 

  .الواقع الراهن الذي يعيشه أبناء شعبنا في الوطن والشتات
كما الحديث  عن الحكيم  ووديع وأبو علي –وبالتالي فإن الحديُث عن غسان  الكاتب  الروائي المناضل  والمثقف  الجبهاوي 

وديمقراطيا من أجل ال معنى  له وال قيمة إن  -مصطفى ومحمد األسود وأحمد سعدات وكل  الثوريين لم يكن تحريضا ثوريا  
تغيير وتجاوز هذا الواقع الفلسطيني والعربي الذي بات اليوم خاضعا  ومرتهنا  للتحالف االمبريالي الصهيوني ، لكن هذه 
الخطوة ستظل بال معنى ان لم نبدأ في التحريض عبر النضال الديمقراطي الداخلي على طرفي االنقسام ، فتح وحماس، 

لذان أسهما فيما وصلت إليه أوضاُعنا الفلسطينية  من طريق  وأفق  مسدود  على كافة  الصعد السياسية واالجتماعية ال
واالقتصادية ، حيُث بات من المؤكد  لكم ولكل  أبناء  شعب نا في الوطن  والمنافي ان استمرار  هذا االنقسام هو خدمٌة صافيٌة 

لذلك أتوجه ..أعداء  الفلسطينيين والعرب وكل  فقراء العالم ،الوالياُت المتحدة االمريكية  للعدو  الصهيوني مدعوما  من أّلد  
الى كل أبناء  شعب نا وقواه السياسية ..سفينة نوح  الفلسطينية األم الوالدة للهوية الوطنية ..من هنا من قطاع  غزة  

مدن ومخيمات الضفة والقطاع وكل مخيمات الم نافي واللجوء ان يتوقفوا عن صمتهم وأن يبادروا إلى والمجتمعية في كل  
والعودةُ الى " انهاُء االنقسام  "ممارسة الضغط الشعبي الجماهيري عبر االعتصامات والمظاهرات بشعار  موحد  هو 

وطن ي سياسي االحتكام للشعب والدستور الفلسطيني ووثيقُة الوفاق الوطني، اذ ال معنى  وال قيمة  او مصداقية ألي نضال  
تنموي او اجتماعي او اقتصادي او صحي او تعليمي في .أو كفاحي في ظل هذا االنقسام وال امكانية لتحقيق  أي برنامج  

فهو أولويُة األولويات وال معنى او مصداقية أو امكانية ألي هدف  فلسطيني في الضفة او قطاع غزة او ..ظل االنقسام 
القلق  واالحباط  واليأس في صفوف أبناء  شعبنا في المنافي دون الخالص من هذه الحالة  االنقسامية التي كرست عوامل  

والمصالح الفئوية الضيقة في كيفية  ه في الوقت الذي يستمر الصراُع بين فتح وحماس على المنافع   كل أماكن تواجد 
ء االنقسام وتزايد مظاهر االحباط واليأس اقتسام سلطة  الحكم االداري الذاتي بينهما وفق برنامجين متناقضين، ما يعني بقا
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في صفوف أبناء شعب نا ، مع تزايد عدوانية العدو الصهيوني وشروطه المذلة عبر مفاوضات عبثية لن تحقق سوى المزيد 
لذلك فإن من واجب كل فلسطيني وطني مخلص ، ومن واجب من كل القوى الوطنية التي ... من التفكك وانسداد اآلفاق 

لها في االنقسام أن يبادروا جميعا  إلى تأطير الحركة الجماهيرية لكي يمارسوا معا  كل أشكال الضغط الشعبي  ال مصلحة
نا التناحري  نا الصهيوني باعتبار ان تناقض  المتصل حتى انهاء االنقسام ، لكي نستعيد معا صمود  ومقاومة  شعب نا لعدو 

اال اليه ، فلنبدأ أيها اال عبر -خوة باالستعداد  والتحضير لهذا الحراك الجماهيري ، الكفيل وحده الوحيد لن يتوجه  
بإنهاء  هذه الحالة من االنقسام  كمدخل وحيد  لصمود شعبنا ومقاومته ووحدته وتعدديته  -المظاهرات  واالعتصامات 

  .الديمقراطية
*************************************************************** 

5/5/2105 
شعبنا الذي رسم بالدم خارطة الوطن عبرتضحياته من أجل العودة والحرية واالستقالل يشعر اليوم ان االنقسام عطل 

 .تحقيق تلك االهداف
*************************************************************** 

01/5/2105 
أن  نية التي ال مصلحة لها في االنقساممن واجب كل فلسطيني وطني مخلص ، ومن واجب من كل القوى الوط

يبادروا جميعا  إلى تأطير الحركة الجماهيرية لكي يمارسوا معا  كل أشكال الضغط الشعبي المتصل حتى انهاء االنقسام ، 
اال اليه  نا التناحري الوحيد لن يتوجه   نا الصهيوني باعتبار ان تناقض  ، فلنبدأ لكي نستعيد معا صمود  ومقاومة  شعب نا لعدو 

بإنهاء  هذه  -عبر المظاهرات  واالعتصامات -أيها االخوة باالستعداد  والتحضير لهذا الحراك الجماهيري ، الكفيل وحده 
  .الحالة من االنقسام  كمدخل وحيد  لصمود شعبنا ومقاومته ووحدته وتعدديته الديمقراطية

*************************************************************** 
01/5/2105 

 . إنهاء االنقسام  هو المدخل األول والوحيد لتوفير عوامل صمود شعبنا ووحدته الوطنية وتعدديته الديمقراطية
*************************************************************** 

01/5/2105 
 ....سوريا يا حبيبتي

لتقدمية في فلسطين ولبنان وبقية البلدان العربية ، لكي تسنهض ذاتها وجماهيرها دعوة الى كل القوى الوطنية الديمقراطية ا
باالعتصامات والمظاهرات الشعبية في اللحظة الراهنة ضد مخطط العدوان االمبريالي وكل اشكال التدخل والعدوان 

ن السوري وتحويله الى الخارجي على سوريا الوطن والدولة ، وان تتداعى الفشال مخططه الهادف الى تفكيك الوط
، فلتتوحد كل الصفوف والتيارات الوطنية في هذه اللحظة صوب مزيد من المواقف والممارسات .دويالت طائفية عميلة

ضد العدوان االمبريالي، االمريكي، الفرنسي، االنجليزي ، التركي ، وضد كل من يؤيده من االنظمة الرجعية العربية في 
 .عاشت سوريا وطنا حرا موحدا وديمقراطي.السعودية وقطر والخليج 

*************************************************************** 
00/5/2105 

 ال جدوى ألي شعار عن الصمود والمقاومة والعدالة االجتماعية والديمقراطية في ظل االنقسام
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*************************************************************** 
00/5/2105 

 ...(ابو المنتصر)  في الذكرى الثالثين الستشهاد رفيقنا القائد الجبهاوي الباسل الشهيد إبراهيم الراعي
صاحب التجربة (ابا المنتصر ) استشهد رفيقنا القائد الجبهاوي البطل ابراهيم الراعي  0555في التاسع من نيسان عام 

كل خالق بين االنتماء العميق واالنصهار الثوري في صفوف الجبهة والنضال الثورية والنضالية الغنية التي جمعت بش
الوطني من ناحية ، واغتنت بإبداع نضالي ورفاقي وجماهيري وروح قتالية مقدامة من ناحية ثانية ، وهي صفات لم 

ا في لحظات الحسم ال يملك سواه" تعرف التعب أو المساومة أو الخضوع حتى النفس األخير من حياته التي قال انه 
وهي لحظات جسدت سمات رفيقنا المناضل الشهيد ابا المنتصر طوال حياته وتجربته النضالية " والمواجهة مع العدو 

" نشيد الصمود " وصموده االسطوري ، الذي استلهمه رفيقه المناضل محمود الغرباوي فكتب له خصيصا قصيدٌة بعنوان 
  :0551ة عام لألسير محمود الغرباوي في سجن نفح

ولم تتسع كل هذه ...وّصيرت سجانك الوغد قفال  وقيدا  ...وداخ المحقق في الفكرة العاقرة...هزمت الجنود...أبا المنتصر
 ما اتسع السجن والقبر...أبا المنتصر... الزنازين للمنتصر
 .ولكنه اتسع القلب فينا والفكرة الخالدة...وللقبضة الصارمة...للشفة الصامتة

و أبا المنتصر الذي ُكتبت له األناشيد واألشعار والقصائد ، وحملت العديد من العمليات العسكرية اسمه وزينت هذا ه
" لن يميتوني " الشوارع والمواقع المختلفة داخل األسر وخارجه بإسمه وصوره وتغنى بإسمه المقاتلين ، وصدق حينما قال 

للصمود ودعوة  لشحن المناضلين عموما  ولرفاقه في الجبهة الشعبية  ألنه ال زال وسيبقى حيا  فينا وأصبح اسمه رمزا  
  . "ُأصمد ُأصمد يارفيق مثل الراعي في التحقيق" خصوصا  

رحل عنا الرفيق البطل ابراهيم الراعي وترك لنا ملحمة نضالية ال يمكن نسيانها، فهو القائل أن المناضل يجب أن يكون 
ا عندما يتعلق الموقف براحته الشخصية أو حريته الشخصية ، هنا تتجلى الثورية بنكران ثوريا  في سائر المواقف ال سيم

عالء موقف الجماعة والموقف الثوري مهما بلغت التضحيات والثمن  .الذات واالنصهار الجمعي وا 
والدخول إلى قلوبهم لقد تميز رفيقنا القائد الثوري إبراهيم بقدرة فائقة على االندماج والتقرب من الناس وسبر غورهم 

فأحبه الرفاق جميعا  واعترفوا بدوره القيادي الغامر بالتواضع والمحبة واالخالق الدافئة لكل رفاقه ولكل من … وعقولهم 
عرفه ، الى جانب دوره النضالي المتميز بالصالبة والكفاحية العالية واالنصهار الكامل في قضية الحزب والثورة والوعي 

لهذا كله كان من السهل على رفيقنا المقاتل أن ينجح في تشكيل أكثر من مجموعة عسكرية . ة والسياسيةوالصالبة الفكري
قتالية استهدفت رجاالت المخابرات وحرس الحدود وعمالء االحتالل واألردن الذين كانوا يعدون الخطة للتقاسم الوظيفي 

ت سريعة وموجعة للعدو الصهيوني وعمالءه ، وخطف الجنود ، وحققت هذه المجموعات إنجازا( ف .ت.م) وشطب 
 .وأصاب الكثير منهم الذعر ودفع برجاالت األردن بالعودة إلى جحورهم وترك مشروع التقاسم الوظيفي معلقا  في الهواء

حيث وكان استشهاد رفيقنا القائد ابراهيم في زنازين العدو الصهيوني أكثر بطولة وأكثر بلوغا  لذروة الملحمة الثورية ، 
التعذيب اليومي بكل أشكال الحقد الصهيوني النازي وحيث الضغط الشديد على كل ذرة في الجسد واألعصاب النفسية ، 
وظل البطل واقفا  قبالة الموت على جسر الصمود يحفر بدمه وأعصابه أنشودة الصمود ساخرا من تهديدات الجالد بالقتل 

اد ، وكانت البطولة ، هذا هو أبا المنتصر الذي ُكتبت له األناشيد واألشعار رغم أنه كان متأكدا  من ذلك ، فكان االستشه
والقصائد ، وحملت العديد من العمليات العسكرية اسمه وزينت الشوارع والمواقع المختلفة داخل األسر وخارجه بإسمه 

حيا  فينا وأصبح اسمه رمزا   ألنه ال زال وسيبقى" لن يميتوني " وصوره وتغنى بإسمه المقاتلين ، وصدق حينما قال 
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ُأصمد ُأصمد يارفيق مثل الراعي في " للصمود ودعوة  لشحن المناضلين عموما  ولرفاقه في الجبهة الشعبية خصوصا  
 .المجد والخلود لرفيقنا القائد ابراهيم الراعي ولكل الشهداء" . التحقيق 

*************************************************************** 
00/5/2105 

شعبنا الذي رسم بالدم خارطة الوطن عبرتضحياته من أجل العودة والحرية واالستقالل يشعر اليوم ان االنقسام عطل 
 .تحقيق تلك االهداف

*************************************************************** 
00/5/2105 

  .....وجهة نظر
، وطبيعة في مجال تحديد وتوصيف الطابع العام للطبقات اوالبنى االجتماعية العربية  يظل الهم النظري والسياسي
بالنسبة لتبلور البديل الشعبي الديمقراطي اليساري على المستوى األفقي لهذا المجتع ...العملية االنتقالية هم ا  أساسيا  

تي عن القراءة الموضوعية لهذا التشوه الطبقي والتفاعل األمر الذي يفسرعزلة النخب اليسارية وعجزها الذا..العربي أو ذاك
للطبقة " كبديل("الحزب) معه من منطلق وعي اليسار لدور المثقف الثوري الماركسي العضوى بالمعنيين الفردي والجمعي

ب الصراع ، وممارسة النضال االسياسي واالجتماعي والثقافي والمطلبي الديمقراطي من قل البروليتارية غير المتبلورة
الطبقي ضد كل اشكال وادوات االستبداد والتبعية والتخلف لمرحلة طويلة نسبيا ، الى جانب نضالها الوطني التحرري 

فهل تتعظ احزاب وفصائل اليسار وتنهض لكي تتمكن من االندماج الحقيقي في اوساط ..ضد الوجود الصهيوأمريكي 
 اهداف الثورة الشعبية الديمقراطية بافاقها االشتراكية ؟؟؟الجماهير لمواصلة نضالها برؤية واضحة لتحقيق 

*************************************************************** 
02/5/2105 

ف مشروطة باالقرار وااللتزام المسبق بأن المنظمة هي الممثل .ت.مطالبة أي حركة سياسية باصالح واعادة بناء م
 .الشرعي الوحيد لشعبنا

*************************************************************** 
06/5/2105 

، وفي ظل الصراع الدموي الهادف الى تفكيك  في ظل استمرار االنقسام والصراع بين األخوة األعداء في فلسطين
التبعية واالستبداد في النظام وتجديد تخلف وتفتيت سوريا وليبيا واليمن والعراق وغيرها، الى جانب تفاقم اوضاع التخلف و 

 .!!!العربي ، بات عدونا االسرائيلي يرقص طربا بهذا المصير الذي لم يستطع تحقيقه في كل حروبه ضدنا ؟؟
تزايد الصراع بين قطبي "ومرة أخرى نستعيد نحن الفلسطينيون أطياف ذكريات ماضية ، ولكن في وضع مؤسف عنوانه 

وانسداد األفق السياسي بالنسبة للدولة أو المشروع الوطني ال فرق ، " المصالح الصراع فتح وحماس على السلطة و 
ما هي تلك الغنيمة الهائلة التي يتنازع قطبي الصراع المتصادمين عليها؟ ال شيء سوى مزيد من التفكك : والسؤال هو

نما هزيمة جديدة لمن يزعم انه فالحرب بين الفلسطيني والفلسطيني لن تحقق نصرا ألي منه.. واالنهيارات والهزائم  ما ، وا 
  .انتصر ، يؤكد على هذا االستنتاج الواقع الراهن الذي يعيشه أبناء شعبنا في الوطن والشتات

*************************************************************** 
05/5/2105 
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هو الشرط األول لدى  واقتصادية ومجتمعية إن وعي واستيعاب الواقع المعاش بكل ما يحتويه من أوضاع سياسية
كل ما يعنيه تغيير وتجاوز اوضاع االستبداد والتخلف، كضرورة لحاجة باتت مّلحة، يكون التغيير عنوانها ، مستدعيا 

استلهام مشاهد العجز العربي عموما والفلسطيني خصوصا، الذي نرسم مشهده الراهن في إطار التناقض الرئيسي 
ولة العدو الصهيوني والتحالف اإلمبريالي من ناحية، وفي بناه وتكويناته الداخلية المأزومة ، السياسية ، التناحري مع د

تباطا بأبعاد إقليمية ودولية ، تؤثر وتتأثر ، تتطلب االقتصادية واالجتماعية والطبقية والثقافية وحقوق شعبنا الوطنية ، ار 
بالمضامين النظرية للشعارات وبرامج ومفاهيم النضال الكفاحي والسياسي  من كل المعنيين بمواصلة المسيرة ، االرتقاء

والديمقراطي إلى مستويات أخالقية وعملية تؤكد مصداقيتهم والتزامهم بها، وعيا  وممارسة ، كشرط الستيضاح برنامج 
ال يذهب تشخيصا بقدر ما عمل الغد ، ورسم معالم رؤيته الغائبة ، وهذا مقصدي من إصدار الكراسات الثقافية ، الذي 

يمثل دليل عمل ، ومرشد طريق للباحث الجاد، والكادر الحزبي الملتزم ، والقائد السياسي ، ومشاريع القادة الشباب ، ليس 
من باب سد فراغ المرحلة ، ولكن من باب إضافة عتاد التسليح الفكري لنسف ترسانة الثقافة المشوهه في هذا العالم 

  ..المتغير
*************************************************************** 

05/5/2105 
 ال جدوى ألي شعار عن الصمود والمقاومة والعدالة االجتماعية والديمقراطية في ظل االنقسام

*************************************************************** 
04/5/2105 

البغيض واستعادة  صهيوني من جهة والنضال الديمقراطي من اجل انهاء االنقسامالكفاح الفلسطيني ضد العدو ال
الوحدة الوطنية التعددية من جهة ثانية ، لن يكون اي منهما ُمجديا  ، إال إذا كان كفاح ونضال مواطنين ُحّررت إرادتهم 

سي أو كفاحي في ظل االنقسام الذي وعقولهم واقالمهم وابداعهم، فال معنى وال قيمة أو مصداقية ألي نضال وطني سيا
 .فكك هويتنا ووحدتنا الوطنية ونشر مظاهر االحباط واليأس في صفوف شعبنا

*************************************************************** 
05/5/2105 

ي الديمقراطي ، أو في نضالنا وصراعنا الطبق سواء في نضالنا التحرري ضد التحالف االمبريالي الصهيوني
االجتماعي الداخلي، فان مجتمعنا الفلسطيني ومجتمعاتنا العربية بحاجة ماسة إلى مهماز يتقدم بها نحو الحداثة بكل 

مفرداتها ومفاهيمها العقالنية المتمثلة في حرية الفرد وحرية الرأي والمعتقد والكتابة تجسيدا لمفهومي المواطنة والديمقراطية 
حدة ، وبدون ذلك لن نستطيع أن ندخل الى رحاب الحداثة بما تعنيه من مفاهيم الحرية والنهوض وهي وجوه لعملة وا

 .ونحن عراه ، متخلفين وتابعين ومهزومين ومقهورين تحكمنا أنظمة االستبداد والقمع
*************************************************************** 

05/5/2105 
شرين الى يومنا هذا ، بقي مفهوم المواطنة في مجتمعاتنا العربية محصورًا في إطار نخبة منذ منتصف القرن الع

شمولية مستبدة ، األمر الذي أدى إلى ضعف " وطنية" في ظل هيمنة انظمة رجعية تابعة او انظمة  من المثقفين ،
القرن العشرين، نجد أن المفهوم السائد  انتشار هذا المفهوم ، فعندما نعود إلى األدبيات الفكرية والسياسية حتى منتصف

الحركة أوالجماعة أو السلطان أو الملك أو األمير " امير"هو مفهوم الرعية ، بمعنى أن الناس رعايا للخليفة أو اإلمام أو 



087 

 

رحلة وحتى الم–، حيث بقية الناس أو الشعوب " الجمهورية   "، وظل هذا المفهوم ساريا  حتى بعد قيام وانتشار األنظمة
رعايا السلطة أو نظام الحكم ، وهي رعية محرومة من ابسط مظاهر الحرية ، محكومة بكل مظاهر االستبداد  –الراهنة 

والقمع واالفقار واالستغالل واالفقار والبطالة ، االمر الذي يدفع بقسم كبير من هذه الشرائح االلتحاق بالجماعات 
بحيث ال يعود للسؤال عن قوة انتشار الحركات االسالموية ...عهم البائسة والحركات االسالموية بوهم الخروج من اوضا

اي معنى سوى غباء السائل او اصراره من موقع المصالح الطبقية على استمرار استغالل الفقراء واغالق ابواب التنمية 
  .والعدالة االجتماعية في وجوههم

*************************************************************** 
20/5/2105 

ثارة الحوار بين الناس وحفز التفكير والحوار  ،أفضل ما يمكن أن يحققه رأي أو فكرة ما، هو تحريك العقل وا 
ضافة خبرة إنسانية جديدة.الديمقراطي للمساهمة في حل المشكالت  .وا 

، فالفكر الجاد يعدُّ أفكاره حوارا  مع المجتمع فالحوار ال يوفر فرصة معرفة اآلخر فحسب، بل ُيؤ مِّن معرفة الذات أيضا ، 
 .وبحثا  عن اإلجابات واالستنتاجات المحكمة

كما وتفترض ثقافة الحوار اختيار الحوار العقالني، وتجنب سلوك الكراهية والخصومة واإلثارة وتضخيم عيوب اآلخرين، 
 .بونبذ أسلوب التآمر والقتل واالرها. والرغبة في االنتصار والهيمنة

*************************************************************** 
22/5/2105 

 ... المجتمعات العربية بين هيمنة التخلف وآفاق عصر التنوير

المجتمعات العربية حتى هذه اللحظة من القرن الحادي والعشرين ، لم تدخل بعد الى عصر التنوير والحريات 
تقد بسبب استمرار سيطرة وهيمنة االنظمة المستبدة والتابعة والرجعية التي تجسد أبشع المصالح الفردية وحرية الرأي والمع

الطبقية وتفرز يوميا أبشع الصراعات الطائفية والمذهبية الدموية واالفكار الغيبية المتخلفه في اطار من القهر واالستبداد 
ديمقراطية ديد الى دور طليعي من االحزاب والقوى الوطني الواالستغالل للجماهير الشعبية الفقيرة التي تتطلع بشوق ش

لقيادتها صوب التمرد والثورة من اجل الحريه واالنعتاق والعدالة وسيادة مفاهيم التنوير والعقالنية والديمقراطية بعد ان 
هر، النقيضة لمفاهيم تكشفت زيف مشهد االسالم السياسي ومحاوالته في اعادة انتاج التخلف والتبعية واالستبداد والق

الحرية والديمقراطية والعدالة التي يستحيل انتشارها وتكريسها طالما بقيت مفاهيم وأدوات التخلف وثقافته الرجعية سائدة 
وهنا تتبدى الحاجة الى وعي مفاهيم التنوير ودمجها مع مفاهيم الثورة التحررية الوطنية .... مهيمنة على مجتمعاتنا 

تلك المفاهيم التي انتشرت في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر في اوروبا فيما عرف بعصر التنوير ...الديمقراطية 
الذي لم يكن مجرد حقبة متميزة أو تغير حاسم في التاريخ اإلنساني فحسب ، بل تيارا  عقليا  حرك أوروبا كلها إبان القرن 

جاء أوروبا ومنها إلى المستعمرات األمريكية فكانت هناك الثامن عشر ، وتركز في باريس ، ثم انتشر منها في كل أر 
شبكة من الكتاب والمفكرين ، أعطت للقرن الثامن عشر تماسكا  عقليا  ملحوظا  مهد النتشار الثورات الديمقراطية 

 .واالجتماعية
قادها صفوة رواد عصر ...لقد كان التنوير حركة سياسية وعلمية وأخالقية هائلة ألغت سيطرة الكنيسة على عقول الناس

وتوماس (0541-0455)ورينيه ديكارت (0525-0450)أبرزهم فرنسيس بيكون : النهضة من الفالسفة والمفكرين 
ثم فالسفة (0515-0562)وجون لوك(0555-0562)وباروخ سبينوزا(0505-0555)واليبنتز (0555-0455)هوبز
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وجان جاك روسو ( م0555 –م 0555)وفرانسوا فولتير  (0544-0555)شارل مونتسكيو : التنوير الفرنسي من أبرزهم 
 0525) واخيرا الفلسفة االلمانية وأبرز فالسفتها عمانويل كانط (.. 0555 - 0506) وديني ديدرو ( 0555 – 0502)
فهل من ...وغيرهم( 0552-0515)ولودفيج فيورباخ(  0560 - 0551)وجورج ويلهلم فريدريك هيجل ( 0515 -

مية تنويرية عقالنية لدى الفصائل واالحزاب اليسارية الديمقراطية العربية تقود الجماهير صوب شوقها صحوة وطنية وقو 
في ) ؟؟؟ أم ان مطرقة التخلف واالستبداد والصراع الطائفي وهيمنة االنظمة الرجعية او الصهاينة العرب من غير اليهود 

 هرها ؟؟؟لها الغلبة والسيطرة على الجماهير وق(السعودية والخليج
 

*************************************************************** 
26/5/2105 

 ....... المعارك االيديولوجية أساسا اوليا في التنوير والتطور والنهوض

هي االساس األول لصعود وانتشار افكار التنوير والعقالنية  -ومازالت وستظل -المعارك االيديولوجية كانت 
االجتماعي /األساس األول لصعود عملية التطور المادي  -ومازالت-قراطية والحداثة والنهضة ، بمثل ما كانت والديم

والفكري للبشرية ونهوضها وتقدمها وتعرجاتها في مجابهة الفلسفة القديمة وفلسفة العصور الوسطى حتى القرن الرابع 
جر ين وأوغسطين والفلسفة السكوالئية الرجعية وصوال إلى رو عشر التي جسدها سقراط وأفالطون وأرسطو وأبيقور وأفلوط

ان الوصول إلى الحقيقة ويتطلب إزالة العوائق التي تعترض المعرفة "بيكون الذي طرح فكرا  نقيضا  للسكوالئية عبر إعالنه 
تى القرن الرابع عشر ، كذلك األمر في تلك المرحلة التاريخية ح" وأهمها رواسب الجهل والصمت على المفكرين الرجعيين

الخوارج : تطورت وتفاعلت وتصارعت المعارك األيديولوجية في التاريخ االسالمي بين المذاهب االسالمية المتنوعة مثل
،وجماعة المرجئة والمعتزلة والشيعة وصراعها مع المذاهب الّسنية المحافظة ، وصوال الى جماعات الزهد والتصوف 

كر جيدا  كل من الكندي والفارابي وابن سينا وابن رشد واخوان الصفا وابن خلدون ، الذين الغيبية ، وهنا علينا أن نذ
خاضوا معارك ايديولوجية ضد الفالسفة المسلمين السلفيين، من أمثال الغزالي وتلميذه ابن تيميه وابن القيم الجوزيه، حيث 

ة وهم فرسان العقل في االسالم من خوض المعارك لم يتورع الفالسفة العقالنيين المسلمين وخاصة ابن رشد والمعتزل
االيديولوجية مع خصومهم الطبقيين والسياسيين، دون أن يفكر أحد منهم في تجنب فتح معارك ايديولوجية، ولو حصل 
ذلك التجنب منهم أو من فالسفة الغرب الماديين والعقالنيين، لما كان ممكنا أن يتطور الوعي البشري وأن تتوهج روح 

نهضة والثورة السياسية والعقالنية من جهة، ولما كان ممكنا أن تشتعل الثورات الشعبية كما حصل في الثورة االمريكية ال
 .واالنجليزية والثورة الفرنسية والحركات الثورية األخرى في العالم من جهة ثانية

 
*************************************************************** 

25/5/2105 
 ... ردا على بعض االستفسارات حول جمود فصائل واحزاب اليسار العربي

ممتدا   -وما زال  –جمود الفصائل واألحزاب اليسارية لم يكن متوقفا  عند نصوص ماركس ولينين فحسب، بل كان 
قيادات متكلسة ضحلة  ومنتشرا  بحيث أصاب روح التغيير الديمقراطي الثوري لدى معظم قيادات هذه األحزاب، التي باتت

الوعي وعاجزة عن ممارسة اي شكل من اشكال التواصل والتجدد التنظيمي والمعرفي الجدلي بالمعنى الثوري االرتقائي 
،االمر الذي انعكس سلبا على عموم االعضاء ، من حيث غياب الوعي بالنظرية وغياب الوعي بمكونات الواقع 
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نهم ، الى جانب غياب الدافعية الذاتية واالخالق الثورية لدى معظمهم ، ففي غياب ي واالجتماعي والثقافي لبلدااالقتصاد
الوعي واالخالق والدافعية لدى معظم القيادات واالعضاء، ال يكون مستغربا في مثل هذه االحوال أن تتراكم االزمات 

ظيمية دون أي مخرج امام القيادات بكل مظاهرها الفكرية والسياسية والتن -ذات الطابع الشللي المشخصن  –الداخلية 
البيروقراطية المتكلسة والهابطة سياسيا وفكريا في قسم كبير منها، سوى اللجوء إلى إدارة األزمة بأزمة أخرى أشد بشاعة، 
عبر مزيد من التكتالت والشلل والمحاسيب ، مما أدى ويؤدى إلى تفاقم األوضاع المأزومة، التي انتجت بدورها مزيدا  من 

لتراجع والعزلة وتراجع االفكار والمبادىء الثورية ، وانتشار حالة من التشكيك بالماركسية ومنهجها او االرتداد عنهما ا
باتجاه االفكار الليبرالية والدينية الشكلية ، وبالتالي ظهور حالة مأزومة من االرباك والفوضى الفكرية، ولجوء بعض 

لتبرر فشلها وانتهازيتها  -والمظاهر الدينية احيانا -ر والسياسات الليبرالية قيادات وكوادر هذه األحزاب إلى األفكا
وهبوطها السياسي والفكري ورخاوتها التنظيمية ، األمر الذي ينذر باسدال الستار عليها ، ووالدة الجديد الثوري البديل ، 

ة تطال كافة مظاهر وشخوص الهبوط والتراجع، من كوادرها و قواعدها الرافضة لهذا المآل إذا لم تبدأ عملية مراجعة نقدي
فالحزب يقوى بتطهير نفسه ، وتلك خطوة ال بد منها في احزاب وفصائل اليسار العربي ، باتجاه اجراء التغيير البنيوي 
 فيها ، واحياء مبادىء ومنطلقات الحزب الثورية بالمعنى الماركسي العلمي المتجدد وفق المنهج المادي الجدلي ومن ثم
االندماج الحقيقي في مسامات ومكونات الواقع بكل جوانبه السياسية واالقتصادية والمجتمعية من على ارضية الصراع 

 .القومي التحرري وارضية الصراع الطبقي في آن واحد/ الوطني 
*************************************************************** 

25/5/2105 
ألي نضال وطني في ظل االنقسام الذي فكك هويتنا ووحدتنا الوطنية ونشر مظاهر االحباط  ال معنى وال مصداقية
 .واليأس في صفوف شعبنا

*************************************************************** 
25/5/2105 

 ............. عن آثار ومخاطر االنقسام على المجتمع الفلسطيني

ح مجتمعنا يعيش نوعا  مما أسميه أسلمة اللغة المحكية في الشارع، حيث أصبحت مساحة بسبب االنقسام ، أصب
المفردات المتداولة واسعة بدرجة ملحوظة على لغة التواصل بين الناس، على النقيض من حياة المجتمع الفلسطيني الذي 

وفي هذا السياق أشير إلى االستخدام  عموما ، وما قبل االنقسام خصوصا  ، 0555لم يعرف مثل هذه اللغة ما قبل عام 
لية، التي تأثرت بصورة مبتذلة بالثقافة الدينية الشك( الهواتف –الجوال  –االنترنت )الديني الرث لوسائل االتصال الحديثة 

إلخ في الهواتف النقالة خصوصا  ، وهنا نلمس ....حيث تستخدم العبارات الدينية أو صوت اآلذان واألدعية واآليات
مخاطر التي تصيب الهوية الوطنية والثقافة الديمقراطية الفلسطينية في اوساط شعبنا في الوطن والمنافي ، التي تأثرت ال

قطاعات واسعة منه بالثقافة الغيبية الوهابية الرجعية والطائفية والمذهبية ، وفي هذا الجانب أشير أيضا  إلى دور قسم هام 
اري الكومبرادوري والعقاري خصوصا  ، واستجابته ، بدواعي المصالح االنانية ، من القطاع الخاص الفلسطيني ، التج

لظاهرة انتشار الثقافة الدينية ، واستغاللها في مزيد من الربح عبر استيرادهم لمعظم مستلزمات المرأة المسلمة، إلى جانب 
ساويك والبراويز واآليات وغير ذلك من المواد والبخور والم" اإلسالمية"استيراد المسابح والدشاديش والسجاجيد والروائح 

، عالوة على تشجيع التعامل مع البنوك اإلسالمية والمؤسسات المصرفية " اإلسالمي"االستهالكية المستوردة ذات الطابع 
حالل اإلسالمية باإلضافة إلى تشجيع بعض المشاريع الصغيرة لتعزيز الثقافة االسالمية بذريعية االبتعاد عن الربا وال
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ونتيجة لمجمل هذه . كل هذه المؤشرات انعكست على الجماهير الشعبية الفقيرة في المدن والقرى والمخيمات . ..والحرام
المتغيرات واألوضاع المستجدة ، فقد كان من الطبيعي أن يتكرس االنقسام ، ليس فقط على المستوى السياسي ، وانما 

بحيث يصعب تجاوز هذه الحالة في األمد المنظور  -في الداخل والخارج –ته تغلغل إلى بنية المجتمع الفلسطيني وثقاف
حتى لو تمت عملية المصالحة بين فريقي االنقسام، لكنني ، وعلى الرغم من هذا االستنتاج ، فإن مركبات الهوية الوطنية 

يا  من مكونات وعيه لذاته ووجوده الفلسطينية ، بمضمونها الديمقراطي ، ستظل تمثل بالنسبة لشعبنا جزءا  أصيال  وجوهر 
ومستقبل نضاله وآماله واهدافه الوطنية التي لن تتحقق بمعزل عن هويته الوطنية الديمقراطية التوحيدية التعددية الجامعة 

 .ف.ت.في اطار م
 

*************************************************************** 
25/5/2105 

، ستظل تمثل بالنسبة لشعبنا جزءا  أصيال  وجوهريا   الفلسطينية ، بمضمونها الديمقراطي مركبات الهوية الوطنية
من مكونات وعيه لذاته ووجوده ومستقبل نضاله وآماله واهدافه الوطنية التي لن تتحقق بمعزل عن هويته الوطنية 

  .ف.ت.الديمقراطية التوحيدية التعددية الجامعة في اطار م
*************************************************************** 

25/5/2105 
آمال واهداف شعبنا الوطنية لن تتحقق بمعزل عن هويته الوطنية الديمقراطية التوحيدية التعددية الجامعة في اطار 

 . ف.ت.م
*************************************************************** 

24/5/2105 
، إال  الحركة الصهيونية التي استندت في بداية نشاتها إلى األسس العلمانية في بناء مؤسساتها أشير إلى أن

أن صعودها في بداية القرن الماضي، أعاد المرتكز الديني التوراتي ليحتل في التفكير الصهيوني مكانة موازية في 
إلى االستيطان في « المنفى»يهود من العيش في اهميتها لألسس العلمانية ، إال أننا نالحظ أيضا  أنه مع انتقال ال

النازية في " المحرقة"، بدأت مكانة التوراة باالنحسار لتحل محلها ما يسمى بـ0555أيار " الدولة"فلسطين، ثم إعالن 
ما ( يديمالحر )بع، والتي وجدت في المتطرفين المتدينين إعادة تشكيل الهوية اليهودية من غير أن ينتهي تأثير التوراة بالط

يعيد إليها تأثيرها الملموس في خدمة الجوهر السياسي للحركة الصهيونية ودولتها، األمر الذي أعاد الجدل بقوة إلى 
وسكانها من المواطنين العرب والمستوطنين الصهاينة؛ مع امكانية تفاقم الصراع " إسرائيل"إشكالية الهوية المعاصرة لـ

من السهل إيجاد حال  ديمقراطيا  لها طالما بقيت موازين القوى مختلة بين طرفي الصراع بينهما ، وهي اشكالية معقدة ليس 
العربي الصهيوني لحساب دولة العدو الصهيوني ، وهي إشكالية لن تجد حال  لها إال بهزيمة الحركة الصهيونية وتحقيق 

 .الهدف اإلستراتيجي في إقامة فلسطين الديمقراطية
راءة التاريخية، الموضوعية المتأنية لهذا الشعار ومخاطره المحتملة على مستقبل شعبنا وقضيتنا من هنا تكمن أهمية الق

  .وحقوقنا التاريخية
*************************************************************** 

24/5/2105 
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 كيف نفهم العلمانية ؟.

قة من جماهير شعوبنا العربية ، ومعهم قسم اليستهان به من أشير إلى أننا، قد نتفق جميعا  على أن األغلبية الساح
المثقفين العرب ، يتخوفون ويترددون من التعاطي الواضح والصريح مع مفهوم العلمانية وضرورته الموضوعية الراهنة ، 

مل في شعار يح" باعتبار مفهوم العلمانية حسب زعمهم،  –من منطلق انتهازية المثقف السلطوي–بل يتعاطون معه 
، بل ويحاولون تكريس االنطباع الخاطئ في الوعي الجماعي "!!!طياته أدوات الهدم والتفكيك للتراث اإلسالمي كله

، بأن هذا المفهوم يتطابق مع مفهوم اإللحاد ، مما يثير كل دواعي االنفعال العاطفي العفوي في العفوي لجماهيرنا العربية
ها التعاطي مع مفهوم العلمانية ، وهو أمر نقيض لحقائق الحياة ومستقبلها في أوساط هذه الجماهير واستنكارها ورفض

مجتمعاتنا ، بمثل ما هو نقيض لمصالح الجماهير الشعبية الفقيرة التي ال تستطيع إدراك الدوافع االنتهازية للمثقف 
كات اليسار الديمقراطي وعدم السلطوي من وراء هذا الطرح ، بسبب غياب دور المثقف الديمقراطي العضوي وأحزاب وحر 

  .تواصلها مع جماهيرها
من هنا أهمية الحاجة ، سواء في نضالنا التحرري ضد التحالف االمبريالي الصهيوني ، أو في نضالنا وصراعنا الطبقي 

ا وجهان لعملة الديمقراطي االجتماعي الداخلي، إلى مهماز يتقدم بنا نحو الحداثة والمواطنة والديمقراطية والعلمانية ، وهم
واحدة ، وبدون ذلك لن نستطيع أن ندخل الحداثة ونحن عراه ، متخلفين وتابعين ومهزومين يحكمنا الميت أكثر من 

 .الحي، الماضي أكثر من المستقبل
ية وفي هذا السياق ، البد من اإلشارة إلى أن الفقر، ُيع د من أهم كوابح النضال من أجل الديمقراطية والتنوير والعلمان

والمواطنة او النضال والصراع الطبقي، أو أي ممارسة وطنية ومجتمعية على الصعيد العام، ألن من ال يجد قوت يومه ، 
يصعب عليه أن يطالب بحرية التعبير وبقية حقوقه السياسية ، ناهيكم عن المشاركة في األحزاب والفصائل السياسية ، 

ن متطلبات الحياة له وألهله، قبل أن يمارس حق االنتخاب أو االقتراع ذلك أن الفقير ينشغل بتوفير الحد األدنى م
وقبل أن يشارك في تظاهرة أو ينضم إلى حزب سياسي أو ينشط داخل نقابة أو ( المدفوعة الثمن في كثير من الحاالت)

د يدفع األفراد ليس إلى ، وبالتالي فإن الفقر ق" يغيب العقل حين يغيب الدقيق " إلخ، وكما يقول ماركس بحق ....جمعية
 .التنازل عن حقوقهم كمواطنين فحسب، بل أيضا  يدفعهم صوب مزيد من اإلحباط واليأس والميل لالستسالم

لذلك فإن إحدى أهم مساهمات اليسار الجذرية المطلوبة في هذا الجانب ، تكمن في قدرتها على صياغة البرامج التنموية 
كريمة للعاطلين عن العمل، في إطار النضال الديمقراطي المطلبي الحازم دفاعا  عن الهادفة إلى تأمين لقمة العيش ال

قضايا جماهير الفقراء والكادحين والمضطهدين ، وذلك من خالل معايشة القوى اليسارية لهذه الجماهير والتأكيد على 
 .شعاراتها وأفكارها السياسية والطبقية المنحازة لهم ونشرها بين صفوفهم

*************************************************************** 
24/5/2105 

 ........ رسالة دافئة وصريحة الى كل رفاقي االعزاء في احزاب وفصائل اليسار العربي

لعلنا نتفق ان تفاقم مظاهر التخلف والتبعية واالستبداد واالستغالل والصراعات الطائفية في الوضع العربي الراهن ، 
ستدعي حاجتنا في كافة فصائل واحزاب اليسار العربي إلى المراجعة النقدية لتجاربنا السابقة ، ومن ثم تقييم صارم ت

ليقوموا بدورهم الطليعي  -وفق اسس ومنهجية الديمقراطية  -ألفكارنا وممارساتنا بهدف اعادة تأهيل فصائلنا واحزابنا 
لديمقراطي ، الننا نعيش حالة شكلية او مظهرية من الرضا على النفس وإلنجاز مشروعهم النضالي التحرري والثوري ا

واالرتياح تستند في معظمها الى التاريخ النضالي في المراحل الماضية وليس الى راهنية نضالنا السياسي والطبقي 
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مصداقيتنا وحضورنا في  فتراجعنا وتراكمت ازماتنا وأمراضنا وانحسر دور احزابنا وفصائلنا ، ونكاد ان نفقد...والكفاحي 
  . اوساط الجماهير

ولعل أخطر األمراض التي تعوق تطور أحزابنا ، بل تؤدي إلى تراجعها ، هوغياب الديمقراطية الداخلية وضعف وتراجع 
الوعي بالنظرية والواقع المعاش ، الى جانب ضعف الدافعية الذاتية لدى الرفاق ، وبالتالي تراجع اإليمان بالمشروع 

  . اري الثوري األصيل الذي ينحاز للطبقة العاملة والفالحين الفقراء وعموم الكادحيناليس
إن هذا التوهان والتراجع واالرتداد الفكري والسياسي ، يمثل وضعا خطيرا جدا ويساهم بقوة في مراكمة مظاهر اليمين 

وى اليسار العربي ، عالوة على تزايد المحاور داخل ق-الليبرالية الرثة واالنتهازية  -الفكري والسياسي بمختلف تالوينه 
التكتلية الشللية التي تفتقر ألي رؤية فكرية وليس لديها سوى مواقف ذاتية أنانية عززت من تخلف أحزابنا وفصائلنا 

،  الى جانب دورها في مفاقمة عوامل االزمة..وبالتالي غذت مظاهر القلق واالحباط لدى العديد من االعضاء والكوادر ..
ومن ثم مراكمة عوامل التفكك واالنهيار طالما بقيت ازمتنا على هذا الحال من التراكم المخيف دونما أي مجابهة جذرية 

فمن األمراض الكبرى التي تعرقل تطور احزابنا ، نشاهدها بوضوح في أن ....لعالجها والخروج منها صوب النهوض 
باهتمام االغلبية الساحقة من الرفاق خصوصا في الهيئات القيادية ،  العمل الفكري والتثقيف الذاتي هو آخر ما يحظى

سواء بالنسبة لوعي النظرية الماركسية وتطوراتها التجديدية أو بالنسبة لوعي حركة الواقع ومكوناته االجتماعية 
  .واالقتصادية والطبقية او بالنسبة للتثقيف والقراءة الذاتية

لد الذات وال في إطار زرع اإلحباط ،ألننا بقدر ما نحلل بدون مجاملة وبصرامة إن ما أطرحه ال يدخل في إطار ج
يماننا بمشروعنا وهويتنا الفكرية ، الماركسية المتجددة ومنهجها بما  هفواتنا ونواقصنا وأخطائنا بقدر ما يزيد اقتناعنا وا 

ء لشهدائنا واستعدادنا للتضحية من أجل تحقيق تلك يخدم واقعنا، ويزيد ايماننا واقتناعنا الواعي بمبادئنا واهدافنا والوفا
  .االهداف

إن هذا اإليمان يتأسس على الوعي بالنظرية الماركسية ومنهجها، وعلى معرفة عميقة بالواقع الموضوعي في هذا البلد 
اطية ورفاقية دافئة، العربي او ذاك ، وعلى إرادتنا القوية ودافعيتنا الذاتية بالمعنى الفردي والجمعي ضمن عالقات ديمقر 

تتجاوز كل مظاهر الجمود والتكلس ،لكي نتجاوز النواقص واألخطاء والهفوات وتخليص ذاتنا الجماعية من األمراض 
 .التي تنخرها

لذلك رفاقي االعزاء ، ال بد من إعطاء األولوية للعمل السياسي والفكري والتنظيمي بمنهجية علمية وديمقراطية والعمل 
وهذا . الجماهير الكادحة واالندماج في اوساطها ، ألنها أحد أهم شروط تأهيل احزابنا وفصائلنا لذاتهاالمباشر وسط 

التأهيل يمثل مسألة حاسمة في سيرورة التغيير التحرري الثوري والديمقراطي في بالدنا ارتباطا بتفعيل الحوار من اجل 
أ معا في بناء الحركة الماركسية العربية الموحدة من قلب استنهاض احزاب اليسار داخل كل بلد عربي اوال ، لكي نبد

اما ....فال خيار امامنا ...نضالنا المشترك في عملية الثورة القومية العربية التحررية والديمقراطية بافاقها االشتراكية 
 .االشتراكية او البربرية

*************************************************************** 
25/5/2105 

 ................. بين فتح وحماس"المصالحة "عن مفهوم المواطنة والديمقراطية بمناسبة الحديث عن 

حديثي عن مفهوم المواطنة ، يستهدف التأكيد على أن هذا المفهوم أو المبدأ، يشكل األساس أو المدخل األول لعملية 
بنية على التعددية ، سواءا  في المشاركة الشعبية في عملية الصمود االندماج وتوحيد الصف الوطني والوحدة الوطنية الم
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والنضال التحرري من أجل طرد المحتل واسترداد حقوقنا التاريخية من ناحية، أو في المشاركة الفعالة في النضال او 
وادي والجمعيات يعي، أو البلديات والنالصراع الطبقي أو أي عملية انتخابية ديمقراطية للمجلس الوطني اوالتشر 

إلخ انطالقا  من شعور الجميع بالمساواة أمام القانون العادل الذي يضمن تحقيق سيادة األغلبية، وليس ... والجامعات
  .القلة المهيمنة عبر هذه الحركة السياسية او تلك

تحرر الوطني ومقاومة وبأهمية دورهم في ظروفنا الراهنة، يكون الحديث عن ال" مجتمع المواطنين"فبدون االعتراف بـ
العدو الصهيوني او الديمقراطية نوعا من األوهام أو الشعارات االنتهازية المضللة، ال يراد بها سوى تكريس استبداد 
 .السلطة الحاكمة وتفردها، وتحقيق مصالحها بالدرجة األولى، لكي تستمر في حكمها اإلكراهي التسلطي دون ُمنازع

*************************************************************** 
25/5/2105 

تغيير  التحدي الكبير الذي يواجه الحركات واالحزاب والفصائل اليسارية الثورية العربية اليوم يجب أن يبدأ بعملية
كمها سياسي جذري ثوري وديمقراطي من منطلق الصراع الطبقي ضد أنظمة الذل واالستبداد واالستغالل والفساد التي تح

سواء باسم الليبرالية الرثة او باسم القبيلة والتخلف الرجعي او االسالم السياسي، وذلك انطالقا  من وعينا بأن هذه األنظمة 
شكلت األساس الرئيسي في تزايد واتساع الهيمنة االمبريالية على مقدرات وثروات شعوبنا العربية، كما شكلت األساس 

 .العدو اإلسرائيلي" دولة"وصلف وهمجية  الرئيسي لتزايد واتساع عنصرية
*************************************************************** 

25/5/2105 
 ...... الديمقراطية وسؤال العلمانية في مشهد اإلسالم السياسي

، ليس لنشر  حركات اإلسالم السياسي انتقلت في هذه المرحلة من حالة التهميش ، إلى حالة التأثير والفعل
نوعا  من االستنفار ألدواتها االيديولوجية أو  -بصورة مباشرة وغير مباشرة –منطلقاتها وآرائها فحسب ، بل أيضا  لتمارس 

الفكرية الغيبية المنغلقة ، في محاولة لمواجهة الفكر التنويري ، الديمقراطي، العلماني التقدمي، الوطني والقومي، لتجعل 
مقراطية والنهوض الوطني لتنوير والعقالنية والحداثة والليبرالية والعلمانية والمواطنة والدولة المدنية الديمن تهديم مفاهيم ا

والتقدم التنموي والعلمي غايتها األساسية األولى ، ومن ثم استخدام الدين السياسي ، كأداة مصالحة مع الواقع المرير 
ارجية ، خاصة وأن هذه الحركات ال تتناقض أبدا  مع النظام الرأسمالي بل وأدواته الطبقية ، الرأسمالية، الداخلية والخ

، ووفق ما "األمة اإلسالمية"أو " دولة الخالفة"تعتبر نفسها جزء ال يتجزأ منه ، ولكن بمنطلقات إسالمية عبر ما يسمى ب
 . الذي ال يختلف في جوهره عن االقتصاد الرأسمالي" االقتصاد اإلسالمي"يسمى ب

تعيش منذ اللحظة في مرحلة ( القديمة والجديدة)عني أن الحركات والفصائل واالحزاب الوطنية الديمقراطية والتقدمية ما ي
هي ليست مرحلتها ولفترة قد تمتد لسنوات ، األمر الذي يفرض على هذه القوى مراجعة كل خطابها وأساليب ممارساتها 

عادة بناء تنظيماتها من خالل الحرص على االن تشار الفعال في أوساط جماهيرها، إذ أنه بدون هذا الشرط االخير فال وا 
 . مستقبل لها

أن نتحمل سلسلة طويلة من األمراض الوراثية (قوى ديمقراطية وطنية وقومية ويسارية ) وفي مثل هذه األوضاع ، علينا 
سياسية واجتماعية أضحت في غير  الناتجة عن بقاء أساليب إنتاج بالية، تخطاها الزمن، مع ما يتبعها من عالقات

نما  محلها زمنيا ، والتي تولدها تلك األساليب، ففي مثل هذه األحوال، ليس علينا أن نعاني فقط اآلالم بسبب األحياء، وا 
، هذا التحليل الذي قصد به ماركس الدولة األلمانية آنذاك، ينطبق على كل " فالميت يكبل الحي: "بسبب الموتى أيضا  
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نا العربية عموما ، وعلى جوهر األزمة االجتماعية فيها بشكل خاص، من حيث تكريس مظاهر الصراعات مجتمعات
الطائفية الدموية في مناخات التبعية والتخلف واالستبداد واالستغالل الطبقي في إطار العالقات الرأسمالية الرثة السائدة 

صادية العربية في التفاعل مع مفهومي الديمقراطية والعلمانية فيها ، ما يعني الضعف الشديد للحاضنة االجتماعية االقت
وتطورهما، ما يتطلب من المثقف العربي الديمقراطي العلماني أن يتحمل دورا  رئيسيا  في هذه العملية، وهي عملية 

 .مشروطة باستيعاب مفهوم المثقف ودوره في هذه المرحلة الصعبة والمعقدة
 

*************************************************************** 
25/5/2105 

 .....خاطرة
اوال  اعادة بناء اليسار العربي، هو هدف بعيد، لن يتحقق بدون اعادة تجديد وبناء احزابه على المستوى القطري

ن اطراف اليسار، تمهيدا للعالقة التوحيدية الديمقراطية على المستوى القومي، وهذا يقتضي اعداد وتنفيذ اليات حوار بي
على المستويين الوطني الداخلي، والقومي، لمناقشة كافة وجهات النظر او االجتهادات من على ارضية الماركسية 

ومنهجها، وهذا يعني استبعاد بعض من كانوا في احزاب اليسار او على هامشه ويحملون وجهة نظر تقول ان الماركسية 
تحاد السوفياتي، ويقومون بالترويج ألفكار الليبرالية الجديدة بدوافع بذريعة انهيار االفشلت،سواء بذرائع ذاتية انتهازية أو 

اننا ندرك الدوافع التي تقف وراء اصحاب وجهة النظر هذه، وهي في مجملها دوافع تعبر عن . مصلحية وسياسية هابطة
–الليبرالية او الواقعية الجديدة التي تصب الياس الذاتي واالنتهازية لحساب المصالح الشخصية، تحت غطاء الديمقراطية 

في وعاء مخطط نظام العولمة االمريكي، بمثل ما ينهل هؤالء من ذلك الوعاء بذريعة  -بصورة مباشرة او غير مباشرة
المدخل التحليلي لهذه "على اي حال فان . الخ...نشر القيم الليبرالية واالصالح وحقوق االنسان والجندر والحكم الصالح

، عالوة على عدم "الزمة يشير الى عامل رئيسي، ارتبط تاريخيا  بتجربتنا جميعا ، ونقصد بذلك عدم وعينا بالماركسيةا
 .وعينا وتفاعلنا مع مكونات واقعنا المعاش بكل أبعاده االقتصادية واالجتماعية والثقافية عالوة على البعد السياسي

*************************************************************** 
25/5/2105 

، وعلى الرغم من استمرار االنقسام  على الرغم من كل ما يتعرض له شعبنا الصامد من اشكال العدوان الصهيوني
البغيض ، البد لنا من التأكيد مجددا  على أن المسألة الفلسطينية هي مسألة عربية، وأن الوجود الصهيوني مؤسس لكي 

من أجل ذلك، األمر الذي يجعل الحل محّدد في ( ولنقل قاعدة) ضع العربي، و فلسطين هي مرتكز يكون معنيا  بالو 
اإلطار العربي، انطالقا  من حقائق الصراع العربي اإلسرائيلي الراهنة، التي أكدت دون أي لبس أن اإلمبريالية ال تعتمد 

 .ن، ثانيهما هو أنظمة االستبداد و الرجعية العربيةفي سيطرتها على المنطقة على العدو الصهيوني وحده، فلها ذراعا
في  –األنظمة العربية في جبهة ضد العدو الصهيوني على صعيد نظم الحكم إنما هي " توحيد " وبالتالي فإن الدعوة إلي 

  .تعبير عن بالهة أو انتهازية سياسية أو مثالية يستحيل تحقيقها –أحسن الفروض 
ونعني هنا عالج . أسباب ضعف جبهة الشعوب  –ولو تدريجي  –إال من خالل عالج فالمشكلة إذن لن تجد حال 

  .أسباب هذا الضعف العضوي من مختلف أوجهه السياسية واأليديولوجية
وفي الميدان األيديولوجي، نرى أن إحياء محتوي شعبي تقدمي وديمقراطي للقومية العربية إنما هو أيضا شرط الزم 

 .الحتمال هذا التبلور
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لي أن تتوافر هذه الشروط تدريجيا  سوف يستمر الصراع كما  -خاصة في ظروف الواقع العربي المأساوي القائم  –وا 
فلن يكون في ذلك سوي تكريس ا للهيمنة  –" السالم"هو، بالتالي فمهما طال واستمر الحديث عن التفاوض من أجل 

أو الحلول المحسومة لدويلة قابلة للحياة أو توسيعا  للحكم الذاتي أو " السالم"والسيطرة األمريكية اإلسرائيلية باسم أوهام 
الخ ، ما يعني أن إدارة هذه المعركة من صميم مسئولية جميع شعوب المنطقة ... روابط قرى أو كونفدرالية مع األردن

 .وفي طليعتها شعبنا الفلسطيني
*************************************************************** 

25/5/2105 
ال معنى وال مصداقية ألي نضال وطني في ظل االنقسام الذي فكك هويتنا ووحدتنا الوطنية ونشر مظاهر االحباط 

 .واليأس في صفوف شعبنا
*************************************************************** 

61/5/2105 
 .هيوني عربي مسلم أشد خطرا ووقاحة من الصهاينة اليهودما يسمى بولي عهد السعودية محمد بن سلمان ص

*************************************************************** 
61/5/2105 

 ..النشأة والدالالت.. مناسبة األول من أيــار

نة شيكاغو أمام عاما  قامت البرجوازية بشنق قادة إضراب عمال هاي ماركت في مدي 062في مثل هذا اليوم قبل  -
الحشود لتجرئهم على المطالبة بتقليل ساعات العمل والمزيد من الخبز والدواء يوم األول من أيار ليس عيدا ، فال يمكن 

 .لذكرى جريمة ارتكبتها البرجوازية ضد الطبقة العاملة أن تصبح عيدا  لهم
الجمعية الوطنية لحماية "عندما تأسست  0560عام  إن المحاوالت األولى إلنشاء أول منظمة نقابية في بريطانيا كانت -

 ."النقابة الموحدة الوطنية العظمى"ت أوين تأسست على يد روبر  0565وبعد ذلك وفي عام ". العمال
 5)ساعات  5، العمال الى النضال من أجل يوم عمل من 0555وقد دعت األممية األولى في مؤتمر جنيف عام  -

وقد لقيت هذه الدعوة صدى واسعا  لدى عمال الواليات المتحدة في ( ثقافة وتعليم 5راحة ونوم،  5ساعات عمل، 
ساعات بدءا  من السبت  5، دعت منظمة فرسان العمل األميركية إلى تطبيق يوم العمل من 0555الثمانينات وفي عام 

ة مما أغضب السلطات الذي عمت فيه اإلضرابات والمظاهرات خصوصا  في المناطق الصناعي 0555األول من أيار 
وكانت مدينة شيكاغو أكثر المناطق التي شهدت تظاهرات ضخمة مطالبين بتحديد يوم عمل من ثماني . وأثار غضبها

حيث دعي  5/4/0555و  6/4وعلى أثر نجاح اإلضراب دعا عمال شيكاغو إلى تمديد االضراب يومي . ساعات
السلطات األميركية التي فتحت النيران على العمال بحجة قيام إال أنه تعرض لقمع " هاي ماركت"الجتماع سلمي في 

عامل، واعتقلت الشرطة عددا  من القادة ( مائتي) 211العمال بإطالق النار على الشرطة، مما أدى إلى مقتل أكثر من 
  .سنة 04سنوات و  6النقابيين حكمت على ثمانية منهم باإلعدام وسجنت البقية لسنوات تراوحت بين 

إلى اعتبار األول من أيار يوما   0555، فقد دعت األممية الثانية عام 0555على أثر المجزرة التي حدثت في أيار و  -
عالميا  للعمال، يرمز الى تحركهم ونضالهم من أجل حقهم في العمل والراحة والثقافة والتعليم، وحددت األممية الثانية 

  .مناسبةيوما  لبدء االحتفال بال 0551األول من أيار 
، بدأ العمال في دول أوروبا المختلفة باالحتفال بالمناسبة، ثم انتشرت االحتفاالت إلى مختلف 0551ومنذ األول من أيار 
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  .دول العالم ،حتى أصبح األول من أيار رمزا  لوحدة العمال
م األغر ما زالت تمثل الطموح األول من أيار مناسبة انطبعت عند أجيال متعاقبة ، الن الفكرة التي جسدها ذلك اليو  -

 . اإلنساني األكثر شمولية واألكثر عدالة واألكثر حرية لكل جماهير العمال وكل المضطهدين والكادحين
مناسبة االول من ايار رمز األحزاب العمالية في البداية وحلم وحدتهم الطبقية وتضامنهم العابر للقوميات والشعوب 

 .الحق صوب تأسيس أممية ديمقراطية وثوريةوهي رمز تحرر وثورة في زمن ..
 

*************************************************************** 
61/5/2105 

 ... عن العمال والفقراء في الوطن العربي....في مناسبة األول من أيار 

ونسبة العاطلين عن العمل منهم  مليون عامل،( 025)بحوالي  2105يقدر إجمالي القوى العاملة في الوطن العربي عام 
مليون نسمة ، باالضافة إلى  5451= أفراد لالسرة  5معدل االعالة   Xمليون عامل 0551أو ما يعادل % 04حوالي 
منهم % 51مليون نسمة، أكثر من  021= أفراد   X 4لألسرة$ 211مليون عامل دخلهم الشهري أقل من  61حوالي 

ذا ( الصومال/ تونس/ المغرب / فلسطين / األردن / اليمن/ السودان/ مصر)فطية داخل البلدان العربية غير الن وا 
مليون نسمة، يصبح  04المشردين من العراق وسوريا بسبب تفاقم الصراع الدموي الطائفي، الذين يزيد عددهم عن  أضفنا

% 62.2مليون نسمة ، بنسبة  025ة مجموع االفراد الذين يعيشون دون خط الفقر المدقع في البلدان العربية غير النفطي
مليون نسمة ، في حين ان نصيب الفرد السنوي من الدخل ( 654) 2105من مجموع سكان الوطن العربي البالغ عام 

ألف دوالر  61ألف دوالر في امارات الخليج و  51ألف دوالر للفرد في قطر و  051في السعودية والخليج يتراوح بين 
دوالر سنويا  للفرد في الضفة الغربية وقطاع غزة وأقل من ثالثة آالف دوالر للفرد في مصر  6505في السعودية، مقابل 

  . وأقل من ألف دوالر في السودان والصومال
هذه الحقائق تستدعي تفعيل النضال السياسي الديموقراطي والطبقي االجتماعي لتحقيق اهداف الثورة الوطنية الديمقراطي 

ة االستغالل واالستبداد والتبعية والتخلف عموما  وفي ما يسمى بالسعودية والخليج العربي خصوصا  الكفيلة باسقاط أنظم
مليار دوالر بنسبة  0011ما يزيد عن  2105حيث بلغ مجموع الناتج المحلي االجمالي في السعودية والخليج لعام 

 05مليار دوالر تتوزع على حوالي ( 25545)ام من اجمالي الناتج المحلي االجمالي العربي الذي يبلغ في نفس الع% 51
 .مليون نسمة 641دولة عربية تضم أكثر من 

أتوجه في هذه المناسبة بالتحية والتقدير إلى جماهير الفقراء من الكادحين وكل المضطهدين العرب الذين قدموا 
، ولم يقطفوا ثمار تضحياتهم بسبب  بتضحياتهم ونضالهم ضمانات حقيقية تؤكد على استمرار عملية التغيير الديمقراطي
ولهذا السبب استطاعت الحركات ...ضعف وتفكك أحزاب اليسار وغياب رؤيتها والياتها الوطنية التقدمية الديمقراطية 

الدينية االسالموية والليبرالية الهابطة من فلول األنظمة ومن خارجها ان تركب أمواج حراكهم الثوري العفوي وقطف ثماره 
لك ال بد من استمرار معترك النضال الوطني والطبقي من اجل استكمال مهمات الثورة الوطنية الديمقراطية واثقين لذ... 

من انتصارها، خاصة وأن أسباب نضالها التحرري السياسي المجتمعي لن تتالشى أو تزول، بل ستتراكم مجددا  لتنتج 
لفقراء وكل الكادحين والمضطهدين جنبا إلى جنب مع القوى حالة ثورية نوعية، تقودها جماهير العمال والفالحين ا

 ...الديمقراطية، المدنية ، العلمانية واليسارية لكي تحقق األهداف التي انطلقت من أجلها
كل عام وعمال وفقراء وكادحي الوطن العربي بخير وقوة يسيرون بخطى واثقة على طريق نضالهم الثوري ضد كل قوى 
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المجد لشهداء الحركات والقوى الثورية العربية من ..... اد والفساد حتى تحقيق انتصارهم الحتمي االستغالل واالستبد
 .العمال والفقراء ولكل شهداء الثورة العربية في فلسطين وكل أرجاء الوطن العربي

*************************************************************** 
0/4/2105 

وكادحي الوطن العربي يستيقظون مبكرين قبل الجميع حتى ال يسبقهم إلى العذاب أحد كما  وحدهم عمال وفقراء
 . يقول الماغوط

لكن عمال غزة ال يستيقظون مبكرين النهم يعيشون عذاب البطاله والفقر المدقع وال يجدون عمال يسد رمقهم يوفر لهم 
ع والخوف واليأس والقلق وبؤس الشعار والحصار لكنهم والطفالهم لقمة عيش كريمة و يقبعون تحت حراب الفقر والجو 

رغم االحباط والمعاناة يتشوقون ويحملون في ارواحهم امال عظيمة تتطلع الى الخالص من االنقسام البغيض ودفنه الى 
  .االبد و استعادة الوحدة الوطنية والديمقراطية والعدالة االجتماعية

*************************************************************** 
2/4/2105 

 .حزب يفتقر الى القيم الثقافية االخالقية والديمقراطية/عراقيل ومخاطر متنوعة تواجه المثقف التقدمي داخل مجتمع
*************************************************************** 

2/4/2105 
،  والكومبرادورية والرأسمالية التابعة الرثة الطفيلية في الوطن العربيالنضال السياسي ضد نظم العمالة والرجعية 

هو جزء من مواجهة المشروع اإلمبريالي الصهيوني، وأن تحسين أوضاع الطبقات الشعبية مرتبط بتحقيق التطّور 
و هما مرتبطان . عيةاالقتصادي التنموي المستقل المعتمد على الذات، و التطّور المجتمعي الذي يكفل العدالة االجتما

بتحقيق االستقالل و التوحيد القومي ، وهذا يعني بوضوح شديد ان دحر الكيان الصهيوني العنصري ال يمكن ان يتم اال 
العربي، أي في سياق انتصار الثورات الشعبية  في سياق دحر الوجود االمبريالي واالنظمة التابعة له في الوطن

  .الشتراكية طال الزمن أم قصرالديمقراطية العربية بافاقها ا
فالحزب او الفصيل الماركسي ال يجب ان ينطلق في مواقفه من الثقة الذاتية او الروح النضالية فحسب ، بل يجب ان 
يسبق ذلك الوعي والتحليل العميق لواقع واطراف الصراع التاريخي والراهن في ضوء آلياته الداخلية وتناقضاته وقواه 

  . عيدا تماما عن ما يسمى بحرق المراحل قبل استيفاء الشروط الموضوعية والذاتية للعملية الثوريةوآفاقه الممكنة ب
مهما كانت الذرائع –فالحقيقة الموضوعية هي أساس الفعل الثوري وأكبر قوة ثورية في حد ذاتها، كما ال يجب ان يخضع 

لتأمين بعض احتياجاته أو رغبة منه في ارضاء هذه  لالنطالق في حركته من مواقف براجماتية أو مصلحية -والمبررات
هي في حقيقتها نقضا وتراجعا عن رسالة اليسار ورؤاه " التحالفات" الجهة او تلك، اذ أن هذه المواقف او الممارسات او 

في احسن تفرضه دواعي الحاجة ، أو  –بوعي او بدونه  –واهدافه، عالوة على انها تشكل نوعا من التزوير االيديولوجي 
مزيدا  –عند اول محطة خالفية  -االحوال تشكل نوعا من االنفعال العاطفي اللحظي ، او نوعا من االوهام التي تكرس 

من عزلة اليسار وانحساره، فالتاريخ ال يرحم ، النه يفرض حقيقته الموضوعية التي تتفتح ال محالة رغم كل المظاهر 
 .للتزوير االيديولوجي واالوهام المثالية(غوجيةالسياسية واالعالمية الديما) البراقة 

*************************************************************** 
2/4/2105 
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قطاع غزة باتت تتراكم فيه وتتزايد عوامل االستسالم الكامل للمعاناة واأللم واليأس او االنفجار والفوضى صوب 
 ......مآالتها اوضاع كارثيه ال يدري أحد نتائجها أو

ألف عاطل عن  241ما يعادل حوالي % 41وصلت الى  2105من المعروف أن البطالة في قطاع غزة بداية عام 
من % 41ألف من موظفي السلطة الذين لم يبق لهم اال بعض الشواكل من الـ  54العمل يضاف اليهم اليوم حوالي 

ن الديون المتراكمه عليهم للدائنين من محالت البقالة والسوبرماركت الراتب التي ال تسد رمقا  وال تمكنهم من سداد جزء م
ين في غالبهم لم يعد بمقدورهم القدرة على االستمرار في تقديم المساعدة الممكنه او الصبر على واالقارب واالصدقاء الذ

بلديات ، خاصة بعد أن المدينين ، عالوة على عجز الجميع عن تسديد رسوم فواتير الهاتف والجوال والكهرباء وال
من الموظفين ال يتقاضى شيء من الراتب ما يعني ان % 41خصمت البنوك األقساط الشهرية للقروض وبات أكثر من 

يتحول قطاع غزة الى شعب ُمعدم قريب من حالة التسول بعد ان تخطى قاع الفقر المدقع الذي حدده الجهاز المركزي 
سرة ، إلى قاع اخر أشد مرارة ليس باالمكان وصفه بعد أن أصبح دخل شيكل لال 0511لالحصاء الفلسطيني بـ 

االسرة ومعهم العاطلين عن العمل صفر شيكل ، وهو وضع ال أجد له وصفا  في كل قواميس الفقر ، وباتت /الموظف
ب االسرة هذه الجموع من فقراء الصفر المدقع تعيش حالة من الصمت المحمول بالقهر واأللم وضيق ذات اليد لدى ر 

الذي ال يجد قوت اوالده من الفول والفالفل ناهيكم عن مصاريف الجامعة والمواصالت البنه او ابنته عالوة على العجز 
عن تأمين العالج الضروري العاجل والطارئ لوالديه او ابنائه ، األمر الذي اضطر البعض أن يمد أيديه دون أي أمل 

غزة باتت تتراكم فيه وتتزايد عوامل االستسالم الكامل للمعاناة واأللم واليأس او  في العطاء من أحد ، ما يعني أن قطاع
فهل هذا ما تريدونه يا أصحاب االنقسام .. االنفجار والفوضى صوب اوضاع كارثيه ال يدري أحد نتائجها أو مآالتها 

 ؟؟؟
 

*************************************************************** 
6/4/2105 

من الموظفين ال يتقاضى شيء من % 91بعد أن خصمت البنوك األقساط الشهرية للقروض بات أكثر من 
قريب من حالة التسول بعد ان تخطى قاع الفقر المدقع الذي حدده  الراتب ما يعني ان يتحول قطاع غزة الى شعب ُمعدم

قاع اخر أشد مرارة ليس باالمكان وصفه بعد أن  شيكل لالسرة ، إلى 0511الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني بـ 
االسرة ومعهم العاطلين عن العمل صفر شيكل ، وهو وضع ال أجد له وصفا  في كل قواميس الفقر /أصبح دخل الموظف

يق ذات اليد لدى رب ، وباتت هذه الجموع من فقراء الصفر المدقع تعيش حالة من الصمت المحمول بالقهر واأللم وض
لذي ال يجد قوت اوالده من الفول والفالفل ناهيكم عن مصاريف الجامعة والمواصالت البنه او ابنته عالوة على االسرة ا

العجز عن تأمين العالج الضروري العاجل والطارئ لوالديه او ابنائه ، األمر الذي اضطر البعض أن يمد أيديه دون أي 
تتراكم فيه وتتزايد عوامل االستسالم الكامل للمعاناة واأللم واليأس أمل في العطاء من أحد ، ما يعني أن قطاع غزة باتت 

فهل هذا ما تريدونه يا أصحاب االنقسام .. او االنفجار والفوضى صوب اوضاع كارثيه ال يدري أحد نتائجها أو مآالتها 
 ؟؟؟

*************************************************************** 
6/4/2105 
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الذي تتطلع اليه مجتمعاتنا العربية، اال إذا  ن أن يكون التغيير الديمقراطي تحريرًا من قيود الخارج والداخلال يمك
 كانت األحزاب أو الحركات والجماعات التي تقوم به قد تغيرت هي نفسها وتحررت من تلك القيو

*************************************************************** 
6/4/2105 

واأللم  قطاع غزة بسبب تفاقم اوضاع الفقر والحرمان باتت تتراكم فيه وتتزايد عوامل االستسالم الكامل للمعاناة
فهل هذا ما تريدونه يا أصحاب .. واليأس او االنفجار والفوضى صوب اوضاع كارثيه ال يدري أحد نتائجها أو مآالتها

 االنقسام ؟؟؟
*************************************************************** 

5/4/2105 
، مشروط بقدرتها على تخطي األزمة التي تعاني منها القوى الديمقراطية الفلسطينية عموما واليسارية خصوصا

إعادة بناء ذاتها، وفق استحقاقات البديل الوطني الديمقراطي، واالنتقال بالعملية من المستوى الفصائلي الضيق إلى 
الوطني الشامل، ومن المستوى التنظيمي المحدود إلى مستوى فهمها كعملية بنائية ترتقي عبرها القوى  المستوى

الديمقراطية أو التيار الديمقراطي من مستوى الفعل المحدود لبعض القوى السياسية والشخصيات االجتماعية إلى مستوى 
  .دونها يستحيل ترجمة مفهوم البديل الوطني الديمقراطيالحالة الديمقراطية الشاملة لعموم الشعب الفلسطيني، التي ب

*************************************************************** 
5/4/2105 

، وصوال الى لحظة االنقسام الكارثي المستمر باالكراه رغم مائة عام من النضال ومائة عام من الخسارة او الفشل
لكن هذه االستنتاج ال يعني أبدا  الكّف عن ممارسة كل اشكال الضغط السياسي كل ما يسمى اتفاقات مصالحة ، 

للخالص من االنقسام واستعادة وحدتنا الوطنية التعددية انطالقا من التزام الجميع بالديمقراطية اسلوبا ومنهجا حضاريا 
النضال الديمقراطي المطلبي لكي نتمكن من مواصلة النضال الوطني ضد العدو الصهيوني واالمبريالي في موازاة 

االجتماعي االقتصادي، وكذلك االمر ضرورة مراجعة ما جرى ، بحثا  عن أفق جديد ، يفصل بين الوهم والحقيقة ، وبين 
االلتزام الوطني باالهداف والرؤى الوطنية التحررية الديمقراطية وبين تحّزب الحسابات الفقيرة ضيقة االفق لئال نعيد انتاج 

 .لخسارة من جديدالفشل وا
*************************************************************** 

5/4/2105 
ممارسة الضغط السياسي النهاء االنقسام واستعادة وحدتنا الوطنية انطالقا من التزام الجميع بالديمقراطية اسلوبا 

 .ومنهجا حضاريا واخالقيا
*************************************************************** 

5/4/2105 
 ....سؤال حول العالقة المتبادلة بين الحزب والمجتمع واالخالق ؟

هل األخالق جزء من الحيز السياسي والمجتمعي والتنظيمي؟ وهل على القوى السياسية عموما واليسارية خصوصا 
البد من تطابق ... نعم : حيز ثوري؟ الجواب  الخضوع العتبارات ومكونات هذا الحيز واالنطباع بطابعه لمجرد أنه

العالقة المتبادلة بين السياسة والحزب والمجتمع من ناحية واألخالق من ناحية ثانية ، وأن تتطابق العالقات السياسية 
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في  ناالرفاقية والمجتمعية مع األخالق المجتمعية المحترمة التي يتوجب تجسيدها عبر الممارسة اليومية لرفاقنا واخوان
جميع القوى الوطنية باساليب نقدية موضوعية بعيدة عن المماحكات او االساءات ، فإذا كانت األحزاب الثورية أو 

اليسارية ترمي إلى تحرير اإلنسان وتحقيق ذاته، فهي إذن مطالبة قبل غيرها أن تأخذ دوما  بعين االعتبار مراعاة أصول 
العالية والوعي العميق للواجب االجتماعي، والروح الجماعية في اطار االختالفات األخالق التي تتمثل في الروح المبدأية 

او التعارضات القائمة على احترام الرأي والرأي االخر والبساطة والصراحة والصدق والتواضع ، والتزام تلك االصول 
تحرري الديمقراطي الفلسطيني بموقف مبدئي عقالني ، سياسي وطبقي من األخالق يهدف إلى خدمة المشروع الوطني ال

وتحقيق أهداف شعبنا في انهاء االنقسام واستعادة وحدتنا الوطنية في نظام سياسي وطني ديمقراطي يضمن توفير العدالة 
  .االجتماعية وكافة عناصر ومقومات الصمود لمواصلة النضال حتى تحقيق اهدافنا في الحرية واالستقالل والعودة

*************************************************************** 
4/4/2105 

، ليست فرضية مثالية  ان فرضية أن يكون اإلنسان أخالقيا وصادقا في مبادئه مهما كانت منطلقات تلك المبادئ
كما يدعي البعض ، فاألخالق أوال هي التي تحدد مجرى وسلوك السياسي عموما والمناضل من اجل الحرية والعدالة 

 .الديمقراطية خصوصاو 
*************************************************************** 

4/4/2105 
 

 ....الشعب اليمني يحتضن فلسطين رغم تآمر األنظمة الرجعية

توجهت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بالتحية إلى الشعب اليمني الشقيق، الذي خرج أمس الجمعة، باآلالف في مسيرة 
اهيرية ضخمة تضامنا  مع الشعب الفلسطيني ومدينة القدس ورفضا  لقرار ترامب بنقل السفارة األمريكية إليها، رغم جم

 .استمرار الحصار والعدوان المتواصل على الشعب اليمني من تحالف اإلجرام العربي
ن على الدوام الشعب الفلسطيني ، أن الشعب اليمني الشقيق والذي احتض"بوابة الهدف"وأكدت الجبهة، في تصريح  وصل 
النتماء إلى قضايا أمتنا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، حيث أكدت يعطي دروسا  متواصلة في الوفاء وا

الفعاليات المتواصلة للشعب اليمني الشقيق أن القضية الفلسطينية حاضرة في وجدان أبناء الشعب اليمني، في الوقت 
ة الرجعية العربية والتي لم تكتف  بتآمرها على القضية الفلسطينية بل تواصل عدوانها على اليمن الذي تخلت عنها أنظم

 .الشقيق وترتكب أفظع الجرائم فيها خصوصا  بحق األطفال والنساء والشيوخ
لمشروع واعتبرت أن الشعب اليمني الشقيق يدفع ثمن وقوفه في الخندق المدافع عن قضايا أمتنا العربية في مواجهة ا

األمريكي والصهيوني والهادفة لتفتيت المنطقة ونهب ثرواتها، ففي الوقت الذي ينعق به غربان التطبيع من أنظمة الرجعية 
العربية وتهافتهم على مواصلة لقاءاتهم التطبيعية مع الكيان الصهيوني والتي كان آخرها مشاركة إماراتيين وبحرينيين في 

محتلة، كان الشعب اليمني الشقيق باآلالف ورغم عذاباته ومعاناته من آثار العدوان يؤكد ماراثون تطبيعي في القدس ال
سناده لقضية شعبنا الفلسطيني، ويعلن أنه لن يتخلى عن النضال من أجل أن ينال شعبنا حقوقه  .دعمه وا 

*************************************************************** 
4/4/2105 
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 ............يع مع دولة العدو الصهيونيعن التطب
في ظل استمرار االنقسام والصراع على المصالح بين حركتي فتح وحماس ، الى جانب استمرار تراجع وتخلف واستتباع 
نما عليه أن يلتهم فلسطين  االنظمة العربية وتفككها ، فإن الكيان الصهيوني ال يمكن أن يكتفي بثالثة أرباع فلسطين، وا 

، وفي سياق ذلك، عليه أن يدمر الشعب العربي الفلسطيني ويفتته ويهمشه "أرض إسرائيل"لها على األقل، بوصفها بكام
 . ويشرده ويكسر مقاومتــه

اق المحيط المباشر به كذلك فعليه الهيمنة اقتصاديا  وأمنيا  وسياسيا  على محيطه المباشر متى سنحت له الفرصة، أي إلح
محيط العربي األوسع ومخيما للفائض السكاني العربي وسوقا للرأسمال الصهيوني واحتياطيا للعمالة واستعماله معبرا  لل

 .الرخيصة
وأخيرا وليس آخرا فعليه أن يجبر المحيط العربي على القبول به كيانا طبيعيا وجزءا متفوقا من المنطقة، بحيث يؤدي دورا 

وف أمام أي قطر عربي تسول له نفسه الخروج من اإلطار اإلمبريالي أو رئيسيا في سياسة المنطقة، فيبني التحالفات للوق
 .مجرد التفكير بذلك

فالتطبيع هو . الكبرى" إسرائيل"من ذلك يتضح أن التطبيع هو مطلب إمبريالي صهيوني أساسي، وأداة أساسية من أدوات 
ونة الجالد في استعبادها واستعباد غيرها من في جوهره إجبار الضحية على القبول باألمر الواقع، واقع عبوديتها، ومعا

 .الضحايا
*************************************************************** 

4/4/2105 
مصداقية القوى السياسيةالفلسطينية واحترامها لذاتها ولآلخر مرهونه برفضها تغليب التناقضات الداخليه على 

 التناقضات الرئيسيه مع االحتالل
*************************************************************** 
5/4/2105 

 ...........مخاطر ضعف وتراجع المعرفة والوعي في صفوف احزاب وفصائل اليسار العربي

فليس  إذا كنا نتفق على أن المعرفة هي ثمرة أولية من ثمار الفكر باعتباره وعيا  مرتبطا  بالواقع المعاش وعاكسا  له ،
معنى ذلك تطابق هذه المعرفة بالواقع مع شمولية الفكر وفضاءه الواسع، إذ أن حجم المعرفة ودورها يتحددان حسب نسبة 
أو درجة تفاعلهما مع الفكر وحركة تطوره التاريخي ، وهو تفاعل مرهون بدرجة تطور وحركة الواقع وصراعاته وتناقضاته 

رحلة أو تلك من جهة، وبدرجة عمق وقوة في هذه الم( تصادية واالجتماعية والثقافيةالسياسية واالق)الداخلية والخارجية 
الوعي الذاتي لدى المثقف العضوي في إطار العقل الجمعي أو الحزب الماركسي ودوره في مجابهة الواقع وتغييره من 

خاطر االرتجال والعفوية والتفكك جهة ثانية ، فبدون امتالك الوعي بالنظرية والواقع تتعرض حركة الحزب وصيرورته لم
التنظيمي التي تولد بدورها مظاهر الشللية واالنتهازية والهبوط السياسي والفكري، إلى جانب مظاهر التطرف العدمي 
االنتهازي ، ما سيؤدي بالحزب إلى التفكك والتالشي، وفي كل االحوال فإن الممارسة هي احد المعايير الهامة للحكم 

فالممارسة هي التي تدل على الوعي بالنظرية ووضوح الرؤية ، بمثل ما .. هذا الحزب أو ذاك وأعضائه  على وعي قيادة
تدل أيضا  على االرباك والتخبط السياسي والفوضى وانتشار الشعور باالغتراب بين األعضاء تجاه أفكار الحزب ومبادئه 

لذاتية جنبا  إلى جنب مع تراجع فكرة االنتماء وااللتزام بالحزب ، ومن ثم يكون من الطبيعي أن تتراجع القناعات والدافعية ا
، وفي هذه الحالة ال يكون مستغربا  أن يعيش الحزب حالة عميقة من العزلة عن الجمهور ، يستحيل تجاوزها بدون 
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دئ الحزب خروجه من حالته المأزومة صوب النهوض ، وتلك مهمة صعبة ، لكنها قابلة للتحقق عبر كل المخلصين لمبا
  .وأهدافه من الكوادر واألعضاء

*************************************************************** 
5/4/2105 

 .ال أن نغير القضية... فاألجدر أن نغير المدافعين ... إذا كنا مدافعين فاشلين عن القضية

 غسان كنفاني
*************************************************************** 

5/4/2105 
  في وصف الوضع الراهن لغزة.....كلمة البنتي االديبة الواعدة روان غازي الصوراني 

غزة تترقب غضبا ال ..غزة عافت قياداتكم المتواطئة ..وتذمركم الصامت..غزة لفظت كلماتكم المكررة .غزة تجاوزت الكالم
تترقب انفجارا يشبه دواخلكم وما فيها من ..تترقب فعال وحركة ..تترقب انفجارا يشبع نهمها للتغيير ..بالكلمة 
 ..ونقمة..رفض..أمل...يأس..صراخ ..كبت

 وقتلوا الجمال والحب فيها..وشوهوا جمال محياها ..غزة لن تغفر صمتكم المتواطئ مع اولئك الذين أشاخوا نضرة وجهها 
*************************************************************** 

5/4/2105 
نتيجة استمراراالنقسام والصراع بين حماس وفتح بات عدونا االسرائيلي يرقص طربا بهذا المصير الذي لم يستطع 

 . تحقيقه في كل حروبه ضدنا
*************************************************************** 

5/4/2105 
 ..... عن المأزق الفلسطيني الراهن

المشروع الذي بدأ قبل اكثر من خمسين عاما  على األقل : مأزق هذا هو مأزق المشروع الوطني الفلسطيني نفسهال
! كمشروع تحرير لوطن اغتصب، وتراجع أو تقزم عند مشروع سلطة حكم ذاتي محدود في اطار اوهام حل الدولتين 

ق هي فكرة الدولة التي تحولت الى مقدمة فكرية ولسنا نحتاج الى كبير شرح لبيان أن موطن المعضلة في هذا المأز 
ثم تحولت الفكرة او تقزمت الى سلطة سرعان ! ..سياسية جديدة، في الوعي السياسي الفلسطيني، بديال  من فكرة الوطن

حيث مسخت فكرة  2115راع عليها وصوال الى لحظة االنقسام حزيران فانفجر الص...ما فسدت وهبطت وخيبت االمال
الوطني لتصبح صراعا على السلطة والمصالح بين فتح وحماس، وتم تغييب فكرة الوطن وأسدل الستار على  المشروع

كما تم تفكيك وانقسام مفهوم الهوية الوطنية الى هويتين متضادتين وطنية هابطة يقابلها ...فكرة الدولة بعد انقسام السلطة
لدينا اليوم مجتمع في غزة وآخر في الضفة وآخر في مخيمات  وبات.... هوية اسالموية تدعو للخالفة ال مستقبل لها

وضاعت االفكار التوحيدية الجامعة لشعبنا لحساب الصراع بين قطبي االنقسام في ظل !!! 55المنافي وآخر في اراضي 
يرة احباط ويأس وانفضاض قطاعات واسعة من شعبنا عن النضال الوطني لحساب لقمة العيش والقضايا المطلبية الصغ

البحث عن عمل في الداخل او الهجرة رغم مخاطر الموت الى الخارج والبحث الكرامة والحرية بعد ان سيطر شبح ) 
وللخروج ( الخ ...الخوف واالستبداد الداخلى في غزة والضفة ، والبحث عن جرة الغاز والكهرباء والمياه الصالحة للشرب

مهما كانت  -؟ وبوضوح االجابة .........لماذا هزمنا في كل المحطات من هذا المأزق البشع ال بد ان نجيب على سؤال
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يمكننا بالتأكيد صياغة رؤى استراتيجية وبرامج راهنة وارادات طليعية وشعبية تتصدى لالنقسام وتستعيد الوحدة  -مؤلمة 
واستعادة النظام  55ة والشتات والوطنية التعددية على اساس ثوابتنا الوطنية الكفيلة باستعادة وحدة شعبنا في الضفة وغز 

السياسي الوطني الديمقراطي الفلسطيني الذي يكفل توفير عوامل الصمود والمقاومة وفق رؤية التحرر الوطني 
  .والديمقراطي

*************************************************************** 
5/4/2105 

 فكرة المشروع الوطني لتصبح صراعا على السلطة والمصالحوبسببه مسخت  8117على أثر االنقسام حزيران 
كما تم تفكيك وانقسام ...بين فتح وحماس، وتم تغييب فكرة الوطن وأسدل الستار على فكرة الدولة بعد انقسام السلطة

وبات .... لهامفهوم الهوية الوطنية الى هويتين متضادتين وطنية هابطة يقابلها هوية اسالموية تدعو للخالفة ال مستقبل 
وضاعت االفكار !!! 55لدينا اليوم مجتمع في غزة وآخر في الضفة وآخر في مخيمات المنافي وآخر في اراضي 

وانفضاض قطاعات واسعة من شعبنا  التوحيدية الجامعة لشعبنا لحساب الصراع بين قطبي االنقسام في ظل احباط ويأس
البحث عن عمل في الداخل او الهجرة رغم ) لمطلبية الصغيرة عن النضال الوطني لحساب لقمة العيش والقضايا ا

مخاطر الموت الى الخارج والبحث الكرامة والحرية بعد ان سيطر شبح الخوف واالستبداد الداخلى في غزة والضفة ، 
جيب على وللخروج من هذا المأزق البشع ال بد ان ن( الخ ...والبحث عن جرة الغاز والكهرباء والمياه الصالحة للشرب

يمكننا بالتأكيد صياغة رؤى  -مهما كانت مؤلمة  -؟ وبوضوح االجابة .........سؤال لماذا هزمنا في كل المحطات
استراتيجية وبرامج راهنة وارادات طليعية وشعبية تتصدى لالنقسام وتستعيد الوحدة الوطنية التعددية على اساس ثوابتنا 

واستعادة النظام السياسي الوطني الديمقراطي  55في الضفة وغزة والشتات والوطنية الكفيلة باستعادة وحدة شعبنا 
  .الفلسطيني الذي يكفل توفير عوامل الصمود والمقاومة وفق رؤية التحرر الوطني والديمقراطي

*************************************************************** 
5/4/2105 

 .ف.ت.محاولة من اي جهة كانت تستهدف انشاء اطار بديل عن م الجبهة الشعبية ترفض وتدين أية
*************************************************************** 

5/4/2105 
 ...القوى الديمقراطية واليسارية وحركات االسالم السياسي

ل أذهان القوى الديمقراطية واليسارية بالنسبة للعالقة مع االسالم السياسي ، فعلى الرغم من قناعتي بان أكثر ما يشغ
، هي مرجعياتها السلفية المتزمتة ، وانعكاس ذلك على المسار التحرري " اإلسالم السياسي"العربية تجاه حركات 

والديمقراطي لمجتمعاتنا ، حيث أن حركات اإلسالم السياسي يمكن أن تتعاطى مع قضية الديمقراطية، بطريقة استخدامية 
حد صول إلى السلطة السياسية ومن ثم االستفراد بها، وتحويلها من مهد  للتغيير الديمقراطي والمجتمعي إلى ل، كآلية للو 

لهذه العملية كلها، وما قد يترتب على ذلك من إعادة إنتاج التبعية واالستغالل الرأسمالي الطفيلي واالستبداد بأشكال 
في إطار ، من زاوية فلسفية " الدين" ست في وارد تناول موضوعة وصور مستحدثة ، إال أنني أود التوضيح هنا أنني ل

كما أن عملية عدم الخلط بين ، كما أنها ليست ملحة، فهذه المسألة ليست بجديدة، الصراع التاريخي بين المثالية والمادية
ا موقف فلسفي من الدين، فان يكون لن، الدين كعقيدة يحملها الناس، وبين الجمهور المتدين تعتبر مسألة مهمة وحساسة 

بل على العكس، فان التحليل الموضوعي ، إلى ، ال يعني على اإلطالق سحب ذلك الموقف على الجمهور المتدين 
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جانب الوعي والشعور بالمسئولية والواجب، يفترض منا االقتراب من ذلك الجمهور واحترام مشاعره الدينية، والتفاعل مع 
نهاء كافة أشكال االستغالل قضاياه وهمومه وجذبه إلي ال نضال من اجل الحرية والعدالة االجتماعية والديمقراطية وا 

كما يروج دعاة اإلسالم السياسي  –والقهر واالستبداد، انطالقا  من فهمنا للماركسية بأنها ليست نظرية مضادة للدين 
فالماركسية تنظر إلى الدين بوصفه جزءا  من  بل هي طريقة تفكير لفهم الوجود بكليته ، –والقوى الرجعية واالمبريالية 

 -في مراحل تاريخية معينة–تطّور الوعي البشري في محاولتهم فهم واقعهم، وصوغ الرؤية التي تكيفهم معه، وأنه شّكل 
 .تطّورا  كبيرا  في مسار الفكر، وانتظام البشر في الواقع

*************************************************************** 
5/4/2105 

 ..... الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من اجل تيار ديمقراطي تقدمي

يعني رؤية الواقع ومستجداته وحركته، لخدمة  -من وجهة نظرنا في الجبهة  -إن مفهوم البديل الوطني الديمقراطي 
التي تتضح وترتكز على فكرة القطع مع الرؤية الموضوعية الشاملة للصراع الوطني التحرري واالجتماعي الديمقراطي ،

ف بل انطالقا من االعتراف .ت.أوسلو كمنهج وخيار التصرف تجاهه كواقع معطى ، دون أي تفكير بالقطيعة مع م
الراسخ بها كممثل شرعي ووحيد لشعبنا الفلسطيني، وهذا يعني تأكيد حرصنا في الجبهة على مواصلة النضال السياسي 

ف من اجل تطويرها وتفعيل ثوابتها ومنطلقاتها الوطنية والقومية بعيدا عن اوسلو وما تاله من .ت.راطي داخل مالديمق
اتفاقات هابطة ، الى جانب تفعيل نضال شعبنا ضد ما يسمى صفقة ترامب وكافة مخططات االمبريالية االمريكية 

الجماهير الشعبية وكل الكادحين  الصهيونية، الى جانب تأكيد الجبهة على التزامها السياسي والطبقي بقضايا/
  .والمضطهدين

 –ثقافية  –اقتصادية  –اجتماعية  -هكذا تستقيم المعادلة وتنسجم، حيث يتجسد التيار الديمقراطي كعملية سياسية 
 .كفاحية نقيضه لكل من المشروع المعادي، والفكر اليومي العاجز لليمين الفلسطيني بكل اطيافه وحركاته

العمل لتخطي الخلل، الذي حكم ممارسة المعارضة السياسية، "واقع من كافة القوى اليسارية والديمقراطيةيستدعي هذا ال
بما هو تعبير عن مشروع وطني تحرري اجتماعي ". التيار الوطني الديمقراطي التقدمي"إلى دور الرافعة وحامل مشروع 

 .ديمقراطي إيجابي في جوهره ومظهره
ة التي تعاني منها القوى اليسارية الفلسطينية، مشروط بقدرتها على إعادة بناء ذاتها، وفق وبالتالي فإن تخطي األزم

استحقاقات التيار الوطني الديمقراطي، واالنتقال بالعملية من المستوى الفصائلي الضيق إلى المستوى الوطني الشامل، 
ي عبرها االحزاب والفصائل اليسارية ومعهم ومن المستوى التنظيمي المحدود إلى مستوى فهمها كعملية بنائية ترتق

المثقفين الديمقراطيين ،من مستوى الفعل المحدود لبعض القوى السياسية والشخصيات االجتماعية إلى مستوى الحالة 
الوطنية الديمقراطية الشاملة لعموم الشعب الفلسطيني، التي بدونها يستحيل ترجمة مفهوم التيار الوطني الديمقراطي 

 .ودالمنش
*************************************************************** 

5/4/2105 
، من مستوى الدين اآلمر ، والفكر  انتقلت المسألة األخالقية في عصر النهضة وبزوع حضارة الغرب الرأسمالي

دون “مواضيع الثقافة اإلنسانية الالهوتي إلى مستوى الفكر االنتقادي ، وأصبحت قواعد األخالق الرأسمالية موضوعا  من 
، فقد تضاءلت فكرة المذاهب األخالقية القديمة على أثر انتشار النزعات األخالقية ” القطيعة الكاملة مع جوهر الدين
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البراجماتية وليم جيمس وجون ديوي الى جانب فالسفة العقل والتنوير كانط وهيجل وصوال الى سان سيمون /الذرائعية 
والفالسفة والمفكرين العقالنيين في عصر النهضة الذين  وروبرت أوين وغيرهم من االشتراكين الطوباويينوشارل فورييه 

قدموا اسهامهم في علم األخالق، حيث حاولوا أن يتنبئوا وأن يصوروا عالقات أخالقية جديدة بين الناس ، واسهموافي 
م القديم وميالد عصر جديد للبشرية ، عصر الثورات توليد مفاهيم وأفكار ومدارس فلسفية جديدة معلنة موت النظا

البرجوازية األوربية التي كانت بمثابة اإلعالن الحقيقي لعصر النهضة أو عصر الحداثة ، ووضعت قواعد األخالق 
  .أخالق البورجوازية.. الجديدة 

*************************************************************** 
5/4/2105 
 ؤلي الالمحدود بمستقبل اليسار العربي ال يلغي مشاعر الحزن والقلق من اوضاعه المتردية في اللحظة الراهنةتفا

....................... 

في ضوء رخاوة وهبوط احزاب وفصائل اليسار العربي وتراجعها ومن ثم غياب تأثيرها في اوساط الجماهير الشعبية ، 
عن جماهيرها فاقدة -بدرجات متفاوتة  -فصائل واالحزاب باتت اليوم معزولة فانني بت على قناعة بان هذه ال

مما يعني انها بحاجة ماسة وعاجلة إلى عمليات جراحية الوضاعها التنظيمية واالخالقية والسياسية ...لمصداقيتها 
ة او برنامج ،ثم تبدأ بتقييم صارم تكتلية ذاتية انتهازية فاقدة آلي رؤيوالفكرية المأزومة الناجمة عن عوامل ذاتية شللية و 

قبل  –ألفكارها الرخوة وخطاباتها السياسية والمجتمعية الهابطة او التراجعية او االنتهازية بهدف اعادة تأهيلها لكي تتمكن 
 من تطهير احزابها لكي تسترد قوتها ،كخطوة ال بد منها صوب القيام باستعادة وعيها الثوري بالمبادىء –فوات اآلوان 

واالهداف التي استشهد وضحى من اجلها عشرات االالف من الرفاق والرفيقات ، واستعادة التزامها الجدلي التطوري 
المتجدد بالماركسية وبمكونات الواقع السياسي وضرورات النضال التحرري والصراع الطبقي من حولها لتقوم بدورها 

وبدون ذلك سيسدل عليها ..الثوري التحرري الديمقراطي االشتراكي الطليعي في متابعة مسيرتها النضالية وانجاز مشروعها
  .ستار الزمن ليولد الجديد من احشائها او من خارجها

*************************************************************** 
5/4/2105 

الذي تحقق -ل شعوب كوكبنا وهو بحق عيد لك - التاسع من أيار من كل عام عيد النصر السوفياتي على النازية
مليون عسكري  5.5مليون شهيد منهم  25.5بفضل بسالة وتضحيات الجيش والشعب السوفياتي العظيم الذي قدم 

المجد والخلود لهم في ذكرى انتصار االتحاد السوفياتي بقيادة الحزب الشيوعي وأمينه العام القائد ...والباقي من المدنيين
وبهذه المناسبة ال أرى أي عالقة فكرية او سياسية تربط بين .....ن رئيس الدولة السوفياتيةالشيوعي التاريخي ستالي

الرئيس الروسي بوتين من جهة واالتحاد السوفياتي والحزب الشيوعي من جهة ثانية ، اذ أنني أرى أن روسيا بوتين هي 
  ..دولة امبريالية صغرى -من وجهة نظري -

*************************************************************** 
01/4/2105 

 ؟..عن اسباب تزايد عزلة فصائل واحزاب اليسار العربي عن جماهيرها

احزاب وفصائل اليسار لم تستثمر معاناة الجماهير وانتفاضاتها العفوية ضد االستغالل كما ينبغي وال في حدوده 
عن إنجاز القضايا األهم في نضالها الثوري  -خاوتها الفكرية والتنظيمية بسبب ازماتها وتفككهاور  –الدنيا ، ألنها عجزت 
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  :، وهي على سبيل المثال وليس الحصر
عجزت عن بلورة وتفعيل االفكار المركزية التوحيدية العضاءها وكوادرها وقياداتها واقصد بذلك الفكر الماركسي  –اوال 

 .وصيرورته المتطورة المتجددة
ومن ثم عجزت عن ايجاد ( االقتصادي السياسي االجتماعي الثقافي ) قع بلدانها لي عن تشخيص واعجزت بالتا-ثانيا

الحلول اوصياغة البديل الوطني التحرري في الصراع مع العدو االمبريالي الصهيوني من ناحية وعن صياغة البديل 
 . ضطهدين من ناحية ثانيةالديمقراطي المطلبي االشتراكي التوحيدي الجامع لجماهير الفقراء وكل الم

عجزت عن بناء ومراكمة عملية الوعي الثوري في صفوف اعضاءها وكوادرها وقياداتها ليس بهويتهم الفكرية  -ثالثا 
االقتصاد، الصناعة ) الماركسية ومنهجها المادي الجدلي فحسب بل ايضا عجزت عن توعيتهم بتفاصيل واقعهم الطبقي 

ودوالر ، الفقر والبطالة والقوى العاملة، الكومبرادور وبقية الشرائح الراسمالية الرثة والطفيلية ، ، الزراعة ، المياه ، البتر 
قضايا المرأة والشباب ، قضايا ومفاهيم الصراع الطبقي والتنوير والحداثة والديمقراطية والتخلف والتبعية والتقدم والثورة 

لدى كل رفيقة ورفيق، بالهوية الفكرية وبضرورة تغيير الواقع ( قالني معا العاطفي والع) فالوعي وااليمان الثوري ( الخ ...
المهزوم والثورة عليه ، هما القوة الدافعة الي حزب او فصيل يساري ، وهما ايضا الشرط الوحيد صوب خروج هذه 

 . نتصارهااالحزاب من ازماتها ،وصوب تقدمها وتوسعها وانتشارها في اوساط جماهيرها على طريق نضالها وا
 

*************************************************************** 
01/4/2105 

االغلبية الساحقة من ابناء شعبنا الفلسطيني في الوطن والمنافي تستشعُر في هذه اللحظة مرارَة االنقساِم 
ى تفكيك وتهشيم االفكار الوطنية الداخلي  على السلطة والمصالح الفئوية بين فتح وحماس، الذي أدى ال والصراعِ 

التوحيدية وما نتج عنها من حالة تختلط فيها مشاعر الضياع والتوهان والقلق واالحباط واليأس بعد ان تم ازاحة وتفكيك 
الرؤى الوطنية واالخالقية الثورية والعالقات الديمقراطية لحساب مفاهيم االنحطاط االجتماعي واالستبداد والقوة االكراهية 

رعرعت في مجتمعنا خالل سنوات االنقسام الماضية وابرزها ، ومراكمة المفاهيم االخالقية البائسة واالنتهازية التي ت
االتكالية او الالمباالة ،واليأس من الوصول الى حل سياسي عادل في ظل استمرار التفاوض العبثي مع العدو الصهيوني 

الى جانب اليأس من تحقيق الحد االدنى من شروط المصالحة التي وقع  او استمرار الحديث عن الهدنة الطويلة معه ،
وفي مثل هذه االوضاع اغلقت سبل الخالص الوطني وانتقلت . 2105،واكتوبر 2100عليه الجميع في القاهرة ايار 

المأزق التي مسيرة  النضال الفلسطيني من حالة األزمة التي واكبت هذه المسيرة في اكثر من محطة  فيها، إلى حالة 
يصيُب اليوم  ُبنيان ها وقيادت ها وفكر ها السياسي، وهو مأزٌق حاد يحمُل في طياته م خاطر  أكبر من كل المحطات المأزومة  

السابقة، خاصة  في ظل استمرار هذا االنقسام البشع، الذي أدى إلى تفكيك  أوصال شعبنا الفلسطيني، الذي يبدو أنه 
عدة مجتمعات متناثرة مجزأة ، الضفة في واد وغزة في واد آخر ومخيمات الشتات في وديان  ينقسم ويتشظى اليوم إلى

في واد، ال يجمعها موقف او برنامج سياسي موحد ، بحيُث يمكن االستنتاج ، أن ممارسات كل  0555العرب و اراضي 
ر مسبوقة  من اإلحباط واليأس ، كما من فتح وحماس ، ستعزُز عوامل االنفضاض الجماهيري عنهما وصوال  إلى حالة  غي

هو حال قطاعات واسعة من شعبنا اليوم في قطاع غزة على وجه الخصوص، حيث باتت قضيتنا اليوم محكومة  لقيادات  
  .المصلحة الوطنية العليا برؤاها وبمصالحها الفئوية الخاصة -في معظمها–سياسية  استبدلت

*************************************************************** 
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01/4/2105 
االنقسام  والصراع  الداخلي  على السلطة والمصالح الفئوية بين فتح وحماس أدى الى تفكيك وتهشيم االفكار الوطنية 

 .التوحيدية لشعبنا
*************************************************************** 

01/4/2105 
الوطنية ونقل مسيرة  النضال الفلسطيني من األزمة إلى حالة المأزق الذي يصيُب اليوم  ُبنيان ها  االنقسام فكك الهوية

 .وفكر ها السياسي
*************************************************************** 

00/4/2105 
بمعنى الشعور " مواطن"نا أ: يستطيع أن يقول -اليوم وقبل اليوم-ال أحد من العرب من الخليج إلى المحيط 

، ذلك ألن الشخص الذي يستحق أن يسمى بهذا االسم، هو الشخص الذي ال  الواعي بالمساواة وحرية الرأي والمعتقد
يدين بالوالء ال للقبيلة وال للطائفة، وال لحكم على رأسه فرد مطلق الصالحيات، رئيسا أو ملكا أو شيخا أو اميرا، وال لدولة 

 .ن عليها سلطتهم من مصدر غير إرادة الشعب الُمع ب ر عنها تعبيرا  حرا  يستمد القائمي
*************************************************************** 

00/4/2105 
 .. "البورجوازية الكبيرة"وجهة نظر للحوارعن ما يسمى في بالدنا 

غزة البد من ادراك ضعف تمايز الفئات داخل هذه الكبيرة في الضفة وقطاع " البورجوازية" عند الحديث عن 
وفق المفهوم الذي صاغه اندريه غوندر فرنك في " برجوازية رّثة" -من وجهة نظري  –البرجوازية، فهي على العموم 
ء هي البرجوازية التي ال تجذر لها في مصلحة تنموية بل هي راكضة ورا" البرجوازية الرّثة"دراسته ألميركا الالتينية، و

 . الربح السهل والسريع وتبيع نفسها، ومعها بالدها، للتسلط الكولونيالي
ت الرأسمالية والبورجوازية في إطار التطورات والتحوالت االجتماعية في آخذين بعين االعتبار، أن تطور ونشأة الفئا

الدة والنشأة والدور عن الضفة وقطاع غزة، يعطي لهذه الفئات سمات وخصائص تكوينية تميزها نوعيا ، من حيث الو 
مع رأس ( اإلسرائيلي)مثيالتها سواء في البلدان العربية أو بلدان العالم الثالث وأوروبا، إذ لعب تزاوج رأس المال األجنبي 

المال المحلي أدوارا  مهمة في تسهيل عملية توسع ونمو معظم الشرائح العليا المحلية بأنواعها من جهة، وساهم بالطبع 
جذور التبعية وما تعنيه من مصالح اقتصادية تعكس وتفسر طبيعة الهبوط السياسي للقيادة المتنفذة في  في ترسيخ

 .فتح وحماس من جهة أخرى" حكومتي"ف و.ت.م
وهكذا نتفهم كيف تهيأت الظروف الموضوعية لنشأة الجناح األخطر من أجنحة الرأسمالية الفلسطينية، المعروف بـ 

ولكن من شدة ما تحمله هذه الطبقة (.... بالتحالف الوثيق مع بيروقراطية السلطة المنقسمة" )دورية البورجوازية الكومبرا"
في فلسطين والبلدان العربية، تذهب بعض التحليالت إلى ( سياسية اقتصادية اجتماعية وثقافية هابطة) من أدوار خطيرة 

ام العربي الراهن ، نتيجة التداخل العضوي الوثيق بين جهاز في النظ" بالدولة الكومبرادورية " حد القول بظهور ما يسمى 
" الدولة، وبين البورجوازية الكومبرادورية، رغم التفاوت بين هذا البلد أو ذاك، ويطلق عليها في بعض هذه البلدان 

كومبرادورية "نسميها بورجوازية الصفقات أو الكومبرادورية من النوع الرخيص التي يمكن ان " أو " البورجوازية السمسارية 
 . سمير أميـن.كما يقول د" بازار
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وهو األكثر دقة  -أو الشرائح الرأسمالية الكبرى " البورجوازية الكبرى " من ناحية ثانية، فإن الصفة المميزة لجميع شرائح 
طني بصيغة مباشرة، ونظرا  المسماة عموما  بالرأسمالية الطفيلية والكومبرادورية، هي عدم اشتغالها باإلنتاج الصناعي الو  –

يكون من االدق ( بالمعنى الرأسمالي المستقل و الواسع) إلرتباط نشاطها و دورة أموالها بمجال التداول وليس اإلنتاج 
وبالتالي ال يجوز ان نطلق عليها ..الحديث عن شرائح رثة تابعة للنظام الراسمالي االمبريالي وخاضعة لسياساته وشروطه 

 . زية بحكم تبعيتها ورثاثتها وفقدانها الي رؤية حداثية او عقالنية او حتى ليبرالية وطنيةصفة البورجوا
 

*************************************************************** 
06/4/2105 

 .يا غزة الفلسطينية كوني مرآة  للنُّور  ولدفن االنقسام وشعلة تضيء طريق الوحدة الوطنية
*************************************************************** 

05/4/2105 
 .يا غزة الفلسطينية كوني مرآة  للنُّور  ومعوال لدفن االنقسام وشعلة تضيء طريق الوحدة الوطنية

*************************************************************** 
05/4/2105 

وكافة الحركات السياسية  تبه وحزينه من وعلى الفصائل واالحزاب والمثقفينغزة سفينة نوح الفلسطينية عا
يا من : ايها الفصائل واالحزاب .. وتسألهم جميعا .. الفلسطينية والعربية بمختلف اطيافها من اليمين والوسط واليسار 

بقوا شعاركم هذا في مخيمات ما الذي تنتظرونه لكي تط" .. التضامن " او شعار "المقاومة الشعبية"تصدحون بشعار 
ومدن وقرى الضفة الغربية وفي مخيمات سوريا وفي مخيمات لبنان واالردن ؟ اين هي المظاهرات الشعبية في العواصم 

اين هي احتجاجاتكم ... لمحاصرة الصامدة العربية ؟ واين هذه المظاهرات للتضامن مع اخوتكم في غزة الجريحة ا
؟ ام انكم تنتظرون الجمعة لكي تؤدوا صالة الغائب عليها ؟ يبدو واضحا ان عزلتكم عن ..واعتصاماتكم وتنديداتكم 

جماهيركم في الضفة ومخيمات الشتات باتت فجوتها على درجة من االتساع تحول دون دوركم النضالي ، ودون ممارسة 
لفلسطيني من اجل حريته وعودته في كل االحوال اقول عاش كفاح ونضال شعبنا ا"...المقاومة الشعبية السلمية"شعار 

وكوني شعلة ...كوني مرآة للنورومعوال النهاء االنقسام ودفنه ...ويا غزة .....ودولته الوطنية المستقلة كاملة السيادة
 ...تضيء وتشتق طريق الوحدة الوطنية

*************************************************************** 
05/4/2105 

من % 54.0، أي بنسبة (الجئ 055555140)نحو في قطاع غزة ( 8102في منتصف عام )الالجئين  يقدر عدد
(. األونروا)الجيء فلسطيني يعتمد على المساعدات الغذائية الطارئة من ( 525601)مجموع سكان القطاع من بينهم 

صالح مسكنها، وعلى صعيد أسرة الجئة بحاجة إلى إ( 44011)وعلى صعيد المأوي المناسب يوجد في قطاع غزة 
طفل من الصدمة النفسية وهم بحاجة إلى دعم نفسي واجتماعي متخصص ، كما ويقدر عدد ( 50411)األطفال، يعاني 

من مجموع سكان الضفة، أما نسبة الالجئين في % 66.5أي بنسبة ( الجئ 051545220)الالجئين في الضفة الغربية 
عاما  على النكبة معطيات  51 -من دراسة غازي الصوراني % .)55.5ما فتبلغ الضفة والقطاع إلى مجموع السكان فيه

  (2105/ مايو / 05 -واحصاءات 



219 

 

*************************************************************** 
05/4/2105 

فإن البيانات  2105منتصف عام ( ما بين النهر والبحر) عدد الفلسطينيين المقيمين حاليًا في فلسطين التاريخية
من مجموع السكان اليهود والعرب في فلسطين، % 55.5مليون نسمة ، بنسبة  5.550تشير إلى أن عددهم قد بلغ 

 .%41.2يهودي بنسبة  554405011نسمة منهم  0651415111البالغ عددهم 
*************************************************************** 

04/4/2105 
عاتبه وحزينه من وعلى الفصائل واالحزاب وكافة الحركات السياسية الفلسطينية والعربية بمختلف اطيافها من غزة 

 .اليمين والوسط واليسار
*************************************************************** 

05/4/2105 
هداف الوطنية فيه عن أي موقع في القدس إن الحديث عن قطاع غزة الفلسطيني ال يعني أبدا اختالف طبيعة األ

 .وكل مدن وقرى فلسطين
*************************************************************** 

05/4/2105 
وفي ذات الوقت ال يمل الحديث اللفظي طبعا عن  حين يكون هناك يسار عصي على ممارسة النقد الذاتي ،

ر ان يعترف بالخطأ، وبمسؤوليته عن الخطأ ، بل كيف يقوم باصالح الخطأ ؟ بل ان ضرورة المراجعة ، كيف لهذا اليسا
السؤال الجارح كيف بامكان اليسار هذا ان يمارس الصح ان لم يقبض على رأس الخطأ ؟ انه ال يدرك ان قضيتنا 

النظر في كافة البرامج واوضاعنا وحركتنا الوطنية بكل مسمياتها تعيش مأزقا خانقا يتطلب من كل وطني مخلص اعادة 
والرؤى السابقة التى اوصلتنا الى هذا المأزق الذي يعني بصراحة شديدة وصولنا الى حالة قصوى من العطب في مسيرة 
الحركة الوطنية الفلسطينية وفكرها السياسي، فالمأزق حالة عطب أو فشل أوهزيمة حادة أعلى من الحالة التي يعبر عنها 

 .مفهوم األزمة
*************************************************************** 

05/4/2105 
 ...أعيد تكرارها للمعنيين من رفاقي واصدقائي االعزاء في الوطن العربي....خاطرة او رسالة ربما

لست اول من يتساءل عن مصير حماسته او اراءه وكتاباته في محيط يزخر باالنتهازيين والمنافقين والمهرجين 
نوازع تعكس  -دون مكابرة  -الديماغوجيين والجهلة ، ويستولد حالة االغتراب التي تثير بدورها نوازع القلق ، وهي عندي 

لحظات انفعالية تمتزج فيها العاطفة مع العقل لكنها تمدني بالمزيد من عناصر القوة المعنوية في كسر وتحدي االغتراب، 
ون علمية وموضوعية ال تعكس الواقع يد من الكتابة التي اسعى دوما ان تكفأجد في عقلي وروحي ما يدفعني الى مز 

لذلك ال استطيع ان انفرد او اتخلى ..المعاش فحسب بل ايضا تضيء شمعات ينتمي ضيائها واشراقها لمستقبل ال بد آت
ين علمانيين ثوريين عما انا فيه ليس النني اسهم في صنعه وتخليق جنينه مع آخرين من امثالي رفاقا واصدقاء مادي

بل الن ما اكتبه اودع فيه قطعة من عقلي وروحي واثقا من تفاعلهما مع ارواح ... ديمقراطيين منتشرين في كل االرض
او اتخلى ... وعقول الكثيرين، فكيف اذن يمكن ان تفتر حماستي وكيف يمكن ان اتخلى عن التزامي وانتمائي لجبهتي 
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وتلك هي قناعتي بمستقبل اليسار القومي ..ومنهجها بعيدا عن كل مظاهر الجمود  عن قناعتي الفكرية بالماركسية
الديمقراطي الثوري المناضل ضد الوجود االمبريالي وضد انظمة الرجعية واالستبداد والمناضل ضد الوجود الصهيوني في 

لواضح والذي ينطلق برؤيته التقدمية الذي يلتزم بهذا الموقف السياسي ا..ذلك هو اليسار الحقيقي بالنسبة لي ..بالدنا 
كحامل لمفاهيم الحداثة والتنوير والديمقراطية واستخدامها في النضال من اجل الغاء كل مظاهر التخلف والتبعية 
واالستبداد واالستغالل وتحقيق التنمية المستقلة المعتمدة على الذات في مجتمع ديمقراطي محكوم باسس العدالة 

 . مع مودتي...ا االشتراكية االجتماعية بافاقه
 

*************************************************************** 
05/4/2105 

إن من واجب القوى اليسارية أن تنتقل من حالة الركود الراهنة إلى حالة التفاعل الذي يحقق قدرتها على 
ها المشترك من اجل انهاء االنقسام واستعادة الوحدة والتحدي للمأزق السياسي والمجتمعي ، وان تبدأ نضال االستجابة

الوطنية التعددية وتعزيز الكيانية السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية وتطويرها ودمقرطة مؤسساتها ، بما يؤدي الى عقد 
ة التيار المجلس الوطني التوحيدي ، وهو هدف لن يتحقق بدون اتفاق فصائل اليسار الفلسطيني ومبادرتهم الى بلور 

 .الوطني التقدمي الديمقراطي
*************************************************************** 

05/4/2105 
 ...وجهة نظر

 مشروعًا دينيًا وسياسيا ينظر لمفاهيم المواطن والمواطنه والوطن –وما يزال  –كان مشروع االخوان المسلمين 
العقالنية والعلمانية والحرية والمساواة نظرة تشكك وريبة ونظرة رفض وتكفير، كما والوطنية والقومية ومفاهيم العقل و 

  .يصفها المفكر الراحل نصر حامد أبو زيد
، وصوال  !!! هكذا تم تجريف الوطن باختصاره في دين األغلبية، وتم تجريف الدين باختصاره في الرؤية الفقهية للعالم 

وموائد الرحمن مجال للمنافسة بين االثرياء، وصارت عشرات الفضائيات " الصدقات" إلى المرحلة الراهنة حيث صارت 
رضاع الكبير وتفسير االحالم تعر  إلى آخر هذه الفتاوي ، ... ض الفتاوي الدينية الشكلية في زواج المتعة والمسيار وا 

خلف المجتمعات العربية في في ظل استشراء خضوع األنظمة وت –ضمن اقتصاد السمسرة الكومبرادوي ، بحيث نالحظ 
والدة ظاهرة طارئة ، فحواها أن التراث والفكر الديني السلفي المتعصب بات اليوم يسحب المجتمعات  –هذه المرحلة 

هذه المجتمعات التي تغلغلت في " طبيعة " العربية إلى الوراء ، ونعتقد أن السبب في انتشار هذه الظاهرة يعود إلى 
واإلحباط واليأس الناجم عن تزايد المعاناة والفقر والبطالة والفساد واالستبداد ، دونما أي أفق أو  أوساطها مظاهر القلق

ضوء يؤشر على الخالص ، وبالتالي لم يكن مستغربا عودة هذه المجتمعات بسبب عفوية جماهيرها وقصور وعجز قوى 
إلى الخلف بالمعنى التراثي السلبي في اطار انظمة  -وبتأثير العديد من اجهزة االعالم والفضائيات العميلة  -اليسار 

التخلف والتبعية ، أو إلى الفكر الديني السلفي ثم تستسلم له ، ليقودها بحيث اصبحت مظاهر وأوضاع البطالة والفقر 
ّول إلى قضايا تحلها العودة إلى آراء ووجهات نظ" والهبوط السياسي والفساد وكل مشكالت المجتمع العربي  ر شكالنية ُتح 

باسم الدين ، وعلى رأسها رفض مبدأ الحرية الدينية ، ورفض مبدأ فصل الدين عن الدولة والسياسة ، ورفض اعتبار 
الشعب أو المجتمع مصدر القوانين وفق اسس الديمقراطية وقواعدها ، ورفض تعزيز المحاكم المدنية العامة لضمان 
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عقلنة السلطة أوالدولة والمجتمع انطالقا من رفضهم تعزيز الثقافة العلمية المساواة التامة في الحقوق والواجبات ورفض 
، واخيرا اصرارهم على تكريس تخلف المرأة بذريع عودتها إلى البيت ووفرض الحجاب والنقاب عليها .الديمقراطية العقالنية

 . باالكراه في معظم الحاالت
ديمقراطي الهادف الى تحرير الدين من سيطرة الطغم الحاكمة ولذلك ال بد من تفعيل النضال المجتمعي السياسي وال

ساءة استعماله ألغراض سياسية ومصلحية طبقية، وكذلك تحرير المجتمعات العربية من هيمنة المؤسسات  باسم الدين وا 
ال النضال الوطني الدينية، الى جانب التزام كافة القوى الديمقراطية واليسارية العربية لكي تكرس كل الجهود النظرية وأشك

واالجتماعي الميداني اليومي والسياسي والديمقراطي من أجل تحقيق هدف الدولة الديمقراطيةعلى قاعدة فصل الدين عن 
اذ انه بدون تحقيق هذا الهدف ال يمكن أن تحقق المجتمعات العربية أي نهوض تحرري او تطور اجتماعي ...الدولة 

بل ستعيد انتاج التبعية والتخلف داخل االنظمة ..تنموي أو تكنولوجي أو عسكري اوسياسي او ثقافي أو اقتصادي أو 
 .والحركات الرجعيةعبر صيغ جديدة في سياق تطوير العالقات مع الشروط والسياسات العدوانية االمريكية والخضوع لها

 
*************************************************************** 

05/4/2105 
ون تحقيق هدف فصل الدين عن الدولة والسياسة ال يمكن أن تحقق المجتمعات العربية أي نهوض تحرري او بد

 . ديمقراطي
*************************************************************** 

05/4/2105 
 الماركسي الثوري العربي اليكم سيرة حياة ومسيرة الرفيق المفكر....رفاقي االعزاء في كل ارجاء الوطن العربي

فمن هو مهدي عامل ........الغتياله من قبل قوى الظالم والتخلف والرجعية  60وفاء له عشية الذكرى .. مهدي عامل 
 ؟

 .من بلدة حاروف قضاء النبطية 0565مفكر ومناضل شيوعي ولد في بيروت عام 
 .اسمه الحقيقي حسن عبداهلل حمدان- 
 .حلة الدراسة الثانوية من مدرسة المقاصد في بيروتانهى مر  0544في العام - 
 .سافر الى فرنسا ونال من جامعة ليون شهادتي االجازة والدكتوراه في الفلسفة 0545في عام - 
 .انتسب الى صفوف الحزب الشيوعي اللبناني 0551في العام - 
في دار المعلمين بمدينة القسطنطنية، وكتب سافر الى الجزائر واشتغل لمدة اربع سنوات في التعليم  0556في العام - 

 .الصادرة في الجزائر” الثورة االفريقية“بالفرنسية عدة مقاالت نشرت في مجلة 
الى  0555دّرس مادة الفلسفة في ثانوية صيدا الرسمية للبنات وبقي في عمله هذا الى ان انتقل عام  0555في العام - 

 .اعية، ليدّرس فيها مواد الفلسفة والسياسة والمنهجياتمعهد العلوم االجتم-الجامعة اللبنانية
من الفترات المهمة في حياة حسن حمدان، حيث بدأ فيها ممارسة مشروعه الفكري ( 0555-0555)تعتبر هذه الفترة - 

، لتبدأ، والكتابة باللغة العربية، في وطنه، لدراسة واقعه االجتماعي دراسة علمية وتمييز كونية قوانين الماركسية فيه
ولقد ادرك خطورة . مبتعد ا عن القولبة وتكرار المقوالت الجاهزة« صيرورة الفكر العربي فكر ا علمي ا»بحسب حسن حمدان، 

 .”انها لمخاطرة كبرى ان يفكر الواحد منا واقعه باللغة العربية”:ما يقوم به بقوله 
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 .عامل، الذي اصبح ُيعرف به فيما بعد تحت اسم مهدي” الطريق“ولقد كانت بداية حسن حمدان في مجلة - 
وقّسمه الى . ”مقدمات نظرية لدراسة اثر الفكر االشتراكي في حركة التحرر الوطني“، صدر كتابه االول 0552عام - 

وتكمن اهمية . 0555الذي صدر عام ” في نمط االنتاج الكولونيالي“والقسم الثاني ” في التناقض“القسم االول : قسمين
في ان مهدي بحث فيه في مجال جديد في الفكر الماركسي، هو انتاج ادوات المعرفة، وتحديد طبيعة االنتاج  هذا الكتاب

باختصار يمكننا . لم يكمله مهدي عامل” في تمرحل التاريخ“وهناك جزء ثالث من الكتاب بعنوان . في مجتمعاتنا العربية
تمييز كونية القوانين الماركسية في مجتمعاتنا، لينتج ويرسي على ” مقدمات نظرية“القول ان مهدي عامل عمل في كتابه 

 .االساس النظري لسيستامه الفكري الذي وّجه جميع كتبه ومقاالته
، وفيه انتقد اعمال الندوة الفكرية التي ”ازمة الحضارة العربية ام ازمة البرجوازيات العربية“، صدر كتابه 0556عام - 

ة التطور الحضاري في الوطن العربي، كاشف ا، بنقده العمال تلك الندوة، الشق الذي عقدت في الكويت تحت عنوان ازم
 .يحول بين الفكر العربي والتطور

، ويعّبر عنوان ”النظرية في الممارسة السياسية، بحث في اسباب الحرب االهلية في لبنان“، صدر كتابه 0555عام - 
ل، بين النظرية والممارسة السياسية، والتي مارسها في نضاله اليومي الكتاب عن عملية الربط، التي قام بها مهدي عام

 .وكشف، في الوقت نفسه، للقانون الذي يحكم االحداث ويولدها
ا للناس -  ولم يقتصر نضال مهدي على الكتابة، بل مارس ما يقوله بتنقله بين القرى والمدن، محاضر ا ومناقش ا وشارح 

وكان ُيعرف بنقاشاته بين الناس باسم الرفيق …عددة مثل مسألة الوطنية وحركة التحرروبلغة واضحة وبسيطة، قضايا مت
 .طارق

، ”القضية الفلسطنية في ايديولوجية البرجوازية اللبنانية-مدخل الى نقض الفكر الطائفي“، صدر كتابه 0551عام - 
، وانتقدها من موقع نقيض لها، هو موقع الطبقة عرض فيه المفاهيم االساسية التي تكّون ايديولوجية البرجوازية اللبنانية

 .العاملة، مظهر ا بنقده البعد السياسي الذي تغّيبه ايديولوجية البرجوازية في نظرتها الى القضية الفلسطينية
، بقي مهدي عامل في بيروت المحاصرة من قبل الجيش االسرائيلي الذي اجتاحها فيما بعد، وفي تلك 0552عام - 

 .”لست مهزوم ا ما دمت تقاوم“م وناضل وكتب مقاال  رائع ا في مجلة الطريق تحت عنوان الفترة قاو 
 .تحت اسم هالل بن زيتون” فضاء النون“صدر ديوانه شعره الثاني  0555عام - 
وهو عبارة عن تمرين، بحسب قوله، لقراءة نص تراثي بفكر ” في علمية الفكر الخلدوني“صدر كتابه  0554عام - 

ا كتاب بعنوان. ميمادي عل ماركس في استشراق ادوارد -هل القلب للشرق والعق للغرب”وفي العام نفسه صدر له ايض 
 .”ماركس وعالقته بالفكر االستشراقي وبالشرق االسيوي“في ” االستشراق“الوارد في كتاب ” سعيد

الطائفي القائم في لبنان، بهدف -يالذي حلل فيه طبيعة النظام السياس” في الدولة الطائفية“صدر كتابه  0555عام - 
كشف الصراع الطبقي الذي تحجبه االيديولوجية الطائفية بمظهر طائفي، لتؤيد االنتماء للطائفة ال للوطن، لتأييد النظام 

 .الطائفي واعادة انتاجه-السياسي
يمكن تمييزه بانه نمط  في عدم وجود نمط معين من االنتاج” كان مهدي عامل يعتزم انهاء القسم االخير 0555عام - 

، اال ان رصاصات االغتيال اآلثمة منعته من ذلك واردته شهيد ا في ”نقد الفكر اليومي“في كتابه القّيم ” انتاج اسالمي
يتميز بانه من الكتب النادرة ” نقد الفكر اليومي“وكتابه . 0555ايار  05شارع الجزائر، احد شوارع بيروت الوطنية في 

ة التي تناقش وتتعقب الفكر الموجود على صفحات المجالت والصحف، بهدف نقده وكشف توجهاته في اللغة العربي
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 05وعلى اثر استشهاد مهدي عامل، اجمعت الهيئات الثقافية واالعالمية والجامعية على اعتبار يوم . الفكرية والسياسية
 .”يوم االنتصار لحرية الكلمة والبحث العلمي“ايار من كل عام 
*************************************************************** 

05/4/2105 
 . الغتيال الرفيق المناضل الشيوعي اللبناني المفكر مهدي عامل 10الذكرى ...أيار  02اليوم 

ثورة إذا كنا نتفق على أن رفيقنا المفكر الماركسي الثوري الشهيد مهدي عامل ، قد قدم نظرية لل... رفاقي أصدقائي 
في هذه المرحلة التفاعل والتواصل المعرفي مع أفكاره ومقوالت  -كأحزاب وفصائل يسارية عربية–، فإن من واجبنا 

غنائها واإلضافة عليها عبر دراسة وتحليل وتفكيك واقعنا االجتماعي والسياسي في إطار الصراع  نظريته الثورية ، وا 
من الفكرة المركزية التي أكد عليها  الي الصهيوني في بالدنا، عبر انطالقناالطبقي الداخلي ، والصراع ضد الوجود االمبري

المفكر الراحل مهدي في الترابط بين التحرر الوطني والصراع الطبقي من جهة ، وعبر انطالقنا من الوحدة الجدلية بين 
ة ، األمر الذي يستوجب تداعي جميع الماركسية والرؤية القومية التحررية الديمقراطية بآفاقها االشتراكية من جهة ثاني

أحزاب وفصائل اليسار الماركسي ، إلى البحث الجاد على قاعدة الحوار، من أجل مراجعة ونقد تجاربها السابقة وتجديد 
وتطوير أحزابها واالتفاق على الرؤى السياسية والمجتمعية ، وعلى األهداف واألسس الفكرية والتنظيمية التوحيدية 

ما بينها لكي تستعيد مصداقيتها ودورها الطليعي ، بما يسمح بأن تتحّول إلى قّوة قادرة عبر بناء وتجديد المشتركة في
وتثوير االحزاب الماركسية والشيوعية العربية وانتشارها واستعادة دورها الطليعي وتفعيل البديل الشعبي الديمقراطي 

ني ، وتأسيس مقدرتها على تفعيل االنتفاضات أو الحالة على مجابهة االستقطاب اليمي-في كل قطر عربي -التقدمي
الثورية العربية وصيرورتها الراهنة، وتحقيق أهدافها للخالص من كل أشكال ومظاهر وأدوات االستغالل الطبقي 
د أن بع -واالستبداد، واثقين من انتصارها، خاصة وأن أسباب االنتفاضة الثورية لن تتالشى أو تزول، بل ستتراكم مجددا  

تكتشف زيف الليبراليين وقوى اإلسالم السياسي لتنتج حالة ثورية نوعية، تقودها جماهير العمال والفالحين الفقراء وكل 
الكادحين والمضطهدين وفي طليعتهم أحزاب وقوى اليسار الماركسي الثوري لكي تحقق األهداف التي انطلقت 

 . االنتفاضات الشعبية من أجلها
 

*************************************************************** 
05/4/2105 

على يد الرجعية ( حسن حمدان )ذكرى أغتيال المفكر الماركسي الكبير مهدي عامل :  0627ماي  18
 . الضالمية المتدثرة بالدين

ير فلسطين هذه النبذة في هذه الذكرى قدم الرفيق غازي الصوراني الماركسي الفلسطيني مناضل الجبهة الشعبية لتحر 
  الموجزة عن حياة المفكر الكبير مهدي عامل

****************************************** 
 غازي الصوراني

لمفكر الماركسي الثوري العربي مهدي اليكم سيرة حياة ومسيرة الرفيق ا....رفاقي االعزاء في كل ارجاء الوطن العربي
 فمن هو مهدي عامل ؟........الغتياله من قبل قوى الظالم والتخلف والرجعية  60وفاء له عشية الذكرى ..  عامل

 .من بلدة حاروف قضاء النبطية 0565مفكر ومناضل شيوعي ولد في بيروت عام 

https://www.facebook.com/cdideology?fref=mentions
https://www.facebook.com/cdideology?fref=mentions


204 

 

 .اسمه الحقيقي حسن عبداهلل حمدان- 
 .هى مرحلة الدراسة الثانوية من مدرسة المقاصد في بيروتان 0544في العام - 
 .سافر الى فرنسا ونال من جامعة ليون شهادتي االجازة والدكتوراه في الفلسفة 0545في عام - 
 .انتسب الى صفوف الحزب الشيوعي اللبناني 0551في العام - 
عليم في دار المعلمين بمدينة القسطنطنية، وكتب سافر الى الجزائر واشتغل لمدة اربع سنوات في الت 0556في العام - 

 .الصادرة في الجزائر” الثورة االفريقية“بالفرنسية عدة مقاالت نشرت في مجلة 
الى  0555دّرس مادة الفلسفة في ثانوية صيدا الرسمية للبنات وبقي في عمله هذا الى ان انتقل عام  0555في العام - 

 .الجتماعية، ليدّرس فيها مواد الفلسفة والسياسة والمنهجياتمعهد العلوم ا-الجامعة اللبنانية
من الفترات المهمة في حياة حسن حمدان، حيث بدأ فيها ممارسة مشروعه الفكري ( 0555-0555)تعتبر هذه الفترة - 

ة فيه، لتبدأ، والكتابة باللغة العربية، في وطنه، لدراسة واقعه االجتماعي دراسة علمية وتمييز كونية قوانين الماركسي
ولقد ادرك خطورة . مبتعد ا عن القولبة وتكرار المقوالت الجاهزة« صيرورة الفكر العربي فكر ا علمي ا»بحسب حسن حمدان، 

 .”انها لمخاطرة كبرى ان يفكر الواحد منا واقعه باللغة العربية”:ما يقوم به بقوله 
 .مهدي عامل، الذي اصبح ُيعرف به فيما بعد تحت اسم” الطريق“ولقد كانت بداية حسن حمدان في مجلة - 
وقّسمه الى . ”مقدمات نظرية لدراسة اثر الفكر االشتراكي في حركة التحرر الوطني“، صدر كتابه االول 0552عام - 

وتكمن اهمية . 0555الذي صدر عام ” في نمط االنتاج الكولونيالي“والقسم الثاني ” في التناقض“القسم االول : قسمين
لكتاب في ان مهدي بحث فيه في مجال جديد في الفكر الماركسي، هو انتاج ادوات المعرفة، وتحديد طبيعة االنتاج هذا ا

باختصار يمكننا . لم يكمله مهدي عامل” في تمرحل التاريخ“وهناك جزء ثالث من الكتاب بعنوان . في مجتمعاتنا العربية
على تمييز كونية القوانين الماركسية في مجتمعاتنا، لينتج ويرسي  ”مقدمات نظرية“القول ان مهدي عامل عمل في كتابه 

 .االساس النظري لسيستامه الفكري الذي وّجه جميع كتبه ومقاالته
، وفيه انتقد اعمال الندوة الفكرية التي ”ازمة الحضارة العربية ام ازمة البرجوازيات العربية“، صدر كتابه 0556عام - 

ن ازمة التطور الحضاري في الوطن العربي، كاشف ا، بنقده العمال تلك الندوة، الشق الذي عقدت في الكويت تحت عنوا
 .يحول بين الفكر العربي والتطور

، ويعّبر عنوان ”النظرية في الممارسة السياسية، بحث في اسباب الحرب االهلية في لبنان“، صدر كتابه 0555عام - 
ي عامل، بين النظرية والممارسة السياسية، والتي مارسها في نضاله اليومي الكتاب عن عملية الربط، التي قام بها مهد

 .وكشف، في الوقت نفسه، للقانون الذي يحكم االحداث ويولدها
ا للناس -  ولم يقتصر نضال مهدي على الكتابة، بل مارس ما يقوله بتنقله بين القرى والمدن، محاضر ا ومناقش ا وشارح 

وكان ُيعرف بنقاشاته بين الناس باسم الرفيق …يا متعددة مثل مسألة الوطنية وحركة التحرروبلغة واضحة وبسيطة، قضا
 .طارق

، ”القضية الفلسطنية في ايديولوجية البرجوازية اللبنانية-مدخل الى نقض الفكر الطائفي“، صدر كتابه 0551عام - 
نانية، وانتقدها من موقع نقيض لها، هو موقع الطبقة عرض فيه المفاهيم االساسية التي تكّون ايديولوجية البرجوازية اللب

 .العاملة، مظهر ا بنقده البعد السياسي الذي تغّيبه ايديولوجية البرجوازية في نظرتها الى القضية الفلسطينية
، بقي مهدي عامل في بيروت المحاصرة من قبل الجيش االسرائيلي الذي اجتاحها فيما بعد، وفي تلك 0552عام - 

 .”لست مهزوم ا ما دمت تقاوم“ة قاوم وناضل وكتب مقاال  رائع ا في مجلة الطريق تحت عنوان الفتر 
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 .تحت اسم هالل بن زيتون” فضاء النون“صدر ديوانه شعره الثاني  0555عام - 
وهو عبارة عن تمرين، بحسب قوله، لقراءة نص تراثي بفكر ” في علمية الفكر الخلدوني“صدر كتابه  0554عام - 
ا كتاب بعنوان. دي علميما ماركس في استشراق ادوارد -هل القلب للشرق والعق للغرب”وفي العام نفسه صدر له ايض 

 .”ماركس وعالقته بالفكر االستشراقي وبالشرق االسيوي“في ” االستشراق“الوارد في كتاب ” سعيد
الطائفي القائم في لبنان، بهدف -لسياسيالذي حلل فيه طبيعة النظام ا” في الدولة الطائفية“صدر كتابه  0555عام - 

كشف الصراع الطبقي الذي تحجبه االيديولوجية الطائفية بمظهر طائفي، لتؤيد االنتماء للطائفة ال للوطن، لتأييد النظام 
 .الطائفي واعادة انتاجه-السياسي

نتاج يمكن تمييزه بانه نمط في عدم وجود نمط معين من اال” كان مهدي عامل يعتزم انهاء القسم االخير 0555عام - 
، اال ان رصاصات االغتيال اآلثمة منعته من ذلك واردته شهيد ا في ”نقد الفكر اليومي“في كتابه القّيم ” انتاج اسالمي

يتميز بانه من الكتب النادرة ” نقد الفكر اليومي“وكتابه . 0555ايار  05شارع الجزائر، احد شوارع بيروت الوطنية في 
لعربية التي تناقش وتتعقب الفكر الموجود على صفحات المجالت والصحف، بهدف نقده وكشف توجهاته في اللغة ا

 05وعلى اثر استشهاد مهدي عامل، اجمعت الهيئات الثقافية واالعالمية والجامعية على اعتبار يوم . الفكرية والسياسية
 .”يوم االنتصار لحرية الكلمة والبحث العلمي“ايار من كل عام 

*************************************************************** 
05/4/2105 

 .....دروس وعبر شهر رمضان في واد وحكام العرب في واد آخر

المشايخ في ما يسمى بالسعودية ودويالت المشايخ / اثرياء العرب ومعهم الطغم الحاكمة او ما يسمون بالملوك واالمراء
طر وبقية الخليج التي تحتكر الثروات وتمتص دماء الفقراء العرب يتخذون من شهر رمضان من صغار العمالء في ق

وسيلة لما اسميه ممارسة ابشع مظاهر االستغالل واالستهالك الباذخ التفاخري باسم الدين ، حيث تبلغ مجموع مصاريف 
تصرف لتغذية ( ي شهر عادي عشرة اضعاف مصاريف الطعام ال) مليار دوالر  24البذخ في هذا الشهر اكثر من 

  .البذخ الكمالي التفاخري القذر بعيدا بصورة كلية عن احتياجات الفقراءمظاهر النفاق و 
كل يوم وكل شهر وكل عام وجماهير الفقراء العرب بخير عبر ثورتهم ضد : بمناسبة شهر رمضان اقول ...على اي حال

طبقي وضد االثرياء الطفيليين الجتثاثهم لكي تسود العدالة االجتماعية انظمة العمالة والتخلف واالستبداد واالستغالل ال
الثورية وتتحقق العدالة االجتماعية الحقيقية والمساواة التي جسدها الخليفة العادل عمر ابن الخطاب وتلك هي روح شهر 

هير الفقراء العرب كل يوم وكل شهر وكل عام وجما: بمناسبة شهر رمضان اقول ...رمضان الحقيقية على اي حال
بخير عبر ثورتهم ضد انظمة العمالة والتخلف واالستبداد واالستغالل الطبقي وضد االثرياء الطفيليين الجتثاثهم لكي 
تسود العدالة االجتماعية الثورية وتتحقق العدالة االجتماعية الحقيقية والمساواة التي جسدها الخليفة العادل عمر ابن 

 .هر رمضان الحقيقيةالخطاب وتلك هي روح ش
*************************************************************** 

05/4/2105 
، جاءت انعكاسا  لظروف إن هذه الحالة من الخضوع واالستتباع والتخلف ، المنتشرة اليوم في مجتمعاتنا العربية

ألشكال عديدة من السيطرة الخارجية  -عروف كما هو م –موضوعية وذاتية تاريخية وراهنة ، فقد خضعت مجتمعاتنا 
التي كرست تخلفها، خاصة الحقبة العثمانية، ثم الحقبة االستعمارية، وصوال الى السيطرة االمبريالية التي أدت إلى مفاقمة 
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ومن واالقتصادي ( الطبقي)أشكال ومظاهر التخلف والتبعية وصوال  إلى خضوعها وارتهانها واحتجاز تطورها االجتماعي 
رأسمالية عير منتجة، وجدت في العالقة مع النظام  ثم تحولها إلى سوق استهالكي عبر اداوت كومبرادورية أوشرائح

االمبريالي مالذا  آمنا  لها، يضمن مصالحها الطبقية األنانية، بمثل ما يضمن ويحمي أنظمتها السياسية الحاكمة، التي 
ل والتخلف، إلى جانب دورها في مجابهة وقمع وخنق القوى والحركات كرست كل مظاهر وأدوات االستبداد واالستغال

بالتنسيق مع –التنويرية العقالنية النهضوية عموما  ، والحركات الديمقراطية واليسارية خصوصا ، في مقابل تكريسها 
ئفها ومفرداتها وحركاتها بكل تالوينها ومذاهبها وطوا -الغيبية–لما يسمى باليقينيات المطلقة  -االمبريالية األمريكية

 .االسالموية الرجعية التي أوصلتنا إلى حالة المأزق أو االنسداد الراهن
*************************************************************** 

05/4/2105 
كقضية  دون اي اهتمام بها بعد ان وصلت القضية الوطنية الفلسطينية الى الحضيض في اذهان شعوبنا العربية

مركزية بسبب اوضاع االستغالل واالستبداد والفقر والصراعات الطائفية والمذهبية الدموية ، فانني أشعر بالقلق من ان 
بسبب استمرار االنقسام .قضيتنا واهدافنا الوطنية التحررية لم تعد قضية مركزية في عقول وقلوب معظم ابناء شعبنا

وحماس ، وبسبب تفاقم مظاهرالمعاناة والبطالة والفقر والظلم والظالم واالستبداد  والصراع على المصالح الفئوية بين فتح
 واالحباط واليأس واالنحطاط

*************************************************************** 
21/4/2105 

موي الهادف الى تفكيك وفي ظل الصراع الد في ظل استمرار االنقسام والصراع بين األخوة األعداء في فلسطين ،
وتجديد تخلف وتفتيت سوريا وليبيا واليمن والعراق وغيرها، الى جانب تفاقم اوضاع التخلف والتبعية واالستبداد في النظام 

 .!!!العربي ، بات عدونا االسرائيلي يرقص طربا بهذا المصير الذي لم يستطع تحقيقه في كل حروبه ضدنا ؟؟
تزايد الصراع بين قطبي "سطينيون أطياف ذكريات ماضية ، ولكن في وضع مؤسف عنوانه ومرة أخرى نستعيد نحن الفل

وانسداد األفق السياسي بالنسبة للدولة أو المشروع الوطني ال فرق ، " الصراع فتح وحماس على السلطة والمصالح 
ا؟ ال شيء سوى مزيد من التفكك ما هي تلك الغنيمة الهائلة التي يتنازع قطبي الصراع المتصادمين عليه: والسؤال هو

نما هزيمة جديدة لمن يزعم انه .. واالنهيارات والهزائم  فالحرب بين الفلسطيني والفلسطيني لن تحقق نصرا ألي منهما ، وا 
انتصر ، يؤكد على هذا االستنتاج الواقع الراهن الذي يعيشه أبناء شعبنا في الوطن والشتات عموما وفي قطاع غزة 

  .خصوصا
*************************************************************** 
21/4/2105 

نما هزيمة جديدة لمن يزعم انه انتصر ، يؤكد  الحرب بين الفلسطيني والفلسطيني لن تحقق نصرا ألي منهما ، وا 
  .ع غزة خصوصاعلى هذا االستنتاج الواقع الراهن الذي يعيشه أبناء شعبنا في الوطن والشتات عموما وفي قطا

*************************************************************** 
21/4/2105 

نما هزيمة جديدة لمن يزعم انه  استمرار االنقسام والصراع بين الفلسطيني والفلسطيني لن يحقق نصرا ألي منهما ، وا 
 .انتصر
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*************************************************************** 
21/4/2105 

بسبب االنقسام وآثاره الكارثية بات عدونا االسرائيلي يرقص طربا بهذا المصير الذي لم يستطع تحقيقه في كل 
 .!!!حروبه ضدنا ؟؟

*************************************************************** 
21/4/2105 

،وكما يقال ، من اليملك القدرة على استخدام المعارف لن يكون  حاكمةإنها األداة الفكرية الم.. العقل أداة المعرفة 
طرفا  في إنتاجها ، والذي اليستطيع استنباط األفكار والحصول على المعلومات لن يكون مشاركا  في إبداعها ، وما 

  .أحوجنا اليوم إلى صحوة عاجلة لمواجهة هذه اإلشكالية وتخطيها
*************************************************************** 

21/4/2105 
الوصول إلى الحقيقة يتطلب إزالة العوائق التي تعترض المعرفة العقالنية وأهمها التخلف ورواسب الجهل والصمت 

 .على المفكرين الرجعيين
*************************************************************** 

20/4/2105 
، عملية الربط بين والمعاصر  استجابت ومارست مجتمعاتنا العربية في تاريخها القديم والحديث إلى أي مدى

  المعرفة والممارسة كشرط لتقدمها ؟
الحقيقة انه باستثناء الومضات أو اللحظات العقالنية العربية في التاريخ العربي االسالمي على يد المعتزله وابن رشد ، 

الثالث عشر ، استمرت حالة االنقطاع المعرفي عموما  حتى نهاية القرن التاسع عشر والعقود والتي انقطعت منذ القرن 
األولى من القرن العشرين، ثم انقطعت وعادت الى التواصل والتجدد في سيتينياته في الحقبة الناصرية التي انتهت بوفاة 

، بمثل ما استمرت المجتمعات العربية محكومة ت الغيبية هي الحاكمة على صعيد الفكر العربيمؤسسها، وظلت الفرضيا
االجتماعي للنمط الريعي المركزي ، والتجاري في التاريخ القديم، والى نظام التبعية والتخلف في  –في تطورها االقتصادي 

جه تفتح التاريخ الحديث، بما أدى الى هذا االنفصام الممتد الى اليوم بين المعرفة والممارسة ، والذي شكل عقبة  في و 
الرؤية العقالنية العربية وأبقاها أسيرة لمناخ التخلف ومظاهره التي تتجسد اليوم في تكريس التبعية واالستبداد واالستغالل 

 .لحساب المصالح الطبقية البشعة للطغم الحاكمة
*************************************************************** 

20/4/2105 
اءل عن مصير حماسته او اراءه وكتاباته في محيط يزخر باالنتهازيين والمنافقين والمهرجين لست اول من يتس
 . الديماغوجيين والجهلة

*************************************************************** 
20/4/2105 

دا عن كل خضوع لألنماط التنوير هو مرحلة جديدة من التطور، استطاع اإلنسان من خاللها استعمال عقله بعي
 .واألفكار الرجعية والغيبية
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*************************************************************** 
20/4/2105 

 .الثقافة األحادية الرجعية والغيبية في مجتمعاتنا حالت دون تبلور الثقافة الديمقراطية
*************************************************************** 

20/4/2105 
 جان جاك روسو..التنوير إذا لم يكن مبنيا  على قيم العدالة والمساواة واحترام الحقيقة فإنه ال يساوي فلسا  واحدا  

*************************************************************** 
20/4/2105 

 .نا بدال من ثقافة التنوير العقالني والتغيير الديمقراطيثقافة الالمباالة واالتكالية هي السائدة في مجتمعات
*************************************************************** 

20/4/2105 
التنوير يشع وينتشر في معظم ارجاء كوكبنا، ولكن أحزاب وفصائل اليسارالعربي فاقدة لتأثيرها التنويري في 

 !مجتمعاتها؟
 

*************************************************************** 
20/4/2105 

 -سلوكا وتطبيقا  –، وااللتزام  المعرفة التي أدعو إلى امتالكها ووعيها، هي المعرفة المشغولة بالتنوير العقالني
ستكشاف المرتكز إلى العقل انها المعرفة المتسلحة بالعلم واال...بمفاهيم الديمقراطية والمواطنة والنهوض واالرتقاء والتطور

والتجربة، وتخليص البحث المعرفي من سلطة السلف وقدسية وجمود األفكار، كمدخل البد منه لتحرير الواقع العربي 
كشرط للقضاء " أمراء"و " رؤساء"و " ملوكا  "وتخليصه من كل رموز وأنظمة الدكتاتورية واالستبداد واالستغالل والعمالة 

اد وقمع الحريات، وتحرير فكرنا العربي من حالة الجمود واالنحطاط، والتبعية والخضوع واالستبد على مظاهر التخلف
مدركين أن اعتماد العقل كأداة وحيدة للتحليل، والعقالنية كمفهوم، يستند على المنهج العلمي الجدلي، سيدفع بفكرنا 

اصرة التي تقوم على أن للعقل المستنير، الموضوعي العربي صوب الدخول في منظومة المفاهيم النهضوية الحديثة والمع
، النقدي الجريء ، دورا  أوليا  ومركزيا  في تحليل وتغيير الواقع والتحكم في صيرورة حركته لحساب مصالح وتطلعات 

 .الجماهير الشعبية في الحرية والديمقراطية والعدالة االجتماعية
*************************************************************** 

22/4/2105 
، ان مهمة الفلسفة والفكر التنويري النهضوي الديمقراطي االجتماعي ممارسة النقد الذي ال يرحم لكل ما هو قائم
وهو نقد ال يرحم بمعنيين، األول ال يهاب استنتاجاته الذاتية والثانى ال يتراجع أمام االصطدام باإليديولوجيات الغيبية 

حب " ة الرجعية وال يتراجع أمام االصطدام بالسلطات القائمة، هكذا اقترح ماركس مسألة نفي الفلسفة بمعناها القديموالديني
اتوافق كليا مع موقفه ضد عزل الفلسفة عن  -كتلميذ لماركس  -، وأنا بالطبع أحب الحكمة والمعرفة، لكنني "الحكمة

نا التي تتلخص في النضال التحرري ضد العدو الصهيوني االمبريالي فالنشاط العملي من أجل التغيير المتمثل في اهدا
عبر المعارك االيديولوجية ضد (في اطار الصراع الطبقي ) جنبا الى جنب مع النضال الديمقراطي السياسي والفكري 
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فرض نفسها عبر أفكار القوى الرجعية والرأسمالية الرثة عموما وضد االيديولوجيات الرجعية المتخلفة التي تسعى الى أن ت
سياسية باسم االسالم السياسي ، وهي ايديولوجيات ال هم  لها سوى تزييف وعي شعوبنا العربية عموما وشعبنا الفلسطيني 

 .خصوصا في معاركه من أجل المستقبل
*************************************************************** 

22/4/2105 
. يفترض حرية وتسامحا  عقالنيين معينين . (:م0711 –. م0918) ا يقول جون لــوك البحث عن الحقيقة كم

فنحن نناقش المسائل العلمية أو السياسية الخالفية مع اآلخرين، ألننا ال نستبعد إمكانية أن يكون اآلخرون محقين، وأننا 
 . نستطيع أن نتعلم شيئا منهم

نحن نؤكد ما نعتقد أنه صحيح على أساس الحجج : تعصب ومنفتح، أيلذلك، فإن المنافشة تفترض وجود موقف غير م
أي نحن نغير نظرتنا عندما تقتضي الحجج ذلك، وليس  –المتاحة، لكن سرعان ما نغير نظرتنا وفقا  للتغيرات في الحجج 

 . إال في تلك الحالة، وذلك يدل على وجود رابطة معينة بين نظرية المعرفة والفلسفة االجتماعية
ان لوك حامل المشعل في الثقافة العلمية الجديدة التي وجدت تعبيرها عند مواطني بريطانيا المتنورين والتقدميين في ك

 .فهو الذي افتتح عصر التنوير: نهاية القرن السابع عشر
*************************************************************** 

22/4/2105 
 موقف يدعو الى فصل القضايا االنسانية عن القضايا السياسية لشعبنا الجبهة الشعبية ترفض أي

*************************************************************** 
22/4/2105 
 
 ....قضية شعبنا وطنية ال يمكن اختزالها في قضايا إنسانية وحياتية: الشعبية

نا الفلسطيني ونضاله العادل من أجل انتزاع حقوقه الثابتة هي أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن قضية شعب
قضية تحرر وطني ارتقى من أجلها عشرات آالف الشهداء والجرحى واألسرى والمبعدين، مشددة على رفض شعبنا 
 اختزال قضيته بالبعد اإلنساني، أو مقايضة هذه الحقوق بمساعدات هنا أو تسهيالت هناك، أو فتح الباب لبازارات

 .السياسيين للمتاجرة بالقضية الفلسطينية
شعبنا في القطاع حل مشكالتهم  ، اليوم الثالثاء، أن من حق"بوابة الهدف"وشددت الجبهة، في بيان  وصل 

المعيشية واالقتصادية وتوفير الحياة الكريمة، وهذه مهمة الحكومة والجهات المسئولة بالقطاع، بما يعزز صمودهم 
لصفقة القرن أو أي حلول تنتقص من ثوابتهم في العودة والحرية واالستقالل، وهذا يتطلب وضع رؤية  ومقاومتهم الرافضة

وطنية جامعة لمركزة توزيع المساعدات المخصصة للفقراء والمحتاجين من أبناء شعبنا في القطاع بعيدا  عن العشوائية 
اكة الوطنية والمجتمعية، معتبرة أن أي سلوك فئوي وحزبي وسوء التوزيع، وبما يحقق ويجسد مبدأ العدالة والشفافية والشر 

في توجيه تلك المساعدات سيترك المجتمع والمواطن الفلسطيني عرضة لالختراقات السياسية الهادفة لالنقضاض على 
 .أهدافنا الوطنية

بات المرضى والمحرومين إننا أمام عذابات وآالم الفقراء والكادحين وأمهات الشهداء والجرحى واألسرى وعذا: "وقالت
 ."صوت الحقيقة والعدالة المجتمعية، فهم أمانة في أعناقنا جميعا  ... والعاطلين عن العمل، علينا أن نكون صوتهم جميعا  
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يجاد اآللية الوطنية الواضحة والشفافة وتعزيز الرقابة  وختمت الجبهة مجددة التأكيد على أن مركزة المساعدات وا 
زالة كل العراقيل والسلبيات التي تعترض وصولها إلى الشعبية والوطنية ع ليها خطوة في اتجاه توجيهها وطنيا  ال حزبيا  وا 

 .أبناء شعبنا
 

*************************************************************** 
22/4/2105 

 ... زةال لفصل القضايا اإلنسانية عن القضايا السياسية في غ...ال لدويلة غزة المسخ 
*************************************************************** 

22/4/2105 
الجبهة الشعبية ترفض ...؟ !!قال مسؤولون في حماس إّنهم موافقون على فصل اإلنساني عن السياسي في غزة

 .وتدين هذا الموقف
*************************************************************** 

26/4/2105 
بين ممثلين عن  اللندنّية نقاًل عن المصادر التي لم ُتسّمها أّن سلسلة اتصاالت جرت أخيراً " الحياة"ذكرت صحيفة 

اإلدارة األميركية واألمم المتحدة ودّول عربية وغربية ذات عالقة بالوضع في غزة، تمخضت عن التفاهم على تنفيذ 
وأوضحت أن الحركة تعهدت، من . الحاكمة« حماس»م المتحدة، بعيدا  من حركة مشاريع إنسانية في غزة من خالل األم

 ."إسرائيلية"خالل دولة عربية، الحفاظ على الهدنة، ومنع شن هجمات من القطاع على أهداف 
وأوضح مسؤول بارز في . وقال مسؤولون في حماس للصحيفة إّنهم موافقون على فصل اإلنساني عن السياسي في غزة

 ؟؟؟!!!نطالب منذ زمن بفصل اإلنساني عن السياسي في غزة: ةالحرك
*************************************************************** 

26/4/2105 
 !!؟؟"وحماس تتعّهد بالهدنة.. مشاريع حيوّية بإشراف دولي في غّزة"جريدة الحياة اللبنانية

*************************************************************** 
26/4/2105 

 من مسيرة العودة الى فك الحصار وصوال او هبوطا الى فصل االنساني عن السياسي ثم الهدنه ومشاريع دولية؟؟؟
*************************************************************** 

26/4/2105 
 ...ياسيعن تخلف المجتمعات العربية وتقييم حركات االسالم الس

في مرحلة الركود  -كما يقول المفكر الراحل نصر حامد أبو زيد  -دخل الفكر اإلسالمي : " منذ القرن الرابع عشر 
وتقلصت المساحة النقدية منذ ذلك القرن " بحكم الظروف الداخلية والخارجية التي أدت الى الجمود االجتماعي والسياسي 

للفكر الديني بعيدا  عن العلوم الدنيوية ، " أرثوذكسية " ب يفرض بالتدريج ممارسة عندما راح اإلعالن الرسمي للمذاه" ، 
قها جمال واستمر هذا الحال حتى نهاية القرن التاسع عشر ، وظهور ما عرف بحركة اإلصالح الديني الحديث، التي أطل

نهضوي تتجاوز به اإلشكالية التي بلورة مشروع " في  -كما يقول الجابري-الدين األفغاني ومحمد عبده ، ولم تفلح 
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، كما لم تفلح " تطرحها في التجربة الحضارية العربية منذ اندالع النزاع بين علي ومعاوية أو العالقة بين الدين والسياسة 
االتجاهات العلمانية ، المادية والعقالنية التي ظهرت في تلك المرحلة وبداية القرن الماضي ، في بلورة مشروعها 

وي عبر اتجاهاتها الفكرية المتعددة ، المادية والتنويرية التي عبر عنها أبرز مثقفي هذا التيار شبلي شميل ، وفرح النهض
 . أنطون وسالمة موسى وعلي عبد الرازق وطه حسين ولطفي السيد

ورج طرابيشي، كيف وصل العرب في العصر الحديث الى هذه الحال ، وأين يكمن الخلل ؟ يرى المفكر ج: والسؤال اآلن 
أن الخطر في هذا الزمن القطري ، ليس تراجع فكرة الوحدة العربية بحد ذاته ، حيث أن مثل هذا التراجع قد يكون مؤقتا  ، 

نما تراجع فكرة القومية بالذات  ما جرى في المائة سنة األخيرة من " هشام شرابي ، فيرى أن . ، أماالمفكر الراحل د" وا 
أن "هشام شرابي . ، ويضيف د" أفضى الى تحديث القديم دون تغييره جذريا  " األبوية " سادتها الحياة العربية التي 

" مثالية " األصولية اإلسالمية لن تقوى على توفير عالج ناجح للفوضى التي تتحكم بالمجتمعات العربية ، وذلك ألنها 
قة ، وستلجأ الى فرض نظام أبوي سلطوي يقوم ستكون حلولها بالضرورة سلطوية ومرتكزة الى عقيدة وسبل جبرية مطل

سمير أمين فتتلخص في أن حركات اإلسالم السياسي ، .أما وجهة نظر المفكر الماركسي د. على أيدلوجية غيبية دينية 
 تجسد اليوم اتجاه رفضي سلبي ال يقدم بديال  إيجابيا  على مستوى التحديات العالمية ، حيث يقوم المشروع الذي تتبناه"

خضوع ( ينتهي الى ) إحالل خطاب أيدلوجي شمولي محلها : إلغاء الديمقراطية وثانيا  : على ثالثة أعمدة هي أوال  
 . قبول االنفتاح الكومبرادوري الشامل على الصعيد االقتصادي: شكلي لطقوس دينية ال غير وثالثا  

 
*************************************************************** 

26/4/2105 
مازال الحاضر عندنا صورة من تخلف الماضي، ألننا ما زلنا أسرى لحالة االنقطاع المعرفي التي سادت بالدنا وما 

 .م 41زالت منذ القرن 
*************************************************************** 

26/4/2105 
عتبارها تمثل الجزء األولي في الرؤية والعالقات الديمقراطية السياسية من واجبنا ترسيخ الوعي بمقولة االختالف ، با

 .والمجتمعية في بالدنا
*************************************************************** 

26/4/2105 
ل منذ إن التاريخ البشري هو تاريخ انتاج الوعي البشري وهو جزء من معركة العقل والعلم المتواصلة ضد الجه

 االغريق الى اليوم وغدا
*************************************************************** 

26/4/2105 
اصدار منتدى الفكر  -عرض مختصر للفكر البشري -غازي الصوراني )  :فلسفة العصور االقطاعية *

 (0555صيف  -غزة-الديمقراطي 
الكنيسة في الغرب خالل القرنين الثاني والثالث الميالديين، وتعاظمت ظهرت هذه الفلسفة بعد استقرار وتفعيل دور 

 .(يوستينيانوس)م425هيمنتها في القرن السادس بعد الغاء االفالطونية واعالن المسيحية دين الدولة الرسمي عام 
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الهوت عبر طابعها هيمنت االيديولوجية الدينية على الحياة الفكرية في هذا العصر حيث تحولت الفلسفة الى خادمة ل
عبر الوجد الصوفي ورفض التجربة او طريق العقل ، لقد  الرجعي التصوفي وكان مبررها ان الحكمة والمعرفة تتم فقط

انحطت الفلسفة في هذا العصر الى درك التصوف والسحر واالساطير ، وارتدى صراع الطبقات فيه شكل خافت من 
 .الصراع الديني

الذي قال ان التطور يبدأ بااللهي الذي ال يمكن االحاطة به ويجب ( م251-214)افلوطين  :ابرز فالسفة هذا العصر 
  .االيمان به
واعتنق المسيحية فيما بعد ، من ( التي وضع اسسها افالطون)الذي تأثر باالفالطونية الجديدة ( م561-645)اوغسطين
الحياة الدنيوية سقوط وانفصال عن االزلي واتصال " من اهللاالنسان يملك الحرية ولكن كل ما يفعله بارادة مسبقة "اقواله 

، هذه المواقف تم تطبيقها عمليا في هذا العصر " اننا نعرف اهلل ال بالتفكير بل باالعراض عن التفكير" " بالناقص الجزئي
 .لسحرجنوني بالغيب وامتزاج االيمان با" علم"بما يخدم الكنيسة واالمراء ، بحيث تحولت الفلسفة الى 

خالل القرنين الثاني عشر والثالث عشر المتأثرة  (scholasticismالمدرسية)بعد ذلك ظهرت الفلسفة السكوالئية 
باالفالطونية المحدثة ومثلت التيار الرئيسي في فلسفة المجتمع االقطاعي ، كان السكوالئيون أعضاء مؤثرين في الرهبنة 

الذي خاض ( م0255-0224)، من اهم مفكري هذا التيار توما االكويني المسيحية وكانوا اعضاء في محاكم التفتيش 
صراعا حادا ضد الرشدية حينما كان أستاذا في جامعة باريس، قال ان االيمان والعقل يشكالن وحدة منسجمة وال يختلفان 

( بدون اهلل)د بدون الصورة الصورة عند توما األكويني توجد بدون المادة ، اما المادة فال يمكن ان توج"بعكس ابن رشد ، 
، وان الوحي اإللهي ال يتضمن أي خطأ وفي حالة وجود التناقض فان المخطىء هو العقل ال االيمان او الفلسفة ال 

" الالهوت وان الحاكم يجب ان يخضع للسلطة الروحية التي يقف على رأسها المسيح في السماء والكنيسة على األرض 
 .ابة المرتكز الفكري للكنيسة الكاثوليكية المهيمنة على عقول الناس في ذلك العصربمث" التوماوية"لقد كانت 

*************************************************************** 
25/4/2105 

الفلسفة ليست حب الحكمة فحسب، إنها في المقام االول حب المعرفة ، وهي قبل كل شئ موقف اإلنسان من 
 اسية والمجتمعية من حولهاألحداث السي

*************************************************************** 
25/4/2105 

 ( .م 0911_ . م 0912) جوردانو برونو 

فيلسوف وعالم فلكي ايطالي، قام بتطوير وتصحيح نظرية كوبرنيكس، بدأ حياته راهبُا وبسبب أفكاره المادية انفصل عن 
المكان أو النهائية الطبيعة، ورفض مركزية الشمس في الكون مؤكدُا " ال نهائية"نظرياته العلمية، آمن بـ الكنيسة وتفرغ ل

فالنجوم " فشمسنا ليست النجم الوحيد الذي له أقمار تدور حوله"على أن ال وجود لهذا المركز إال كمركز نسبي فقط 
العوالم في هذا الكون مأهولة ، يدفعه إلى ذلك إيمانه بأن كل البعيدة هي شموس أيضا  لها توابعها، كما افترض أن جميع 

الذي اعتنقه كغيره من الفالسفة   " HYLOTOISM"الطبيعة ذو نفس استنادا  إلى إيمانه بمذهب حيوية المادة ما في
يا  إال في أواسط الطبيعيون ؛ وهو أول من قال بوجود التجانس الفيزيائي بين األرض والكواكب وهذه التنبؤات لم تؤكد علم

 .القرن العشرين
اإليطالي الثائر أولها، فكرة وحدة الوجود العظيمة، " جوردانو برونو"أي ثروة من األفكار واآلراء كانت في هذا الفيلسوف 
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 .كل الحقيقة واحدة في العنصر، واحدة في العلة، واحدة في األصل، واهلل وهذه الحقيقة شيء واحد
العقل والمادة شيء واحد، وكل ذرة من الحقيقة تتألف من عنصر مادي وعنصر روحي غير  واعتقد برونو أيضا  بان

يجاد  منفصلين، لذلك فإن موضوع الفلسفة هو إدراك وحدة الوجود في تعدد مظاهره والعقل في المادة، والمادة في العقل، وا 
ذروة المعرفة عن الوحدة الكلية التي تتساوى فكريا  التركيب الذي تتقابل فيه االضداد والمتناقضات وتندمج ، واالرتفاع إلى 

 . مع محبة اهلل
لقد حطم الثائر اإليطالي العظيم جوردانوبرونو التصورات القديمة عن العالم المخلوق ليجعل الكون ممتدا  إلى ما ال نهاية 

؛ ألقي القبض عليه من قبل " هالكلمة األخيرة في كل مجال من مجاالت المعرفة تكمن في العقل وحد: "وهو القائل بأن
محاكم التفتيش التي سجنته ثمانية سنوات أحرقوه بعدها على أحد أعمدة التعذيب بعدما رفض إنكار فلسفته وتوجهاته 

 .العلمية
*************************************************************** 

25/4/2105 
 (0787 – 0918)اسحاق نيوتن 

السير إسحق نيوتن ابن موظف صغير، أصبح أستاذا  للرياضيات في جامعة كامبردج، ورئيسا  : الفيزياء  انتصار: نيوتن 
 .للجمعية الملكية

كان رائدا  في علم الفيزياء، كما كان عمالقا  في التاريخ الفكري الغربي عموما ، وأهم أعماله كتاب المبادئ الرياضياتية 
 .5550لفلسفة الطبيعة الذي نشر في عام 

في )وكما هو معروف، فإنه هو الذي وضع قوانين الحركة الثالثة، وقانون الجاذبية، ونظرية حساب المقادير الالمتناهية، 
عززت نظرياته النظريات السابقة في علم  ، وكذلك نظرية تكوين الضوء، وقد(الوقت ذاته ، ولكن باستقالل عن اليبنتز

 .(قوانين سقوط األجسام عند غاليليو)، وفي الميكانيك  (قوانين كبلر في حركة الكواكب)الفلك 
 : وفي ما ياتي نذكر قوانين الحركة والجاذبية المشهورة التي وضعها نيوتن

الجسم الساكن يظل ساكنا  والجسم المتحرك يظل متحركا  حركة منتظمة وفي خط مستقيم ما لم : قانون نيوتن األول
 .يتعرض لفعل قوة خارجية

تسارع الجسم يتناسب تناسبا  طرديا  مع القوة المطبقة عليه في اتجاه الخط المستقيم الذي تفعل فيه : ن الثانيقانون نيوت
 . القوة

 . لكل قوة توجد قوة مساوية، ومضادة لها، أو رد فعل عليها: قانون نيوتن الثالث
ع حاصل ضرب كتلتيهما وعكسيا  مع يجذب جسمان واحدهما اآلخر بقوة تتناسب طرديا  م: قانون الجاذبية عن نيوتن

 : مربع المسافة بينهما
على انتصار العلم على التعليم التقليدي والتحيزات، كما أصبح نيوتن السلف " مثال  "وبفضل نيوتن أصبح علم الفيزياء 

  .الكبير لعصر التنوير
كانط الذي أراد وضع األساس  ونحن نرى تأثيره الخاص في الفليسوف. كذلك قدم نيوتن إلى الفلسفة حوافز جديدة

 . اإلبستيمولوجي لعلم الفيزياء الجديد
فقد رأى كانط أن المكان والزمان ليسا وحدهما موجودين كمقومين ثابتين في خبرتنا لكن ألن مقولة السبب موجودة بصورة 

ال نستطيع أن نكون على يقين حتمية في معرفتنا، فإن العلم الجديد قد أمدنا بدفاع ضد اعتراض الشكاك الذي مؤداه أننا 
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من أن المبادئ التي تحكم ما يجري اليوم سوف تشكل أيضا  ما سيحصل غدا ، وهو االعتراض الذي يبدو أنه مدمر 
 .ألساس المنهج االختباري الذي يفترض وجود ثبات معين في العالم

أصبح العلم مرتبطا  بفكرة التقدم، فمفهوم : بشري، أيوبوصفه مؤسسا  أوليا  لعلم الفيزياء الجديد، بقي نيوتن رمزا  لإلنجاز ال
فرانسيس بايكون للمعرفة بوصفها قوة وبوصفها مصدر ازدهار وتقدم صار مقبوال  على نطاق واسع، ومنفذا  في الزمن 

 .الالحق
عمليات الطبيعة،  العلم ال الالهوت ظهر كسلطة حقيقية في المسائل المتعلقة بالحقيقة، وغدا وسيلة اإلنسان للسيطرة على

 . فكان على الفلسفة والدين أن يحددا مكانهما نسبة إلى العلوم الجديدة
 .تلك هي األهمية االجتماعية والفكرية لظهور العلوم الطبيعية الرياضياتية واالختبارية

*************************************************************** 
24/4/2105 

 لى فك الحصار الى فصل االنساني عن السياسي الى الهدنة ومشاريع دولية ودويلة غزة المسخمن شعار العودة ا
*************************************************************** 

24/4/2105 
 غزة األم الوالدة للوطنية الفلسطينية لن تقبل تقزيمها الى دويله ممسوخه وتدين كل من يقبل

*************************************************************** 
24/4/2105 

دراسة مقدمة إلى الندوة األكاديمية حول قطاع غزة -الفلسطينية " سفينة نوح"قطاع غزة -غازي الصوراني 
 60/01/2104بتاريخ -جامعة لندن  – المعقودة في معهد الدراسات الشرقية واألفريقية

سطيني ال يعني على اإلطالق اختالف طبيعة الرؤى واألهداف واألفكار التوحيدية الحديث عن قطاع غزة الفل
الوطنية التحررية، والديمقراطية فيه عن أي موقع آخر في القدس وبيت لحم وجنين والخليل ونابلس ويافا وحيفا والمثلث 

لمنافي من أجل استمرار النضال بل هو امتداد لتلك األهداف التي توحد شعبنا في الداخل وفي ا.. والنقب والشتات
 .التحرري والديمقراطي وتحقيق الهدف المرحلي في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس

 
*************************************************************** 

25/4/2105 
 

كفاحية نقيضه لكل من  –ثقافية  –اقتصادية  –اجتماعية  - يتجسد التيار الوطني الديمقراطي كعملية سياسية
 .المشروع المعادي، والفكر اليومي العاجز لليمين الفلسطيني

الجبهتين الشعبية والديمقراطية وحزب الشعب وغيرهم من ) يستدعي هذا الواقع من كافة القوى اليسارية والديمقراطية 
العمل لتخطي الخلل، الذي حكم ممارسة المعارضة السياسية، إلى دور ( نطلقات القوى والفعاليات التي تتوافق مع هذه الم

بما هو تعبير عن مشروع وطني تحرري اجتماعي . الرافعة وحامل مشروع التيار او البديل الوطني الديمقراطي المنشود
واثيقها كممثل شرعي ووحيد راطي إيجابي في جوهره ومظهره مرتبط ارتباطا وثيقا بمنظمة التحرير الفلسطينية ومديمق

طارا  وطنيا  تعدديا  لشعبنا الفلسطيني  .وا 
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وبالتالي فإن تخطي األزمة التي تعاني منها القوى الديمقراطية الفلسطينية، مشروط بقدرتها على إعادة بناء ذاتها، وفق 
ئلي الضيق إلى المستوى الوطني استحقاقات البديل الوطني الديمقراطي المنشود، واالنتقال بالعملية من المستوى الفصا

الشامل، ومن المستوى التنظيمي المحدود إلى مستوى فهمها كعملية بنائية ترتقي عبرها القوى الديمقراطية أو التيار 
الديمقراطي من مستوى الفعل المحدود لبعض القوى السياسية والشخصيات االجتماعية إلى مستوى الحالة الديمقراطية 

 .شعب الفلسطيني، التي بدونها يستحيل ترجمة مفهوم التيار الوطني الديمقراطي والبديل المنشودالشاملة لعموم ال
*************************************************************** 

25/4/2105 
 ؟!غزة انها لمرحلة منحطة ومأساوية عندما يصدر العدو االمريكي أوامره الى عمالئه الصغار في الخليج الغاثة

*************************************************************** 
25/4/2105 

 ، ان الاالجتماعية البائسة في قطاع غزة تؤكد بوضوح صارخ/إن مجمل هذه األوضاع السياسية واالقتصادية
غرافية اقتصادية وسياسية مستقبل للقطاع دون استمرار اندماجه مع اقتصاد الضفة الغربية في اطار وحدة مجتمعية ج

لن يكون سوى استجابة لمخططات مشبوهة ال تستهدف إعاقة نمو وتنمية " دويلة غزة"واحدة، وبالتالي فإن الحديث عن 
قطاع غزة وزيادة حجم معاناة سكانه وتفكيك وطمس هويته الوطنية فحسب، بل أيضا  تستهدف مزيدا  من العراقيل في 

ية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، وتكريس الهيمنة الصهيونية على ابناء شعبنا في وجه اقامة الدولة الفلسطين
 .الضفة والقطاع

لذلك ال بد من المجابهة النهاء وتجاوز االنقسام الكارثي لكي نستعيد وحدتنا الوطنية التعددية على قاعدة االلتزام العميق 
  .التحرري والديمقراطي بكل اشكاله من اجل الحرية واالستقالل والعودة بالثوابت واالهداف الوطنية ومواصلة النضال

*************************************************************** 
25/4/2105 

وخلق العراقيل في  استجابة لمخططات مشبوهة تستهدف تفكيك وطمس الهوية الوطنية" دويلة غزة"الحديث عن 
لسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، وتكريس الهيمنة الصهيونية على ابناء شعبنا في وجه اقامة الدولة الف

 . .الضفة والقطاع
*************************************************************** 

25/4/2105 
الهوية الوطنية لقطاع  لن يكون سوى استجابة لمخططات مشبوهة تستهدف تفكيك وطمس" دويلة غزة"الحديث عن 

 .غزة
*************************************************************** 

25/4/2105 
حبش كما الراحل ياسر عرفات  القائد الحقيقي ال يقبل أن تهتف الجماهير بحياته وقد كان الراحل الحكيم جورج

 .بالروح بالدم نفديك يا فلسطين... فلسطين قادة حقيقيين إذا هتفت الجماهير بحياتهم هتفوا لهم بحياة 
*************************************************************** 

25/4/2105 
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 ... احزاب اليسار العربي واولوية الوعي بالنظرية وبتفاصيل الواقع المعاش كشرط للممارسة

ئل واحزاب اليسار ، وبسبب هذا النقص يسود مناخ ان نقص الوعي بالنظرية وبتفاصيل الواقع المعاش، هو مقتل فصا
وهذا يقودنا الى دعوة الرفاق كوادر واعضاء الفصائل ...الشللية والمحسوبيات واالنتهازية اليمينية واليسارية الطفولية 

ان واالحزاب والحركات اليسارية العربية الى استعادة وتكريس دور الوعي الثوري في داخلها كشرط اول ووحيد لضم
، فمن المستحيل ان تكون هناك  " فالحزب الثوري يقوى بتطهير نفسه"تطهير احزابها وفصائلها من العناصر االنتهازية ، 

ممارسات ديمقراطية وثورية بدون الوعي بالنظرية وبتفاصيل الواقع السياسي والطبقي االجتماعي واالقتصادي المعاش 
اوساط الجماهير وفق رؤية وبرنامج عملي يعبر عنها ويجسد طموحاتها ، ،وممارسة النضال التحرري والديمقراطي في 

فالممارسة وحدها التي تدل وتؤشر على النظرية والوعي بها وبمنهجها ، وهنا تطرح إشكالية الوعي والممارسة، حيث إن 
ض عمال تنظيميا طليعيا العمل الثوري يفترض عمال تثقيفيا فكريا بالقضايا النظرية والمجتمعية في آن معا، كما يفتر 

مع الحرص على كافة الوسائل واالمكانات المادية والخبرات الفكرية والسياسية  -للتوسع واالنتشار  –وديمقراطي
أخيرا ان الحاجة الى النظرية الماركسية ....واالجتماعية واالعالمية واالكاديمية في خدمة الرؤية والبرنامج واالهداف 

قضيه تقرر مصير العمل النضالي بكل ابعاده الوطنية التحررية والمجتمعية الطبقية ،فال إمكانية  ومنهجها المادي الجدلي
هذه المقولة التي أصبحت بديهية ، الى متى سنظل نرددها بال نشاط فكري ... لتأسيس أو لتواصل حزب يساري بدونها 

 !ونضال سياسي وديمقراطي وجماهيري وكفاحي مكثف وفعال؟
*************************************************************** 

25/4/2105 
 ....رفاقي اصدقائي اليساريين في كل ارجاء الوطن العربي

ها نحن اليوم في مرحلة هي األخطر واألشد قتامة في حياة وتطور الشعوب والمجتمعات العربية في ظل ظروف 
ي مرحلة تستدعي منا مراجعة تجارب احزابنا وفصائلنا بعقل موضوعية تستجدي البديل الوطني الديمقراطي ، وه

مصالح واهداف  -عبر الممارسة  -موضوعي ثوري ومنهج نقدي ديمقراطي وصوال الى الرؤى والبرامج التي تجسد 
جماهير العمال والفالحين الفقراء وكل الكادحين والمضطهدين في بالدنا وتحريضهم ضد كل اشكال ومظاهر االستغالل 

  .صفوفهم على طريق النضال لتحقيق اهداف الثورة التحررية ، الوطنية الديمقراطية لطبقي ومن ثم تنظيمهم والتوسع فيا
فهاهي وقائع الحياة تؤكد لنا أن هناك أسسا  موضوعية إلعادة بناء حركة معادية للرأسمالية الرثة وانظمتها التابعة في 

  ... لتخلف واالستبداد واالستغاللبالدنا ، ومعادية لكل مظاهر التبعية وا
ففي ظل بشاعة الهيمنة االمبريالية والصهيونية ، وفي ظل بشاعة استبداد االنظمة العربية وعمق التبعية واالستغالل 
الطبقي وغياب الديمقراطية والعدالة االجتماعية فيها، فإن الحاجة إلى البديل الديمقراطي التقدمي تتزايد لمجابهة هذه 

الحزبي، ما يعني استمرار /مة واسقاطها ، لكن اإلشكالية تكمن في استمرار أزمة اليسار العربي أو العامل الذاتياالنظ
فهل من صحوة يسارية ثورية تستجيب للظروف الموضوعية وشوق ....العجز في مواجهة العدو الوطني والطبقي

 الجماهير الفقيرة لالنعتاق والتحرر من كل اشكال الظلم ؟
*************************************************************** 

25/4/2105 
تحدد بشكل أو بآخر مصيرنا ( كحزبيين وكمثقفين ماركسيين وديمقراطيين عرب)  إن كيفية فهمنا لفكرة االختالف

م والصعود إلي األمام من عبر الديمقراطية والتطور والتقد( االختالف) بمعنى كيف سنتعامل مع هذه الفكرة  -المستقبلي 
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خالل بديلنا القومي الماركسي الديمقراطي النقيض ،عبر فهمنا لطبيعة الصراع الحالي مع انظمة الرجعية والتبعية 
واالستبداد وشكل أو أسلوب مواجهة هذا الصراع ، الى جانب فهمنا ومجابهتنا للوجود الصهيوني االمبريالي في بالدنا ، 

وط بمعرفة المتغيرات االجتماعية والسياسية واالقتصادية والثقافية في المجتمعات العربية بكل اذ أن هذا الفهم مشر 
تفاصيلها وصياغة الرؤية الثورية والبرامج العملية المطلوبة لعملية الصراع والتغيير في قلب النضال التحرري والديمقراطي 

 .المطلبي المجتمعي
*************************************************************** 

25/4/2105 
 : من أقوال القائد الخالد الراحل الرفيق المؤسس جورج حبش حول رؤيته للصراع مع العدو الصهيوني

وليس مستغربا  أن يظهر .. إننا في حالة صراع مفتوح، ونضال مستمر، وصيرورة تاريخية في مواجهة المعتدي -
من يعبث بالحق الفلسطيني بصرف النظر عن األسماء والمسميات، وكل محاولة  على هامش هذه الصيرورة النضالية

للعبث بهذه الحقوق الوطنية عن وعي أو بدون وعي هي بمثابة كوابح سياسية وعملية لمسيرة النضال الوطني 
اح بفعل ا النجالفلسطيني، وعليه فإن كل المؤتمرات والالءات والوثائق التي تنتقص من الحق الفلسطيني لن يكتب له

هل استطاعت أوسلو ووثائقها أن تنهي الحق الفلسطيني، أو تعيد جزءا  . تمسك الشعب الفلسطيني بكافة حقوقه وثوابته
ولكن كل واحدة من هذه الالءات سيواجهها شعبنا بضراوة . تستطيع أن تقول الءاتها« إسرائيل»من الحق الفلسطيني؟ إن 
.. ويجب أن يدرك الجميع أن القضية الفلسطينية ال تنحصر في عناوين هذه الالءات األربع.. كفاحيا  وسياسيا  واستراتيجيا  

 . إنما هي األرض والشعب معا ، أي فلسطين التاريخية
سرائيل  –أن الصراع مع عدو، كالصهيونية  - واالمبريالية، هو صراع تاريخي مفتوح لن تختزله لحظات انكفاء  –وا 

عمليا  نحو ضرورة إدارة الصراع بطريقة شمولية، وبصورة يتساند ويتشابك فيها النضال التحرري  عابرة، هذا الفهم يدفع
القومي مع النضال االجتماعي الديمقراطي، وهذا يعني وعي الديمقراطية كأداة للنهوض وقيم للسلوك والفكر والممارسة 

نما بوابة للحل، أما الحل فهو قوى المجتمع وحريته لتحرير المجتمع، فالديمقراطية، هي في حد ذاتها، ليست هي الحل وا  
 .القادرة على تحديد األهداف والطموحات والنضال من أجل تحقيقها

 
*************************************************************** 

25/4/2105 
العدو الصهيوني وتكتم احزانها  ، تتلقى ضربات المرحلة العربية المنحطة/ غزة الصامدة المقاومة في هذه اللحظة

 !يا وحدي ؟..وتودع شهداؤها وتحنو على جرحاها وتحتضنهم وحدها لكن كبرياؤها يمنعها من الصراخ 
*************************************************************** 

25/4/2105 
 ....بي الصهيونيحديث في جوهر الصراع العر ... من وحي العدوان الهمجي على قطاع غزة 

ان فكرة المقاومة الهادفة الى هزيمة الدولة الصهيونية تشكل هدفا استراتيجيا لكل فصائل واحزاب حركة التحرر 
الوطني الديمقراطية الثورية العربية وفي طليعتها القوى الثورية الفلسطينية ، انطالقا من ان الكيان الصهيوني هو النقيض 

فإما استمرار هيمنة االمبريالية والكيان . من ثم، فإن التناقض بين الطرفين تناقض اساسي .ةاالستراتيجي لألمة العربي
لهذا كان ضروريا  أن يعاد طرح الرؤية التي . الصهيوني المتمدد واما المشروع النهضوي الديمقراطي العلماني العربي
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أسيس إستراتيجية النضال الوطني والديمقراطي تنطلق من فهم عميق للمشروع االمبريالي الصهيوني، من أجل أن يعاد ت
 .على ضوء هذه الرؤية

 
*************************************************************** 

25/4/2105 
غزة الصامدة تتلقى في هذه اللحظة ضربات وقصف العدو الصهيوني وتكتم احزانها ألن كبرياؤها يمنعها من 

 !يا وحدي ؟..الصراخ 
*************************************************************** 

61/4/2105 
آن أوان النضال من اجل مجابهة االنقسام ... وفاء لصمود ومقاومة وتضحيات شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة

واالرض والفئوية ودفنهما الى االبد وتأسيس نظام سياسي فلسطيني وطني تحرري وديمقراطي يضمن وحدة الشعب 
  .....والقضية

*************************************************************** 
61/4/2105 

المجد والخلود لرفيقنا القائد االنسان النبيل والمثقف الثوري المناضل ...في الذكرى السنوية السادسة الستشهاده 
 .الدا في عقولنا وقلوبناوسيظل خ 61/4/2102الذي رحل عن دنيانا يوم  محمود الغرباوي

في مناسبة الذكرى السادسة لرحيل رفيقنا الغالي المناضل الماركسي الثوري واالديب الشاعر واالنسان المرهف الحس 
نستذكره مع كل الرفاق الذين ... المثال في اخالقه وتواضعه ووعيه المتميز وصموده ومسيرته النضالية محمود الغرباوي

 .ضل القائد االنسانرسته الكفاحيه وظلوا مخلصين اوفياء لمبادىء واخالق وروح هذا المنااحبوه وتخرجوا من مد
عتقل ثالث مرات  0540ولد رفيقنا الراحل محمود عام  م في مخيم النصيرات وسكن في مخيم البريج بقطاع غزة ، وا 

  . شعبيةعاما  في السجون اإلسرائيلية ، ويعتبر من أبرز قيادات الجبهة ال 20حيث أمضى 
وتبقى رسالة جبهتنا ومبادئها وتضحيات .. حتى ال ن هـون .. في هذه المناسبة أتوجه إلى كل الرفاق بهذه الكلمات 

إّن االنتماء وااللتزام لجبهتنا الشعبية ، يتجسد في : وأقول بوضوح ..شهداءها وجرحاها ومعتقليها في حدقات العيـون 
تها الفكرية وفي اإلخالص والممارسة المحمولة بالتواضع واالخالق االنسانية النبيلة امتالك الوعي العميق بمبادئها وهوي

مناخ تسوده ... الفردية والجماعية في مناخ من المحبة والروح الرفاقية كما جسدها رفيقنا القائد الراحل محمود الغرباوي
مسيرتها ونضالها من أجل األهداف الكبرى التي  وتحكمه الديمقراطية كضمانة وحيدة لالرتقاء بالجبهة، وبما يحقق تواصل
جورج حبش وألبو علي مصطفى ووديع حداد .انطلقت من أجلها ، كما تعكس الوفاء الحقيقي للحكيم القائد المؤسس د

تل الزعتر وربحي حداد وابراهيم الراعي وخليل أبو خديجة وأبو منصور ومحمد /وغسان كنفاني وخالد ابو عيشة وأبو أمل
يرات ومصطفى العكاوي وكريم أبو غزالة وجيفارا غّزة وكامل العمصي والحايك وماهر إرحّيم واحمد عمران، وحاتم النع

السيسي واسحق مراغة ومعين المصري ومحمد السكافي ورامي كرّيم وتغريد البطمة وشادية أبو غزالة ومشعل الهلسه 
ي وزكريا ابو عزام وابراهيم الصعيدي وفادي مصطفى صالح وحلمي البلتاجي وسالمه العّروقي وسعيد المجدالو " شربل"

وحسام حسين ابو شاويش وقاسم الشنباري وعبداهلل دياب جمعة وولده الشهيد عماد عبداهلل وفؤاد أبو سّرية ومحمود 
ذين الغرباوي ومعتز وشحة وساجي درويش وغيرهم االالف من الشهداء والمعتقلين من رفاقنا ورفيقاتنا في الجبهة ال
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وأصبحوا مثال  ُيحتذى لرفاقهم المخلصين لمبادئها .. أخلصوا للجبهة ووضعوها في عقولهم وقلوبهم وحدقات عيونهم 
الرافضين لكل أشكال الهبوط والتراجع عن أهداف الشعب الوطنية ومصالحه االجتماعية ، .. وتربيتها االخالقية 

المؤمنين بأن الحل المرحلي للدولة هو حل نضالي .. الصهيوني  والرافضين ألي شكل من أشكال االعتراف بدولة العدو
قامة دولة فلسطين " اسرائيل"ال يقوم عبر االعتراف بـ نما عبر استمرار النضال لتحرير كامل التراب الوطني الفلسطيني وا  وا 

  ..الديمقراطية في إطار المجتمع العربي الديمقراطي الموحد
*************************************************************** 

61/4/2105 
أما آن أوان مجابهة االنقسام والفئوية ..ايها الفصائل واالحزاب ...وفاء لصمود ومقاومة وتضحيات شعبنا الفلسطيني

 !!ودفنهما الى االبد؟؟
*************************************************************** 

61/4/2105 
فكالهما أجبر الفاشيين على تصفيته . رون إلى تشبيه الشهيد مهدي عامل بالشهيد أنطونيو غرامشيعمد الكثي
سكات دماغه إسكات هذه . ويمكن أن نضيف إليهما الشهيد غسان كنفاني والشهيد باسل األعرج والشهيد ناهض حتر. وا 

كلمات صديقي العزيز المفكر الماركسي هشام من .) ال تستهينوا باألدمغة ودورها. األدمغة النابضة كان ضرورة فاشية
  (غصيب

*************************************************************** 
61/4/2105 

نذكرهنا بعض التفاصيل واألسماء وأنواع  بعض أهم منجزات الفكر العربي وكان لها تأثير كبير في الفكر الغربي،
من اليونان القديمة إلى القرن .. تاريخ الفكر الغربي  –غنار سكيربك و نلز غيلجي : المصدر)المنجزات العربية عموما  

 ( 2102الطبعة األولى ، بيروت، ابريل  –مركز دراسات الوحدة العربية  –حيدر حاج إسماعيل .د: ترجمة –العشرين 
 : ( م 555/ ه 262المتوفى عام )محمد بن موسى الخوارزمي: الرياضيات 
 : في الرياضيات :أهم مؤلفاته

 . كتاب الجبر والمقابلة، وهو أشهر كتبه .1
 .كتاب الجمع والتفريق .2
 .كتاب الحساب الهندي .3

، وأول من ألف في (أزياج)الخوارزمي كان أول من وضع جداول فلكية عن النجوم والكواكب وحركاتها باللغة العربية 
 علم الجبر وأول من أعطاه اسمه الذي صار عالميا  وهو أول من وضع أساس . االصطرالب في اللغة العربية

(Algebra)وهو الذي سمى الصفر الهندي صفرا  فصارت تسميته عالمية ،(Cipher)  فقد شجعه الخليفة المأمون على ،
 .ذلك ليتمكن الناس من الحسابات في مسائل الميراث والوصايا والمعامالت

 : (م1650/ ه  651توفى عام )الطبيعيات وابن الهيثم 
 : وأهم إنجازاته  .(Optics)أشهر مؤلفات ابن الهيثم كتاب المناظر في البصريات

قليدس، وبطليموس، وجالينوس)رفض نظرية األبصار القديمة  .1 التي تقوم إن اإلبصار يتم بصدور شعاع ( أفالطون، وا 
ورود صورة من الجسم الخارجي إلى من العين إلى الشيء نظرية الصدور، والقول بنظرية تقول بأن اإلبصار يكون ب
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 . العين
 .كتب في انعكاس الضوء، وفي ظاهرة االنكسار .2
 .كتب في الكسوف .3
 . كتب في المرايا الكروية .4
  . كتب في تشريح العين .5

  : أشهر األطباء
 . كتابه القانون يعتبر أشهر كتب الطب في ثقافة اللغة العربية: ابن سينا

وقد . ر بكتابه الجامع لمفردات األدوية واألغذية الذي يعتبر موسوعة في علم النبات واألدوية المفردةاشته: ابن البيطار
لم تكن معروفة عند ( 511)دواء منها حوالي ( 0411)صنف من األعشاب الطبية، وحوالي ( 6111)أورد فيه حوالي 

 .اإلغريق
*************************************************************** 

61/4/2105 
 .......شعور بالشفقة والحزن على حال اليسار

وبين اللحظة التي نعيشها  -في احزاب وفصائل اليسار العربي  -أما وقد مضى وقت طويل بين اإلقرار بحال األزمة
مي المادي اآلن، ولم نتقدم هذه االحزاب على طريق حل األزمة، فإن ذلك يؤشر على عدم نضج الوعي المعرفي العل

 .الجدلي أوال، وعدم نضج الوعي بتفاصيل الواقع المعاش ثانيا، واستمرار تغييب الوعي العميق بالديمقراطية ثالثا
في مثل هذه األوضاع يكون من الطبيعي انتشار أحزاب وتيارات اليمين الليبرالي الرث وحركات اإلسالم السياسي بصور 

في أحزاب  -صر، بسبب استمرار تخلف أو عدم نضوج أو توفر األوضاع الذاتية حديث والمعاغير مسبوقة في تاريخنا ال
الطبقي، رغم أن األزمة نفسها قد نضجت /القادرة على تقديم الحلول المناسبة لألزمة ببعديها المعرفي والمجتمعي -اليسار

املة ستسدل الستار عليه طالما أزمة بنيوية ش -أو انها أصبحت فعال  -كفاية وأصبحت تراكماتها تنذر إلى أن تصبح 
 .على هذا الحال من التخلف المعرفي والتأزم التنظيمي والتوهان السياسي -معظم اطراف اليسار  -ظلت 

*************************************************************** 
60/4/2105 

 غزة بتاريخ–فى معهد كنعان الثقافى  غازي الصورانى.محاضرة القاها أ. ( (م 0062_ . م 0089) ابن رشد 
 (.بمناسبة مرور ثمانمائة عام على وفاة ابن رشد 01-0-66

هو أبو الوليد محمد بن رشد المولود في قرطبة ، كان فيلسوفا  وفقيهُا وطبيبا  وقبل كل ذلك كان قاضيا  إذ تولى منصب 
لقد فسر أرسطو الطبيعة ، أما ابن رشد : " اصروه قاضي القضاة في قرطبة بعد وفاة والده ، شرح أرسطو حتى قال مع

ولكنه لم يكتف بالتفكير والشرح بل ن قح وع دل وطور في فلسفته كما يؤكد عدد من المفكرين الذي كتبوا " فقد فسر ارسطو 
  .عنه

لكنه محدود مكاني ، يرى أن العالم المادي النهائي فى الزمان و " أن ابن رشد كان " تاريخ الفلسفة " يؤكد مؤلفو كتاب 
لم يرفض أبدا  وجود اهلل ولكنه يقول بأن اهلل والطبيعة معا  " وهو يرفض التصورات الالهوتية عن خلق العالم من ال شيء 

موجودان منذ األزل ، فلم يكن هناك زمن وجد فيه اإلله قبل أن توجد الطبيعة ، ويقول أيضا  أن اهلل هو المصدر االزلي 
ثم _ نالحظ هنا موقفا  ماديا  صريحا  _ تشكل المادة األساس الوحيد للوجود والمصدر األزلي للمكان  للواقع ، في حين
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المادة والصورة عند ابن رشد متالزمتان ال توجد إحداهما بدون األخرى ، : بالقول أن " تاريخ الفلسفة " يستطرد كتاب 
نالحظ ) خالدة مستمرة وكل حركة جديدة تصدر عن سابقتها المادة هي المصدر الكلي واألزلي للحركة، والحركة أزلية 

أفكار ابن رشد المادية لم تخل من شوائب مثالية حيث تشكل : " وينتهي الكتاب إلى القول أن( .هنا جدلية ابن رشد 
 " الموجودات في رأيه مراتب أو درجات يتربع على قمتها اهلل باعتباره العلة األخيرة للوجود

آمن بالعقل باعتباره منطلقا  " ابن رشد " فيؤكد على ما تقدم بقوله أن " ابن رشد " الدين في كتابه أما خليل شرف 
لتصحيح مسار التفكير اإلسالمي الذي انحرف بفعل االفكار األشعرية والمعايير الغزالية والمبادئ الصوفية ، وساهم في 

" تهافت التهافت " اته الخاطئة ورد للفلسفة اعتبارها في كتابه كبح جماح الغزالي وك ش ف وعر ى الكثير من أقواله ونظري
العالم أزلي وليس بين " ابن رشد قال أن : ، ويستطرد خليل شرف الدين بقوله أن" تهافت الفالسفة " ضد كتاب الغزالي 

أي استخراج : بالتأويل ( سفةأو الفال) كما قدم الفلسفة على الدين ، وألزم أهل البرهان " العالم وبين خالقه انقطاع زمني 
المعنى الباطن الذي ينطوي عليه ظاهر النص الشرعي ، إنه بهذا يريد حصر المعرفة الحقيقية بالفالسفة ألنهم وحدهم 
الذين بإمكانهم إدراك ذلك المعنى الباطن ، أما الظاهر فهو ألهل الجدل وجمهور العامة الذين يكتفون عادة بالنقل دون 

وانتشر بواسطتهم التيار العقلي ( الذين سموا أتباع ابن رشد ) به الكثيرون من المفكرين في فرنسا وأوربا العقل ؛ تأثر 
. م 0250اإلدانة األولى في عام ) والعلماني في أوربا مما دفع بالكنيسة في فرنسا إلى إصدار إدانتين البن رشد وأفكاره 

 _:دانة حسب الئحة الكنيسةومن هذه األفكار الم. ( م 0255والثانية في عام 
صرارهم على القول بأزليته   .إنكار الرشديين لحدوث العالم وا 

  .إنكارهم على اهلل الخلق من عدم
  .إنكارهم على اهلل العلم بالجزئيات

  .إنكارهم للخوارق والمعجزات
أي أن طبيعة ) ان وأن اختلفتا ظاهرا  الحقيقة الفلسفية والحقيقة الدينية موجودتان وصادقت: قولهم بمبدأ الحقيقتين أي أن 

 .(الدين ال تتنافى مع طبيعة الفلسفة
ابن رشد استقل : " محمود قاسم في رسالته عن ابن رشد التي قدمها لجامعة السوربون بقوله بأن . يعزز هذه اآلراء د

معرفة وجود الموجود في المستقبل  برأيه عن أستاذه أرسطو ، خاصة في اكتشافه لمبدأ الحتمية وتفسيره للعلم بالغيب بأنه
، إن تعليقنا علىهذا الموقف أن ابن رشد كان يرى أن كل شيء من الممكن معرفته ، وبالنسبة "وخلود العقل اإلنساني 

لو ُكتب للمدرسيِّين األوربيين ورجال " قاسم ال يبالغ كثيرا  حينما يؤكد بأنه . لتأثير ابن رشد على الحضارة الغربية فإن د
لكنيسة أن يبسطوا تفكيرهم السلفي المثالي على التفكير الغربي لما نهضت أوربا تلك النهضة العلمية العمالقة المرتكزة ا

  .على الفكر األرسطي الرشدي ومن ثم معطيات الفكر الفلسفي البديل كالنهج الديكارتي والكانطي والهيجلي
ى ابن رشد التتعارض مع ماعرف عنه بأنه من أنصار العقل، فالعقل أخيرا  ، أو د اإلشارة إلى أن الشوائب المثالية لد

عنده هو مبدأ المبادئ وهو المرشد للبرهان ، كان ينادي بضرورة أن يخضع كل شئ عدا المعتقدات الدينية الموحى بها 
  .لحكم العقل
دين والفلسفة ، فكان يؤول في الدين بالتوفيق بين ال" يقول أحمد أمين ، إن ابن رشد اهتم " ُظهر اإلسالم " وفي كتابه 

عرضة لشتى  –كما العديد من الفالسفة  –، وهذا صحيح في رأينا ، إذ أن كتابات ابن رشد " حتى يتمشى مع الفلسفة 
التفسيرات ، فقد كان فقيها  وقاضيا  جمع بين الفلسفة والدين ، كان فيلسوفا  رأى أن العالم المادي هو النهائي في الزمان ، 

 –، ومن جهة أخرى فإن الموجودات عنده " الشئ " كنه محدود مكانيا  ، رفض التصورات الدينية في خلق العالم من ل



232 

 

تأخذ شكال  تراتبيا  يتربع على قمتها اهلل ، ويبدو أنه استند في مفارقاته هذه ، أنه خصص لكل من الفلسفة والدين مجاله 
للعامة والعمل ، هذا هو جوهر توفيقيه ابن رشد ، وهو موقف متقدم على المستقل ، الفلسفة للنظر والعقل ، والدين 

  .عصره بكل تأكيد
التهدف استعراضنا لفلسفة ابن رشد ، فهو أمر ال أمتلكه وال أدعيه ، رغم أهمية  –عبر هذه المحاضرة  –إن محاولتنا 

تجسيد الرؤي والتفكير العقالني الرشدي ذلك وضرورته ، لكنها مجرد محاولة جزئية الطابع ، تطمح إلى االسهام في 
القديم وربطه باطار التفكير العقالني التنويري الحديث والمعاصر والهدف إحياء الجوانب اإليجابية في تراثنا العربي 

االسالمي ، مدركين أن حوارنا البسيط حول ابن رشد ، التتوقف قيمته عند الجانب التاريخي فحسب ، بل هو حوار له 
نما إلى قيمته  تمثلها تمثال  عقالنيا  نقديا  في إطار مستجدات " الفلسفية التي التدعو إلى تبني أفكاره بشكل ميكانيكي ، وا 

  .كما يقول بحق المفكر العربي محمود أمين العالم" واقعنا وعصرنا الراهن 
وا عليه، حيث تمت في ضوء كل ما تقدم لم يكن غريبا  أن يتهم ابن رشد بالهرطقة ويحاكم بعد أن وشى  ور  به الكثيرون وز 

الذي حكم عليه باإلبعاد مع أن تهمته كانت نكران " المنصور " محاكمته في المسجد األكبر بقرطبة وبحضور الخليفة 
القرآن ، وهو حكم مخفف على أي حال بالقياس إلى أحكام عصرنا ؛ مما يدل في رأينا على استنارة حكام أو قضاة 

 .سعصره في األندل
*************************************************************** 

60/4/2105 
 ... ردا على بعض االستفسارات حول جمود فصائل واحزاب اليسار العربي

ممتدا   -وما زال  –جمود الفصائل واألحزاب اليسارية لم يكن متوقفا  عند نصوص ماركس ولينين فحسب، بل كان 
صاب روح التغيير الديمقراطي الثوري لدى معظم قيادات هذه األحزاب، التي باتت قيادات متكلسة ضحلة ومنتشرا  بحيث أ

الوعي وعاجزة عن ممارسة اي شكل من اشكال التواصل والتجدد التنظيمي والمعرفي الجدلي بالمعنى الثوري االرتقائي 
بالنظرية وغياب الوعي بمكونات الواقع  ،االمر الذي انعكس سلبا على عموم االعضاء ، من حيث غياب الوعي

ي واالجتماعي والثقافي لبلدانهم ، الى جانب غياب الدافعية الذاتية واالخالق الثورية لدى معظمهم ، ففي غياب االقتصاد
الوعي واالخالق والدافعية لدى معظم القيادات واالعضاء، ال يكون مستغربا في مثل هذه االحوال أن تتراكم االزمات 

بكل مظاهرها الفكرية والسياسية والتنظيمية دون أي مخرج امام القيادات  -ذات الطابع الشللي المشخصن  –داخلية ال
البيروقراطية المتكلسة والهابطة سياسيا وفكريا في قسم كبير منها، سوى اللجوء إلى إدارة األزمة بأزمة أخرى أشد بشاعة، 

مما أدى ويؤدى إلى تفاقم األوضاع المأزومة، التي انتجت بدورها مزيدا  من  عبر مزيد من التكتالت والشلل والمحاسيب ،
التراجع والعزلة وتراجع االفكار والمبادىء الثورية ، وانتشار حالة من التشكيك بالماركسية ومنهجها او االرتداد عنهما 

االرباك والفوضى الفكرية، ولجوء بعض  باتجاه االفكار الليبرالية والدينية الشكلية ، وبالتالي ظهور حالة مأزومة من
لتبرر فشلها وانتهازيتها  -والمظاهر الدينية احيانا -قيادات وكوادر هذه األحزاب إلى األفكار والسياسات الليبرالية 

،  وهبوطها السياسي والفكري ورخاوتها التنظيمية ، األمر الذي ينذر باسدال الستار عليها ، ووالدة الجديد الثوري البديل
من كوادرها و قواعدها الرافضة لهذا المآل إذا لم تبدأ عملية مراجعة نقدية تطال كافة مظاهر وشخوص الهبوط والتراجع، 
فالحزب يقوى بتطهير نفسه ، وتلك خطوة ال بد منها في احزاب وفصائل اليسار العربي ، باتجاه اجراء التغيير البنيوي 

الثورية بالمعنى الماركسي العلمي المتجدد وفق المنهج المادي الجدلي ومن ثم  فيها ، واحياء مبادىء ومنطلقات الحزب
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االندماج الحقيقي في مسامات ومكونات الواقع بكل جوانبه السياسية واالقتصادية والمجتمعية من على ارضية الصراع 
 .القومي التحرري وارضية الصراع الطبقي في آن واحد/ الوطني 
 

*************************************************************** 
60/4/2105 

 :الكاهن األعلى لعلم االجتماع –أوغست كونت 

" سوسيولوجيا"ومصطلح (....السوسيولوجيا)رائدا  طليعيا  في ميدان علم االجتماع ( 0545-0555)كان أوغست كونت 
تعبير الفيزياء االجتماعية الذي كان قد استعمله  كان قد أدخله كونت في كتابه بحث في الفلسفة الوضعية ليحل محل

 . سابقا  
: فقد رأى أن التطور العقلي لإلنسان مر بثالث مراحل هي: نظر كونت إلى بزوغ السوسيولوجيا من منظور تاريخي

 . المرحلة الالهوتية، والمرحلة الميتافيزيقية، والمرحلة الوضعية
جيا قد تم تأسيسسها في المرحلة الوضعية، وكانت علوما  حررت نفسها من الفكر وكانت علوم الرياضات والفيزياء والبيولو 

 . الالهوتي والميتافيزيقي
غير أن فروع المعرفة التي كان اإلنسان موضوع بحثها مازالت تحمل عالمات التأمالت الالهوتية والميتافيزيقية، فأراد 

لمية الوضعية، لذا أصبح المنافح عن السوسيولوجيا كلعم اجتماعي كونت أن يتقدم بهذه الفروع المعرفية إلى المرحلة الع
 . وضعي

وكان هجوم كونت العنيف موجها  ضد التأمالت الالهوتية والفلسفية، . لكلمتي وضعي ومذهب وضعي جانب جدلي
العالقات فالمعرفة الوضعية تجريبية موضوعية ومضادة للتفكير التأملي، فهي تركز على الظواهر المالحظة، وعلى 

 .المنظمة التي يمكن بناؤها بواسطة البحث التجريبي
ومثل مفكري زمن استعادة العرش الذين كان لهم رد فعل سلبي على الثورة الفرنسية، اعتقد كونت أن افكار عصر التنوير 

 .كانت سلبية ومدمرة
بل إلى ثورة انتهت بالرعب والفوضى، النقد في ذلك العصر للتقليد وللسلطة لم يؤد إلى نسف نظام سياسي قديم وحسب، 

 ."فالسفة المقصلة"فأطلق على روسو وفولتير وصف 
ومثله مثل مفكري زمن استعادة الملكية في إنجلترا، كان كونت منشغال  باألزمة األخالقية لحقبة ما بعد الثورة، فرأى أن 

خلته حركة اإلصالح الديني ، والذي بلغ الذي اد( مرض العالم الغربي)أصل األزمة يمثل في نشوء المذهب الفردي 
 . ذروته في عصر التنوير

السيادة الشعبية والمساواة والحرية الفردية، مع ما رافقها من نظرات : وتتمثل األعراض المهمة لها المرض في أفكار مثل
 . سلبية لألسرة والدين والكنيسة والمجتمع

 . في التقاليد الذي امتد من زمن هوبز إلى زمن كنت" نهجيةفردية م"وعبر عن ذلك المذهب الفردي بالقول إنه 
 .انظر العقد االجتماعي)راى هؤالء المفكرون أن الفرد هو نقطة البداية للفلسفة االجتماعية 

ولكن رأى كونت أنه كما ال يمكن تجزئة الخط إلى نقاط منفصلة، كذلك ال يمكت تجزئة المجتمع إال إلى جماعات 
 .وأكثر الجماعات أساسية هي األسرة. ةومتحدات اجتماعي

 : ميز كونت نفسه من مفكري استعادة الملكية المحافظين في نقطتين
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فأوال ، رفض الفكرة التي تفيد أن المذهب الكاثوليكي الروماني هو قوة موحدة اجتماعيا ، فقد أراد الفالسفة االجتماعيون 
 . اإلقطاعية للزمن القديم –يية المحافظون في فرنسا العودة إلى المبادئ الكاثولك

أما كونت فقد رأى أن مثل تلك المبادئ ينتمي إلى حقبة زمنية سابقة لتطور اإلنسان، ويجب استبدالها بمبادئ المذهب 
الوضعي، فالمذهب الوضعي هو المبدأ الذي يمكن أن يقوم بالدور االجتماعي الذي كان المذهب الكاثوليكي الروماني 

 . في المجتمعات الحديثة( الدين)فالمذهب الوضعي هو القوة الموحدة يؤديه سابقا ، 
وثانيا ، كان كونت متناغما  مع العلم الطبيعي والتكنولوجيا الحديثة أكثر مما كان مفكرو حركة استعادة الملكية في إنجلترا، 

األساس لتكنولوجيا اجتماعية جديدة وبوصفه السوسيولوجيا علما  طبيعيا  خاصا  بالمجتمع، يمكن للسوسيولوجيا أن تشكل 
وال بد من أن تصبح أداة توجيه للمجتمع حتى يتمكن المجتمع من أن يعمل من جديد بطريقة منظمة . وذات كفاءة

 –من اليونان القديمة إلى القرن العشرين .. تاريخ الفكر الغربي  –غنار سكيربك و نلز غيلجي : المصدر. )وموحدة
 (2102الطبعة األولى ، بيروت، ابريل  –مركز دراسات الوحدة العربية  –ماعيل حيدر حاج إس.د: ترجمة

*************************************************************** 
60/4/2105 

( الذي تم اقراره باجماع اعضاء المجلس التشريعي) فقرات من القانون األساسي الفلسطيني....بدون تعليق 
 :2114، وتعديالته لعام 1162والمعدل لعام 

 5المادة 
الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء ال تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو 

 .اإلعاقة
 01المادة 

 . حقوق اإلنسان وحرياته األساسية ملزمة وواجبة االحترام .1
 00المادة 

 . عي وهي مكفولة ال تمسالحرية الشخصية حق طبي .1
ال يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إال بأمر قضائي وفقا  .2

ألحكام القانون، ويحدد القانون مدة الحبس االحتياطي، وال يجوز الحجز أو الحبس في غير األماكن الخاضعة للقوانين 
 .الصادرة بتنظيم السجون

 02المادة 
يبلغ كل من يقبض عليه أو يوقف بأسباب القبض عليه أو إيقافه، ويجب إعالمه سريعا بلغة يفهمها باالتهام الموجه إليه، 

 .وأن يمّكن من االتصال بمحام، وأن يقدم للمحاكمة دون تاخير
 06المادة 

 . ومين من حرياتهم معاملة الئقةال يجوز إخضاع أحد ألي إكراه أو تعذيب، ويعامل المتهمون وسائر المحر  .1
 .يقع باطال كل قول أو اعتراف صدر بالمخالفة ألحكام الفقرة األولى من هذه المادة .2

 05المادة 
المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، وكل متهم في جناية يجب أن 

 .يكون له محام يدافع عنه
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 05دة الما
 .حرية العقيدة والعبادة وممارسة الشعائر الدينية مكفولة شريطة عدم اإلخالل بالنظام العام أو اآلداب العامة

 05المادة 
ال مساس بحرية الرأي، ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير أو 

 .ونالفن مع مراعاة أحكام القان
*************************************************************** 

60/4/2105 
 ... رفاقي وأصدقائي القراء عربًا وفلسطينيين....غازي الصوراني 

وهو مؤرخ تقدمي إسرائيلي ، تميز " ايالن بابيه"، تأليف " التطهير العرقي في فلسطين"أضع بين أيديكم ملخصا  لكتاب 
يله وموقفه الرافض للحركة الصهيونية وممارستها العنصرية البشعة ، خاصة فيما يتعلق بتنفيذها لعملية بوضوح تحل

إلى  0555التطهير العرقي التي أدت إلى قتل وتشريد وطرد ثمانمائة ألف فلسطيني من وطنهم تحولوا منذ منتصف عام 
قد تم  ي كتابه هذا، تقوم على أن عملية التطهير العرقي،ف" ايالن بابيه"إن الفكرة المركزية التي أكد عليها .الجئين 

التخطيط لها بصورة مسبقة وواعية عبر شبكة مترابطة وتنظيم محكم وأوامر صريحة وواضحة تنطلق كلها من فلسفة 
صلحة بالرؤية والمخطط الرأسمالي العالمي باعتباره صاحب الم –بصورة كلية  –الحركة الصهيونية وممارساتها المرتبطة 

" قلعة"هدف المشروع الصهيوني كان دائما  بناء "بحق ان " ايالن بابيه"الرئيسية في قيام دولة إسرائيل في بالدنا، ويستنتج 
وهي رؤية تجسد موقفه الشجاع ضد الحركة الصهيونية " والدفاع عنها( عربي" )أسود"في عالم ( غربية)بيضاء 

بعد  2115والعودة إلى أوروبا عام " إسرائيل"، األمر الذي دفع به إلى مغادرة وممارساتها منذ نشأتها وتطورها في بالدنا
ان اإلنسان اليساري الملتزم بمبادئه، ال يمكن ان يدافع عن الظاهرة ونقيضها في آن واحد،  –كما يبدو  –ان أدرك 

و حال األغلبية الساحقة من لوحة بمعنى أنه ال يمكن أن يكون صهيونيا  ويساريا  في آن، اال اذا كان انتهازيا  كما ه
هو فقط من يرفض المساهمة ( من مختلف االصول والجنسيات)اليسار اليهودي في إسرائيل ، اذ ان اليهودي اليساري 

في اغتصاب فلسطين واضطهاد شعبها من ناحية ويرفض الدور الوظيفي لدولة إسرائيل في خدمة النظام االمبريالي 
ة، وهو أيضا من يرفض اإلقرار بوجود قومية يهودية او شعب يهودي، ما يعني بوضوح ان دولة الرأسمالي من ناحية ثاني

نشأت وتأسست وفق مشروع رأسمالي امبريالي توسعي حدد لها وظيفتها منذ البدايات األولى للفكرة الصهيونية " إسرائيل"
لتضم في إطارها فسيفساء واسعة " التوراتية"دينية او بالفكرة ال -كما تذرع النظام الرأسمالي أيضا   –التي تلفحت او تذرعت 

فريقيا، ال وجود ألي رابط اجتماعي او  من أجناس بشرية، من أصول غربية وشرقية، من أوروبا وأمريكا وروسيا واسيا وا 
وأهداف تاريخي بينهم، ويستحيل انصهارهم في مجتمع متجانس او قومية واحدة، لكنهم التقوا جميعا  بدوافع ومنطلقات 

تعددت فيها الدرجات والوسائل والغايات، لخدمة المشروع الرأسمالي العالمي الذي حدد هدفه االستراتيجي من الدور 
الواليات ... الوظيفي لدولة العدو اإلسرائيلي التي تحولت اليوم الى دولة امبريالية صغرى تغذيها وتدعمها االمبريالية األم 

فأن الصراع ضد الدولة الصهيونية هو فرع من صراع ضد الرأسمالية واإلمبريالية المتحدة األمريكية وبالتالي 
العربية التابعة، وهو صراع الطبقات الشعبية ضد هؤالء، وليس من الممكن ان نصل الى تحرير فلسطين " الرأسماليات"و

قامة دولة خارج إطار هذا الصراع، الذي يجب ان يفضي الى التحرير والوحدة القومية والتطور وا لدمقرطة والحداثة، وا 
 .فلسطين العربية الديمقراطية العلمانية التي سيتبلور فيها بالضرورة، الحل الديمقراطي للمسألة اليهودية

  .من أجل كل ما تقدم، آمل أيها الرفاق واالصدقاء أن تقرؤوا باهتمام بالغ هذا الكتاب
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*************************************************************** 
0/5/2105 

مركز باحث للدراسات الفلسطينية : النـاشـر -فلسطين وحــق العـودة :من مقدمة كتاب غازي الصوراني 
 . 8108/ أغسطس  -بيروت  -واإلستراتيجية 

شكلت قضية األرض وعودة أصحابها من الالجئين الفلسطينيين إليها جوهر القضية الفلسطينية، كما أنها تمثل 
نساني وأخالقي وعقدة أعصاب الصراع الفلسطيني . " التجسيد الكثيف لمأساة الشعب الفلسطيني –إنها تجسيد سياسي وا 

اإلسرائيلي، وبهذا المعنى أضحى الموقف من حق العودة خطاًّ معياريا  على أساسه يمكن قياس عدالة وجدية أي مشروع 
 ." القوى السياسية كما األفراد مواقف مطروح للحّل السياسي، وأيضا  قياس مصداقية

فاالحتالل . والمقاربة هنا تتخطى بالتأكيد البعد الوجداني واألخالقي، ألن موضوع النقاش موضوع سياسي بامتياز
الصهيوني المحكوم بالفكر والمصالح الرأسمالية العالمية في الممارسة االيدولوجية والسياسية، يدرك هذه الحقيقة، وعليه ، 

بر حق العودة خطاًّ أحمر  يهدد وظيفة ووجود المشروع الصهيوني برمته، ولهذا يصر العدو اإلسرائيلي دائما  على فإنه يعت
حشر قضية الالجئين الفلسطينيين في الزاوية اإلنسانية التي ال يتعد التعامل معها مفهوم لم شمل بعض العائالت، وذلك 

ق السياسي والمسؤولية التاريخية تجاه عملية االغتصاب االستيطاني بهدف إخراج القضية والنقاش من دائرة االستحقا
عبر تدمير  -كما استنتج بحق إيالن بابيه  –لألرض العربية الفلسطينية، وما رافقها من تطبيق عملية التطهير العرقي 

سات النازية، يشهد على المدن والقرى الفلسطينية وطرد سكانها بأساليب منهجية فاقت في عنصريتها وبشاعتها كل الممار 
في ظل صمت وخضوع عربي  0555ذلك عشرات المذابح في مدن وقرى فلسطينية عشية الخامس عشر من أيار 

" أمير شرق األردن"رسمي عموما ، وفي سياق تحالف بعض أطرافه مع الحركة الصهيونية بصورة مباشرة كما جرى مع 
التي طبقتها عصابات الحركة الصهيونية بقيادة " دالت"سكانها وفق خطة عبد اهلل، القتسام ما تبقى من فلسطين بعد طرد 

عبر تدمير وتقتيل وتطهير عرقي فاق في بشاعته كل بشاعات النازية  0555منذ العاشر من آذار " بن جوريون"
 .والعنصرية في التاريخ الحديث

نحو التعامل مع حقائق اللحظة الراهنة في  تدفع وباستمرار أي مشروع سياسي للحلّ " إسرائيل"ضمن هذا المنطق فإن  "
هذه الممارسة أو المنهجية السياسية التي تحكم السلوك اإلسرائيلي ليست عفوية أو . محاولة لقطع المسائل عن سياقاتها

من هنا يمكن فهم اصرار . صدفية، بل هي ممارسة سياسية مرتكزة إلى قراءة مركبة للصراع وبالتالي اشتراطات الحل
دو اإلسرائيلي على تخطي مرجعيات الشرعية الدولية، واستفراده بشكل ومضمون ما يسمى بالحل المرحلي وفق رؤيته الع

محسومة صهيونيا ، وهي ال انسحاب من القدس،  –وما زالت  –السياسية واألمنية، التي تستند إلى خمسة الءات كانت 
عودة لالجئين، وال للدولة الفلسطينية المستقلة، فالمسألة بحسب ال انسحاب من وادي األردن، ال إزالة للمستوطنات، ال 

التصّور الصهيوني أن األرض هي أرض يهودية والتصّرف بها انطالقا من ذلك، األمر الذي يجعل الحكم الذاتي هو 
على ما  طالما بقيت موازين القوى)الشكل األقصى للسلطة الفلسطينية في إطار دولة يهودية تسيطر على كل فلسطين 

، ما يعني بوضوح أن كل حديث عن إمكانية قيام الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة في ضوء موازين (هي عليه
 .القوى الراهنة ليس إال نوعا  من الوهم

 
*************************************************************** 

2/5/2105 
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، واستفراده بشكل ومضمون ما يسمى ي على تخطي مرجعيات الشرعية الدوليةيمكن فهم اصرار العدو اإلسرائيل
محسومة صهيونيا ،  –وما زالت  –بالحل المرحلي وفق رؤيته السياسية واألمنية، التي تستند إلى خمسة الءات كانت 

، وال للدولة الفلسطينية وهي ال انسحاب من القدس، ال انسحاب من وادي األردن، ال إزالة للمستوطنات، ال عودة لالجئين
المستقلة، فالمسألة بحسب التصّور الصهيوني أن األرض هي أرض يهودية والتصّرف بها انطالقا من ذلك، األمر الذي 

طالما بقيت )يجعل الحكم الذاتي هو الشكل األقصى للسلطة الفلسطينية في إطار دولة يهودية تسيطر على كل فلسطين 
، ما يعني بوضوح أن كل حديث عن إمكانية قيام الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة (ليهموازين القوى على ما هي ع

 .السيادة في ضوء موازين القوى الراهنة ليس إال نوعا  من الوهم
*************************************************************** 

2/5/2105 
 ..... عن المأزق الفلسطيني الراهن

المشروع الذي بدأ قبل اكثر من خمسين عاما  على األقل : هو مأزق المشروع الوطني الفلسطيني نفسه المأزق هذا
! كمشروع تحرير لوطن اغتصب، وتراجع أو تقزم عند مشروع سلطة حكم ذاتي محدود في اطار اوهام حل الدولتين 

ة الدولة التي تحولت الى مقدمة فكرية ولسنا نحتاج الى كبير شرح لبيان أن موطن المعضلة في هذا المأزق هي فكر 
ثم تحولت الفكرة او تقزمت الى سلطة سرعان ! ..سياسية جديدة، في الوعي السياسي الفلسطيني، بديال  من فكرة الوطن

حيث مسخت فكرة  2115راع عليها وصوال الى لحظة االنقسام حزيران فانفجر الص...ما فسدت وهبطت وخيبت االمال
لتصبح صراعا على السلطة والمصالح بين فتح وحماس، وتم تغييب فكرة الوطن وأسدل الستار على المشروع الوطني 

كما تم تفكيك وانقسام مفهوم الهوية الوطنية الى هويتين متضادتين وطنية هابطة يقابلها ...فكرة الدولة بعد انقسام السلطة
ليوم مجتمع في غزة وآخر في الضفة وآخر في مخيمات وبات لدينا ا.... هوية اسالموية تدعو للخالفة ال مستقبل لها

وضاعت االفكار التوحيدية الجامعة لشعبنا لحساب الصراع بين قطبي االنقسام في ظل !!! 55المنافي وآخر في اراضي 
احباط ويأس وانفضاض قطاعات واسعة من شعبنا عن النضال الوطني لحساب لقمة العيش والقضايا المطلبية الصغيرة 

بحث عن عمل في الداخل او الهجرة رغم مخاطر الموت الى الخارج والبحث الكرامة والحرية بعد ان سيطر شبح ال) 
وللخروج ( الخ ...الخوف واالستبداد الداخلى في غزة والضفة ، والبحث عن جرة الغاز والكهرباء والمياه الصالحة للشرب

مهما كانت  -؟ وبوضوح االجابة .........زمنا في كل المحطاتمن هذا المأزق البشع ال بد ان نجيب على سؤال لماذا ه
يمكننا بالتأكيد صياغة رؤى استراتيجية وبرامج راهنة وارادات طليعية وشعبية تتصدى لالنقسام وتستعيد الوحدة  -مؤلمة 

واستعادة النظام  55ت والوطنية التعددية على اساس ثوابتنا الوطنية الكفيلة باستعادة وحدة شعبنا في الضفة وغزة والشتا
السياسي الوطني الديمقراطي الفلسطيني الذي يكفل توفير عوامل الصمود والمقاومة وفق رؤية التحرر الوطني 

  .والديمقراطي
*************************************************************** 

2/5/2105 
، في الوعي لتي تحولت الى مقدمة فكرية سياسية جديدةموطن المعضلة في المأزق الفلسطيني هي فكرة الدولة ا

ثم تحولت الفكرة او تقزمت الى سلطة سرعان ما فسدت وهبطت وخيبت ! ..السياسي الفلسطيني، بديال  من فكرة الوطن
 -حيث مسخت فكرة المشروع الوطني لتصبح 2115فانفجر الصراع عليها وصوال الى لحظة االنقسام حزيران ...االمال
يمينيين متناقضين وغير " نظامين "صراعا على السلطة والمصالح بين فتح وحماس عبر  -عاما على االنقسام  00 بعد
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شرعيين ، وتم تغييب فكرة الوطن وأسدل الستارعلى فكرة الدولة ليحل محلها انقساما مجتمعيا شديد االنحطاط يتجلى في 
مخيمات الشتات ، األمر الذي يؤشر الى /عن مجتمعات  انفصام مجتمع الضفة عن مجتمع غزة ، وانفصام كالهما

االسرائيلي تمرير /تكريس اوضاع سياسية اجتماعية أشد قسوة وخطورة من االنقسام ، وفرت وتوفر للعدو االمريكي 
  .مخططاته عموما ومخطط ترامب خصوصا اذا ما بقيت اوضاع شعبنا محكومة لمصالح الفئتين المنقسمتين

*************************************************************** 
6/5/2105 

االنقسام والصراع على السلطة والمصالح الفئوية بين حركتي فتح وحماس ، شكل نقيضا  لكل من صيرورة التحرر 
 . الوطني والتطور الديمقراطي

*************************************************************** 
6/5/2105 

الصهيونية / طالما ان اوضاع التخلف والتبعية في بالدنا العربية باقية على ما هي عليه فان الهيمنة االمريكية
 .لن تشعر بأي خطر يتهددها

*************************************************************** 
6/5/2105 

مع  رة انظمة التخلف والتبعية واالستغالل واالستبدادان طبيعة التحدي العربي المعاصر ستكون إما استمرار سيط
استمرار والدة وانتشار حركات التطرف األصولي ومن ثم تكريس مظاهر االحباط واليأس في صفوف جماهيرنا الشعبية، 

، وتجسيده  أو صحوة القوى الوطنية الديمقراطية اليسارية العربية ومبادرتها الى بلورة التيار الوطني الديمقراطي التقدمي
وانتشاره الجماهيري في كل قطر عربي على طريق التأسيس لوالدة الحركة الديمقراطية االشتراكية العربية ، آخذين 

باالعتبار منطلقا رئيسا وأساسيا في هذه الصحوة ، يتجلى في أن النضال السقاط انظمة التخلف واالستبداد وتحقيق 
ية يقتضي ويفرض بالضرورة تفعيل النضال لمحاربة الهيمنة الصهيو أمريكية الحرية والديمقراطية والعدالة االجتماع

 .ووجودها في بالدنا
*************************************************************** 

6/5/2105 
 ان المقرر الخارجي االمريكي -بكل صراحه ووضوح-تعطيل المصالحة طوال األحد عشر عاما الماضية يؤكد 

يعرقل بل يمنع تحققها ، ودليلي على  -وما زال-ربي االقليمي هو المتحكم الرئيسي في المصالحة ، وهو الذي كان الع
تطبيق اكثر من عشر اتفاقيات  -بدرجات متفاوته-هذا االستنتاج يكمن في فشل او عجز ورفض حركتي حماس وفتح 

وان الحترام اشواق شعبنا للخالص من الحصار الصهيوني أما آن األ: سؤالي الى قيادة الحركتين ... مصالحه بينهما 
ومن معاناته بسبب االوضاع االقتصادية االجتماعية المنحطة الناجمة عن هذا االنقسام البغيض ، أما آن لكما المبادرة 

 الى تغليب المصلحة الوطنية على التدخل الخارجي ؟
*************************************************************** 

6/5/2105 
ان المقرر الخارجي االمريكي العربي  -عاما الماضية يؤكد بكل صراحه ووضوح44تعطيل المصالحة طوال 

 االقليمي هو المتحكم الرئيسي في المصالحة
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*************************************************************** 
6/5/2105 

  ..اغتراب
ن مصير مواقفه او آراءه وكتاباته في محيط يزخر باالنتهازيين والمنافقين والديماغوجيين من لست اول من يتساءل ع

 .حوله
*************************************************************** 

5/5/2105 
هيوني أما آن األوان الحترام اشواق شعبنا للخالص من الحصار الص:  سؤالي الى قيادة الحركتين فتح وحماس

ومن معاناته بسبب االوضاع االقتصادية االجتماعية المنحطة الناجمة عن هذا االنقسام البغيض ، أما آن لكما المبادرة 
 الى تغليب المصلحة الوطنية على التدخل الخارجي ؟

*************************************************************** 
5/5/2105 

 ....ةفي مأزق الحركة الوطني
المشروع الذي بدأ قبل أكثر من خمسين عاما  على األقل : والمأزق هذا هو مأزق المشروع الوطني الفلسطيني نفسه

ولسنا ! كمشروع تحرير لوطن اغتصب، وتراجع أو تقزم عند مشروع سلطة حكم ذاتي محدود في اطار أوهام حل الدولتين
ذا المأزق هي فكرة الدولة التي تحولت الى مقدمة فكرية سياسية نحتاج إلى كبير شرح لبيان أن موطن المعضلة في ه

 !جديدة، في الوعي السياسي الفلسطيني، بديال  من فكرة الوطن
ها وصوال إلى فانفجر الصراع علي... ثم تحولت الفكرة أو تقزمت إلى سلطة سرعان ما فسدت وهبطت وخيبت اآلمال

فكرة المشروع الوطني لتصبح صراعا على السلطة والمصالح بين فتح  حيث مسخت 2115يونيو /لحظة االنقسام حزيران
كما تم تفكيك وانقسام مفهوم الهوية ... وحماس، وتم تغييب فكرة الوطن وأسدل الستار على فكرة الدولة بعد انقسام السلطة

وبات لدينا اليوم .... ل لهاالوطنية إلى هويتين متضادتين وطنية هابطة تقابلها هوية إسالموية تدعو للخالفة ال مستقب
 !0555مجتمع في غزة وآخر في الضفة الغربية وآخر في مخيمات المنافي وآخر في أراضي فلسطين المحتلة عام 

وضاعت األفكار التوحيدية الجامعة لشعبنا لحساب الصراع بين قطبي االنقسام في ظل إحباط ويأس وانفضاض 
البحث عن عمل في )ي لحساب لقمة العيش والقضايا المطلبية الصغيرة قطاعات واسعة من شعبنا عن النضال الوطن

الداخل أو الهجرة رغم مخاطر الموت في الخارج والبحث عن الكرامة والحرية بعد أن سيطر شبح الخوف واالستبداد 
 .(إلخ...الغاز والكهرباء والمياه الصالحة للشرب" جرة"الداخلي في غزة والضفة، والبحث عن 

مهما -من هذا المأزق البشع ال بد أن نجيب على سؤال لماذا هزمنا في كل المحطات؟ وبوضوح، اإلجابة  وللخروج
رادات طليعية وشعبية تتصدى لالنقسام وتستعيد  -كانت مؤلمة يمكننا بالتأكيد صياغة رؤى استراتيجية وبرامج راهنة وا 

واستعادة  55باستعادة وحدة شعبنا في الضفة وغزة والشتات و الوحدة الوطنية التعددية على أساس ثوابتنا الوطنية الكفيلة
النظام السياسي الوطني الديمقراطي الفلسطيني الذي يكفل توفير عوامل الصمود والمقاومة وفق رؤية التحرر الوطني 

 .والديمقراطي
 

*************************************************************** 
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5/5/2105 
، ولضمان تحكمها بمصادر النفط، يجب أن ُتخضع ربية السعودية هو أنه الستمرار حكم العائلة المالكةمنطق الع

أليديولوجية تمنعها من التفكير في التقدم، وتغرقها في متاهات وصراعات دموية، وحوارات فكرية سطحية جدا ،  المنطقة
لقد لّوعها النهوض العربي في الخمسينات والستينات باسم القومية واالشتراكية، فباتت . وهامشية جدا ، كل ذلك باسم الدين

 .، أي الوهابية"الدين"نحو التحرر والحداثة باسم معنية بتدمير القومية واالشتراكية وكل تطلع 
*************************************************************** 

4/5/2105 
، بعد أن تغيرت  لعل العنوان األمثل لألزمة السياسية العربية الراهنة، يتجلى في تغير المفاهيم والمبادئ واألهداف

ئزها االجتماعية والطبقية وتحالفاتها الداخلية بما يتوافق مع الهيمنة األمريكية وأحاديتها، طبيعة األنظمة وتركيبتها وركا
حيث انتقل النظام العربي في معظمه، من أرضية التحرر الوطني واالجتماعي الديمقراطي كعنوان رئيسي سابق، إلى 

عنوان جديد، وتحول التناقض األساسي إلى شكل أرضية التبعية واالرتهان السياسي واالقتصادي واالستبداد واالستغالل ك
كومبرادوري المهيمن على النظام العربي من جهة، وبين التحالف ال –آخر أشبه بالتوافق بين التحالف البيروقراطي 

هزة اإلسرائيلي من ناحية ثانية، مما فاقم من مظاهر اإلفقار والبطالة والحرمان، واالستبداد المرتكز إلى األج –األمريكي 
األمنية، ومن ثم توسع وانتشار حركات اإلسالم السياسي وانفجار الصراعات الطائفية الدموية في المشهد الراهن، في ظل 

حالة غير مسبوقة من العزلة الهائلة االتساع بين الشعوب وأنظمتها ، وهي حالة أسهمت بدورها في اتساع الفجوة بين 
الكومبرادوية ، والعقارية ، والمالية ، والزراعية ، والبيروقراطية )ورجوازية الرثة القله من األثرياء بمختلف مسمياتهم الب

من كل  -وما زالت–وبين األغلبية الساحقة من الجماهير الشعبية العربية الفقيرة التي عانت ( إلخ.. العسكرية والمدنية
 .أشكال ومظاهر االستبداد والقهر واالفقار طوال العقود الماضية

*************************************************************** 
4/5/2105 

، ولم منذ نشأة الحركة الصهيونية، حرصت كل احزابها على تغليب التناقضات الرئيسية على التناقضات الثانوية
نية الذي تغلبت فيه يعرف تاريخها أشكال من الصراع التناحري الداخلي، على النقيض من تاريخ الحركة الوطنية الفلسطي

المصالح والصراعات واالنقسامات والتناحرات الدموية الداخلية المستمرة إلى يومنا هذا بين االحزاب والحركات السياسية 
  ..الفلسطينية، األمر الذي يفسر بوضوح أسباب هزائمنا وتفككنا وانتشار مظاهر االحباط واليأس في صفوف شعبنا

*************************************************************** 
4/5/2105 
 
تعارض جزئي "وبين الحركات اإلسالمية هو في الواقع " الكمبرادورية"سمير أمين أن التعارض بين نظم الحكم . يؤكد د
 أن تحالف -بحق  -، ويرى "، ال يعدو أن يكون سباقا  على الحكم دون نية في تغيير جوهر السياسة المتبعةخفيف

اليسار العربي مع أنظمة الحكم، أو مع المعارضة اإلسالمية، لن يكون له سوى نتيجة واحدة، وهي تأجيل إعادة تكوين 
 .هذا اليسار وعرقلة عملية بناء القوى الشعبية القادرة على االضطالع بمهمات التغيير الديمقراطي

 ينفي حقيقة أن اإلسالم ان سمير أمين، إذ الأما بخصوص احتمال تحالف اليسار مع جماعات اإلسالم السياسي، ف
السياسي هو غير متجانس، بل ينقسم إلى جناح يميني سافر كومبرادوري الطابع مدعوم من نظم الخليج وجناح مقاوم 
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ولو تقسيم للعمل بينهما، "يعبئ في صفوفه شبابا  ثائرا ، إال أنه ال يرى تناقضا  موضوعيا  حقيقيا  بين هذين التيارين، بل 
قامة نظام شمولي باسم ... دون وعي من قبل الشباب الثائر فااليدولوجيا هي هي لدى الطرفين، أي إلغاء الديمقراطية وا 

التي يسعى النظام الرأسمالي في الواليات المتحدة وغيرها، " ليبرالية اإلسالم"باسم " الرخيص"الدين واالنفتاح االقتصادي 
 ."الليبرالية الجديدة"في بالدنا في موازاة مفهوم  إلى بلورته كعنوان يسعى لتطبيقه

ففي المرحلة الراهنة، أصبح التحالف بين النظام االمبريالي من جهة، وبين كل من السلطة االستبدادية أو حركات 
اعي من اإلسالم السياسي، شرطا  لبقاء الرأسمالية الرثه التابعة نفسها، لضمان وتعزيز أوضاع التخلف االقتصادي واالجتم

جهة، واستمرار احتجاز تطور مجتمعاتنا العربية ونهوضها الديمقراطي من جهة ثانية، األمر الذي يفتح األبواب مشرعة 
أمام قوى الثورة المضادة والقوى السلفية والصراعات الطائفية الدموية والمزيد من  -في ظل غياب البديل الديمقراطي–

 .تفكك الدولة الوطنية
 

*************************************************************** 
5/5/2105 
 

 ...محاضرة الرفيق غازي الصوراني في الذكرى الثانية لرحيل القائد المؤسس الرفيق جورج حبش
جورج .أكد مسئول الدائرة الثقافية المركزية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الرفيق غازي الصوراني أن المؤسس د

كان معلما  بارزا  ومنارة  متمّيزة ، وظاهرة  فريدة  أضاءت لمرحلة طويلة من تاريخنا القومي، والنضالي والمعاصر،  حبش
وبنت حولها هيكال  شامخا  يلتحق به ويعّمره ويخّصبه ويطّوره كل من استنار بفكر حبش وتدّرب على أسلوبه ودرس 

 .رسالتهتجربته واعتنق دعوته ورفع رايته وشارك في حمل 
وقال الرفيق الصوراني في لقاء ثقافي مع كوادر وأعضاء الجبهة في قطاع غزة بمناسبة الذكرى الثانية لرحيل القائد 

إن أردتم أن تتعرفوا على شخصية وهوية القائد والمفكر جورج حبش، فأنتم في الواقع : " "المؤسس الرفيق جورج حبش
جدانه وعواطفه، بل تبحثون عن إضاءات في ظالم األمة، وعن حركة تبحثون عن هوية أمة في فكر الرجل، وفي و 

قومية تقدمية جسدت خيار وآمال أمة بأكملها في مرحلة سابقة وبالتالي تتحملون المسؤولية األولى كرفاق مخلصين 
للحكيم فحسب بل للحكيم في اعادة احياء هذه الحركة من جديد في اطار الحركة اليسارية العربية الموحدة ، وفاءا  ليس 

 ."أيضا  وفاءا  لرسالته ومسيرته النضالية من أجل الثورة العربية ووحدة هذه األمة في مجتمع اشتراكي عربي موحد
وأكد الرفيق الصوراني أن القائد الحكيم الراحل ، ركز في خطابه أمام المؤتمر السادس على الجوانب األساسية 

 -( إسرائيل) اإلمبريالي الصهيوني، والنظام الشرق أوسطي الجديد واختباره األولظاهرة العولمة والتحالف  -: التالية 
 .مناطق السلطة -األردن

أما بالنسبة للوضع السياسي الفلسطيني والعربي فأكد القائد الحكيم أن الساحة الفلسطينية والعربية فيها خندقان واضحان 
والرجعية العربية، يقابله الخندق الذي ( إسرائيل)يالية والصهيونية ولمن يريد أن يرى ذلك خندق أمريكا، أي خندق اإلمبر 

 .يعبر عن مصالح وأهداف الجماهير الفلسطينية والعربية
يتعين تحديد موقف سياسي صحيح وصريح حول القيادة اليمينية يقوم : "واختتم الحكيم خطابه أمام المؤتمر السادس قائال  

مع استبقاء الباب مفتوحا  ألية . لها أو السماح لها باحتواء الموقف اآلخر تحت أية ذرائععلى قاعدة واالبتعاد عن التذيل 
تقاطعات ميدانية ونضاالت مشتركة يجري توظيفها فعال  بما يخدم المشروع التحرري بعيدا  عن المسار التسووي ونهج 
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طينية ال تحقيقها كما يجب رؤية المتغيرات فهدف التسوية الجارية تدمير األهداف الوطنية الفلس. السلطة وتكتيكاتها
( إسرائيل) الجارية نحو فرض الشرق أوسطية بإقامة العالقات القائمة على نهب الثروات وفرض التبعية، وخاصة بين

التكنولوجية، وبين األردن ومناطق السلطة الفلسطينية، حيث تتطلع األولى لمزيد  من  –االقتصادية  –بإمكاناتها السياسية 
) النهب والتوّسع وشراء أسهم الشركات وتصدير سلع تكنولوجية، ناهيكم عن إتمام التطبيع االستسالمي الذي يرى في

إلخ؛ األمر الذي يقتضي منا ...عالقات تجارية(اإلسرائيلية )جارا  طيبا  وفي أمريكا  صديقا  للعرب، وفي التوّسعية ( إسرائيل
اسية واالرتقاء بها إلى المستوى الذي يمكنها من أن تكون قادرة على ترجمة هذه السي -بناء وتوحيد أداتنا التنظيمية 

 ."الشعارات السياسية
عندما أفكر في : وأضاف أنه في اجابة الحكيم على سؤال حول مستقبل العالقة بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، قال

النتقاص باستعادة أرضنا حتى آخر متر مربع، ألن هذه المشكلة الفلسطينية أشعر بضرورة أن نتمتع بحقنا غير القابل ل
فالفرق بين االحتالل الصهيوني واالستعمار الفرنسي أو البريطاني هو في أن الصهيونية قد وصلت . األرض هي ملكنا

، منكرة بذلك وجود (هو الشعب اليهودي)وهي تحمل مفاهيم مفادها أن فلسطين هي أرض بال شعب لشعب بال أرض
لقد قامت الدولة . لفلسطيني، وزاعمة أن اليهودية هي قومية، في حين أن العالم يعلم أنها دين وليست قوميةالشعب ا

وبعد تفكير طويل وعميق، وصلت اليوم الستنتاج . ال أحد يمكنه إنكار ذلك. اإلسرائيلية على أنقاض الشعب الفلسطيني
دولة واحدة يمكن فيها لليهود . يد للصراع بيننا وبين اإلسرائيليينمفاده أن الدولة الديمقراطية والعلمانية هي الحل الوح

فالعرب واليهود سبق لهم أن عاشوا معا  على مر . والفلسطينيين أن يتعايشوا على أساس المساواة في الحقوق والواجبات
 .هاالتاريخ، لكن االمبريالية هي التي استخدمت اليهود في العالم من أجل تحقيق أغراضها ومصالح

وتطرق الصوراني في مداخلته إلى أن تجربة الجماهير الفلسطينية، مع حركتي فتح وحماس في ظل االنقسام والصراع 
لهذا عادت إلى البحث عن . على المصالح الفئوية ، ستفضي بجماهيرنا الشعبية إلى التطلع بشوق نحو بديل آخر

قيقي للجبهة الشعبية وتاريخها النضالي ومبادئها واهدافها المعبرة اليسار، وعن الجبهة الشعبية بمشاعر غامرة بالحنين الح
عن مصالح الجماهير الشعبية ، وبما للجبهة من رمزية كبيرة إنبنت على دور نضالي تحرري ومجتمعي كبير، وسياسة 

الكبيرة التي عّبرت عن جذرية في الصراع ضد المشروع الصهيوني وضد قوى اليمين بكل اطيافها، إضافة إلى الرمزية 
 .هي لمؤسسها القائد الوطني القومي جورج حبش

هل ستجد الجماهير الفلسطينية اليسار؟، مشيرا  أن : " وشدد الرفيق الصوراني على ضرورة التوقف مليا  عند سؤال
عفويتها الجماهير التي تتطلع للجبهة اليوم بشوق حقيقي للخالص من معاناتها ومن االنقسام البغيض، أتت لكي تقول ب

وبالتالي يصبح من المحتم على قيادات وكادر . بأن األفق الفلسطيني الممكن هو ذاك الذي يمكن لليسار أن يفتحه
وشباب الجبهة أن يكون قادرين بوعي على النقد القاسي لتجربة العقود الماضية، ومواجهة االزمة التنظيمية والفكرية 

والبداية هنا تكمن في استعادة .ادة الدور المنشود الذي تنتظره الجماهير والسياسية والخروج منها صوب النهوض واستع
حيث اننا في هذا الضباب لم تعد الماركسية ال الفكر الذي . طابعها األيديولوجي، ووقف حالة التوهان في ضباب فكري

 .دينية شكلية او مظهرية "أصولية"و" ليبرالية"يحكم الممارسة وال النظرية التي تؤسس الوعي، وتنازعتها اتجاهات 
. وشدد الرفيق الصوراني على أن هذا األمر يفرض إعادة بناء الوعي، وصياغة الرؤية الفكرية انطالقا  من الجدل المادي

 .لكي يكون ممكنا  بلورة الرؤية الوطنية والقومية واالممية التي تحكم النضال الفلسطيني راهنا ومستقبال
استطاعة الجبهة إعادة النظر جذريا  في كافة األخطاء السابقة ومظاهرها الضارة، الفكرية  وتساءل الصوراني إن كان في

والسياسية والتنظيمية ، من أجل استعادة روح الجبهة أو روح الحكيم ومبادئه ال فرق لكي تكون جبهتنا قادرة على تطوير 
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نعم شرط أن " ا؟ مجيبا  على هذا السؤال بالقول النضال الفلسطيني استنادا  إلى هذه الجماهير التي أعلنت دعمها له
 ."تتجاوز حالة األزمة الراهنة صوب النهوض

وأكد الرفيق الصوراني أن الجبهة الشعبية التي أسسها الحكيم بما تمثله في اللحظة الراهنة والمستقبل، وبما تمتلكه من 
خالصهم والتزامهم مساحة كبيرة في قلوب وعقول وذاكرة شعبنا ، ستظل قوية بوطنية أع ضائها وانتماءهم المتهم العربية وا 

بقضايا شعبهم ، وستظل أيضا ، قوية باستنادها إلى هويتها الفكرية اليسارية ببعديها القومي واإلنساني ، والى متانة 
 ...حزبها ووحدة صفوفه على مساحة الوطن كله ، كما على مساحة المنافي والشتات

ب الذي نما وكبر عبر النضال والتضحيات حتى أصبح اليوم منظمة وطنية عزيزة الجانب ، هذا الحز : " وأضاف قائال 
موفورة االحترام ، بعد أن أكد وجوده في الماضي كما في الحاضر ، سيؤكده في المستقبل أيضا ، كأداة فعالة لها وزنها 

جماهيرنا الشعبية في كل الظروف، وفي كل وشأنها في نضالنا الوطني التحرري الديمقراطي العظيم، مستندا إلى تأييد 
األوقات، على طريق النضال المتواصل لمسيرة شعبنا العربي الفلسطيني من اجل الحرية والديمقراطية واالنعتاق من كل 
 أشكال الظلم الوطني والطبقي في آن واحد ، بما يدفعنا ، وباعتزاز وفخر كبيرين ان نقول بثقة ان الجبهة الشعبية لتحرير
فلسطين ما زالت كما كانت ، موضع الحب واإلعجاب واألمل لدى عشرات اآلالف من المناضلين التقدميين الديمقراطيين 

 .". في بالدنا وفي كل بلداننا العربية
إن  الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ، ومنذ تأسيسها في الحادي عشر من .. رفاقنا : " وتابع مخاطبا  الرفاق في الجبهة

، اإلطار ( حركة القوميين العرب)لم تتنكر لمسيرتها ومنطلقاتها القومية التقدمية كما عبرت عنها وجسدتها  55/مبرديس
األم للجبهة ، إذ ربطت صيرورة النضال الوطني بمستقبل النضال القومي التقدمي للحركة الثورية على المستويين العربي 

ية واألممية التوحيدية ، التي ضحى في سبيلها آالف الشهداء والجرحى واألممي ، إيمانا  باالفكار الوطنية والقوم
.. وهاهم الرفاق اليوم .... والمعتقلين والمناضلين من رفاقنا عبر مسيرتهم الثورية التي تواصلت مع انطالقة الجبهة 

يؤكدون لكل الشهداء اللذين  بالذكرى الثانيةواألربعين لإلنطالقة ، - 2115ديسمبر00 -الذين احتفلوا في الوطن والشتات
قضوا من رفاقهم ولكل شهداء شعبنا ، وفائهم وعهدهم والتزامهم الثوري بالمبادئ واألهداف العظيمة التي انطلقت جبهتنا 

 . في مسيرة النضال من أجل تحقيقها
بسبب قوة وانتشار تيار وأكد الرفيق الصوراني على أن العقل الثوري التغييري الذي تحمله الجبهة الشعبية لن يتراجع 

اإلسالم السياسي في المرحلة الراهنة بما يمثله من رؤى سياسية ومجتمعية يمينية ، أو بسبب هيمنة القيادة المتنفذة 
ف ومعها العديد من القوى الذيلية اليائسة أو المشككة أو االنتهازية أو الهروبية، بل سيستمر على . ت. الهابطة في م

الماركسية ومنهجها المادي الجدلي، وصالبتها التنظيمية في .. كمن في صميم هوية حزبنا الفكرية شكل قوة موضوعية ت
موازاة صالبة الموقف الذي تحمله جبهتنا في سفينة قوى اليسار العربي و العالمي المناضل من اجل التحرر والعدالة 

بقواعد التعصب والتخلف االجتماعي ، وبعيدا عن  االجتماعية بآفاقها االشتراكية بعيدا عن سفن األصوليين المحكومة
 .سفينة ركاب السلطة المحكومة برياح التسوية مع التحالف اإلمبريالي الصهيوني الرجعي

إن التغيير الثوري بالنسبة لنا في الجبهة الشعبية هو قمة النضال السياسي والكفاحي في تالحمهما معا ، : وأضاف قائال 
نضال، تترابط وتتوحد القضايا السياسية واالجتماعية واالقتصادية على أرضية انتمائكم وانحيازكم إذ انه خالل مسيرة ال

الطبقي الصريح والصادق للعمال والفالحين وكل الكادحين والفقراء، كشرط أساسي لتوحدنا وترابطنا وتعاظم دور حزبنا 
ال تنضج بمقدماتها فحسب، بل  -أيها الرفاق –ة، لكن الثورة في القضايا التحررية والديمقراطية ، الوطنية والقومية واألممي

بالصدفة أو بحفنة من المناضلين المعزولين عن الشعب، بل –تكتمل بالوضع الثوري، وهي أيضا  ال يمكن أن تندلع 
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على كل  بالحزب المؤهل، الذي يتقدم صفوف الجماهير الشعبية الفقيرة، واعيا  لمصالحها وتطلعاتها وحامال  لإلجابة
 .أسئلتها، ومستعدا  للتضحية من اجل هذه الجماهير، واثقا  كل الثقة من االنتصار في مسيرته المظفرة

وشدد على أهمية دور الجبهة الشعبية في تحديد قسمات وجه اليسار الحقيقي الذي تشوهت مالمحه عبر ممارسات 
حداث عملية الفرز الحقيقي بين على طريق إز ... بعض ما يسمى بأحزاب وقوى اليسار في بالدنا  احة كل االنتهازيين، وا 

 . أصحاب المصالح وأصحاب المواقف
في حكايا ... رفاق الحكيـم وأبو علي مصطفى وأحمد سعدات وكل شهداء وأسرى ومناضلي حزبنا: مخاطبا الرفاق : وقال

حكاية ستة وأربعين حوال  .. بنائكم وألحفادكماحكوها أل.. الثورة قّصة ملحمة وطنية اسمها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
لمسيرة سنديانة ما زالت على قيد حياة القضية والنضال الوطني والقومي واألممي، رافضة لعصر االنحطاط الرسمي 

ي وبإصرارها العنيد عبر أبنائها من الرفاق، تسهم بدورها الطليعي الثور .. الفلسطيني والعربي والعالمي في هذه المرحلة 
جذورها اليسارية تحكي بداية الرواية بدماء خالد أبو عيشه ، ووجه الحكيم . في مسيرة النضال التحرري الوطني والقومي 

الذي يشبه مالمح الجبهة ، واألعمال الكاملة لغسان كنفاني التي ُكتبت نثرا نستقرأ منها واقعنا المهزوم ، وعلى طريق 
وصمود رفاقنا المناضلين في سجون .. بجوار شهدائنا على مساحة الوطن عّرابه عيٌن ألبي علي مصطفى تستلقي 

ذلك هو حزبكم .. االحتالل يجسدون عبر رفيقنا احمد سعدات، مثال  أعلى للتصميم والثبات على المبادئ العظيمة لحزبنا 
وفي عقول .. ين في المخيم جبهتكم الشعبية ، اقرؤوها في وجوه وعيون الفقراء، وعلى جبين المستضعفين وثياب الالجئ/ 

فكرا  ماركسيا  ومنهجا  علميا  وعلمانيا  تقدميا  واشتراكيا  ال ... وقلوب كوادر وقواعد حزبنا التي تتمسك بوعي بهوية حزبنا 
تتقن كل لهجات الجماهير .. كانحياز ناجي لفقراء األرض وملحها " تحت"منحازة دوما لمن هم ... يعرف لون الحياد 

 وتناضل من أجل تحررها وانعتاقها وثورتها المشتعلة حتى االنتصار رغم كل رياح اليمين بكل ألوانه وأشكاله المسحوقه
... 

لكن إيماننا اليساري بالعودة والتحرير وبعروبة فلسطين ينطلق من .. إن الطريق ما زال طويل ، ومرير .. رفاقنا : " وتابع
 . ؟" ..ى حيفاعائٌد إل"وحي نبوءة غسان أن شعبنا يوما  

 
*************************************************************** 

5/5/2105 
تجربة الجماهير الفلسطينية مع حركتي فتح وحماس في ظل االنقسام والصراع على المصالح الفئوية ستفضي 

  مي بديال للحركتينبجماهيرنا الشعبية إلى التطلع بشوق نحو والدة التيار الوطني الديمقراطي التقد
*************************************************************** 

5/5/2105 
بلدان الوطن العربي لن تخرج من مأزقها السياسي والمجتمعي إال إذا تكون قطب وطني ديمقراطي تقدمي قوي 

 .م السياسيفي كل منها ، مستقل تمامًا عن قطب السلطة واالنظمة وعن قطب حركات اإلسال
*************************************************************** 

5/5/2105 
لخدمة الرؤية الشاملة  مفهوم التيار الوطني الديمقراطي التقدمي الفلسطيني يعني رؤية الواقع ومستجداته وحركته،

التحالف االمبريالي / النضال ضد الوجودللصراع الوطني التحرري واالجتماعي الديمقراطي التي تنطلق من العداء و 
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 . الصهيوني وتابعه الرجعي العربي الرسمي خاصة في السعودية والخليج
بهذا المعنى، تتضح فكرة القطع مع أوسلو ورفض ومقاومة الرباعية وصفقة ترامب والتطبيع العربي الرسمي ودويلة غزة 

ية لكافة باعتبار ذلك الرفض منهجا وخيارا وتجسيدا للمقاومة الشعبالمسخ وما يسمى بمؤتمرات ولجان االنقاذ المشبوهة ، 
  .تلك المخططات التصفوية

ثقافية  –اقتصادية  –اجتماعية  -هكذا تستقيم المعادلة وتنسجم، حيث يتجسد التيار الوطني الديمقراطي كعملية سياسية 
 .ليمين الفلسطيني بشقيه الوطني والدينيكفاحية نقيضه لكل من المشروع المعادي، والفكر اليومي العاجز ل –

الجبهتين الشعبية والديمقراطية وحزب الشعب وغيرهم من ) يستدعي هذا الواقع من كافة القوى اليسارية والديمقراطية 
العمل لتخطي الخلل، الذي حكم ممارسة المعارضة السياسية، إلى دور ( القوى والفعاليات التي تتوافق مع هذه المنطلقات 

بما هو تعبير عن مشروع وطني تحرري اجتماعي . لرافعة وحامل مشروع التيار او البديل الوطني الديمقراطي المنشودا
ديمقراطي إيجابي في جوهره ومظهره مرتبط ارتباطا وثيقا بمنظمة التحرير الفلسطينية ومواثيقها كممثل شرعي ووحيد 

طارا  وطنيا  تعدديا  لشعبنا الفلسطيني  .وا 
*************************************************************** 

5/5/2105 
، ان ال مستقبل لقطاع غزة دون االجتماعية البائسة تؤكد بوضوح صارخ/إن مجمل األوضاع السياسية واالقتصادية

تالي فإن الحديث عن استمرار اندماجه مع اقتصاد الضفة الغربية في اطار وحدة جغرافية اقتصادية وسياسية واحدة، وبال
لن يكون سوى استجابة لمخططات مشبوهة ال تستهدف إعاقة نمو وتنمية قطاع غزة وزيادة حجم معاناة " دويلة غزة"

سكانه وتفكيك وطمس هويته الوطنية فحسب، بل أيضا  تستهدف مزيدا  من العراقيل في وجه إقامة الدولة الفلسطينية 
 .ية على ابناء شعبنا في الضفة والقطاعالمستقلة، وتكريس الهيمنة الصهيون

*************************************************************** 
5/5/2105 

المسخ لن يكون سوى استجابة لمخططات مشبوهة تستهدف تفكيك وطمس الهوية الوطنية " دويلة غزة"الحديث عن 
 .لقطاع غزة

*************************************************************** 
5/5/2105 

 .معظم دول العرب والمسلمين وبالذات قطر السعودية االمارات ادوات في مسرح العرايس االمريكي
*************************************************************** 

5/5/2105 
عدو االمريكي الصهيوني مزيدا من التحكم في الخضوع اوالتبعية للدويالت العميلة في قطر والخليج أتاح ويتيح لل

 .الوضع السياسي الفلسطيني
*************************************************************** 

5/5/2105 
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، ولذلك استمرأوا في مجتمعاتنا العربية ذات مضمون ليبرالي شكلي باهت ومتخلف" الليبرالية"معظم القوى 
مبريالية االمريكية وشكلوا حالة انتقالية طبقية رثة تحولت الى المواقع الكومبرادورية العميلة الخضوع واالستتباع لال

 .الصهيوني/للتحالف االمبريالي
*************************************************************** 

5/5/2105 
مج اقتصادية اجتماعية نقيضة لقوى اليمين جماعات االخوان المسلمين في بالدنا لم تقدم تاريخيا وراهنا أية برا

 .والرؤى والبرامج الرأسمالية
*************************************************************** 

5/5/2105 
مجتمعاتنا لن تخرج من مأزقها السياسي والمجتمعي إال إذا تكون قطب وطني ديمقراطي تقدمي بديل للسلطة 

 . الم السياسيولالنظمة ولحركات اإلس
*************************************************************** 

5/5/2105 
 ...من مواثيق ومبادىء الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

أن  6/4/0550 – 25/5أكد تقرير المؤتمر الرابع للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الذي عقد في الفترة الممتدة من 
عدم التدخل في شؤون الدول العربية "عية العربية هو تناقض رئيسي ، كما أن الجبهة ال تؤمن بشعار التناقض مع الرج"

، كقوة من قوى الخصم في المعركة المحتدمة بين " الرجعية العربية"في دائرة الصراع، وترى أن التحديد العلمي لموقع 
مبريالية والصهيونية من جهة ثانية ، يحمي الثورة الفلسطينية الجماهير العربية وقواها الوطنية والتقدمية من جهة، وبين اال

وال يعني ذلك أن تقوم الثورة الفلسطينية . من مناورات ومخططات القوى الرجعية، وغيابه يعني غياب الرؤية الواضحة
سقاط األنظمة، بل يعني  وقواها التقدمية إلسقاط التحالف مع حركة الجماهير العربية "بمهمة التغيير في البلدان العربية وا 

 ."أي نظام خائن للقضية الفلسطينية
*************************************************************** 

5/5/2105 
 ....حركات االسالم السياسي ونظم الكومبرادور

تعارض "مفكر سمير امين وبين الحركات اإلسالمية هو في الواقع كما يؤكد ال" الكمبرادورية"التعارض بين نظم الحكم 
أن  -بحق  -، ويرى "جزئي خفيف، ال يعدو أن يكون سباقا  على الحكم دون نية في تغيير جوهر السياسة المتبعة

تحالف اليسار العربي مع أنظمة الحكم، أو مع المعارضة اإلسالمية، لن يكون له سوى نتيجة واحدة، وهي تأجيل إعادة 
 .ة بناء القوى الشعبية القادرة على االضطالع بمهمات التغيير الديمقراطيتكوين هذا اليسار وعرقلة عملي

سار مع جماعات اإلسالم السياسي، فان سمير أمين، إذ ال ينفي حقيقة أن اإلسالم أما بخصوص احتمال تحالف الي
يج وجناح مقاوم السياسي هو غير متجانس، بل ينقسم إلى جناح يميني سافر كومبرادوري الطابع مدعوم من نظم الخل

تقسيم للعمل بينهما، ولو "يعبئ في صفوفه شبابا  ثائرا ، إال أنه ال يرى تناقضا  موضوعيا  حقيقيا  بين هذين التيارين، بل 
قامة نظام شمولي باسم ... دون وعي من قبل الشباب الثائر فااليدولوجيا هي هي لدى الطرفين، أي إلغاء الديمقراطية وا 
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التي يسعى النظام الرأسمالي في الواليات المتحدة وغيرها، " ليبرالية اإلسالم"باسم " الرخيص"القتصادي الدين واالنفتاح ا
 ."الليبرالية الجديدة"إلى بلورته كعنوان يسعى لتطبيقه في بالدنا في موازاة مفهوم 

*************************************************************** 
5/5/2105 

  .... جبهة الشعبية لتحرير فلسطين وتحليلها النهيار االتحاد السوفياتيرؤية ال

أن حزبنا يرى أن المنهج العلمي في بحث هذه القضايا " تتلخص حسب الوثيقة الفكرية الصادرة عن المؤتمر الخامس في 
لطة العقل والمنطق والجدل يستدعي معالجة نقدية وملموسة وموضوعية بعيدا  عن أية قوالب جامدة، وعن أية سلطة إال س

ن بحثا  كهذا ، هو بحث في التاريخ عن الماركسية واالشتراكية والتقدم االجتماعي والتحرر  الموضوعي للحقائق العلمية، وا 
اإلنساني ، وهو ما يتطلب قراءة نقدية جديدة للماركسية تعيد إنتاج اإلدراك النقدي الماركسي ذاته لدراسة االشتراكية 

شتراكي، والكشف عن أسباب وعوامل الخلل في الممارسة والتطبيق ، والوقوف على التطورات والظواهر الجديدة والفكر اال
السياسية، التي  –في العالم المعاصر وصوال  إلى صياغة االستخالصات واالستنتاجات والتعميمات النظرية والفكرية 

 . "تؤسس للتجديد الثوري المطلوب
*************************************************************** 

5/5/2105 
 .....عن آثار االنقسام

، شكل نقيضا  لكل من صيرورة التحرر الوطني والتطور االجتماعي، حيث سادت حالة 2115حزيران  05ما جرى منذ 
واليأس وانسداد األفق، ليس  من االستبداد والقمع والتخلف االجتماعي والركود االقتصادي، كرست واقع أقرب إلى اإلحباط

بالنسبة للعملية السياسية فحسب بل أيضا  بالنسبة لألوضاع االجتماعية والحريات العامة وحرية الرأي، حيث بات 
المواطن الفلسطيني محكوما  بقيود تحد من حريته السياسية والفكرية والشخصية، وبالتالي فاقدا  لدوره أو لحوافزه الذاتية 

ال الوطني أو التحرري من ناحية إلى جانب فقدانه لدوره على الصعيد الديمقراطي عي الحر في إطار النضلإلسهام الطو 
 .واالجتماعي والثقافي العام من ناحية ثانية

وهنا بالضبط تحولت المتغيرات السياسية االجتماعية في كل من مجتمع الضفة والقطاع إلى حالة نقيضه للتقدم أو ما 
ادة إنتاج التخلف والتبعية أو االستتباع رغم االختالف في شكل الظاهرة ونسبتيها بين الضفة والقطاع، يمكن تسميته بإع

في ظل االحتالل، أدت إلى زعزعة وتفكيك أو ( فتح وحماس)ذلك إن المتغيرات الناجمة عن الصراع بين الفريقين 
كما أضعفت وعيه بوجوده السياسي االجتماعي الموحد إضعاف وعي شعبنا الفلسطيني بأفكاره وأهدافه الوطنية التوحيدية، 

رغم توزعه وتباعده اإلكراهي في المكان بين الضفة والقطاع من ناحية وبين مخيمات اللجوء والمنافي من ناحية ثانية، 
وانتمائها  وذلك عبر سعي حركة حماس لتكريس الهوية الدينية أو هوية اإلسالم السياسي بديال  للهوية الوطنية الفلسطينية

لبعدها القومي العربي في صيرورته الحضارية أو الحداثية التقدمية، في مقابل ممارسات حركة فتح وحكومة رام اهلل التي 
تصب في مجرى التوافق مع السياسات األمريكية اإلسرائيلية والعربية الرسمية، بحيث يمكن االستنتاج، بأن كل من 

أسوأ صورة ممكنة عن حاضر ومستقبل المجتمع ( وللشعوب العربية)سطيني حركتي فتح وحماس، تقدم للشعب الفل
الفلسطيني المحكوم، بصورة إكراهية، بأدوات ومفاهيم التخلف واالستبداد والقهر والقمع واالستالب وهي مفاهيم وأدوات لن 

يارها واالنفضاض الجماهيري تحقق تقدما  في سياق الحركة التحررية الوطنية بل على النقيض من ذلك ستعزز عوامل انه
 .عنها
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*************************************************************** 
5/5/2105 

 ... عن الوضع الفلسطيني المنقسم

إن الوضع الراهن يشير إلى أن السياسة باتت فنا  للفوضى أو الموت البطيء بدال  من فن إدارة الصراع الوطني 
 . 55ة يمكن أن تؤدي إلى نكبة أشد خطرا  وعمقا  من نكبة واالجتماعي، وهي حال

ذلك أن ما يجري هو شكل . معنى ذلك هناك خلل كبير يدفع ثمنه شعبنا الفلسطيني عموما  والجماهير الفقيرة خصوصا  
دة، من أشكال الصراع السياسي والمجتمعي، الممنهج والمحكوم بالطبع بأهداف ومصالح وبرامج انقسامية فئوية محد

وبة وفق مقتضيات الصراع بين القطبين، تسعى إلى إعادة تشكيل النظام السياسي الفلسطيني وبلورته في الصيغة المطل
في إطار فسيفساء متناقضة، قد يفقد معها المشروع الوطني مرتكزاته االجتماعية والسياسية واالقتصادية، ( فتح وحماس)

التوحيدية للجماعة السياسية الفلسطينية لحساب هوية اإلسالم السياسي أو  ما سيدفع إلى تكريس نوعا  من تفكك الفكرة
اإلمارة اإلسالمية أو الخضوع لضغوط وشروط الرؤية األمريكية اإلسرائيلية، حينئذ لن تكون هذه الهوية بديال  للمشروع 

أنها مستحيلة التحقق في فلسطين نهاياته لكي تبدأ بالسير في مشروعها، وهي إمكانية نزعم " ستمثل"الوطني فحسب، بل 
أن يصبح مشهدا  رئيسيا  في بعض أو معظم بلداننا العربية، وهو أمر ال " اإلسالم السياسي"راهنا  إال إذا استطاع تيار 

 .يمكن تحققه بدون التكيف مع السياسات األمريكية
*************************************************************** 

01/5/2105 
ببعديها  ان رفضنا لثنائية فتح وحماس، ينطلق من إدراكنا لهما باعتبارهما جزءًا من اإلشكالية أو األزمة الراهنة

 .السياسي والمجتمعي، لكنهما ال يمثالن وال ُيجسدان وحدهما مشروعنا التحرري الوطني
وتعُدديتنا وفق قواعد االختالف الديمقراطي، بما هنا تتجلى أهمية وضرورة الحوار الوطني الشامل لكي نستعيد  وحد ت ن ا 

ُيمكننا من بناء رؤية إستراتيجية لنضالنا التحرري والديمقراطي تستعيد ثقة ابناء شعبنا والتفافهم وتوحدهم تحت مظلتها 
هم في كافكار توحيدية جامعة تستجيب لتطلعاتهم بما يمكنهم من مواصلة نضالهم التحرري والديمقراطي وتحقيق اهداف

 .الحرية وتقرير المصير والعودة
*************************************************************** 

01/5/2105 
إن الوضع الفلسطيني الراهن يشير إلى أن السياسة باتت فنا  للفوضى أو الموت البطيء بدال  من فن إدارة الصراع 

 .الوطني واالجتماعي
*************************************************************** 

01/5/2105 
  :التالية أبرز آثار االنقسام الكارثي تتجلى في النتائج

، وعن لقمة العيش وتأمين مستلزمات الحياة الضرورية %4البحث عن تأمين المصالح الخاصة لدى البعض اقل من - 
 261اكثر من ) ياسي واالقتصادي المسدود في اللحظة الراهنة ارتباطا  بالمأزق الس%51لدى الشرائح الفقيرة اكثر من 

 .(منهم يحملون شهادات جامعية% 51ألف عاطل عن العمل في قطاع غزة 
وانتشار الميل إلى اإلحباط أو ، انتشار قيم النفاق االجتماعي بكل صوره االجتماعية والسياسية، أو الالمباالة واالتكالية- 
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وانتشار المخدرات وادوية الهلوسة بانواعها في اوساط الشباب الى ،سالخوف في صدور النا وتراكم، والخضوع، اليأس
جانب انتشار الجرائم واالنتحار لدرجة أن الكثيرين في مجتمعنا أصبح همهم هو االنخراط في الحياة االجتماعية لتأمين 

 . مصالحهم الخاصة والحفاظ على سالمتهم
وروح المكر ، االجتماعي الشاذ تقضي بأن تحل روح الخضوع محل روح االقتحام والكرامة والنتيجة الحتمية لهذا المسار

وروح العدمية والتعصب ، وروح االستسالم محل روح المقاومة، وروح التراجع محل روح المبادرة، محل روح الشجاعة
  .األعمى المنغلق محل روح الديمقراطية والتعددية

*************************************************************** 
00/5/2105 

 عن التطور االجتماعي في الضفة والقطاع

إلى اليوم، لم يكن تطورا إيجابيا في محصلته أو نتائجه العامة،  0555التطور االجتماعي، في الضفة والقطاع، منذ عام 
ة كلية أو جزئية، عن سياق التطور حيث تعرض لمتغيرات وتحوالت ساهمت في انحراف العديد من جوانبه، بصور 

الوطني واالجتماعي العام الذي شقته الحركة الوطنية الفلسطينية في التاريخ المعاصر، بحيث قادت هذه المتغيرات إلى 
تحوالت ومظاهر سلبية أدت إلى تفكيك وانقسام البنية السياسية المجتمعية والبنية القيمية واألخالقية لمجتمعنا الفلسطيني، 

الة قريبة من اليأس واالستسالم، تعود في قسم كبير منها إلى أسباب وعوامل داخلية، غير قادرة على لذي يعيش في حا
فتح )التعاطي مع احد قطبيها  –في معظمه  –وقف الصراعات أو لجمها، بل على العكس، يبدو مضطرا  أو مكرها 

لصراع على المصالح الفئوية الضارة بينهما ، دون أي افق في الضفة أو قطاع غزة في ظل استمرار االنقسام وا( وحماس
على تحقيق المصالحة أو الخروج من هذا المأزق المسدود سواء على صعيد التحرر  –في المدى المنظور  –يؤشر 

مأسسة االستبداد "حيث أصبح مجتمعنا الفلسطيني محكوما  لما يسمى بمظاهر . الوطني أو على الصعيد االجتماعي
بدل مأسسة النظام العصري الديمقراطي القائم على المشاركة الشعبية والوحدة الوطنية والتعددية " اد والتخلفوالفس

 .السياسية
*************************************************************** 

00/5/2105 
-. االلتزام  8-.وم المفه-0: أقدم مساهمتي في تعريف .. استجابة لبعض من رفاقي أصدقائي االعزاء

 .االنتماء1
هو الصيغة األساسية للفكر، وهو أيضا  مجموعة من المعاني أو الرموز التي تتضمن خصائص : تعريف المفهوم 

  .مشتركة عامة ، والتي يمكن أن يشار إليها باسم ، أو رمز خاص
  .والمفهوم هو تصور عقلي عام ، مادي ، أو مجرد، لموقف أو حادثة أو شيء ما

  . هو تصور ألشياء يمكن إدراكها عن طريق الحواس: تعريف المفهوم المادي 
هو فكرة ، أو مجموعة أفكار يكتسبها الفرد على شكل رموز ، أو تعميمات لتجريدات نظرية أو : تعريف المفهوم المجرد 

 .فكرية معينة ، كما هو الحال لمفهومي االنتماء وااللتزام
كلمة تعبر عن المالزمة للشيء والدوام عليه، فااللتزام كلمة عامة تصدق على االلتزام الوطني  فهو: أما مفهوم االلتزام 

 .إلخ... وااللتزام باالسرة وباألخالق وبالحزب 
، نظريا  وسلوكي ا بتنفيذ البرنامج العام للتنظيم، مفهوم يعنى قيام المنتسب لتنظيم أو حزب معين، تعريف االلتزام التنظيمي
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ولقرارات وتوجيهات الهيئات القيادية للتنظيم، وذلك عبر الخيار الديمقراطي الواعي، فبدون ، وأنظمته الداخلية ولوائحه
، فهو الطاقة المحركة للتنظيم وعناصره والحافز على حضور االجتماعات التنظيمية ، االلتزام ال يوجد حياة تنظيمية 

وتنفيذ التكليفات ، إلى جانب االلتزام بتسديد االشتراكات المالية وجمع  وتحقيق برامج التنظيم والتقيد بأنظمته وقراراته
 . التبرعات والحرص على انجاز المهمات التنظيمية بأقل التكاليف المالية

فإن االنتماء الحزبي هو حالة . وحيث أن مفهوم االلتزام الوظيفي هو حالة تنظيمية سلوكية يمكن مالحظتها وقياسها
مقا  ورقيا  ألنها ذات أبعاد نفسية شعورية ترتبط بمدى عمق الوعي باألهداف الوطنية الكبرى من ناحية تنظيمية أكثر ع

 .وبهوية الحزب ومبادئه وأفكاره وأسسه التنظيمية من ناحية ثانية
ث إال بوجود ألن االنتماء الحزبي عالقة تنظيمية ال تحد، إن عالقة االلتزام التنظيمي باالنتماء الحزبي تتسم بعمق جدلي

 .االلتزام التنظيمي أوال  واالدعاء القائل بان هناك انتماء حزبي دون التزام تنظيمي هو ادعاء باطل ال أساس له
عبر اللجنة التنظيمية المركزية : كيف يمكن قياس االلتزام التنظيمي ؟ بالطبع الجواب هنا وبصورة محددة وواضحة 

ذلك باستخدام منهجية المالحظة العلمية والمتابعة الدورية العمال وتقارير قيادات للجبهة واللجان التنظيمية للفروع ، و 
المناطق أوال بأول للتأكد من تنفيذ المهام الموكوله إليها، إلى جانب االختبار التجريبي واالستبيانات الداخلية ، وبالرجوع 

وكل ما يتعلق بعضويته منذ بدايتها ، بما في ، ملفه  إلى قاعدة المعلومات البيانية الحديثة التي تتضمن ذاتية العضو أو
 .ذلك تقييم الرفاق له

دراك جزء من كل ، جزء مما : مفهوم االنتماء االنتماء هو االنتساب واالعتزاز واالشتراك ، أو أن يكون اإلنسان بوعي وا 
 . هو أكبر وأعظم وأكثر أهمية

إلخ ، بالنسبة لكلمة إنتماء ... ائلة ، للوطن، للطبقة، لألفكار ، للحزب ُيع ّرف هذا المفهوم في اللغة بمعنى االنتساب للع
فإن جذرها يعود إلى كلمة نما، نما الشيء ، والنمو هو الزيادة والكثرة ، يقال نما الحزب، نمت الثورة، نما الزرع، نمت 

نه، وفي حاالت الظلم الوطني نما وعي اإلنسان في عالقته بأسرته ونما وعيه بحب وط... الصناعة ، نما المجتمع 
 . والطبقي ينمو الوعي بمقاومة القهر واالحتالل واالستغالل

أما االنتماء الحزبي فهو مفهوم يحمل معاني ومضامين الشعور الذي يالزم الشخص بالوالء للحزب والقضية التي يناضل 
 .بأنه فرد في جماعة له مالها وعليه ما عليهاوشعوره ، ...بكل أبعادها األيدلوجية والسياسية والتنظيمية... من أجلها
 

*************************************************************** 
00/5/2105 

عائلية او روابط قرى ممسوخة في الضفة " دويالت"لقطع الطريق واغالقه امام ما يسمى دويلة غزة المسخ واية 
وطني الديمقراطي الشامل بمشاركة كافة القوى والشرائح المجتمعية إلنهاء ال سبيل أمامنا سوى الحوار ال الفلسطينية

االنقسام واالتفاق على البرنامج السياسي الوطني الجامع، الكفيل بإنهاء حالة اليأس الراهنة، وتجدد روح األمل والتفاؤل 
ة عوامل اإلحباط واليأس ، ويعزز مسيرة والثقة في أوساط شعبنا بالقوى والفصائل الوطنية بمختلف اطيافها، بما يوفر إزاح

وعاصمتها القدس ، فإما  55النضال الوطني من أجل إقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على ارضنا المحتلة 
الحوار الوطني الفلسطيني الشامل واالتفاق على إنهاء وتجاوز االنقسام ومخططات التصفية الراهنة أو أن نتحول جميعا 

  .إلى عبيد أذالء مضطهدين في بالدنا بعد أن نخسرها ونخسر أنفسنا وقضيتنا
*************************************************************** 
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00/5/2105 
، أو مع المعارضة اإلسالمية، لن يكون له سوى تحالف أي حزب او فصيل من اليسار العربي مع أنظمة الحكم

تفكيكه وتراجعه وفقدانه لمصداقيته الى جانب تأجيل إعادة تكوين هذا اليسار وعرقلة عملية بناء القوى نتيجة واحدة، وهي 
 .الشعبية القادرة على االضطالع بمهمات التغيير الديمقراطي

*************************************************************** 
00/5/2105 

ضعاف وعي شعبنا الفلسطيني بأفكاره وأهدافه الوطنية وأضعف وعيه الصراع بين فتح وحماس أدى الى زع زعة وا 
 .بوجوده السياسي االجتماعي الموحد

*************************************************************** 
00/5/2105 

تجدد تاريخيا وراهنا في وقوموا بتفسيره معرفيا لعلكم تستطيعون رفض اوضاع التخلف الم" الجهل المقّدس"ابحثوا عن 
 مجتمعاتنا العربية

*************************************************************** 
00/5/2105 

االنسان العربي لن يدخل عصر النهضة والحداثة إال إذا امتلك الجرأة المعرفية على اخضاع الوجود من حوله 
 . لمقياس العقل والحرية

*************************************************************** 
02/5/2105 

 أصبح مجتمعنا الفلسطيني محكومًا لما يسمى بمظاهر مأسسة االستبداد والفساد والتخلف واالنقسام والصراع
ة على المصالح الفئوية الضارة بين فتح وحماس بدال من مأسسة النظام العصري الوطني الديمقراطي القائم على المشارك

 .الشعبية والوحدة الوطنية والتعددية السياسية
*************************************************************** 

02/5/2105 
والممارسة . العقل يفهم الواقع والحرية ُتَغيُّره أو تعيد تشكيله وفقًا للعقل. ال عقل دون حرية، وال حرية دون عقل

  وكما. أي لنمو العقل السياسية مجال لنمو الحرية ،
 .المجتمع الذي ال حرية له في هذه الممارسة ال يكون عاقال  وال حرا  :يقول بحق المفكر أدونيس 

*************************************************************** 
02/5/2105 

 .أو تعيد تشكيله وفقا  للعقل العقل يفهم الواقع والحرية ُتغ يُّره. ال عقل دون حرية ، وال حرية دون عقل
*************************************************************** 

02/5/2105 
سيرفع شبل من أشبال فلسطين أو زهرة من زهرات فلسطين ايديهم للسما ويحكو يااااا رب تنزل الرواتب عشان بابا 

 ..يشتريلنا أواعي العيد
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*************************************************************** 
02/5/2105 

 ويصبح اسيرا لالستبداد والخوف..المجتمع الذي ال حرية له في الممارسة السياسيةال يكون عاقال  وال حرا  
 واالستسالم او اللالمباالة

*************************************************************** 
02/5/2105 

 ( .م 0989_ . م 0990)  فرنسيس بيكون

؛ وهو مؤسس " أول من حاول إقامة منهج علمي جديد يرتكز إلى الفهم المادي للطبيعة وظواهرها"فيلسوف انجليزي 
المادية الجديدة والعلم التجريبي وواضع أسس االستقراء العلمي؛ فالغرض من التعلم عنده زيادة سيطرة اإلنسان على 

 .ه إال  عن طريق التعليم الذي يكشف العلل الخفية لألشياءالطبيعة وهذا ال يمكن تحقيق
دعا أيضا إلى النزعة الشكية فيما يتعلق بكل علم سابق بحيث يجب أن تكون هذه النزعة الخطوة األولى نحو اإلصالح 

  .واألوهام التي تهدد العقل بشكل مستمر( األوثان )وتطهير العقل من المفاهيم المسبقة واألحكام المبتسرة
  .:وأول خطوة على هذا الطريق تنظيف العقل من األوهام األربعة وهي كما حددها بيكون

 _:أوهــــــام القبيلة: أوال  
وهي أوهام طبيعية بالنسبة إلى البشرية عموما ، فقد زعم اإلنسان باطال  أنه مستوى األشياء؛ والعكس هو الصحيح ألن 

سه وليس تصويرا  للكون ، أي أنها أقرب إلى العرف والعادات الموروثة في إدراك اإلنسان العقلي والحسي تصوير لنف
بالدنا التي يصر الناس على أنها صحيحة رغم كل هذا التغيير من حولنا ورغم كل ما جرى لنا من كوارث وهزائم بفعل 

 .إيمان شعوبنا األعمى بالجوانب المظلمة في تراثنا القديم
  _:أوهام الكهف: ثانيا  

) تمثل في األفكار التقليدية القديمة والتي تركز على الحاضر دون الميل إلى تغييره على أساس أن األفكار السابقة وهي ت
كما يقول العامة؛ وفي سخريته من هذه األفكار " ال يمكن الشك بها"هي أفكار .. الدينية واالجتماعية وغيرها( القديمة

إن المعارف والمعتقدات القديمة المطلقة السكوالئية هي : "األورجانون الجديد والمعتقدات القديمة ، يقول بيكون في كتابه
 . "إنها حكمة الفئران التي ال تترك بيتا  بالتأكيد إال  وهو آيل للسقوط.. حكمة مهلكة للمجتمع وشيء مفسد لألخالق

 _:أوهام السوق: ثالثا  
ووفقا  " لغة السوق"المتاجرة، فالتخاطب هنا يتم عن طريق وتنشأ من بعض األلفاظ التي يستخدمها الناس أثناء عملية 

  .لعقلية السوق والعامة من الناس، حيث ينشأ عن سوء تكوين هذه الكلمات تعطيل شديد للعقل
 _:أوهام المسرح: رابعا  

ي التي يسميها بيكون وهي األوهام التي انتقلت إلينا من نظريات الفالسفة المختلفة، وقوانين البراهين واألدلة الخاطئة؛ وه
إذ أن جميع األنظمة الفلسفية التي نتلقاها عن الفالسفة من وقت آلخر ليست سوى روايات مسرحية في " بأوهام المسرح"

  . "بيكون" رأي 
عقبة في وجه الحقيقة وأن الوسيلة الوحيدة لتذليل " أخطاء العقل"إن بيكون رأى في هذه األوهام التي يطلق عليها أحيانا  

هذه العقبة تكمن فقط في األساليب الجديدة للتفكير، والوسائل الجديدة للفهم والعقل التي تستعين بالمنهج التجريبي في 
 !!مواجهة المنهج الدوجمائي أو الجمود
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وأعلن أن أوروبا قد .. قام بقرع الجرس الذي جمع العقل والذكاء.. أعظم عقل في العصور الحديثة"إذن لقد كان بيكون 
  !!.بلت على عصر جديــــدأق

*************************************************************** 
06/5/2105 

 .التأكيد على العقل مرتبط بالتأكيد على الحرية ، فال عقل دون حرية ، وال حرية دون عقل
*************************************************************** 

06/5/2105 
رحل عن كوكبنا بتاريخ .)..من االنفجار الكبير حتى الثقوب السوداء-تاريخ موجز للزمان -ستيفن هوكينج

 .(.عاما 55عن عمر يناهز  05/6/2105
هو بمثابة رحلة لمالح بارع يجوب آفاقا عجيبة في علم الكون والفيزياء ، مستندا  إلى " تاريخ موجز للزمان"كتاب 

 .ق خالقة، بحثا  عن الطريق إلى نظرية علمية كبرى توحد سائر النظرياتموهبة علمية فذة وسعة أف
المؤلف ستفين هوكنج رجل معوق ألزمه مرض أعصابه وعضالته كرسيه ذا العجالت طيلة العشرين سنة األخيرة من 

و يعد أبرز ن ينطق الكالم بوضوح ، ومع ذلك فهعمره وهو ال يستطيع حتى أن يمسك بالقلم ليكتب، بل وال يستطيع أ
المنظرين في الفيزياء منذ إينشتين ، ويشغل اآلن كرسي أستاذ الرياضيات نفسه الذي كان يشغله اسحق نيوتن في جامعة 

 .كمبردج، وله بحوث علمية رائعة معروفة ، أشهرها ما تناول فيه الثقوب السوداء في الفضاء
وأي تناول . صين، ويتناول فيه الزمان والكون وطبيعتهما أول كتاب يؤلفه لغير المتخص" تاريخ موجز للزمان" وكتابه 

كهذا البد وأن يؤدي إلى الحديث عن الحركة والفضاء والنجوم والكواكب والمجرات ويستعرض الكتاب بأبسط أسلوب 
يغوص  ممكن مسيرة النظريات الكبرى عن الزمان والكون ابتداءا  من أرسطو ثم جاليليو ونيوتن وصوال الى إينشتين ، ثم

المؤلف بفكرة في أعماق الفضاء، في محاولة إليجاد خطوط نظرية جديدة توحد أهم نظريات القرن العشرين بال تناقض، 
وخاصة نظريتي النسبية وميكانيكا الكم، ونظرية موحدة كهذه قد يكون فيها اإلجابة عن أسئلة طالما حيرت العلماء وما 

أو نهاية ، وكيف تكونان ؟ وهل / مثال  بدال  من أن يتمدد ؟ وهل للكون بداية  فهل يمكن أن ينكمش الكون. زالت تحيرهم 
الزمان أربعة أبعاد ، فماذا لو كان للكون أبعاد أكثر، كأن يكون له مثال   –للكون حدود ؟ إن إينشتين قد جعل للمكان 

ذا كان األمر كذلك، من أين أتى الكون ؟ كيف ولماذا بدأ ؟ هل سيصل ... أحد عشر بعدا  أو أكثر ؟  إلى نهاية ، وا 
. فكيف ستكون النهاية ؟ وهذه بعض المسائل التي تناولها الكتاب ، فهو من عالمات الطريق في فلسفة ومنهج العلم 

إال أن العلم الحديث قد بلغ درجة من التقنية بحيث ال يستطيع إال عدد صغير جدا  . وهذه األسئلة تثير اهتمامنا جميعا  
التمكن من الرياضيات ( هشام غصيب .امثال صديقي المفكر الماركسي والفيزيائي المتخصص د) خصصينمن المت

على أن األفكار األساسية عن أصل ومصير الكون يمكن ذكرها دون رياضيات وبشكل يمكن أن . المستخدمة في وصفها
 . ير هوكينج القيام به في هذا الكتابوهذا هو ما حاول العالم الفيزيائي الكب. يفهمه غير ذوي الدراسة العلمية

 
*************************************************************** 

06/5/2105 
 ...اينشتاين القرن الحادي والعشرين.. ستيفن هوكينج
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نجاز ما عجز عنه األصحاء يتميز  إلى جانب العال م،. يعتبر هوكينغ ُقدوة  في التحدي والصبر، ومقاومة المرض وا 
 2106هوكينغ بالدعابة، وهو مساعد للطفولة وقرى األطفال، وشارك في مظاهرات ضد الحرب على العراق ، وفي عام 

 . أعلن عن رفضه المشاركة في مؤتمر يقام بإسرائيل
 وهو من أبرز علماء الفيزياء النظرية على 0552ولد في أكسفورد، إنجلترا عام  Stephen Hawkin : ستيفن هوكينج

، أكمل دراسته في جامعة مستوى العالم، درس في جامعة أكسفورد وحصل منها على درجة الشرف األولى في الفيزياء
كامبريدج للحصول على الدكتوراة في علم الكون، له أبحاث نظرية في علم الكون وأبحاث في العالقة بين الثقوب 

 .لزمنيالسوداء والديناميكا الحرارية، وله دراسات في التسلسل ا
وهو مرض مميت ال دواء له وقد  ALS هو مرض التصلب الجانبي 20أصيب هوكينغ بمرض عصبي وهو في عمر 

  .( 05/6/2105) عاما 55ذكر األطباء أنه لن يعيش أكثر من سنتين، ومع ذلك جاهد المرض ، وتوفى عن عمر 
استطاع أن يجاري بل وأن يتفوق على أقرانه رغم أن المرض جعله مقعدا تماما غير قا در على الحراك، لكن مع ذلك 

من علماء الفيزياء رغم أن أيديهم كانت سليمة ويستطيعون أن يكتبوا المعادالت المعقدة ويجروا حساباتهم الطويلة على 
الورق كان هوكينج وبطريقة ال تصدق يجري كافة هذه الحسابات في ذهنه، ويفخر بأنه حظي بذات اللقب وكرسي 

 .الذي حظي به من قبل السير إسحاق نيوتناألستاذية 
مع تطور مرضه وأيضا بسبب إجرائه عملية للقصبة الهوائية بسبب التهاب القصبة، أصبح هوكنج غير قادر على النطق 
أو تحريك ذراعه أو قدمه أي أصبح غير قادر على الحركة تماما، فقامت شركة انتل للمعالجات والنظم الرقميه بتطوير 

ب خاص متصل بكرسيه يستطيع هوكينج به التحكم بحركة كرسيه والتخاطب باستخدام صوت مولد إلكترونيا نظام حاسو 
صدار األوامر عن طريق حركة عينه ورأسه وعن طريق حركة العينين، حيث يقوم بإخراج بيانات مخزنة مسبقا في  وا 

ن ستيفن هوكينغ مريض جدا وقد ُاودع ، صرحت جامعة كامبردج بأ2115أبريل  21في . الجهاز تمثل كلمات وأوامر
 .مستشفى إدينبروك

  .سنة 41يعتبر هوكنج مثاال على الصبر وللتحدي مع صراعه للمرض الذي دام 
فكانت إجابته أن هذا " ماذا يأتي قبل االنفجار الكبير في الكون؟"يتميز ستيفن ببديهة عالية حيث أجاب على سؤال 

وكانت هذه االجابة تلخيصا لنظريته حول الكون المغلق " ي يقع شمال القطب الشمالي؟ما المكان الذ"السؤال يشبه سؤال 
 .والذي بال حدود

 
*************************************************************** 

06/5/2105 
 .................... مفهوم الزمان ال معنى له قبل بدء الكون

 –دار الثقافة الجديدة  -مصطفى إبراهيم فهمي .ترجمة د –ستيفن هوكنج  – "تاريخ موجز للزمان"من كتاب  )
 (0551الطبعة األولى  -القاهرة 

عندما كان معظم الناس يؤمنون بكون هو في جوهره استاتيكي وغير متغير، فإن مسألة إذا كان أو لم تكن له بداية 
لمرء تفسير المشاهدات تفسيرا  يتساوى جودة سواء على أساس كانت في الواقع مسألة ميتافيزيقية أو الهوتية وكان يمكن ل

. يجعله يبدو كأنه قد وجد دائما   أن الكون قد وجد دائما  أو نظرية أنه قد بدأ حركته في وقت ما متناه على نحو" نظرية 
البعيدة  مشاهده تعد عالمة طريق هي أنك حيثما وجهت بصرك، تجد المجرات 0525إال أن إدوين هابل أجرى في 
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تتحرك بسرعة بعيدا  عنا ، وبكلمات أخرى فإن الكون يتمدد ، ويعني هذا أن األشياء كانت في األوقات السالفة أكثر 
والحقيقة أنه يبدو أنه كان ثمة وقت منذ حوالي عشرة أو عشرين ألف مليون سنة، حيث كانت األشياء كلها . اقترابا  معا  

ي فإن كثافة الكون وقتها كانت ال متناهية ، وهذا االكتشاف هو الذي أتى في النهاية في نفس المكان بالضبط ، وبالتال
 . بمسألة بداية الكون إلى دنيا العلم

 
*************************************************************** 

06/5/2105 
 .................(العشريناينشتين القرن الحادي و )  ستيفن هوكنج –" تاريخ موجز للزمان"من كتاب 

  إننا نمضي في حياتنا اليومية ونحن ال نكاد نفهم شيئا  عن العالم، فنحن ال
نفكر إال قليال  في آليات النظام الذي يولد ضوء الشمس الذي يجعل الحياة ممكنة، أو في الجاذبية التي تلصقنا بأرض 

أو في الذرات التي صنعنا منها ونعتمد اعتمادا  أساسيا  على هي لوال ذلك كانت سترسلنا لندور ملتفين في الفضاء ، 
 .استقرارها

ليه، ومن أين أتى الكون، عددا  قليال  منا هم ، الذين ينفقون وقتا  كثيرا  في تساؤل عن السبب في أن الطبيعة هي ما هي ع
ألسباب؛ أو هل ثمة حدود قصوى لما أو هل كان دائما  هنا؛ وهل يأتي وقت ينساب فيه الزمان وراءا  وتسبق النتائج ا

 . يستطيع البشر أن يعرفوه
ذا كان له ،  لى أين ذهب ؟ هل للكون بداية، وا  ما الذي نعرفه عن الكون ، وكيف نعرفه ؟ من أين أتى الكون، وا 

اء ، والتي ذلك ؟ ما هي طبيعة الزمان ؟ هل سيصل قط إلى نهاية؟ إن اإلنجازات الحديثة في الفيزي" قبل"فما الذي حدث 
أصبحت ممكنة في جزء منها بواسطة تقنيات جديدة خيالية، تفترض إجابات عن بعض هذه األسئلة التي ظلت قائمة 

 . ولعل هذه اإلجابات ستبدو في يوم ما واضحة لنا وضوح دوران األرض حول الشمس. زمنا طويال  
 

*************************************************************** 
06/5/2105 

آثارا وأوضاعا اجتماعية مريرة  -وما يزال -عاما على االنقسام الذي راكم  00... 8102/ حزيران/01اليوم 
  :من ابرزها..ومنحطة بصور غير مسبوقة

باط أو وانتشار الميل إلى اإلح، انتشار قيم النفاق االجتماعي بكل صوره االجتماعية والسياسية، أو الالمباالة واالتكالية
وانتشار المخدرات وادوية الهلوسة بانواعها في اوساط الشباب الى ،وتراكم الخوف في صدور الناس، والخضوع، اليأس

جانب انتشار الجرائم واالنتحار لدرجة أن الكثيرين في مجتمعنا أصبح همهم هو االنخراط في الحياة االجتماعية لتأمين 
 . مصالحهم الخاصة والحفاظ على سالمتهم

وروح المكر ، والنتيجة الحتمية لهذا المسار االجتماعي الشاذ تقضي بأن تحل روح الخضوع محل روح االقتحام والكرامة
وروح العدمية والتعصب ، وروح االستسالم محل روح المقاومة، وروح التراجع محل روح المبادرة، محل روح الشجاعة

  .األعمى المنغلق محل روح الديمقراطية والتعددية
*************************************************************** 

05/5/2105 
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، ففي  باتت قضيتنا اليوم محكومة لقيادات سياسية استبدلت المصلحة الوطنية العليا برؤاها وبمصالحها الخاصة
لى تفكيك وتجديد تخلف ظل االنقسام والصراع بين األخوة األعداء في فلسطين ، وفي ظل الصراع الدموي الهادف ا

وتفتيت سوريا وليبيا واليمن والعراق وغيرها، وفي ظل هجوم وعدوان التحالف الكومبرادري العربي العميل بقيادة العمالء 
العربي الى ربيع امريكي اسرائيلي " الربيع "فيما تسمى بالسعودية وقطر ودويالت الخليج يتحول ما سبق ان اسموه ب 

، ومرة أخرى نستعيد !!!في كل حروبه ضدنا ؟؟ ئيلي طربا بهذا المصير الذي لم يستطع تحقيقهويرقص عدونا اإلسرا
نحن الفلسطينيون في مسيرتنا النضالية من اجل الحرية واالستقالل والعودة ، أطياف ذكريات ماضية واصرارا على 

راع بين قطبيه فتح وحماس على مواصلة النضال ولكن في وضع مؤسف عنوانه تكريس االنقسام البغيض وتزايد الص
ما هي تلك الغنيمة : السلطة والمصالح وانسداد األفق السياسي بالنسبة للدولة أو المشروع الوطني ال فرق ، والسؤال هو

فالحرب بين .. الهائلة التي يتنازع قطبي الصراع المتصادمين عليها؟ ال شيء سوى مزيد من التفكك واالنهيارات والهزائم 
نما هزيمة جديدة لمن يزعم انه انتصر ، يؤكد على هذا االستنتاج الفلسطي ني والفلسطيني لن تحقق نصرا ألي منهما ، وا 

 .الواقع الراهن الذي يعيشه أبناء شعبنا في الوطن والشتات عموما وفي قطاع غزة خصوصا
*************************************************************** 

05/5/2105 
ظاهر االستبداد وقمع الحريات والمظاهرات في الضفة وقطاع غزة سمة مشتركة ألجهزة أمن حكومتي فتح وحماس م

 . غير الشرعيتين
*************************************************************** 

05/5/2105 
تح وحماس غير عن تفاقم مظاهر االستبداد وقمع الحريات في الضفة وقطاع غزة عبر حكومتي ف

 ....................الشرعيتين

 00واالن بعد .... 2115لوال مناخ الديمقراطية وحرية الرأي والمعتقد والكتابة لما فازت حركة حماس في انتخابات يناير 
ا عاما على االنقسام وفي ظل الحكومتين غير الشرعيتين في رام اهلل وغزة تراجعت حركة حماس سياسيا وجماهيريا كم

وبدال من ان تكون الديمقراطية مهدا للتغيير اصبحت لحدا او قبرا لدفن طموحات شعبنا في الحياة ....تراجعت حركة فتح 
لذلك فان ...ة شعبنا الوطنية ولمواصلة الصمود ومقاومة العدو الصهيونيالديمقراطية والحريات العامة كطريق وحيد لوحد

وااللتزام بنصوص القانون االساسي  2105الكامل بتطبيق اتفاق القاهرة اكتوبر المطلوب من حركتي حماس وفتح االلتزام 
بما في ذلك ..... الذي يكفل حرية الرأي واالنتخابات الديمقراطية وتداول السلطة بعيدا عن كافة وسائل القمع واالستبداد 

  . حق التظاهر واالعتصامات الجماهيرية ضد سياستيهما وممارسات كل منهما
حق هذه الجماهير وقوى المعارضة وفعالياتها وشخصياتها الوطنية ممارسة كل اشكال الضغط السياسي الديمقراطي  فمن

للمطالبة بتحديد موعد لالنتخابات الديمقراطية في الضفة والقطاع والشتات اينما كان ذلك ممكتا لكي تعرف كل من حركة 
االنتخابية ومؤشراتها التي اتوقع ان تعطيهما أقل من نصف ما حماس وفتح حجمهما الحقيقي في ضوء نتائج العملية 

والتجربة اكبر برهان فهل تقبل حركتي حماس وفتح بخوض هذه التجربة الديمقراطية لكي .. 2115حصال عليه في يناير 
مع أم سيظل االنقسام والصراع على السلطة والمصالح جنبا الى جنب ..تعرف كل منهما حقيقة رأي شعبنا فيهما

 ممارسات االستبداد والقمع ؟ الجواب على هذا السؤال برسم قوى المعارضة والقوى والفعاليات الوطنية والجماهير الشعبية
.. 
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*************************************************************** 
05/5/2105 

الضفة الى كانتونات وفق الرؤية حتى ال نصل الى مرحلة تصبح فيها غزة والية اسالمية ، وحتى ال تتحول 
 ........................ الصهيونية

الحديث عن هذا المشهد الزاخر بتضحيات ابناء شعبنا وأسرانا األبطال وصمودهم ال معنى  له وال قيمة إن لم يكن 
وديمقراطيا لكل ابناء شعبنا الفلسطيني من اجل انهاء االنقسام   .تحريضا ثوريا  

ية الموقف الوطني لدى حماس وفتح والشعبية والديمقراطية وحزب الشعب وبقية الفصائل واالحزاب ، تقف اذ ان مصداق..
رة لالتفاق على صيغة وطنية مشتركة وجامعة على محك االتفاق النهاء وتجاوز االنقسام أوال وفورا كمقدمة وشرط وضرو 

ة الجماعية في هذه اللحظة هي الضامن الوحيد للبرنامج لكل فصائل الحركة الوطنية الفلسطينية ، اذ أن الرؤية الوطني
الوطني في حده األدنى ، وهي ايضا الضامن الوحيد لوحدة شعبنا في الوطن والشتات ، حتى ال نصل الى مرحلة تصبح 
فة فيها غزة والية اسالمية منفصلة كليا عن المشروع الوطني عموما وعن الضفة الغربية خصوصا ، وحتى ال تتحول الض

المطلوب االن وفورا مغادرة عقلية ....الى كانتونات وفق الرؤية الصهيونية او ضمن تقاسم وظيفي اسرائيلي اردني
نعم بقوة النهاء الحصار ...التعصب الفئوي لهذه الحركة او تلك والتمسك ببوصلة االنحياز للشعب والوطن والقضية

 ....رد عن التهدئة مع العدو الصهيونيالمفروض على المصالحة الوطنية ، قبل الحديث المنف
*************************************************************** 

05/5/2105 
 ......... ان المشاركة في أي من حكومتي فتح او حماس غير الشرعيتين ال يعني سوى تكريس االنقسام

سلطة والمصالح الفئوية بين حركتي فتح وحماس في إن المتغيرات الناجمة عن االنقسام واستمرار الصراع على ال
بأفكاره وأهدافه الوطنية  -في الوطن والمنافي-ظل االحتالل، أدت إلى زعزعة وتفكيك أو إضعاف وعي شعبنا الفلسطيني

، التوحيدية ، كما أضعفت وعيه بوحدته السياسية والتفافه التاريخي منذ بداية القرن العشرين حول االهداف الوطنية 
أسوأ صورة ( عوب العربيةوللش)بحيث يمكن االستنتاج ، بأن كل من حركتي فتح وحماس ، تقدم للشعب الفلسطيني 

ممكنة عن حاضر ومستقبل المجتمع الفلسطيني المحكوم ، بصورة إكراهية ، بأدوات ومفاهيم التخلف واالستبداد والقهر 
في سياق الحركة التحررية الوطنية بل على النقيض من ذلك  والقمع واالستالب وهي مفاهيم وأدوات لن تحقق تقدما  

ستعزز عوامل انهيارها واالنفضاض الجماهيري عنها وبالتالي فان المشاركة في أي من حكومتي فتح او حماس غير 
ن وفي مثل هذه الظروف ، فإن من واجب فصائل وأحزاب اليسار أن تنتقل م. الشرعيتين ال يعني سوى تكريس االنقسام 

حالة الركود الراهنة إلى حالة التفاعل الذي يحقق قدرتها على االستجابة والتحدي للمأزق السياسي والمجتمعي الراهن، 
وأن تتعاطى مع ما يجري من على أرضية المصالح واألهداف الوطنية والديمقراطية المطلبيه ، ارتباطا  وثيقا  بالرؤية 

باره صراع عربي إسرائيلي ، جنبا  إلى جنب مع تفعيل دورها في المقاومة القومية للصراع مع العدو الصهيوني باعت
المسلحة والشعبية ، في المكان المناسب والزمان المناسب ، بما يوفر لها امكانيات كسر االستقطاب الثنائي لحركتي فتح 

من جديد، أفكاره وقيمه وحماس ، واالنطالق إلى رحاب الجماهير الشعبية والتوسع في صفوفها لكي يستعيد شعبنا 
 .الوطنية والديمقراطية واالجتماعية التوحيدية، ويطرد قيم االنتهازية والتخاذل والواقعية المستسلمة

 
*************************************************************** 
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05/5/2105 
صورة ممكنة عن حاضر ومستقبل أسوأ  -في ظل االنقسام  -حركتي فتح وحماس ، قدمتا للشعب الفلسطيني 

، بصورة إكراهية ، بأدوات ومفاهيم التخلف واالستبداد واالستغالل والقهر والقمع واالفقار ،  المجتمع الفلسطيني المحكوم
تقدما  في سياق الحركة التحررية الوطنية او استعادة الوحدة الوطنية  -في ظل االنقسام  -وهي مظاهر وأدوات لن تحقق 

  .ة بل على النقيض من ذلك ستعزز عوامل تفككها وانهيارهاالتعددي
*************************************************************** 

05/5/2105 
أسوأ صورة ممكنة عن حاضر ومستقبل المجتمع الفلسطيني -في ظل االنقسام  -حركتي فتح وحماس قدمتا 

 ارالمحكوم بأدوات القهر واالستبداد واالفق
*************************************************************** 

04/5/2105 
 أي عيد؟؟؟"!!!....عيد"

وطني أنقذني من رائحة ...هل أنت بالد األعداء؟ هل أنت بقية داحس والغبراء؟... وطني ".. سأل مظفر النواب يوما  
من مدن ترقد في الماء ...مداخن للخوف وللزبل مخيف...أنقذني من مدن يصبح فيها الناس...الجوع البشري مخيف

الوضع العربي اكثر سوءا وبشاعة من وصفك يا شاعرنا المتمرد الثوري ...اآلسن كالجاموس الوطني وتجتر الجيف 
ة انظم..وأكثر مما نتصّور .. القتل جاري على الهوية والمعتقد وأحيانا  كثيرة باسم الدين او الطائفة.. المبدع مظفر 

تفكك دول ، .. نت وخضعت واستكانت للعدو االمبريالي الصهيونيعربية قمعية ومستبدة فقدت وعيها الوطني او خا
مليون مواطن عربي مقابل ثروات بالمليارات لدى حكام او عمالء  021انقسام ، تخلف ،فقر مدقع يطال اكثر من 

صراع دموي وحروب طائفية وعمليات ارهابية مجرمة باسم  ...الخليج والسعودية واتباعهم من الكومبرادور والطفيليين 
مليون عراقي وسوري ويمني وليبي  5،صراع طائفي دموي بشع أودى بحياة اكثر من ...الدين في خدمة السيد االمبريالي

مشردين الى جانب ماليين من ال..قتلى أم شهداء في المحصلة هم ضحايا االستبداد والتخلف والتبعية والفقر ... ومصري
وماليين الفلسطينيين الالجئين في المنافي ... في سوريا والعراق ، واليمن ، وليبيا والحبل على الجّرار ... خارج اوطانهم 

وقضية فلسطينن .... واالف الفلسطينيين يتعرضون البشع ممارسات النازية والعنصرية الصهيونية في الضفة وغزة ...
ورغم ذلك حماس وفتح يتهافتان على المهادنة والمفاوضات العبثية ويتصارعان على ...تنتقل من التسوية الى التصفية 

أسوأ صورة ممكنة عن حاضر ومستقبل المجتمع الفلسطيني المحكوم -في ظل االنقسام  -وقدمتا !! المصالح والحصص 
يار تقدمي ديمقراطي يتصدى الى جانب قوى وفصائل يسارية عاجزة عن تأسيس ت....بأدوات القهر واالستبداد واالفقار

 .لفريقي اليمين
وآخر أّمة أخرجت للناس ...لم يحققها في كل حروبه السابقة" انتصارات" وفي مثل هذه االوضاع حقق العدو الصهيوني 

أي عيد ؟ ان عيدنا الفلسطيني وعيد شعوبنا .. يعتقدون أنه مازال هناك متسٌع لعيد ... تختلف على شوال وعلى الهالل 
ربية الحقيقي لن يتحقق إال بانتشار االستنارة والحريات العامة والديمقراطية في اطار التقدم الصناعي والحضاري الع

ومواصلة النضال السقاط أنظمة االستبداد والتخلف،واقامة انظمة ديمقراطية تقوم على فصل الدين عن الدولة والسياسة 
المطلبية التي تضمن تحقيق العدالة االجتماعية والحريةالتي قّدم لها فقراء وتحقيق اآلمال واألهداف الوطنية والديمقراطية 

كل عام وانتم على موعد مع الثورة والنضال من اجل تحقيق االمال الكبرى في .. أبناء شعوبنا كل التضحيات العظيمة 
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لسطين الديمقراطية لكل سكانها، وعندها العدالة االجتماعية والديمقراطية لشعوبنا العربية وانهاء الكيان الصهيوني واقامة ف
  ..سنحتفل فعال بالعيد مع الفرح ، ومع النصــر

*************************************************************** 
05/5/2105 

 .دمتم جميعا بخير ومحبة... كل عام ومن اختلف او أتفق معهم أحرارعقالنيين مستنيرين وطنيين وديمقراطيين
كل كتاباتي اؤكد على الصراع التناحري والوجودي بين كل اطراف الحركات والفصائل الديمقراطية اليسارية والوطنية  في

الفلسطينية والعربية من جهة والدولة الصهيونية العنصرية من جهة ثانية دون ان نتجاوز التناقض الرئيسي في اطار 
لكن من يرفض هذا الموقف ، فهذا من حقه ، ...بداد في بالدنا العربيةالصراع الطبقي مع انظمة التبعية والتخلف واالست

ميزات الحوار الموضوعي الجريء أن يجري فيه  ومن حقنا ان نختلف معه ونحترم وجهة نظره ، النني أؤمن ان أولى
، والوقفة النقدية ، والبحث طرح المشكالت والقضايا الحقيقية السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، واألسئلة الهادفة

عن الحلول الواقعية والفاعلة، وعن اإلجابات الصحيحة والعقالنية، بعيدا عن االحقاد او النزعات الذاتية والشخصنة ألن 
ثارة الحوار بين الناس، وحفز التفكير والحوار الديمقراطي  أفضل ما يمكن أن يحققه رأي أو فكرة ما، هو تحريك العقل وا 

ضافة خبرة إنسانية جديدة للمساهمة فالحوار ال يوفر فرصة . في حل المشكالت المستعصية للخروج من المأزق الراهن وا 
معرفة اآلخر فحسب، بل ُيؤ مِّن معرفة الذات أيضا ، ، فالفكر الجاد يعدُّ أفكاره حوارا  مع المجتمع وبحثا  عن اإلجابات 

ر اختيار الحوار العقالني، الديمقراطي ، وتجنب سلوك الكراهية كما وتفترض ثقافة الحوا. واالستنتاجات المحكمة
والخصومة واإلثارة وتضخيم عيوب اآلخرين، والرغبة في رفض طروحات اآلخر باساليب ذاتية تلغي كل معاني 

  .ومضامين الحوار المعرفي الموضوعي الهادىء
*************************************************************** 

05/5/2105 
 .دمتم جميعا بخير ومحبة...كل عام ومن اختلف او أتفق معهم أحرارا  عقالنيين مستنيرين وطنيين وديمقراطيين 

*************************************************************** 
05/5/2105 

 فهل من يجيد الحوار العقالني؟.. الحوار ال يوفر فرصة معرفة اآلخر فحسب، بل ُيؤ مِّن معرفة الذات أيضا  
*************************************************************** 

05/5/2105 
 : أسباب تخلف المجتمع العربي

لعلنا نتفق أن السبب الرئيس إلشكالية التخلف العربي، ال يكمن في ضعف الوعي بأهمية التنوير العقالني، أو ضعف 
لدور التاريخي للذات العربية، فهذه وغيرها من أشكال الوعي، هي انعكاس لواقع ملموس يحدد وجودها اإلدراك الجماعي با

أو تبلورها، كما يحدد قوة  أو ضعف  انتشار ها في أوساط الجماهير، وبالتالي فإن الواقع العربي الراهن، بكل مفرداته 
والمعاصرة، هو المرجعية األولى واألساسية في تفسير مظاهر وأجزائه ومكوناته االجتماعية وأنماطه التاريخية والحديثة 

الضعف والتخلف السائدة بل والمتجددة في مجتمعاتنا، إذ أن دراسة هذا الواقع، الحي، بمكوناته االجتماعية واالقتصادية 
ألنماط اقتصادية تشير بوضوح إلى أن العالقات اإلنتاجية واالجتماعية السائدة اليوم في بلداننا العربية هي نتاج 

اجتماعية من رواسب قبلية وعشائرية وشبه إقطاعية، وشبه رأسمالية، تداخلت عضويا  وتشابكت بصورة غير طبيعية، /
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االقتصادية المعاصرة، المشوهة، فكيف يمكن أن نطلق على هذا الواقع صفة المجتمع /وأنتجت هذه الحالة االجتماعية 
  المدني؟

من تطور بعض أشكال العالقات ذات الطابع الرأسمالي في بعض المجتمعات العربية، في فالمعروف أنه على الرغم 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر عموما ، وبعد انتهاء الحرب العالمية األولى بشكل خاص، إال أن هذه العالقات 

، والمسيطرة، وبقيت حيازة وامتالك األراضي الرأسمالية الجديدة لم تستطع إزاحة العالقات شبه اإلقطاعية، والقبلية السائدة
الزراعية، مصدرا  أساسيا  للوجاهة والمكانة االجتماعية والسلطة السياسية في بلدان الوطن العربي حتى منتصف القرن 

لك تدنت هذه المكانة، بتدني أهمية ملكية وحيازة األرض باعتبارها العمود الفقري للتكوينة الطبقية، وذ«العشرين، حيث 
وقيام … في العديد من البلدان العربية ( في مصر 0542يوليو  26وأهمها حركة )بسبب تتابع االنقالبات العسكرية 

األنظمة الوطنية وما تبع ذلك من تصفية لإلقطاع، وتطبيق اإلصالح الزراعي من ناحية، وبسبب اكتشاف النفط وبروز 
، من ناحية ثانية وأشكاله الجديدة التي تداخلت بدورها مع (0)»لطبقيفي التكوين ا( التجاري والخدمي)أهمية رأس المال 

األنماط القبلية، شبه اإلقطاعية السابقة، بل إننا ال نبالغ في القول إن هذه األشكال أو التكوينات الطبقية شبه الرأسمالية 
دورها استطاعت التكيف مصلحيا مع الجديدة، انبثقت في جزء هام منها من رحم التكوينات االجتماعية القديمة، وهذه ب

، من حيث الشكل أو التراكم الكمي الرأسمالي فقط، من دون أن تقطع عالقاتها مع جوهر »العالقات الرأسمالية الجديدة«
التشكيالت االجتماعية القديمة، وموروثاته القيمية والمعرفية المتخلفة، التي وجد فيها االستعمار الغربي، مناخا  مهي أ  

اهزا  لتحقيق أهدافه ومصالحه في بالدنا، فلم يتعرض ألي من هذه الموروثات ورموزها الطبقية، التي شكلت في وج
معظمها سندا  للظاهرة االستعمارية ولرأس المال األجنبي في عملية دمج بلداننا العربية وتكريس تبعيتها للنظام الرأسمالي 

لى اليوم، دون أن نغفل بالطبع، مرحلة النهوض الوطني والقومي في العالمي، خالل  الحرب  العالمية الثانية وبع دها وا 
خمسينات وستينات القرن الماضي، التي قادها الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، منفردا  عبر شخصيته ودوره الكاريزمي 

يمانه الشديد بالمبادئ التحررية، والقومية، والحقا  باالشتراكية، دون االستعانة بال مؤسسات الديمقراطية، والتعددية وا 
 0555الحزبية، وتفعيل العمل السياسي في أوساط الجماهير التي وقف حياته من أجلها، ولذلك كانت هزيمة حزيران 

بداية النهاية لمرحلة التحرر القومي الديمقراطي، خلقت المناخ العام، والمقومات الالزمة إلعادة إحياء التشكيالت 
اعية الطبقية القديمة والمستحدثة، بصور وأشكال معاصرة، تتوافق مع شروط االنفتاح والتحالفات والتكوينات االجتم

السياسية العربية الرسمية التي تولت قيادتها أو توجيهها األنظمة األكثر رجعية وتخلفا  وتبعية في بالدنا، وبالتالي يصعب 
دي والدور الموضوعي التاريخي للطبقة البرجوازية عموما، تلمس أو إدراك الوجود الما-إن لم يكن متعذرا-في بالدنا 

 يتبع)*(..... والبرجوازية الوطنية خصوصا  
-بيروت -مركز دراسات الوحدة -التشكيالت االجتماعية والطبقية في الوطن العربي–محمود عبد الفضيل . د -1
 .55ص - 0555

كما يقول -ثقافية، إذ أن كلمة برجوازية -سياسية-ماعيةهو مصطلح له داللة اجت» مصطلح البرجوازية«المعروف أن  *
مصدر -محمود عبد الفضيل )في نمط وأسلوب الحياة واألفكار والنظرة، » التمدن«تفيد معنى  -محمود عبد الفضيل.د

أو البرجوازي ال ينطوي في بالدنا عموما على ذات » البرجوازية«إن مفهوم : فعلى سبيل المثال( 055ص -سبق ذكره
لمعنى الذي ينطوي عليه ضمن سياق أوروبي، إذ يستخدم هذا المصطلح في سياق الكتابات العربية حول األوضاع ا

والعالقات الطبقية، ليعني طبقة تتطلع الى القيام بالدور نفسه الذي قامت به نظيرتها األوروبية ولكن من دون أن يكون 
 .جتماعيةلديها نفس القدر من السلطات االقتصادية والنظرة اال
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*************************************************************** 

05/5/2105 
 :مخاطر التطور االجتماعي العربي المشوه...غازي الصوراني 

 اليوم ونحن في مطلع األلفية الثالثة، تتعرض مجتمعاتنا العربية، من جديد، لمرحلة انتقالية لم تتحدد أهدافها النهائية بعد،
على الرغم من مظاهر الهيمنة الواسعة للشرائح والفئات الرأسمالية العليا، بكل أشكالها التقليدية والحديثة، التجارية 

والصناعية والزراعية، والكومبرادورية والبيروقراطية الطفيلية، التي باتت تستحوذ على النظام السياسي، وتعوق أي  تحول 
دماجها الذيلي التابع للنظام الرأسمالي المعولم الجديد من جهة، وتكريسها لمظاهر ديمقراطي حقيقي في مساره، عبر ان

التبعية والتخلف واالستبداد األبوي على الصعيد المجتمعي بأشكاله المتنوعة من جهة أخرى، من خالل التكيف والتفاعل 
ود الثالثة الماضية، وبين النمط القبلي بين النمط شبه الرأسمالي الذي تطور عبر عملية االنفتاح والخصخصة خالل العق

العائلي، شبه اإلقطاعي، الريعي، الذي ما زال سائدا  برواسبه وأدواته الحاكمة أو رموزه االجتماعية ذات الطابع التراثي /
  .التقليدي الموروث

ية العربية بما يعمق إن مخاطر هذا النمط المشوه من العالقات االقتصادية تنعكس بالضرورة على العالقات االجتماع
الثراء «األزمة االجتماعية، واتساعها األفقي والعامودي معا ، خاصة مع استشراء تراكم الثروات غير المشروعة، وأشكال 

كنتيجة مباشرة لسياسات االنفتاح والخصخصة، والهبوط بالثوابت السياسية واالجتماعية الوطنية، التي وفرت » السريع
المحاسيب وأهل الثقة، القائم على الصفقات والرشوة والعموالت بأنواعها، حيث يتحول الفرد  مقومات ازدهار اقتصاد

العادي الفقير إلى مليونير في زمن قياسي، وهذه الظاهرة شكلت بدورها، المدخل الرئيسي لتضخم ظاهرة الفساد بكل 
، بحيث تصبح الوسائل غير المشروعة، هي أنواعه، في السياسة واالقتصاد واإلدارة والعالقات االجتماعية الداخلية

القاعدة في التعامل ضمن إطار أهل الثقة أو المحاسيب، بعيدا  عن أهل الكفاءة والخبرة، ودونما أي اعتبار هام للقانون 
العام والمصالح الوطنية، مما يحول دون ممارسة الحد األدنى من مفهوم المجتمع المدني أو تطبيقاته السياسية بحكم 

 .تعمال االستبداد الناجم عن استفحال الفساداس
ليس الخطر الناجم عن هذه الظواهر فحسب، بل أن  -كحد أدنى–و مما هو جدير بالحس بالمسؤولية، أو بالتأمل 

تصبح هي القاعدة التي تحكم أو تحدد مسار  العالقات االجتماعية والسياسية في مجتمعاتنا العربية وطبيعتها، حينئذ 
الفساد هي التي تملك السيطرة على دفة القيادة في هذا البلد أو ذاك، وتوجيهها وفق قواعد إدارة األزمة » سةمؤس«تصبح 

باألزمة، وهنا ينتقل الحس بالمسؤولية، إلى ضرورات التغيير الديمقراطي المطلوب في مواجهة هذا الوضع المأزوم، الذي 
نها تعبير عن أزمة هذا التطور المشوه الذي فرضته حالة التبعية تفرضه طبيعة أزمة التحرر الوطني والقومي، بحكم أ

تصبح الطبقة المسيطرة أو نظامها في تناقض بين «بحيث –البنيوية لإلمبريالية، حسب تعبير المفكر الشهيد مهدي عامل 
، حيث بات (واحدةو النتيجة )السير في منطق الحركة التحررية الديمقراطية، وهو منطق معاد  لها، وبين السير ضده 

في تناقض مع مصالحها الطبقية، فيقتضى بالتالي ( أو التحالف أو النظام)السير في منطق التحرر يضع هذه الطبقة 
بضرورة زوال سيطرتها الطبقية، وكذلك األمر بالنسبة لسيرها ضد منطق الحركة التحررية حيث تفقد هذه الطبقة التي هي 

  .(0)»برر لوجودها في موقع القيادةالبورجوازية الكولونيالية كل م
ولكن اإلشكالية الكبرى، أنه في موازاة هذه األحوال والمتغيرات االقتصادية واالجتماعية المحلية الداخلية المأزومة، 

، إلى الخلف بصورة مريعة، (وهي أهم مكونات المجتمع المدني)تراجعت أحزاب وقوى التغيير الديمقراطي في بلداننا 
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بلورة أو إنتاج صيغة معرفية، سياسية اقتصادية  -حتى اللحظة–لقوى القومية واليسارية منها، التي لم تستطع وبخاصة ا
اجتماعية، علمية وواقعية، قادرة على رسم مستقبل المجتمع العربي والخروج من أزمته، وقد ترك هذا التراجع آثاره الضارة 

ي الحركات السياسية الدينية مالذا  وملجأ يكاد يكون وحيدا ، يدفعها الى في أوساط الجماهير ووعيها العفوي، التي وجدت ف
ذلك نزوعها الى النضال ضد العدو الرئيسي إسرائيل والواليات المتحدة األمريكية من جهة، والنضال من أجل الخالص 

 .لي من جهة أخرىمن كل مظاهر المعاناة والحرمان والفقر ومواجهة الظلم الطبقي واالستبداد السياسي الداخ
ففي هذا الزمن الذي يعيش فيه العالم، زمن الحداثة والعولمة وثورة العلم والمعلومات واالتصال، يشهد مجتمعنا العربي 

عودة الى الماضي عبر تجديد عوامل التخلف فيه، لم يعرف مثيال  لها في تاريخه الحديث منذ مائة عام أو يزيد، فهو الى 
لقديمة القبلية والحمائلية والطائفية، واألصولية والتعصب الديني، يوصف اليوم بحق على أنه جانب ترعرع األنماط ا

مجتمع شديد التنوع في بنيته وانتماءاته االجتماعية، أبوي، يعاني النزعة االستبدادية على مختلف الصعد، مرحلي، «
تماعية يعيش حتى الوقت الحاضر مرحلة ما قبل انتقالي، تراثي، تتجاذبه الحداثة والسلفية، شخصاني في عالقاته االج

 يتبع(. ..... 2)»المرحلة الصناعية والتكنولوجية، وبالتالي مرحلة ما قبل الحداثة
 .645ص-0551-بيروت-الطبعة الثالثة-دار الفارابي-النظرية في الممارسة السياسية–مهدي عامل  -1

 .05ص-2111تموز -بيروت–مركز دراسات الوحدة العربية – المجتمع العربي في القرن العشرين–حليم بركات . د -2
 

*************************************************************** 
05/5/2105 

 :الفجوة الهائلة بين االثرياء والمحرومين في المجتمعات العربية...غازي الصوراني 

تزداد اتساعا وعمقا، وفي ظل هذه البنية الطبقية الهرمية الفجوات بين الطبقات الثرية والميسورة والمحرومة، «إن 
التي تحتكر فيها القلة السلطة وثروات البالد، وتشغل الطبقة الوسطى وسط الهرم، وتتكون القاعدة من غالبية السكان 

تمارس عليه وضده ، يعاني الشعب حالة تبعية داخلية شبيهه بالتبعية الخارجية ومتممة لها، ف(الجماهير الشعبية الفقيرة)
 .(0)»مختلف أنواع االستغالل والهيمنة والقهر واإلذالل اليومي

يعيش اإلنسان في المجتمع العربي على هامش الوجود واألحداث ال في «أو السمات االجتماعية  وفي ظل هذه األوضاع
تماالت السقوط والفشل والمخاطر، الصميم، مستباحا  معرضا  لمختلف المخاطر واالعتداءات، قلقا  حذرا  باستمرار من اح

تحتل السلع والمقتنيات واالهتمامات السطحية روحه وفكره، يفكر، لكن ليس بقضاياه األساسية أو العامة، ينفعل بالواقع 
والتاريخ أكثر مما يعمل على تغييرهما، إنه إنسان مغ رب ومغترب عن ذاته، وألن إمكانات المشاركة نادرة وضيقة، فهو ال 

 .(2)»مخرجا  سوى الخضوع  أو االمتثال  القسريِّ أو الهرب يجد
من وجهة نظر –هذا التعميم في وصف حياة اإلنسان العربي، والقريب من الواقع الى درجة كبيرة، تكمن قيمته 

ته في تحفيز القوى القومية التقدمية العربية لدراسة واقعها االجتماعي ومسار تطوره االجتماعي وخصوصيا -موضوعية
التي اختلفت من حيث النشوء التاريخي للشرائح والفئات الرأسمالية بين هذا القطر أو ذاك، ولكن هذا االختالف في 

ظروف النشأة لهذه الشرائح ومنابعها وجذورها، لم يعد قائما في لحظة معينة من التطور المعاصر للبلدان العربية، الذي 
 .كافة   بات متشابها الى حد كبير في هذه البلدان

محمود .فعلى الرغم من االختالف في ظروف النشأة التاريخية للشرائح الرأسمالية العربية العليا وتباين أشكالها كما يقول د
قطاعية واضحة، بينما نشأت في سوريا عبر ارتباطها أساسا «عبد الفضيل  حيث نشأت في مصر من أصول زراعية وا 
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لكبرى، وفي السودان ارتبطت نشأتها بنمو التجارة القافلية البعيدة المدى في بالتجارة في المناطق الحضرية والمدن ا
تزاوج رأس المال األجنبي مع الدولة «، إال أن (6)»أفريقيا، ونشأت في العراق من تداخل التجارة واإلقطاع معا  

نموِّ البورجوازيات المحلية في ، لعب أدوارا  مهمة في تسهيل عملية  »ما بعد االستقالل«الكولونيالية، وكذلك مع دولة 
ها، الى جانب الدور الهام الذي لعبه رأس المال األجنبي تاريخيا ،  » ورأس المال الدولي«معظم البلدان العربية وتوّسع 

حديثا ، خاصة فيما يعرف بحقبة البترودوالر، التي شكلت العنوان األبرز لتبلور العالقات البرجوازية المشوهة، وكل هذه 
من أجنحة الرأسمالية العربية، المعروف بجناح ( وخطير)امل هيأت الظروف الموضوعية لنشأة جناح مهم العو 
، -في كل بلدان النظام العربي–التي بات التداخل بينها وبين أجهزة الدولة البيروقراطية ( 5)»البورجوازية الكومبرادورية«

» بورجوازية الصفقات«، التي تحكمها »الدولة الكومبرادورية«ر وثيقا  وعضويا  الى درجة أن بعض التحليالت تقول بظهو 
اقتصاد » «جون ماينارد كينز«أو اقتصاد المحاسيب واألقارب أو ما أطلق عليه االقتصادي اإلنجليزي المعروف 

 يتبع. ..... 0525في إشارته الى الفساد الذي ساهم في تفجير األزمة الرأسمالية العالمية عام » الكازينو
 .25ص -المصدر السابق–حليم بركات .د -1

 .61ص-0555-بيروت-دار الطليعة-سلسلة السياسة والمجتمع-البنية البطريركية-هشام شرابي. د -2
 .065/065ص -مصدر سبق ذكره–محمود عبد الفضيل .د -3
 .051ص –المصدر السابق  4

 
*************************************************************** 

05/5/2105 
الذي خرج  الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تدين وتستنكر قمع اجهزة حماس األمنية فض الحراك الشعبي

للمطالبة بانهاء االنقسام والغاء االجراءات العقابية على غزة واستعادة الوحدة الوطنية وذلك باالعتداء على جموع 
 لوقفة التي جاءت تلبية لنداء األسرى والمحررينالمتظاهرين في ساحة السرايا بمدينة غزة، خالل ا

 .وجاءت بإجماع ومشاركة الكل الوطني
كما وثمنت الجبهة جموع المتظاهرين الذين لبوا هذه الدعوة، داعية  لوقفة وطنية تقضي بمحاسبة ومالحقة كل المتسببين 

 ..باالعتداء على المتظاهرين في ساحة السرايا
*************************************************************** 

05/5/2105 
 ...( تعليقا على من رفعوا شعاررفض العلمانية...) كيف نفهم العلمانية والديمقراطية ؟

العلمانية بالنسبة لنا في الجبهة الشعبية وقوى اليسار تعني على الصعيد النضال الديمقراطي الثوري والمعرفي، تحرير 
، والمطلقات، وتحرير الفكر من كل األوهام والخرافات وكل مظاهر ورواسب التخلف، وتحرير العقل من المسبقات

اإلنسان من العبودية واالستبداد واالستغالل، العلمانية ليست ضد الدين، لكنها ضد الوثنية الدينية وضد سلطة رجال 
ة، فالعلمانية لغويا  مشتقة من التاريخ والمعرف الدين وتدخلهم في حياة االنسان، إنها عملية تاريخية او صيرورة تقدم في

العالم الدنيوي أو عالم البشر الذي يصنعون تاريخهم بأنفسهم، وهي بذلك تقيم سلطة العقل والمنطق، وتعلن نسبية الحقيقة 
حركتها وتاريخيتها وتغيرها، وذلك هو جوهر الحداثة التي ال ننكر أنها منظومة معقدة ومتشعبة، البد من وعي جوهر 

 .الالنهائية



264 

 

فعلى الرغم من نضالنا من أجل تكريس الحريات الفردية والحريات العامة والديمقراطية السياسية ، إلى جانب إيماننا 
العميق بأولوية العلمانية في سياق التطور االجتماعي واالقتصادي والثقافي في مجتمعاتنا العربية، إال أننا نرفض الوقوف 

طية السياسية ، بمثل ما نرفض استخدام العلمانية بدون الديمقراطية ببعديها السياسي واالجتماعي معا ، عند حدود الديمقرا
فالعلمانية والديمقراطية، هما مفهومان مترابطان ال يجوز فصل أحدهما عن اآلخر، الن استخدام العلمانية وحدها يفتح 

ي فإن التطبيق اإلكراهي للعلمانية ، ال يعدو كونه مظهرا  بشعا  من األبواب مشرعة أمام االستبداد والتفرد بالحكم، وبالتال
مظاهر االستبداد الدكتاتوري الفردي والشمولي ، من هنا يمكن تفسير فشل األنظمة الشمولية ذات الحزب الواحد ، 

كتها في االنتفاضات وتفسير كراهية وحقد وتمرد جماهير شعوبنا على أنظمة االستبداد وعبادة الفرد أو الزعيم ، ومشار 
الشعبية العربية تحت شعار الحرية والعدالة والكرامة، بعيدا  عن قيود الحاكم الفرد المطلق أو الزعيم أو الحزب الواحد ، 

  . وبعيدا  عن الفكرة الواحدة والشعارات النمطية الواحدة التي قتلت روح اإلبداع والحريات الفردية والعامة
راطية بدون ربطها بالعلمانية والقضايا االجتماعية، يعني إتاحة كل الفرص أمام قوى الثورة كما أن استخدام الديمق

المضادة، وقوى التبعية والتخلف واإلسالم السياسي، الستغالل عفوية الجماهير الشعبية الفقيرة وتوجيهها لحساب الرؤى 
  .والسياسات االقتصادية الرأسمالية التابعة بصورة ديماغوجية

*************************************************************** 
05/5/2105 

، العلمانية بالنسبة لنا في الجبهة الشعبية وقوى اليسار تعني على الصعيد النضال الديمقراطي الثوري والمعرفي
ورواسب التخلف، وتحرير تحرير العقل من المسبقات، والمطلقات، وتحرير الفكر من كل األوهام والخرافات وكل مظاهر 

اإلنسان من العبودية واالستبداد واالستغالل، العلمانية ليست ضد الدين، لكنها ضد الوثنية الدينية وضد سلطة رجال 
 .الدين وتدخلهم في حياة االنسان

*************************************************************** 
05/5/2105 

في الجبهة الشعبية تعني تحريرالعقل وتحرير الفكر من كل الخرافات وتحرير اإلنسان من العلمانية بالنسبة لنا 
 العبودية واالستبداد والتخلف

*************************************************************** 
05/5/2105 

مانية بدون الديمقراطية ببعديها اننا نرفض الوقوف عند حدود الديمقراطية السياسية ، بمثل ما نرفض استخدام العل
 السياسي واالجتماعي معا  

*************************************************************** 
05/5/2105 

، إلى جانب إيماننا  بالرغم من نضالنا من أجل تكريس الحريات الفردية والحريات العامة والديمقراطية السياسية
في سياق التطور االجتماعي واالقتصادي والثقافي (من منطلق الرؤية الماركسية المادية الجدلية)  العميق بأولوية العلمانية

في مجتمعاتنا العربية، إال أننا نرفض الوقوف عند حدود الديمقراطية السياسية ، بمثل ما نرفض استخدام العلمانية بدون 
 .ومان مترابطان ال يجوز فصل أحدهما عن اآلخرالديمقراطية ببعديها السياسي واالجتماعي معا ، ، فهما مفه

*************************************************************** 
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05/5/2105 
مهمة اليسار العربي في إطار نضاله التحرري الديمقراطي من أجل استبدال وتجاوز المنطق الموروث وسلبياته 

، والتنوير، من خالل وعي رفاقنا ، أن الوصول إلى الحقيقة يتطلب إزالة  ، بمنطق العقل والمعرفة العلمانيةالمعرفية 
العوائق التي تعترض التطور السياسي واالجتماعي واالقتصادي والثقافي، متسلحين بمفاهيم التنوير والحداثة والعلمانية 

 .والديمقراطية وفق محددات هوية حزبنا، الماركسية ومنهجها المادي الجدلي
*************************************************************** 

05/5/2105 
 .......رفاقي وأصدقائي االعزاء في الوطن العربي

ندعو احزاب وفصائل اليسار العربي إلى مراجعة المفاهيم وتأملها بالمعنى التجريدي المعرفي، وتفكيكها .. تعالوا معا
عادة بنائها أو تكوينها بما يوفر إمك عادة صياغته في الواقع المعاصر بما يلبي احتياجات وا  انية التعمق في المفهوم وا 

ديمقراطيا ثوريا  بالمعنى الثقافي الجذري الشامل ، [ومصالح الجماهير الشعبية ، انطالقا  من أن التغيير يجب أن يكون 
 إذا ريرا  من قيود الخارج والداخل ، االوهذا يفرض طرح المشكالت بصيغ جديدة ، إذ ال يمكن أن يكون التغيير الثوري تح

كانت األحزاب أو الجماعات التي تقوم به قد تغيرت هي نفسها وتحررت من تلك القيود بما يوفر لديها الجرأة المعرفية 
والسياسية لممارسة النقد الذاتي الموضوعي لموروثنا السياسي واالجتماعي والثقافي ، بدون ذلك ال يكون التغيير إال 

حريكا للمستنقع، ولن يؤدي الى امتالك مفاهيم التطور الحداثي واستخدام ادواته باتجاه التحرر والديمقراطية والعلمانية ت
لن نستطيع ان  –كعرب  –والنهوض السياسي والحضاري والتنموي والتقدم االقتصادي واالجتماعي، ما يعني بوضوح أننا 

ابتها العقالنية و العلمية والنقدية ما لم نمارس العملية النقدية نفسها التي نباشر مهمة التحديث وصوال الى النهضة ورح
 .أخضع الغرب نفسه لها ، اذ أننا لن نستطيع ان نخوض معركة الحداثة ونحن عراة من النقد الحقيقي

*************************************************************** 
05/5/2105 

 .....م الحداثةجدوى استخدام مفاهي

أرى أن الفكرة المركزية في جدوى استخدام مفاهيم الحداثة، تقوم على انتقال مجتمعاتنا العربية من حالة الركود والتخلف 
التاريخي والتبعية إلى حالة النهوض والديمقراطية والعلمانية والتطور االقتصادي والتنمية المستقلة والتقدم ، وفق قواعد 

لعلمي ، مع يقيني بأن الحديث عن مفهوم الحداثة وقيمها ، هو حديث عن مرحلة تطورية لم ندخل العقل والمنهج ا
أعماقها بعد ، و لم نتعاطى مع أدواتها و معطياتها المعرفية العقالنية التي تحل محل األدوات و المعطيات المتخلفة 

) لمفهوم واستخدامه لمجابهة مظاهر وادوات التخلف راهنة في مجتمعاتنا ، وهنا تكمن الجدوى من وعي هذا االموروثة وال
، بالعقل و العقد االجتماعي ، و لمجابهة الحكم الثيوقراطي و األوتوقراطي ( االجتماعي واالقتصادي والسياسي والثقافي 

الحسب و النسب  الفردي وكل أشكال ومظاهر االستبداد بالعلمانية و الديمقراطية ، و لمجابهة االمتيازات الطبقية وتراتبية
و اللقب بالمساواة الحقوقية و المدنية ومبدأ المواطنة ، بين جميع المواطنين ، فأين نحن العرب من كل ذلك ؟ و نجيب 

حضاري /، فطالما أن بالدنا ليست في زمن حداثي -مجتمع بال مجتمع مدني-بوضوح ، ان مجتمعنا العربي اليوم ، هو 
ري ، فإن العودة إلى القديم أو ما يسمى بإعادة إنتاج التخلف االقتصادي واالجتماعي و ال تنتسب له ، بالمعنى الجوه

والثقافي، سيظل أمرا  طبيعيا  فيها ، يعزز استمرار هيمنة المشروع االستعماري المعولم على مقدراتنا و استمرار قيامه فقط 
زمات وتفكيك بنيان الدولة القطرية وتجزئتها جغرافيا  أو بإدارة األزمة في بالدنا دون أي محاولة لحلها سوى بالمزيد من األ
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  .طائفيا  ومذهبيا  
إن االنعتاق السياسي الذي حققته الثورة البرجوازية في عصر النهضة ، يتوجب أن نتعامل معه كنقطة انعطاف مذهلة 

في فلسطين والبلدان  –بد لنا في التطور التاريخي ، وتقدما عظيما في إطار النظام االجتماعي القائم ،وهو منعطف ال
تجاوز الرؤى  -بوسائل ديموقراطية –من أن نعمل على مراكمة عوامل الموضوعية والذاتية بما سيضمن  -العربية

االحادية لحركات االسالم السياسي المستندة على المفاهيم األصولية القديمة، لحساب مفاهيم النهضة والتنوير والحداثة 
ديمقراطي، يزيح أشكال االستبداد والسيطرة والتفرد التنظيمي والصراعات الفئوية على السلطة  صوب آفاق مجتمع مدني

والمصالح الطبقية والطائفية المذهبية في حاضر مجتمعنا ومستقبله، دون أن يعني ذلك اغفالنا لعملية الصراع الطبقي 
ديمقراطية ، ذلك إن انعدام المساواة ، ظاهرة  والنضال ضد االستغالل الرأسمالي وكل مظاهر التبعية والتخلف بصورة

مجتمع الصراع الطبقي  -في جوهره-موضوعية ، وسمة أساسية من سمات المجتمع المدني الليبرالي البرجوازي ، فهو 
  .والصراع السياسي في آن معا، وهنا تكمن بالضبط الجدوى من استخدام مفاهيم الحداثة

*************************************************************** 
21/5/2105 

 : حول مفهوم الطبقة الوسطى...غازي الصوراني 

يضاحا : المالحظة األولى ال بد من تحديد المقصود بالطبقة الوسطى وماهيتها منعا  لاللتباس واإلرباك، تحديدا  وا 
ان » وداعا  للطبقة الوسطى«ء قراءتنا لكتاب للمفهوم ومغزاه أو دالالته االجتماعية والسياسية، ألننا نعتقد في ضو 

أو » الطبقة الوسطى«موضوع الكتاب يتناول الطبقة البورجوازية الصغيرة بصورة مباشرة، التي تختلف بكل مكوناتها عن 
ً  أو مركزٌي في مسار التطور االقتصادي واالجتما» بالرأسمالية الوطنية«ما يعرف عندنا  عي التي لم يبق لها دوٌر رئيٌس

في البلدان العربية أو في العالم الثالث، ارتباطا  بطبيعة التطور الرأسمالي المعولم الراهن، وشروطه وضغوطاته على 
بلدان العالم الثالث واحتكاره ألسواقها المحلية المفتوحة بال أية قيود أو ضوابط، لذلك، فإننا نرى أن استخدام مصطلح 

هو األكثر دقة واقترابا  وتفسيرا  للواقع االجتماعي في . العليا، والمتوسطة، والدنيا: ثالثبشرائحها ال» البورجوازية الصغيرة«
إلى المقولة  -كما هو معروف–بالدنا، وال سيما أنه يتفق مع التحليل الماركسي للمجتمع البورجوازي، وهو تحليل يستند 

البورجوازية، والبروليتاريا، وتشمل البورجوازية على : تانفي المجتمعات البورجوازية ثمة طبقتان رئيستان متناحر «: التالية
: البورجوازية الكبيرة، والبورجوازية المتوسطة والبورجوازية الصغيرة، وهذه األخيرة تتوزع على ثالث شرائح  : ثالثة  أقسام هي

ا الداخلية وتركيبتها، وقد تناولها العليا، والمتوسطة، والدنيا، وهي الطبقة األقدم في التاريخ، واألكثر تعقيدا  في أوضاعه
بالتعريف والتشخيص ماركس وانجلز ولينين وغيرهم من المفكرين الماركسيين، نذكر منهم في بالدنا، المفكر الماركسي 

الحرفيين وصغار المنتجين وأصحاب الحوانيت وصغار الفالحين والموظفين، «فؤاد مرسي، الذي أكد على أن . الراحل د
(. 0)»ما يسمى بالبورجوازية الصغيرة، أكثر الطبقات عددا  وأوسعها نفوذا  وأبعدها أثرا  في مجتمعنا يشكلون جميعا  

رمزي زكي الذي ينبهنا في كتابه إلى أنه . والمفارقة هنا ان هذا التعريف ال يختلف من حيث المضمون مع ما قدمه د
فضفاض يفتقُد الدقة العلمية، وألن هذا المصطلح يضم يستخدم مصطلح الطبقة الوسطى تجاوزا ، ألنه مصطلح هالمي و «

في الواقع كتلة واسعة من الفئات االجتماعية التي تتباين في حجم دخلها، وهي طبقة غير منسجمة، يسودها مختلف 
ألوان الفكر االجتماعي والسياسي، ألنها تضم مختلف الشرائح االجتماعية التي تعيش بشكل أساس على الُمرت بات 

ذوي الياقات البيضاء يتوزعون على : مكتسبة من الحكومة والقطاع العام والخدمات والمهن الحرة، ويطلق على أصحابهاال
 .(2)»عليا ومتوسطة ودنيا: ثالث شرائح
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البورجوازية «و» الطبقة الوسطى«إن تسجيلنا لهذه المالحظة، شكل من االجتهاد يستهدف العودة بمفهوم كل من 
لمفهوم في إطاره الصحيح، منعا  لإلرباك في تحليلنا لألوضاع االجتماعية ومكوناتها وأزمتها في ووضع ا» الصغيرة
 .بالدنا

وتتناول الفرق الجوهري بين الطبقة البورجوازية المتوسطة، والطبقة البورجوازية الصغيرة، حيث تتميز : المالحظة الثانية
ها األيديولوجي األقرب إلى أيديولوجية البورجوازية الكبيرة، بحكم األولى، بضعف بنيتها وحجمها ودورها، وبتماسك موقف

أما البورجوازية الصغيرة فهي الطبقة األكثر عددا  واتساعا  وشموال  في كل مجتمعاتنا . توافق المصالح وتداخلها بينهما
لبنية المجتمعية العربية التقليدية القديمة العربية، والبلدان النامية عموما ، وقد لعبت هذه الطبقة دورا  مركزيا  في اإلطاحة با

أو األرستقراطية، في العديد من الدول العربية، وفرضت بديلها الوطني والقومي المعادي لالستعمار والصهيونية من جهة، 
والعمال إلى جانب بديلها االجتماعي الداخلي ضد اإلقطاع والرأسمالية الكبيرة، وأحدثت تحوال  نوعيا  في حياة الفالحين 

. ..... والفئات الفقيرة، ال يمكن تخطيه أو القفز عنه، وبخاصة في المراحل األولى من تولي هذه الطبقة للحكم أو السلطة
 يتبع

– 0555يوليو -القاهرة-الطليعة -والموقف الفكري.. الوضع الطبقي.. البورجوازية الصغيرة–فؤاد مرسي . د -1
 .01ص
 55/54ص– 0555-القاهرة-دار المستقبل العربي-ة الوسطىوداعا  للطبق–رمزي زكي . د -2

 
*************************************************************** 

21/5/2105 
 ....وجهة نظرطبقية....غازي الصوراني 

مجتمعاتنا، الى جانب ذات الطابع الرث السائدة في " الرأسمالية" االنماط القبلية العشائرية واالنماط شبه االقطاعية وشبه 
ادى ومازال يؤدي بالمسار التطوري لمجتمعاتنا  -استشراء حركات االسالم السياسي والصراعات الطائفية الدموية البشعة 

هي حتمية االنتقال من النظام التابع ،  -اذا صح التعبير  –هنا " الحتمية االقتصادية الوحيدة"العربية الى نوع من 
إلى أشكال ( العسكري والمدني ) به اإلقطاعي، شبه القبلي والعشائري، الكومبرادوري البيروقراطي المتخلف ، المستبد ش

ئية ووسطية من الرأسمالية الرثة، المرتبطة والخاضعة لالمبريالية العالمية وشروطها، وهذا على وجه التحديد ما يعطي بدا
فة أقطار الوطن العربي، أهمية فائقة، فالمطلوب اذن من هذا العامل الذاتي، الحزب الديمقراطي الثوري ، في فلسطين وكا

الحزب او الفصيل في هذه البلدان ان يعمل على بلورة رؤيته الفكرية السياسية المجتمعية التنموية ، وتعميق الوعي بها 
ن الليبرالي او في صفوف االعضاء ، بما يضمن تميزه كيسار ماركسي ديمقراطي وثوري بعيدا عن اية تحالفات مع اليمي

في صفوف جماهير الفقراء والمضطهدين في  –بصورة يومية  –اليمين االسالموي ، وعليه ايضا أن ينتشر ويتوسع 
المدن والقرى والمخيمات بما يمكنه من تفاعلهم وقبولهم بافكاره السياسية والطبقية التوحيدية الناظمة لوحدة العمال 

يخلق ويجسد دورهم القيادي جنبا الى جنب مع المثقف الحزبي او العضوي ، وهي والفالحين الفقراء والكادحين، وان 
امكانية قابلة للتحقق على الرغم من ضعف وعيهم الطبقي، فليس المطلوب من الحزب أن يعرف كيف يستغل الشروط 

_ الديمقراطية بافاقها االشتراكية الموضوعية لالنتقال إلى تطبيق مفاهيم الحداثة والمواطنة والعلمانية و مهام الثورة الوطنية
نما على احزاب وفصائل اليسار أن _ فمثل هذه الشروط ضعيفة جدا في بنية االقتصاد التابع أو المجتمع المتخلف  وا 
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تخلق هذه الشروط من خالل توعية جموع الفقراء والمضطهدين باسباب وأدوات الظلم واالستغالل الطبقي تمهيدا لتأطيرهم 
 .ندماجهم في الحراك الثوري ،ذلك هو دورها وتلك هي رسالتهاوتنظيمهم وا

*************************************************************** 
21/5/2105 

أن يعرف كيف يستغل الشروط -ان وجد  - ليس المطلوب من الحزب أو الفصيل اليساري الماركسي العربي
_ الحداثة والمواطنة والعلمانية و مهام الثورة الوطنية الديمقراطية بافاقها االشتراكيةالموضوعية لالنتقال إلى تطبيق مفاهيم 

نما على احزاب وفصائل اليسار أن _ فمثل هذه الشروط ضعيفة جدا في بنية االقتصاد التابع أو المجتمع المتخلف  وا 
لظلم واالستغالل الطبقي تمهيدا لتأطيرهم تخلق هذه الشروط من خالل توعية جموع الفقراء والمضطهدين باسباب وأدوات ا

 .وتنظيمهم واندماجهم في الحراك الثوري ،ذلك هو دورها وتلك هي رسالتها
*************************************************************** 

20/5/2105 
 ... اهمية الوعي بمفاهيم الحداثة وعصر النهضة والتواصل معها

ي الذي حققته الثورة البرجوازية في عصر النهضة ، يتوجب أن نتعامل معه كنقطة انعطاف مذهلة إن االنعتاق السياس
في فلسطين والبلدان  –في التطور التاريخي ، وتقدما عظيما في إطار النظام االجتماعي القائم ،وهو منعطف البد لنا 

تجاوز الرؤى  -بوسائل ديموقراطية –من من أن نعمل على مراكمة عوامل الموضوعية والذاتية بما سيض -العربية
االحادية لحركات االسالم السياسي المستندة على المفاهيم األصولية القديمة، لحساب مفاهيم النهضة والتنوير والحداثة 

ب آفاق مجتمع مدني ديمقراطي، يزيح أشكال االستبداد والسيطرة والتفرد التنظيمي والصراعات الفئوية على السلطة صو 
صالح الطبقية والطائفية المذهبية في حاضر مجتمعنا ومستقبله، دون أن يعني ذلك اغفالنا لعملية الصراع الطبقي والم

والنضال ضد االستغالل الرأسمالي وكل مظاهر التبعية والتخلف بصورة ديمقراطية ، ذلك إن انعدام المساواة ، ظاهرة 
مجتمع الصراع الطبقي  -في جوهره-ليبرالي البرجوازي ، فهو موضوعية ، وسمة أساسية من سمات المجتمع المدني ال

  .والصراع السياسي في آن معا، وهنا تكمن بالضبط الجدوى من استخدام مفاهيم الحداثة
*************************************************************** 

20/5/2105 
ور تكريس وتطبيق مفهوم التخلف واعادة تجديده في عن غياب تطبيق مفهوم الحداثة وحض...غازي الصوراني 

 .... مجتمعاتنا

الحديث عن مفهوم الحداثة وقيمها ، هو حديث عن مرحلة تطورية لم ندخل أعماقها بعد ، و لم نتعاطى مع أدواتها و 
جتمعاتنا ، وهنا تكمن معطياتها المعرفية العقالنية التي تحل محل األدوات و المعطيات المتخلفة الموروثة والراهنة في م

( االجتماعي واالقتصادي والسياسي والثقافي ) الجدوى من وعي هذا المفهوم واستخدامه لمجابهة مظاهر وادوات التخلف 
لثيوقراطي و األوتوقراطي الفردي وكل أشكال ومظاهر االستبداد ، بالعقل و العقد االجتماعي ، و لمجابهة الحكم ا

، و لمجابهة االمتيازات الطبقية وتراتبية الحسب و النسب و اللقب بالمساواة الحقوقية و المدنية  بالعلمانية و الديمقراطية
ومبدأ المواطنة ، بين جميع المواطنين ، فأين نحن العرب من كل ذلك ؟ و نجيب بوضوح ، ان مجتمعنا العربي اليوم ، 

حضاري و ال تنتسب له ، بالمعنى الجوهري ، /داثي، فطالما أن بالدنا ليست في زمن ح -مجتمع بال مجتمع مدني-هو 
فإن العودة إلى القديم أو ما يسمى بإعادة إنتاج التخلف االقتصادي واالجتماعي والثقافي، سيظل أمرا  طبيعيا  فيها ، يعزز 
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ا دون أي محاولة استمرار هيمنة المشروع االستعماري المعولم على مقدراتنا و استمرار قيامه فقط بإدارة األزمة في بالدن
  .لحلها سوى بالمزيد من األزمات وتفكيك بنيان الدولة القطرية وتجزئتها جغرافيا  أو طائفيا  ومذهبيا  

*************************************************************** 
20/5/2105 

البغيض واستعادة نهاء االنقسام الكفاح الفلسطيني ضد العدو الصهيوني من جهة والنضال الديمقراطي من اجل ا
الوحدة الوطنية التعددية من جهة ثانية ، لن يكون اي منهما ُمجديا  ، إال إذا كان كفاح ونضال مواطنين ُحّررت إرادتهم 
وعقولهم واقالمهم وابداعهم، فال معنى وال قيمة أو مصداقية ألي نضال وطني سياسي أو كفاحي في ظل االنقسام الذي 

 .ا ووحدتنا الوطنية ونشر مظاهر االحباط واليأس في صفوف شعبنافكك هويتن
*************************************************************** 

22/5/2105 
 غازي الصوراني

 من اجل تيار ديمقراطي تقدمي: الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

يعني رؤية الواقع ومستجداته وحركته، لخدمة  -الجبهة  من وجهة نظرنا في -إن مفهوم البديل الوطني الديمقراطي 
الرؤية الموضوعية الشاملة للصراع الوطني التحرري واالجتماعي الديمقراطي، التي تتضح وترتكز على فكرة القطع مع 

ف بل انطالقا من االعتراف .ت.أوسلو كمنهج وخيار التصرف تجاهه كواقع معطى ، دون أي تفكير بالقطيعة مع م
راسخ بها كممثل شرعي ووحيد لشعبنا الفلسطيني، وهذا يعني تأكيد حرصنا في الجبهة على مواصلة النضال ال

ف من اجل تطويرها وتفعيل ثوابتها ومنطلقاتها الوطنية والقومية بعيدا عن اوسلو وما .ت.الديمقراطي داخل م السياسي
يسمى صفقة ترامب وكافة مخططات االمبريالية  تاله من اتفاقات هابطة ، الى جانب تفعيل نضال شعبنا ضد ما

الصهيونية، الى جانب تأكيد الجبهة على التزامها السياسي والطبقي بقضايا الجماهير الشعبية وكل الكادحين /االمريكية 
 . والمضطهدين

 –ثقافية  –ة اقتصادي –اجتماعية  -هكذا تستقيم المعادلة وتنسجم، حيث يتجسد التيار الديمقراطي كعملية سياسية 
 .كفاحية نقيضه لكل من المشروع المعادي، والفكر اليومي العاجز لليمين الفلسطيني بكل اطيافه وحركاته

العمل لتخطي الخلل، الذي حكم ممارسة المعارضة "يستدعي هذا الواقع من كافة القوى اليسارية والديمقراطية
بما هو تعبير عن مشروع وطني تحرري ". ني الديمقراطي التقدميالتيار الوط"السياسية، إلى دور الرافعة وحامل مشروع 

 .اجتماعي ديمقراطي إيجابي في جوهره ومظهره
وبالتالي فإن تخطي األزمة التي تعاني منها القوى اليسارية الفلسطينية، مشروط بقدرتها على إعادة بناء ذاتها، وفق 

ملية من المستوى الفصائلي الضيق إلى المستوى الوطني الشامل، استحقاقات التيار الوطني الديمقراطي، واالنتقال بالع
ومن المستوى التنظيمي المحدود إلى مستوى فهمها كعملية بنائية ترتقي عبرها االحزاب والفصائل اليسارية ومعهم 

وى الحالة المثقفين الديمقراطيين ، من مستوى الفعل المحدود لبعض القوى السياسية والشخصيات االجتماعية إلى مست
الوطنية الديمقراطية الشاملة لعموم الشعب الفلسطيني، التي بدونها يستحيل ترجمة مفهوم التيار الوطني الديمقراطي 

 .المنشود
 

*************************************************************** 
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22/5/2105 
ير عن مشروع وطني تحرري اجتماعي ديمقراطي ضرورة ملحة ، فهو تعب" التيار الوطني الديمقراطي التقدمي"

 .إيجابي في جوهره ومظهره
*************************************************************** 

22/5/2105 
ال قيمة أو مصداقية ألي نضال وطني في ظل االنقسام الذي فكك هويتنا ووحدتنا الوطنية ونشر مظاهر االحباط 

 .اواليأس في صفوف شعبن
*************************************************************** 

22/5/2105 
العلمانية بالنسبة لنا في الجبهة الشعبية تعني تحريرالعقل وتحرير الفكر من كل الخرافات، وتحرير اإلنسان من 

 العبودية واالستبداد والتخلف
*************************************************************** 

22/5/2105 
يجب ان يتجسد التيار الديمقراطي كعملية نضالية سياسية اجتماعية اقتصادية ثقافية نقيضه للعدو الصهيوني 

 .وللفكر اليميني بكل اطيافه
*************************************************************** 

22/5/2105 
وفق  وى اليسارية الفلسطينية، مشروط بقدرتها على إعادة بناء ذاتها،تخطي األزمة التي تعاني منها الق

الحزبي الضيق إلى /استحقاقات التيار الوطني التقدمي الديمقراطي العلماني، واالنتقال بالعملية من المستوى الفصائلي
رتقي عبرها االحزاب المستوى الوطني الشامل، ومن المستوى التنظيمي المحدود إلى مستوى فهمها كعملية بنائية ت

والفصائل اليسارية ومعهم المثقفين الديمقراطيين ، من مستوى الفعل المحدود لبعض القوى السياسية والشخصيات 
االجتماعية إلى مستوى الحالة الوطنية الديمقراطية الشاملة لعموم الشعب الفلسطيني، التي بدونها يستحيل ترجمة مفهوم 

 .لمنشودالتيار الوطني الديمقراطي ا
*************************************************************** 

26/5/2105 
تخطي األزمة التي تعاني منها القوى اليسارية الفلسطينية، مشروط بقدرتها على إعادة بناء ذاتها وفق استحقاقات 

 .التيار الوطني الديمقراطي
*************************************************************** 

25/5/2105 
الشعب الفلسطيني بكل قواه يرفض بقوة وعناد كل مشاريع التوطين ويرفض ايضا أي توسع لقطاع غزة في 

 . سيناء المصرية بمثل رفضه اقامة دويلة غزة المسخ
*************************************************************** 

25/5/2105 
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التحرري والديمقراطي الفلسطيني لن يكون ُمجديا  إال إذا كان كفاح مواطنين ُحّررت إرادتهم وعقولهم  الكفاح الوطني
 .واقالمهم وابداعهم

*************************************************************** 
25/5/2105 

وبالتالي . مة بدون فكر عظيمعظيم هوالفكر الماركسي وليس مجرد ثرثرات كما يزعم البعض، فال سياسة عظي
 .فالفكر أوال ، بعدئذ  تجيء السياسة

*************************************************************** 
24/5/2105 

 .......كيف نفهم العلمانية والديمقراطية ؟

العقل من المسبقات، والمطلقات، العلمانية بالنسبة لنا تعني على الصعيد النضال الديمقراطي الثوري والمعرفي، تحرير 
وتحرير الفكر من كل األوهام والخرافات وكل مظاهر ورواسب التخلف، وتحرير اإلنسان من العبودية واالستبداد 

واالستغالل، العلمانية ليست ضد الدين، لكنها ضد الوثنية الدينية وضد سلطة رجال الدين وتدخلهم في حياة االنسان، 
او صيرورة تقدم في التاريخ والمعرفة، فالعلمانية لغويا  مشتقة من العالم الدنيوي أو عالم البشر الذي إنها عملية تاريخية 

تاريخهم بأنفسهم، وهي بذلك تقيم سلطة العقل والمنطق، وتعلن نسبية الحقيقة وتاريخيتها وتغيرها، وذلك هو  يصنعون
 .البد من وعي جوهر حركتها الالنهائيةجوهر الحداثة التي ال ننكر أنها منظومة معقدة ومتشعبة، 

فعلى الرغم من نضالنا من أجل تكريس الحريات الفردية والحريات العامة والديمقراطية السياسية ، إلى جانب إيماننا 
العميق بأولوية العلمانية في سياق التطور االجتماعي واالقتصادي والثقافي في مجتمعاتنا العربية، إال أننا نرفض الوقوف 
عند حدود الديمقراطية السياسية ، بمثل ما نرفض استخدام العلمانية بدون الديمقراطية ببعديها السياسي واالجتماعي معا ، 
فالعلمانية والديمقراطية، هما مفهومان مترابطان ال يجوز فصل أحدهما عن اآلخر، الن استخدام العلمانية وحدها يفتح 

د بالحكم، وبالتالي فإن التطبيق اإلكراهي للعلمانية ، ال يعدو كونه مظهرا  بشعا  من األبواب مشرعة أمام االستبداد والتفر 
مظاهر االستبداد الدكتاتوري الفردي والشمولي ، من هنا يمكن تفسير فشل األنظمة الشمولية ذات الحزب الواحد ، 

أو الزعيم ، ومشاركتها في االنتفاضات وتفسير كراهية وحقد وتمرد جماهير شعوبنا على أنظمة االستبداد وعبادة الفرد 
الشعبية العربية تحت شعار الحرية والعدالة والكرامة، بعيدا  عن قيود الحاكم الفرد المطلق أو الزعيم أو الحزب الواحد ، 

  . وبعيدا  عن الفكرة الواحدة والشعارات النمطية الواحدة التي قتلت روح اإلبداع والحريات الفردية والعامة
أن استخدام الديمقراطية بدون ربطها بالعلمانية والقضايا االجتماعية، يعني إتاحة كل الفرص أمام قوى الثورة كما 

المضادة، وقوى التبعية والتخلف واإلسالم السياسي، الستغالل عفوية الجماهير الشعبية الفقيرة وتوجيهها لحساب الرؤى 
  .ديماغوجية والسياسات االقتصادية الرأسمالية التابعة بصورة

*************************************************************** 
24/5/2105 

، فالعلمانية والديمقراطية، هما نرفض استخدام العلمانية بدون الديمقراطية ببعديها السياسي واالجتماعي معاً 
وحدها يفتح األبواب مشرعة أمام االستبداد  مفهومان مترابطان ال يجوز فصل أحدهما عن اآلخر، الن استخدام العلمانية

والتفرد بالحكم، وبالتالي فإن التطبيق اإلكراهي للعلمانية ، ال يعدو كونه مظهرا  بشعا  من مظاهر االستبداد الدكتاتوري 
 .الفردي والشمولي
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*************************************************************** 
24/5/2105 

 ......مبريالية االمريكية ومقاومتها شرط أول من شروط وطنية كل عربيالعداء لال

لقد قامت على ، فإننا لن نجد في تاريخ الواليات المتحدة إشارة واحدة إلى إيمانها بالسالم، إذا عدنا إلى التاريخ مجددا  
، لهنود وأرواحهم دون رحمةلقد حصدت واقتلعت ا، وهو العامل المشترك مع الدولة الصهيونية ، االغتصاب والعنف

في كوبا والفلبين ( من أجل السيطرة) وحاربت ، "العبيد"واستعبدت وأذلت السود األفارقة أو ، وخاضت حربا  أهلية طاحنة
، واستخدمت كل أنواع ( انستان والعراقومؤخرا  في أفغ)وهاواي والصين واليابان وكوريا وفيتنام وأوروبا وأميركا الالتينية 

وها هي اليوم تتحدى ارادة الشعوب لتمارس عدوانها على بلداننا العربية بهدف تفكيك وحدتها لحساب ، الدمارأسلحة 
وما  –وفي ذلك كله كان االمبرياليون األمريكيون ... مصالحها ومصالح اتباعها من القوى الرجعية والطائفية الظالمية

ويدمرون بالدنا ليعمّروا بلدان النظام ، الشعوب الفقيرة وثرواتهايقتلون ليحيوا على حساب دماء ، أصحاب رسالة -زالوا 
االمبريالي ، لدرجة أن هذا الوله بالعنف ، والتنافس على تطويره ، والمباهاة بممارسته بات من أبرز وجوه الثقافة الشعبية 

" أندرو جاكسون" ة بصورة الرئيس وورقة العشرين دوالر مزين، فمعظم ساحات أمريكا مزينة بتماثيل السفاحين، األمريكية 
الذي كان يستعذب مشاهدة سلخ (  0565-0525هو الرئيس األمريكي السابع (  0554يونيو  5 - 0555مارس  04)

وكل ، ومعظم برامج التلفزيون والسينما تتبارى في تمجيد العنف، والصحف اليومية تعج بأخبار الجرائم، رؤوس الهنود
متهمة بالخيانة ، وصوال الى الرئيس الحالي دونالد ترامب الذي جسد الحقائق التوسعية حركات السالم في أمريكا 

 . لالمبريالية االمريكية ودعمها للحركة الصهيونية
من أهمها ، يديرها العديد من المؤسسات العسكرية والمدنية األمريكية، ان هذه الروح المسكونة بالعنف واإلرهاب 

يقبع رجال ونساء أمام شاشات كومبيوترات : " بقوله  "Tristram Coffinتريسترام كوفين"ا الذي يصفه لن" البنتاجون"
إن دين هذه المؤسسة وصوفيتها العسكرية هي مزيج من ابشع مظاهر ، جاهزة إلرسال الموت إلى أي مكان من العالم

غالل فائض القيمة من ثرواتها وممارسات االمبريالية المعولمةالساعية الى امتصاص دم الشعوب الفقيرة عبر است
  ..ومقدراتها

الوطنية والقومية واليسارية في كل العواصم العربية ، تواجه في هذه :لذلك فإن القوى واألحزاب الديمقراطية بكل اطيافها 
اللحظة ، تحديا  كبيرا  ، سيحدد مصيرها ووجودها ومستقبلها ، فإما أن تسارع إلى الخروج صوب تفعيل النهوض 

ديمقراطي الثوري الجماهيري لمجابهة وادانة ورفض ومقاومة العدوان االمريكي والوجود الصهيوني ، أو أن هذه القوى ال
 .واالحزاب ستكون عرضة لتزايد عوامل تراجعها وتفككها تمهيدا  إلسدال الستار عليها وتجاوزها

*************************************************************** 
24/5/2105 

 ......العداء لالمبريالية االمريكية ومقاومتها شرط أول من شروط وطنية كل عربي
*************************************************************** 

24/5/2105 
ة إن دين المؤسسة االمبريالية االمريكية وصوفيتها العسكرية هي مزيج من ابشع مظاهر وممارسات االمبريالي

  ..الساعية الى امتصاص دم الشعوب الفقيرة عبر استغالل فائض القيمة من ثرواتها ومقدراتها المعولمة
*************************************************************** 
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24/5/2105 
وهو ، ب والعنفلقد قامت على االغتصا، لن نجد في تاريخ الواليات المتحدة إشارة واحدة إلى إيمانها بالسالم

 .العامل المشترك مع الدولة الصهيونية
*************************************************************** 

24/5/2105 
 .... عن مخاطر استمرار الواقع المأزوم ألحزاب وفصائل اليسار

و واقع يحتاج لجرأة عالية ومتصلة إنني أتحدث عن واقع مأزوم منتشر بضراوة داخل فصائل وأحزاب اليسار العربي ، وه
من العمل لتخطي دوائر المراوحة واإلحباط ومحاوالت تبرير الفشل ، باتجاه التأسيس لعمليات نهوض البد منها ، كوننا 
ال نزال ، على ما يبدو ، في المرحلة األولى من جوالت الصراع والتناقض الرئيسي التناحري مع أعدائنا ، االمبرياليين 

واالستبداد  ينة ، وفي جوالت صراعنا وتناقضنا الرئيسي مع القوى والحركات الرجعية وكل أنظمة التبعية والتخلفوالصها
لذا يجب أن تتم العملية االستنهاضية ، وعيا  وممارسة ،عبر إعادة تجديد وبناء .العائلية والكومبرادورية الرثة " البورجوازية"

خالل مراكمة عوامل النهوض واإلزاحة المتتالية لكل العوامل المؤدية إلى  ودمقرطة كل احزاب وفصائل اليسار، من
التراجع أو الفشل ، وذلك مرهون بتأمين شروط الفعالية السياسية والفكرية والتنظيمية والكفاحية والجماهيرية القصوى في 

ورية ، كعنصر قوة لالرتقاء بدور قلب الصراع الطبقي، عبر توفير معايير ونواظم وآليات عمل داخلية ، ديمقراطية وث
فصائل وأحزاب اليسار العربي ورؤيتها وممارستها وتوسعها وانتشارها في أوساط جماهيرها ، إذ أن بقاء وضع هذه 

الفصائل تحت رحمة البيروقراطية القيادية الالديمقراطية التي تتميز في معظمها بأنها ضعيفة الكفاءة والعاجزة /األحزاب 
أو المرتدة فكريا وهابطة سياسيا ،أودت بأحزابها وفصائلها إلى االبتعاد عن الممارسة الصحيحة والغرق في  أو المترهلة

أمام "مستنقعات الردة أو المناهج التقليدية والعقلية الجامدة او الهابطة واالنتهازية، وهذا يفتح الباب واسعا داخل التنظيم 
ن الجرأة والصراحة واللعب على التناقضات وشخصنتها ، وفقدان القدرة لدى معظم توليد بيئة مالئمة للشللية وللنفاق وفقدا

وبالحصيلة ، مزيد من التراجع والتهميش ، وفي مثل هذه الحالة تكمن المأساة ، .األعضاء على المحاسبة والنقد الجريء 
كل فقدان الشروط الضرورية لتأدية في أن الحزب هو الذي يدفع الثمن من رصيده السياسي والمعنوي والتنظيمي ، على ش

 ...دوره ووظيفته السياسية التحررية والديمقراطية واالجتماعية على جميع المستويات
*************************************************************** 

25/5/2105 
، وأنها ال تثبت إال عبر التوسعالدولة الصهيونية تنطلق من أن قوتها، االقتصادية والسياسية والعسكرية، ال ت

أكثر من كثير من )تكتمل إال عبر الهيمنة، ليس على كل فلسطين فقط بل على المحيط العربي كذلك، ألنها تعي 
 .عمق العالقة بين فلسطين والوطن العربي( السياسيين الفلسطينيين و العرب

ى دولة مستقلة للفلسطينيين، بل أن هدفها الذي باتت ال تهدف إلى الوصول إل" عملية السالم"إذن، يمكن أن نقول بأن 
يتوضح أكثر فأكثر هو دمج فئة فلسطينية بالمنظومة األمنية الصهيونية خاصة مع استمرار تكريس االنقسام الذي كان 

 .ومازال مكسبا صافيا للعدو االسرائيلي
*************************************************************** 

25/5/2105 
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إن الوضع الراهن يشير إلى أن السياسة باتت فنًا للفوضى أو الموت البطيء بداًل من فن إدارة الصراع الوطني 
 . 55، وهي حالة يمكن أن تؤدي إلى نكبة أشد خطرا  وعمقا  من نكبة واالجتماعي

حالة نقيضه لمفاهيم ومبادىء التحرر فقد تحولت المتغيرات السياسية االجتماعية في كل من مجتمع الضفة والقطاع إلى 
الوطني والعدالة والتقدم االجتماعي الديمقراطي أو ما يمكن تسميته بإعادة إنتاج التخلف والتبعية أو االستتباع رغم 

فتح )ين الفريقين االختالف في شكل الظاهرة ونسبتيها بين الضفة والقطاع، ذلك إن المتغيرات الناجمة عن الصراع ب
ي ظل االحتالل، أدت إلى زعزعة وتفكيك أو إضعاف وعي شعبنا الفلسطيني بأفكاره وأهدافه الوطنية ف( وحماس

التوحيدية، كما أضعفت وعيه بوجوده السياسي االجتماعي الموحد رغم توزعه وتباعده اإلكراهي في المكان بين الضفة 
ذلك عبر سعي حركة حماس لتكريس الهوية الدينية والقطاع من ناحية وبين مخيمات اللجوء والمنافي من ناحية ثانية، و 

أو هوية اإلسالم السياسي بديال  للهوية الوطنية الفلسطينية وانتمائها لبعدها القومي العربي في صيرورته الحضارية أو 
مريكية الحداثية التقدمية، في مقابل ممارسات حركة فتح وحكومة رام اهلل التي تصب في مجرى التوافق مع السياسات األ
وللشعوب )اإلسرائيلية والعربية الرسمية، بحيث يمكن االستنتاج، بأن كل من حركتي فتح وحماس، تقدم للشعب الفلسطيني 

أسوأ صورة ممكنة عن حاضر ومستقبل المجتمع الفلسطيني المحكوم، بصورة إكراهية، بأدوات ومفاهيم التخلف ( العربية
هي مفاهيم وأدوات لن تحقق تقدما  في سياق الحركة التحررية الوطنية الديمقراطية، واالستبداد والقهر والقمع واالستالب و 

بل على النقيض من ذلك ستعزز عوامل االنفضاض الجماهيري عن حركت فتح وحماس ، حيث تسود مجتمعنا اليوم، 
سياسيا ومجتمعيا بين  بعد اكثر من عشر سنوات على االنقسام، صراعا فئويا بين حركتي فتح وحماس أدى الى انقساما

ابناء الشعب الواحد في الضفة وقطاع غزة ، الى جانب تفاقم انتشار مظاهر القلق واإلحباط واليأس، وتكريس سلوكية 
وذهنية على المستوى الشعبي عموما ، وفي اوساط الشباب خصوصا تتسم بالراهنية أو اللحظة، تهتم بحل القضايا 

يا واالهداف الوطنية الكبرى، فمع تزايد تلك المظاهر إلى جانب التخلف االجتماعي، الحياتية االنية على حساب القضا
تراجعت العالقات القائمة على أساس المشروع الوطني التحرري والديمقراطي لحساب مشاعر اإلحباط والقلق والتذمر 

ياسي من منطلق النضال التحرري واليأس السائدة في األوساط الشعبية التي لم تعد تحرص على المشاركة في العمل الس
والديمقراطي، واكتفت بالمشاركة في هذا العمل عبر االلتحاق أو التواصل مع احد القطبين، ارتباطا  بتأمين لقمة العيش 
والمصالح الخاصة وما تفرضه هذه العالقة من دفاع هذه األوساط الشعبية عن سياسات وممارسات القطب الذي تنتمي 

و في قطاع غزة، ما يعني اننا نعيش حالة من االنحطاط عنوانها سيادة وانتشار قيم النفاق واإلحباط بدال إليه في الضفة أ
 من قيم التكافل والتضامن والصمود والمقاومة

*************************************************************** 
25/5/2105 

 ى والتيارات الديمقراطية التقدمية العربية للمجابهة وخوض النضالإما البربرية والفوضى المتوحشة أو تداعي القو 
 . على طريق تحقيق الثورة الوطنية والقومية الديمقراطية

/ بسبب تكريس االستبداد واالفقار وتعمق خضوع وارتهان الشرائح الحاكمة في النظام العربي للتحالف االمبريالي 
قيضة لتطلعات ومصالح الجماهير ، تحول الوطن العربي بدوله العديدة الصهيوني حفاظا على مصالحها الطبقية الن

وسكانه إلى رقم كبير، يعج بالنزاعات الدموية الداخلية والعداء بين دوله وطوائفه، وتحولت معظم أنظمته وحكوماته إلى 
إطار عام من التبعية على تنوع قوى المعادية، فيما أصبح ما تبقى منها عاجزا  عن الحركة والفعل والمواجهة، في أدوات لل

درجاتها وأشكالها السياسية واالقتصادية والتكنولوجية والثقافية والسيكولوجية، في ظروف فقدت فيها القوى واألحزاب 
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رادتها الثورية وهويتها ، وفقدت قدرتها على الحركة والنشاط والنمو، وتراجع دورها  الديمقراطية والقومية واليسارية روحها وا 
التأثير على الناس وعلى األحداث من حولها، األمر الذي أفسح المجال واسعا لتيار اإلسالم السياسي بمختلف  في

تالوينه ومسمياته في بلداننا العربية تأجيج الصراع الدموي الطائفي والمذهبي الهادف الى تفكيك الدولة الوطنية العربية 
تناد إلى منطلقاته الدينية أو اإليمانية السلفية الرجعية التي ال تشكل لحساب الفوضى المتوحشة ودويالت الطوائف باالس

تناقضا  جذريا  مع البرامج والسياسات اإلمبريالية عموما وبرامجها االقتصادية والمجتمعية خصوصا، ما يعني بوضوح 
لوطنية والقومية الديمقراطية بافاقها إما البربرية والفوضى المتوحشة أو الثورة ا..شديد أن بلدان الوطن العربي أمام خيارين 

 .االشتراكية
 

*************************************************************** 
25/5/2105 

 .....وجهة نظر....غازي الصوراني 
، الى تناذات الطابع الرث السائدة في مجتمعا" الرأسمالية" االنماط القبلية العشائرية واالنماط شبه االقطاعية وشبه 

ادى ومازال يؤدي بالمسار التطوري  -جانب استشراء حركات االسالم السياسي والصراعات الطائفية الدموية البشعة 
هي حتمية االنتقال من النظام  -اذا صح التعبير  –هنا " الحتمية االقتصادية الوحيدة"لمجتمعاتنا العربية الى نوع من 

إلى ( العسكري والمدني ) قطاعي، شبه القبلي والعشائري، الكومبرادوري البيروقراطي التابع ، المتخلف ، المستبد شبه اإل
ووسطية من الرأسمالية الرثة، المرتبطة والخاضعة لالمبريالية العالمية وشروطها، وهذا على وجه التحديد ما  أشكال بدائية

ار الوطن العربي، أهمية فائقة، فالمطلوب اذن يعطي العامل الذاتي، الحزب الديمقراطي الثوري ، في فلسطين وكافة أقط
من هذا الحزب او الفصيل في هذه البلدان ان يعمل على بلورة رؤيته الفكرية السياسية المجتمعية التنموية ، وتعميق 

الوعي بها في صفوف االعضاء ، بما يضمن تميزه كيسار ماركسي ديمقراطي وثوري بعيدا عن اية تحالفات مع اليمين 
في صفوف جماهير الفقراء  –بصورة يومية  –برالي او اليمين االسالموي ، وعليه ايضا أن ينتشر ويتوسع اللي

والمضطهدين في المدن والقرى والمخيمات بما يمكنه من تفاعلهم وقبولهم بافكاره السياسية والطبقية التوحيدية الناظمة 
يجسد دورهم القيادي جنبا الى جنب مع المثقف الحزبي او لوحدة العمال والفالحين الفقراء والكادحين، وان يخلق و 

العضوي ، وهي امكانية قابلة للتحقق على الرغم من ضعف وعيهم الطبقي، فليس المطلوب من الحزب أن يعرف كيف 
قراطية يستغل الشروط الموضوعية لالنتقال إلى تطبيق مفاهيم الحداثة والمواطنة والعلمانية و مهام الثورة الوطنية الديم

نما على احزاب _ فمثل هذه الشروط ضعيفة جدا في بنية االقتصاد التابع أو المجتمع المتخلف _ بافاقها االشتراكية وا 
وفصائل اليسار أن تخلق هذه الشروط من خالل توعية جموع الفقراء والمضطهدين باسباب وأدوات الظلم واالستغالل 

 .م في الحراك الثوري ،ذلك هو دورها وتلك هي رسالتهاالطبقي تمهيدا لتأطيرهم وتنظيمهم واندماجه
*************************************************************** 

25/5/2105 
المطلوب من كل حزب او فصيل يساري ماركسي في بالدنا العربية ان يعمل على بلورة رؤيته الفكرية السياسية 

بها في صفوف االعضاء ، بما يضمن تميزه كيسار ماركسي ديمقراطي وثوري ، وتعميق الوعي  المجتمعية التنموية
 .وبدون ذلك فال قيمة او مبرر لوجوده...بعيدا عن اية تحالفات مع اليمين الليبرالي او اليمين االسالموي 

*************************************************************** 
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25/5/2105 
، تواجه في هذه  الوطنية والقومية واليسارية في كل العواصم العربية:يمقراطية بكل اطيافها القوى واألحزاب الد

المرحلة ، تحديا  كبيرا  ، سيحدد مصيرها ووجودها ومستقبلها ، فإما أن تسارع إلى الخروج صوب تفعيل النهوض 
يكي والوجود الصهيوني ، أو أن هذه القوى الديمقراطي الثوري الجماهيري لمجابهة وادانة ورفض ومقاومة العدوان االمر 

 .واالحزاب ستكون عرضة لتزايد عوامل تراجعها وتفككها تمهيدا  إلسدال الستار عليها وتجاوزها
*************************************************************** 

25/5/2105 
ط الفعالية الفكرية واالخالقية والتنظيمية نهوض ودمقرطة احزاب وفصائل اليسار العربي مرهون بتأمين شرو 

 . والسياسية في قلب الصراع الطبقي
*************************************************************** 

25/5/2105 
ليس المطلوب من الحزب أن يعرف كيف يستغل الشروط الموضوعية لالنتقال إلى تطبيق مفاهيم الحداثة 

فمثل هذه الشروط ضعيفة جدا في بنية _ و مهام الثورة الوطنية الديمقراطية بافاقها االشتراكية يةوالمواطنة والعلمان
نما على احزاب وفصائل اليسار العربي أن تخلق هذه الشروط من خالل توعية _ االقتصاد التابع أو المجتمع المتخلف  وا 

بقي تمهيدا لتأطيرهم وتنظيمهم واندماجهم في الحراك جموع الفقراء والمضطهدين باسباب وأدوات الظلم واالستغالل الط
الوطني التحرري وفي خضم الصراع الديمقراطي الطبقي ضد كل اشكال االستغالل واالستبداد ،ذلك هو دورها وتلك هي 

 .رسالتها
*************************************************************** 

25/5/2105 
اليساري أن يعرف كيف يستغل الشروط الموضوعية وانما عليه أيضا أن يخلق هذه ليس المطلوب من الحزب 

 . الشروط
*************************************************************** 

25/5/2105 
 ... ردا على استفسار احد االصدقاء

يفترض تحليل «عيد بن سعيد العلوي الحديث عن نشأة مفهوم المجتمع المدني وتطوره في الفكر الغربي كما يقول س
مجموعة هائلة من النصوص التي كتبها هوبس وجون لوك وروسو،وكانط وهيجل، وماركس وانجلز ولينين وجرامشي، 

إضافة إلى ما كتبه أوغست كونت وسان سيمون وتوكفيل وماكس فيبر وآدم سميث وكنز وروزا لوكسمبرج، كما يلزمنا أن 
تصور تجريدي لتطور المجتمع الغربي الحديث بحيث يكون ميالد المجتمع الصناعي  نتعرض للمفهوم من حيث هو

رات سيكون التعبير عنها هو تطور النظرية الليبرالية من جانب تعبيرا عنه وتصويرا لما صاحبه وواكبه من صراعات وثو 
 .»وميالُد الماركسية  وتطوُرها من جانب آخر
تق الطليعة الحزبية السياسية المثقفة بالدرجة األولى، لن يتم التوصل إلى صياغة وبدون ذلك التحليل، الذي يقع على عا

وتركيب الرؤية النظرية التحليلية المناسبة لواقعنا العربي الراهن، وما تتطلبه من ضرورة إعادة النظر في مختلف األبعاد، 
على الصعيد القطري  –ط جدلية العالقة المطلوبة األيديولوجية والثقافية، والسياسية واالقتصادية واالجتماعية، واستنبا
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والقومي، لتفعيل األطر النقيضه المنظمة واآلليات التغييرية لكي تقوم بدورها في تجاوز المرحلة الراهنة ببرنامجها القومي 
 .التقدمي القادر على صياغة المستقبل

*************************************************************** 
25/5/2105 

لماذا تخلفنا وتقدم غيرنا : الفكر العلمي بالنسبة لي يبدأ حين نشك في كل شيء وهذا الفكر يقودنا إلى سؤال وجواب
 وتكررت هزائمنا؟

*************************************************************** 
25/5/2105 

 ؤيته الفكرية السياسية بعيدا عن اي تحالف مع اليمينواجب الحزب الماركسي في بالدنا العمل على بلورة ر 
 .الليبرالي او اليمين االسالموي

*************************************************************** 
25/5/2105 

 العالقة الجدلية بين المعرفة الحسية واالدراك العقلي شرط لوعي نظرية الثورة التحررية......غازي الصوراني 
 ..الوطنية والديمقراطية الطبقية

المعرفة بالنسبة لي ال تتوقف عند المعرفة األولية التي تتشكل في األذهان عن طريق الحواس فحسب، بل علينا أن 
نحاول دوما  إدراك األشياء، وكل الموجودات من حولنا، إدراكا  عقالنيا  يمكننا من فهم األسباب التي تحول دون تحقيق 

التحررية الوطنية والقومية الديمقراطية في مجتمعنا الفلسطيني ومجتمعاتنا العربية، وصوال  إلى معرفة السبل  مهام الثورة
المتطورة  -أو الرؤية الماركسية " النظرية الثورية"الهزيمة والتبعية والتخلف واالستبداد ، وهنا تتجلى  الكفيلة بتجاوز واقع

ع فصائل وأحزاب اليسار الماركسي في فلسطين والوطن العربي أن توفر كمفهوم جراحي تستطي -والمتجددة ابدا 
ألعضائها وكوادرها ، ثم لجمهورها من خاللها، وعيا بحقيقة الصراع الوجودي ضد دولة العدو الصهيوني من جهة 

باشرته، الداخلي من جهة ثانية ، لكي يشتركوا في م( السياسي واالجتماعي واالقتصادي)وبحقيقة الصراع الطبقي 
وبالتالي فإن المعرفة التي ندعو إلى امتالكها ووعيها، هي المعرفة المشغولة بالثورة التحررية الديمقراطية بآفاقها 

بمفاهيم الديمقراطية والمواطنة والنهوض  -سلوكا وتطبيقا  –االشتراكية على الصعيدين الوطني والقومي ، والملتزمة 
علم واالستكشاف المرتكز إلى العقل والتجربة، وتخليص البحث المعرفي من سلطة السلف واالرتقاء والتطور، والمتسلحة بال

ملوكا  "وقدسية وجمود األفكار، كمدخل البد منه لتحرير الواقع العربي وتخليصه من كل رموز وأنظمة الدكتاتورية والعمالة 
وع واالستبداد وقمع الحريات، وتحرير فكرنا كشرط للقضاء على مظاهر التخلف والتبعية والخض" أمراء"و " رؤساء"و " 

العربي من حالة الجمود واالنحطاط، مدركين أن اعتماد العقل كأداة وحيدة للتحليل، والعقالنية كمفهوم، يستند على 
المنهج العلمي الجدلي، سيدفع بفكرنا العربي صوب الدخول في منظومة المفاهيم النهضوية الحديثة والمعاصرة التي تقوم 

دورا  أوليا  ومركزيا  في تحليل وتغيير الواقع والتحكم في صيرورة حركته لحساب ( الحزب)على أن للعقل الثوري الجمعي 
 .مصالح الجماهير الشعبية

*************************************************************** 
25/5/2105 
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خلف مشروط باعتماد العقل كأداة وحيدة للتحليل،المستند على تحرير فكرنا العربي من حالة الجمود واالنحطاط والت
 .المنهج العلمي الجدلي

*************************************************************** 
25/5/2105 

المعرفة التي أدعو إلى امتالكها ووعيها، هي المعرفة المشغولة بالثورة التحررية الديمقراطية ببعديها الوطني 
بمفاهيم الديمقراطية  -سلوكا وتطبيقا  –، والملتزمة  الطبقي بآفاقها االشتراكية على الصعيدين الوطني والقوميو 

والمواطنة والنهوض واالرتقاء والتطور، والمتسلحة بالعلم واالستكشاف المرتكز إلى العقل والتجربة، وتخليص البحث 
دخل البد منه لتحرير الواقع العربي وتخليصه من كل رموز وأنظمة المعرفي من سلطة السلف وقدسية وجمود األفكار، كم

كشرط للقضاء على مظاهر التخلف والتبعية والخضوع واالستبداد " أمراء"و " رؤساء"و " ملوكا  "الدكتاتورية واالستغالل 
 .وقمع الحريات، وتحرير فكرنا ومجتمعنا العربي من حالة الجمود واالنحطاط

*************************************************************** 
25/5/2105 

 .... عظمة رائد التنوير الفرنسي واالنساني فولتير في ايامه االخيرة

كان فولتير مقيما في سويسرا هاربا من محاولة اعتقاله على يد اجهزة أمن الملك لويس السادس عشر ، 0545منذ عام 
ى في فيلال استأجرها في احدى القرى السويسرية القريبة من فرنسا ، وفي الوقت ذاته راح واختار ان تكون اقامته في المنف

ان الفالحة والزراعة أفضل عمل نقوم : "فولتير، الفيلسوف العجوز الضاحك، يفلح األرض المحيطة بالفيال ويزرعها ويقول
 .ة على عاتقهلقد كان يتمنى ان تطول حياته ليتم المهمة الملقا". به على هذه األرض

لقد كان كريما سخيا  مضيافا ، ال حدود لكرمه، وسعى الناس اليه من كل صوب طلبا لحكمته ورأيه ومشورته وقلمه، ووجه 
عنايته إلى الفقراء المتهمين بسوء سلوكهم، وكان يسعى لدى السلطات للحصول على العفو عنهم، ويعمل بعد ذلك على 

 .في الوقت ذاته مراقبتهم وارشادهم ونصحهمتعيينهم في اعمال شريفة، ويواصل 
وعندما ركع امامه شابان صغيران طلبا للعفو منه النهما سرقا  بعض امواله، انحنى واخذ بيديهما واوقفهما، وعفا عنهما 

 .وسامحهما، وقال لهما، ان الركوع هلل وحده، وال ينبغي لهما الركوع امام احد سوى اهلل
واتباعه في جمع تبرعات إلقامة تمثال نصفي له، ومنع االغنياء من ان يساهم كل واحد  قام اصدقاؤه 0551وفي عام 

منهم بأكثر من فلس، الن األلوف من الناس ارادوا االشتراك في هذا الشرف العظيم، وعندما سأل الملك فردريك الكبير 
 .ولقبه وقطعة من تاجهعن المبلغ الذي يجب ان يتقدم به في هذه المناسبة، قيل له ان يتقدم باسمه 

لقد نصحه . بلغ فولتير الثالثة والثمانين من عمره ، وقد اخذه الشوق والحنين لرؤية باريس قبل موته 0555بداية عام 
االطباء ان ال يخاطر في رحلة متعبة شاقة كهذه، وربما شعر بحقه في ان يموت في باريس التي ابعد عنها مدة طويلة، 

فرنسية ميال  بعد ميل، وعندما وصلت عربته أخيرا  إلى باريس ذهب رأسا  إلى صديق شبابه وسار يجتاز األراضي ال
 ."لقد استهترت بالموت وجئت الراك: "دارجنتال قائال  

وفي اليوم الثاني احتشدت الغرفة بالزوار الذين بلغ عددهم نحو ثلثمئة، فرحبوا بقدومه ترحيبهم بملك، األمر الذي جعل 
بين الذين اتوا ( الفيلسوف والسياسي االمريكي )ب الملك لويس السادس عشر، وكان بنيامين فرانكلين الغيرة تأكل قل

لزيارته مصطحبا  معه حفيده للحصول على بركات فولتير الذي وضع يده النحيلة على رأس الطفل وطلب منه ان يكرس 
 ." اهلل والحرية"حياته إلى 
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القسيس ليسمع اعترافه، وسأله فولتير عمن ارسله، فاجابه ان اهلل قد ارسله،  اشتد به المرض االن إلى درجة استدعاء
 .فسأله فولتير ان يقدم له أوراق اعتماده، وانصرف القسيس من غير ان يغنم بغنيمته

وارسل فولتير بعد ذلك في طلب قسيس آخر، ولكن هذا القسيس رفض تقديم الغفران إلى فولتير ما لم يوقع على اعترافه 
ايمانه بالمذهب الكاثوليكي ايمانا  راسخا ، ولكن فولتير ثارت ثورته لهذا الطلب وكتب بدال  من ذلك بيانا  قدمه إلى و 

اموت على عبادة اهلل، ومحبة اصدقائي، وكراهية اعدائي، ومقتي للخرافات واالساطير : "ذكر فيه( واجنر)سكرتيره 
 . 0555امن والعشرين من فبراير عام ووقع هذا البيان، في الث". الدخيلة على الدين

وعلى الرغم من مرضه وتداعي صحته، فقد سار في عربته إلى األكاديمية الفرنسية وسط الجماهير المحتشدة التي 
 .تسلقت على عربته ومزقت العباءة الثمينة التي اهدتها له كاترين ملكة روسيا إلى قطع صغيرة لتحتفظ بها تذكارا  له

ستقبال العظيم الذي استقبلته به الجماهير من اعظم األحداث التاريخية في ذلك القرن، ولم يجاره في هذا لقد كان هذا اال
 .االستقبال العظيم شخص آخر

وعندما عاد ملك البيان والفصاحة إلى منزله في ذلك المساء كان يقترب من الموت وشعر باالعياء والتعب الشديد، وبانه 
لحيوية المتدفقة التي وهبتها له الطبيعة أكثر من أي انسان اخر، وكافح عندما شعر بالحياة استنفذ النشاط العجيب وا

 .0555تبتعد عنه، ولكن الموت قاهر الرجال استطاع ان يقهره، وتوفي في الثالثين من شهر مايو عام 
به من باريس، لقد رفضت السلطات دفنه في مدفن مسيحي في باريس، ولكن اصدقاءه وضعوه في عربة وخرجوا 

متظاهرين بانه ال زال على قيد الحياة، ووجدوا قسيسا  يفهم ان االحكام الدينية ال تقف في وجه العباقرة، ودفنوه في أرض 
 . مقدسة

اجبرت الجمعية الوطنية التي تألفت بعد انتصار الثورة، لويس السادس عشر على نقل رفاة فولتير إلى  0550وفي عام 
وقام بحراسة رفاته اثناء مروره بباريس طابور يتألف من مئة ألف من الرجال والنساء، بينما اصطف  مدفن عظماء األمة،

 : على جانبي الشارع الذي مر به نحو ستمئة ألف من الجماهير، وكتب على العربة التي حملت جثمانة هذه الكلمات
 ." لقد اعطى فولتير العقل قوة دافعة عظيمة، وأع د نا وهيأنا للحرية"

 .هنا يرقد فولتير: وكتب على قبره هذه الكلمات الثالث
*************************************************************** 

25/5/2105 
 :( 0611 -0211) وقائع حياة نيتشه 

عن أسرته وأهم ما ينبغي أن نذكره . ، ولد نيتشه في ريكن وهي بلدة صغيرة قرب ليبتسج0555أكتوبر من عام  04في 
وهكذا كان . أن أجداده ألبيه، معظمهم من رجال الدين، وكذلك تنحدر امه من أسرة شغل كثير من أفرادها مناصب دينية

، والذي كرس جهد حياته ليوجه إلى الروح الدينية "عدو المسيح"الدين يلعب دورا  أساسيا  في طفولة ذلك الذي أسمى نفسه 
 . مأعنف نقد تعرضت له خالل ألفى عا

ويبدو أن وفاة أبيه وهو في سن الخامسة جعلته يرسم له صورة أسطورية، ويمتدح فيه صفات ال شك أنه لم يلمسها فيه 
عن كثب، فقد عاش نيتشه بعد وفاة أبيه في بيئة نسائية خالصة، والبد أن هذه البيئة لم تكن تروق له، إذا حكمنا على 

 .رأة فيما بعداألمر في ضوء حملة نيتشه العنيفة على الم
وخالل تلك الفترة بدأ اتجاهه . التحق نيتشه بمدرسة بفورتا، ثم غادرها إلى جامعة بون بعد ست سنوات 0545وفي عام 

يتبلور في دراسة اللغويات واآلداب الكالسيكية، وأخذ ينصرف عن الالهوت، بعد ان كان في األصل ينتوي التخصص 
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 . ت، تخللتها فترة خدمة عسكرية انتهت بحادثةوظل نيتشه في الجامعة أربع سنوا. فيه
وفي نفس العام الذي أنهى فيه دراسته الجامعية، ُوعيِّن  أستاذا  لفقه اللغة في جامعة بازل، بعد توصية من أستاذه ريتشل، 

. لجامعيةوهكذا بدأت مرحلة شاذة في حياة نيتشه، هي مرحلة األستاذية ا. الذي وصفه لدى المسئولين هناك بأنه عبقري
وفي هذه الفترة اهتدى نيتشه إلى مصدرين أساسيين من المصادر التي استقى منها تفكيره، ودارت فلسفته حولها، 

  .شوبنهور و فاجنر
وحين نشبت الحرب السبعينية بين ألمانيا وفرنسا، ساهم نيتشه فيها أوال ، فلم يفد منها سوى سلسلة من األمراض التي 

وكان نيتشه في أول األمر متحمسا  لبنى وطنه، . من الجنود المصابين وظل يقاسي منها طوال حياتهانتقلت إليه بالعدوى 
ولكنه حين أدرك أن األلمان هم الذين بدأوا العدوان، حمل على هذه الحرب ونتائجها، وعلى نمو روح التعصب القومي 

 .لأللمان، واحتقارهم للفرنسيين، الذين كان نيتشه دائم اإلعجاب بهم
على أنه حين بدأ ينقطع عن الجامعة، ويطوف أرجاء إيطاليا وسويسرا، كان قد تجاوز مرحلة التاثر المباشر بشوبنهور 

وفاجنر، وبدأت فترة من التأليف العقلي النقدي، ظهر فيها تحرره بوضوح، وبدأ فيها يوجه نقده إلى كل مقومات العصر، 
وانتهى من الثاني في سنة  0555في جزأين بدأ األول في سنة " أقصى حدأمور إنسانية، إنسانية إلى "فظهر له كتاب 

0555. 
، ثم بدأت فترة من التأليف الخصب، ظهر له فيها العلم "الفجر"وفي العام التالي، وفي جو فينيسيا المتحرر، كتب نيتشه 

" أصل نشأة األخالق"و ( 0554" )بمعزل عن الخير والشر"و ( 0554-0556" )هكذا تكلم زرادشت"و ( 0552)المرح 
(0555). 

وفي خالل كل ذلك، كان يعد مواد كتابه األكبر، الذي كان ينوي فيه تدوين خالصة فلسفته بطريقة منهجية منظمة، 
 – 0555" )إرادة القوة"والذي لم تتح له فرصة إتمامه وتنسيقه، فنشر كما تركه ضمن مؤلفاته المختلفة، وأعني به كتاب 

0555). 
الذي عرج !" هو ذا الرجل"عام األخير من حياته الواعية، ظل نيتشه يؤلف بغزارة، وانتهى عهده بالتأليف بكتابه وحتى ال

فيه على شخصيته هو، فتناولها هي وكتاباته بالتحليل، وكأنه لم يشأ أن ينتهى من التأليف دون أن يعرض على الناس 
 . رأيه في نفسه

وبلغ في نقده أقصى الحدود التي يمكن ذهنه أن يبلغها، لم يقو عقله على المضي وعندما وصل تفكيره إلى هذه القمة، 
وصلت منه إلى أصدقائه خطابات  0555ففي ديسمبر سنة . في طريقه، فإذا بأعراض الجنون الحقيقية تظهر عليه

وقصى ". ديونيزوس –ك إنني احب –أريان "، وتلقت كوزيما، زوجة فاجنر، خطابا  منه يقول فيه "قيصر –نيتشه "بإمضاء 
أغسطس سنة  24نيتشه ما يقرب من اثنى عشر عاما  في فيمار بعيدا  كل البعد عن عالم العقالء، إلى أن مات في 

 (.0550 -دار المعارف  –الطبعة الثالثة  –" نيتشه " نوابغ الفكر الغربي  -فؤاد زكريا . د: المصدر .) 0511
*************************************************************** 

25/5/2105 
تنتشر اليوم لتسكن  هذه الروح النضالية والتضحيات الباسلة ضد العدو الصهيوني في قطاع غزة والضفة الغربية

عقول وقلوب جماهير شعبنا الفلسطيني ، هي في نفس الوقت رسالة لطرفي االنقسام تؤكد رفض شعبنا وادانته لكل 
وتناضل ايضا النهاء االنقسام ... رهاب واالعتقال السياسي ومصادرة حرية الرأي والكلمة والمعتقد اشكال القمع واال
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الكارثي الفئوي وادواته وتستبدله بقيادة ديمقراطية منتخبة تحكمها معايير ومرجعية الوطن والوطنية والمواطنة والحرّية 
  ...والديمقراطية والعدالة االجتماعية
*************************************************************** 

25/5/2105 
 .االنقسام فتح االبواب مشرعة امام ما يسمى صفقة القرن وأية خطط تستهدف تصفية قضية شعبنا

*************************************************************** 
25/5/2105 

هل تعتبر كل من حماس وفتح ونذهب صوب ..مخططات التصفية االصرار على االنقسام اسهل الطرق لتمرير 
 المصالحة والصمود؟

 
*************************************************************** 

25/5/2105 
، شكل نقيضا  لكل من حتى اللحظة 8117حزيران  01إن ما جرى من تراكمات سياسية ومجتمعية تفكيكيه منذ 

طني والتطور االجتماعي والسياسي الديمقراطي، حيث سادت حالة من االستبداد والقمع والتخلف صيرورة التحرر الو 
واقع أقرب إلى اإلحباط واليأس وانسداد األفق،  -عاما من االنقسام 00بعد –االجتماعي والركود االقتصادي، كرست 

عية والحريات العامة وحرية الرأي، حيث بات ليس بالنسبة للعملية السياسية فحسب، بل أيضا  بالنسبة لألوضاع االجتما
وبالتالي فاقدا  لدوره أو لحوافزه الذاتية  المواطن الفلسطيني محكوما  بقيود تحد من حريته السياسية والفكرية والشخصية،

قراطي لإلسهام الطوعي الحر في إطار النضال الوطني أو التحرري من ناحية، إلى جانب فقدانه لدوره على الصعيد الديم
 .واالجتماعي والثقافي العام من ناحية ثانية

وهنا بالضبط تحولت المتغيرات السياسية االجتماعية في كل من مجتمع الضفة و القطاع إلى حالة نقيضه للتقدم أو ما 
والقطاع، يمكن تسميته بإعادة إنتاج التخلف والتبعية أو االستتباع، رغم االختالف في شكل الظاهرة ونسبتيها بين الضفة 

في ظل االحتالل، أدت إلى ( فتح وحماس)ذلك إن المتغيرات الناجمة عن الصراع على المصالح الفئوية بين الفريقين 
زعزعة وتفكيك أو إضعاف وعي شعبنا الفلسطيني بأفكاره وأهدافه الوطنية التوحيدية ، كما أضعفت وعيه بوجوده السياسي 

اإلكراهي في المكان بين الضفة والقطاع من ناحية، وبين مخيمات اللجوء االجتماعي الموحد رغم توزعه وتباعده 
والمنافي من ناحية ثانية ، وذلك عبر سعي حركة حماس لتكريس الهوية الدينية أو هوية اإلسالم السياسي بديال  للهوية 

توافق مع السياسات الوطنية الفلسطينية، في مقابل ممارسات حركة فتح وحكومة رام اهلل التي تصب في مجرى ال
األمريكية اإلسرائيلية والعربية الرسمية ، بحيث يمكن االستنتاج ، بأن كل من حركتي فتح وحماس ، تقدم للشعب 

أسوأ صورة ممكنة عن حاضر ومستقبل المجتمع الفلسطيني المحكوم ، بصورة إكراهية ، ( وللشعوب العربية)الفلسطيني 
والقهر والقمع واالستالب وهي مفاهيم وأدوات لن تحقق تقدما  في سياق الحركة  بأدوات ومفاهيم التخلف واالستبداد

 التحررية الوطنية بل على النقيض من ذلك ستعزز عوامل انهيارها واالنفضاض الجماهيري عنه
*************************************************************** 

61/5/2105 
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لت المتغيرات السياسية االجتماعية في كل من مجتمع الضفة و القطاع إلى حالة في ظل االنقسام وبسببه ،تحو 
للتقدم أو ما يمكن تسميته بإعادة إنتاج التخلف والتبعية أو االستتباع، رغم االختالف في شكل الظاهرة ونسبتيها  نقيضه

في ظل ( فتح وحماس)بين الفريقين  بين الضفة والقطاع، ذلك إن المتغيرات الناجمة عن الصراع على المصالح الفئوية
 .االحتالل، أدت إلى زعزعة وتفكيك أو إضعاف وعي شعبنا الفلسطيني بأفكاره وأهدافه الوطنية التوحيدية

*************************************************************** 
61/5/2105 

ل، أدى إلى تفكيك وعي شعبنا الفلسطيني بهويته االنقسام والصراع على المصالح بين فتح وحماس في ظل االحتال
 وأهدافه الوطنية التوحيدية

*************************************************************** 
61/5/2105 

الوضع الفلسطيني المنقسم الراهن يشير إلى أن السياسة باتت فنًا للفوضى أو الموت البطيء بداًل من فن إدارة 
 .12وطني واالجتماعي، وهي حالة يمكن أن تؤدي إلى نكبة أشد خطرًا وعمقًا من نكبة الصراع ال

*************************************************************** 
61/5/2105 

 يا وطني.. نحن االثنان بال وطن .وكأنك تبحث في قلبي عن وطن أنت ليؤويك.. وكأنك غربة، يا وطني 
*************************************************************** 

61/5/2105 
أحرص على تسجيل موقفي عبر كتاباتي ألتحدى من خاللها عوامل االحباط واليأس ..االنسان موقف 

 .واالنتهازيين من حولي
*************************************************************** 

61/5/2105 
وفق مخطط امريكي " تبرعها دعمها الكاذب "ة مسخ ، عميلة لالمريكان والصهاينة، وال يشرفني قطر دويلة رجعي
 . لغزة وجامعة االقصى

*************************************************************** 
61/5/2105 

الذي  ي التحرري الديمقراطينعم لكل خطوة على طريق انهاء االنقسام واستعادة النظام السياسي الفلسطيني الوطن
يضمن االختالف والصراع السياسي الداخلي ضد مخاطر انزالق اليمين الليبرالي واليمين الديني وتحجيم هيمنة ثنائية فتح 

وحماس المستمرة لحساب مصالحهما الفئوية األنانية حتى اللحظة ، ومواصلة النضال الديمقراطي الداخلي ضد كل 
 -بصورة مباشرة أو غير مباشرة–المؤدية الى مزيد من الهبوط السياسي الذي يتقاطع أو يتطابق  المؤشرات واالحتماالت

ية والبيروقراطية والطفيلية في فلسطين ، ومع ومع معطيات ومصالح القوى الكومبرادور " صفقة ترامب " مع ما يسمى 
وغيرهم بمثل ما يقترب من التقاطع أو التوافق  سياسات الرجعية العربية او الصهاينة الجدد في قطر والخليج والسعودية

والخضوع لشروط التحالف االمبريالي الصهيوني ، ما يعني أن الجوهر الطبقي والسياسي لحركتي فتح وحماس هو جوهر 
ة واحد رغم االختالف الشكلي الظاهري بينهما ، فهل تبادر القوى والفصائل اليسارية الى استعادة تاريخها وروحها الثوري
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الذي  -ومن ثم صياغة رؤيتها وبديلها السياسي والكفاحي والديمقراطي المطلبي ، وااللتحام في مسامات جمهورها 
 للنضال المشترك ضد هذه المخاطر الكارثية التي تحيق بقضيتنا وحقوقنا التاريخية ومستقبل شعبنا؟؟؟-ينتظرها بشوق 

*************************************************************** 
0/5/2105 

عاما من االنقسام يعيش أبناء شعبنا الفلسطيني واقعا مؤلما وبائسا أقرب إلى اإلحباط واليأس وانسداد  00بعد 
 . األفق

*************************************************************** 
0/5/2105 

الهدف ، اما في ظل االنقسام الفلسطيني بين حماس وفتح منذ تأسيس الحركة الصهيونية تصارعت احزابها نحو 
 !!فقد ضاع الهدف ؟

*************************************************************** 
0/5/2105 

ليست سوى جهد " اتفاقات مصالحة" غياب النظام الوطني الديمقراطي الفلسطيني يعني أن كل ما تم أو سيتم من 
 .ضائع

*************************************************************** 
0/5/2105 

وثائق المصالحات المتكررة لم تعد اليوم محل سخرية أبناء شعبنا فحسب، بل باتت لديهم مصدرًا لمزيد من 
 . عوامل القرف واالحباط واليأس

*************************************************************** 
2/5/2105 

 ....سؤال حول العالقة المتبادلة بين الحزب والمجتمع واالخالق ؟

هل األخالق جزء من الحيز السياسي والمجتمعي : ال بد من طرح السؤال التالي... في محاولتي االجابة على هذا السؤال
نعم : ه حيز ثوري؟ الجواب والتنظيمي؟ وهل عليها الخضوع العتبارات ومكونات هذا الحيز واالنطباع بطابعه لمجرد أن

البد من تطابق العالقة المتبادلة بين السياسة والحزب والمجتمع من ناحية واألخالق من ناحية ثانية ، وأن تتطابق ... 
سة اليومية العالقات السياسية الرفاقية والمجتمعية مع األخالق المجتمعية المحترمةالتي يتوجب تجسيدها عبر الممار 

كانت األحزاب الثورية أو اليسارية ترمي إلى تحرير اإلنسان وتحقيق ذاته، فهي إذن مطالبة قبل غيرها  لرفاقنا ، فإذا
بموقف أخالقي، موقف طبقي من األخالق يهدف إلى خدمة الثورة التحررية الديمقراطية وتحقيق أهدافها في تحرير بعدما 

رشاد الواعي والعميق بالنظرية الماركسية ومنهجها المادي فشلت البورجوازية وعجزت عن أداء هذه المهمة، وذلك باالست
 .الجدلي في تحليل الواقع وصيرورته المستقبلية

*************************************************************** 
2/5/2105 

 .... عن التخلف االجتماعي

مط وجود مميز له دينامياته النفسية والعقلية ن -مصطفى حجازي.كما يقول د –يعاش التخلف على المستوى االنساني 
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فهو يعزز . واالنسان المتخلف، منذ أن ينشأ تبعا لبنية اجتماعية معينة، يصبح قوة فاعلة ومؤثرة فيها. والعالئقية النوعية
السبب والمسبب العالقة إذآ جدلية بين . هذه البنية ويدعم استقرارها، بمقاومة تغييرها، نظرا الرتباطها ببيئته النفسية 

مما يحتم علينا االهتمام بهما كليهما عند بحث حالة أحد المجتمعات المتخلفة، ( البنية والنمط االنساني الذي ينتج عنها)
بغية وضع الخطط والرؤى النهضوية التقدمية الديمقراطية العربية الكفيلة بخروج مجتمعاتنا مما أسميه اعادة انتاج التخلف 

 .ي والقومي الديمقراطي المنشودصوب النهوض الوطن
*************************************************************** 

2/5/2105 
، أو في نضالنا وصراعنا الطبقي الديمقراطي  سواء في نضالنا التحرري ضد التحالف االمبريالي الصهيوني
م بها نحو الحداثة بكل مفرداتها ومفاهيمها العقالنية االجتماعي الداخلي، فان مجتمعاتنا بحاجة ماسة إلى مهماز يتقد

المتمثلة في حرية الفرد والمواطنة والديمقراطية والعلمانية ، وهي وجوه لعملة واحدة ، وبدون ذلك لن نستطيع أن ندخل 
( مستبدين  شيوخ قبائل وامراء وملوك عمالء ورؤساء) الحداثة ونحن عراه ، متخلفين وتابعين ومهزومين يحكمنا الميت

فما ...،ففي مثل هذه االوضاع يحكمنا الماضي أكثر من المستقبل(النهوض الوطني والقومي الديمقراطي) أكثر من الحي
هي قيمة الحياة والوجود ألي مثقف ديمقراطي ان لم يكن مبرر وجوده تكريس وعيه وممارساته في سبيل مراكمة عوامل 

 .والتحريض عليهم لدفنهم الى األبد-لتبعيةانظمة التخلف وا -الثورة على األموات 
*************************************************************** 

2/5/2105 
امراء "شيوخ قبائل و) لن نستطيع أن ندخل الحداثة ونحن عراه ، متخلفين وتابعين ومهزومين يحكمنا الميت

 .أكثر من الحي( عمالء" وملوك
*************************************************************** 

2/5/2105 
مجتمعاتنا بحاجة إلى مهماز يتقدم بها نحو الحداثة بكل مفاهيمها العقالنية المتمثلة في حرية الفرد والمواطنة 

 .والديمقراطية والعلمانية
*************************************************************** 

2/5/2105 
 ..... إشكاليات الديموقراطية في العالم العربي

 . فالحديث عن اشكاليات الديموقراطية في العالم العربي ال يرادف الحديث عن مشكالتها. ال بد  أوال  من ايضاح داللي
 .فالمشكلة هي التعريف كل مسألة يمكن االجابة عنها، بعد الدرس والتقصي، بطريقة علمية او برهانية

شكالية بالمقابل هي كل مسألة او مجموعة مسائل تكتنف االجابة عنها صعوبات و تبدو قابلة ألجوبة متعددة، و لكن اال
 .بل احيانا متناقضة

االشكالية ،بخالف المشكلة، ال تتحرى عن جواب، وكم باألولى عن جواب يقيني، بقدر ما تعنى بصياغة السؤال و 
 .ث عن جواب او اجوبة، عنهلى مجال الوعي و بالتحريض عن البحبسوقه ا

يلوح ان واحدة من أكثر االشكاليات إلحاحا  اليوم هي اشكالية  -ودعك من السياسية -في الساحة الثقافية العربية
الديموقراطية،و التوكيد على الطابع االشكالي يجد تبريره هنا في كون الديموقراطية يـرفع شعارها و يتم الترويج لها في 
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 . ليوم كما لو انهاايديولوجيا خالصية جديدةالعالم العربي ا
يراهنون اليوم على الديموقراطية مثلما راهنوا في االمس على االشتراكية، وقبل االمس  -أو مثقفوهم باألولى–فالعرب 

 . على الوحدة
لغربي، و بغزارة ففي مواجهة تحدي التخلف وذل الجرح النرجسي الذي مازال ينزف بال التئام منذ اكتشاف واقعة التقدم ا

متزايدة طردا مع تعمق الهوة التي تفصل المجتمعات العربية عن المجتمعات المنتجة للحداثة و المستقبلة لها على 
الى كلمة  -بعد فشل االيديولوجيات القومية و اليسارية الثورية-السواء، تم تحويل الديموقراطية في المخيال العربي

ثة المستغلقة و لتحقيق نقلة عجائبية، بال مجهود و ال كلفة و ال زمن ، من واقع التأخر بديلة لفتح مغارة الحدا" سمسم"
 .الى مثال التقدم

 : اإلشكاليات حول المسألة الديموقراطية في العالم العربي
 :إشكالية المفتاح والتاج: أوال  

ان الديموقراطية هي، على العكس من  هل الديموقراطية هي المفتاح السحري التي نفتح به جميع االبواب المقفلة، ام
 ذلك، التاج الذي يتوِّج التطور العضوي للمجتمع المعني و ينهض مقياسا  على مستوى تطوره؟

 هل الديموقراطية شرط مسبق ام هي أيضا  نتيجة و حصيلة لتطور مجتمع بعينه؟: بعبارة اخرى
فصل الشرط عن النتيجة  -وقراطية سيرورة من هذا القبيلوالديم -و بديهي انه ال يمكن في اية سيرورة تاريخية عضوية

 . و النتيجة عن الشرط
و لكن النظرة االيديولوجية الخالصية، التي تجعل من الديموقراطية مفتاحا  فاتحا  لجميع االبواب، تفسخ العالقة الجدلية 

 –دار الساقي  –جورج طرابيشي  –ة والحداثة والممانعة العربي.. هرطقات : كتاب: المصدر. )بين الشرط و النتيجة
 (.عن الديموقراطية والعلمانية 2100الطبعة الثالثة 

*************************************************************** 
2/5/2105 

بوصلة شعبنا ضد المحتل الصهيوني وصفقة القرن ، االدانة لفصل القضايا اإلنسانية عن القضايا السياسية في 
 ..ال لدويلة غزة المسخ.. غزة

*************************************************************** 
6/5/2105 

  .......رفاقي وأصدقائي
، وتفكيكها ندعو احزاب وفصائل اليسار العربي إلى مراجعة المفاهيم وتأملها بالمعنى التجريدي المعرفي.. تعالوا معا

عادة بنائها أو تكوينها بم عادة صياغته في الواقع المعاصر بما يرسخ الوعي في وا  ا يوفر إمكانية التعمق في المفهوم وا 
عقول واذهان االعضاء ويقطع خط الرجعة على كل اشكال التذيل والشللية والتخلف الفكري من جهة وبما يلبي احتياجات 

ضال التحرري والتغيير الثوري تحريرا  من الحزب ومصالح الجماهير الشعبية من جهة ثانية ، إذ ال يمكن أن يكون الن
ال إذا كانت األحزاب أو الجماعات التي تقوم به قد تغيرت هي نفسها وتحررت من تلك القيود بما قيود الخارج والداخل ، ا

ل يوفر لديها الجرأة المعرفية والسياسية لممارسة النقد الذاتي الموضوعي لموروثنا السياسي واالجتماعي والثقافي وك
االوضاع التنظيمية الجامدة البيروقراطية واالنتهازية التي تقدس هذا الفرد او ذاك بصور انتهازية مرفوضة ومدمرة للحزب 
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ومبادئه، بدون ذلك ال يكون التغيير إال تحريكا للمستنقع، صوب المزيد من التردي والهبوط وعزلة الحزب وفقدانه 
 .لجماهيره ومصداقيته تمهيدا النهياره

*************************************************************** 
6/5/2105 

 ...خاطرة غامرة بمشاعر الحزن واألسى

استبدلت المصلحة الوطنية العليا برؤاها  -في فتح وحماس  -باتت قضيتنا الفلسطينية اليوم محكومة لقيادات سياسية
لصراع بين األخوة األعداء في فلسطين ، انتقلت قضيتنا من التسوية وبمصالحها الخاصة ، ففي ظل استمرار االنقسام وا

" صفقة العصر " الى التصفية، خاصة مع موقف العدو االمريكي المتماهي مع الصهاينة من خالل طرحه لما يسمى 
 .!!!حيث يرقص عدونا اإلسرائيلي طربا بهذا المصير الذي لم يستطع تحقيقه في كل حروبه ضدنا ؟؟

نضالية وحدوية وديمقراطية ماضية ، ولكن في وضع مؤسف  رى نستعيد نحن الفلسطينيون أطياف ذكرياتومرة أخ
عنوانه عجز وتفكك قوى اليسار الفلسطيني وفقدانها لتأثيرها ومصداقيتها وفشلها حتى اللحظة في تأسيس وبلورة التيار 

ياسية الجماهيرية النهاء ودفن االنقسام ، في مقابل الوطني التقدمي الديمقراطي الذي يمكن ان يوفر عناصر القوة الس
تزايد الصراع بين قطبي الصراع فتح وحماس على السلطة والمصالح ، وانسداد األفق السياسي بالنسبة للدولة أو المشروع 

شيء سوى  ما هي تلك الغنيمة الهائلة التي يتنازع قطبي الصراع المتصادمين عليها؟ ال: الوطني ال فرق ، والسؤال هو
نما هزيمة .. مزيد من التفكك واالنهيارات والهزائم  فالحرب بين الفلسطيني والفلسطيني لن تحقق نصرا ألي منهما ، وا 

  .جديدة لمن يزعم انه انتصر ، يؤكد على هذا االستنتاج الواقع الراهن الذي يعيشه أبناء شعبنا في الوطن والشتات
*************************************************************** 

6/5/2105 
 

صفقة " في ظل استمرار االنقسام وبسببه قد تنتقل قضيتنا الى مرحلة التصفية، خاصة من خالل طرح ما يسمى 
 .االمريكية الصهيونية"العصر 

*************************************************************** 
6/5/2105 

 ن الوطن العربي في هذه المرحلة ؟ماذا يجري في بلدا

مة لألديان والطوائف والحركات اإلسالموية  في خضم فوضى األجندات المحلية واإلقليمية، التنافسية بين الدول الُمست خد 
، كان الضحية األولى واألهم هو فكرة المواطنة والتعايش ...(الخالفة، األسلمة، الجهاد،)التي يدعو كل منها لفكرة معينة 

داخل أوطان ما زالت في طور التشكل، وما زالت األسس المدنية والدستورية والمواطنية المكونة لها غير متبلوره أو 
ال مطبقة فعليا  على جميع المواطنين ، على الرغم من صياغة بعض النصوص الدستورية أو القوانين في بعض الدول، إ

 .أنها ظلت حبرا  على ورق
د كاملة على األقل اشتغلت الطائفية اإلقليمية واإلسالمويات المحلية على تحطيم فكرة الدولة وهكذا وخالل أربعة عقو "

المواطنية، وعلى اختطاف المجال العام باسم الدين، وعلى تديين كل الممارسات السياسية واالجتماعية والثقافية، بحسب 
" سيرورة التطرف"كان ذلك جزءا من . ء من البلد أو ذاكالجهة صاحبة النفوذ والسيطرة في هذا البلد أو ذاك، أو هذا الجز 

 .التي نقطف حصادها اليوم



287 

 

علينا أن نعترف أن . لذلك ال يمكن محاصرة هذا التطرف عبر محاصرة العناصر والمنظمات واألحداث المتطرفة
ُمستبطنة في معظم المطلوب هو أكبر من ذلك وأخطر بكثير، وله عالقة بمعالجة مناخ التطرف وجذوره وخطاباته ال

 .مجاالت اشتغال السياسة واالجتماع والثقافة والدين
يدفع هذا وغيره كثير إلى فتح ملف في غاية األهمية وهو إحالة مسؤولية مواجهة التطرف وسيروراته إلينا جميعا وليس 

فكر االستئصال  حصرها بالحكومات، فالمجتمعات عمليا وأوال وآخرا هي الخاسر األكبر من وقوع المجتمع ضحية
 ."والتصفية

فمنذ منتصف القرن العشرين إلى يومنا هذا ، بقي مفهوم المواطنة في مجتمعاتنا العربية محصورا  في إطار نخبة من 
المثقفين ، في ظل هيمنة أنظمة رجعية تابعة أو أنظمة وطنية شمولية مستبدة ، األمر الذي أدى إلى ضعف انتشار هذا 

ود إلى األدبيات الفكرية والسياسية حتى منتصف القرن العشرين، نجد أن المفهوم السائد هو مفهوم المفهوم ، فعندما نع
الرعية ، بمعنى أن الناس رعايا للخليفة أو اإلمام أو السلطان أو الملك أو األمير ، وظل هذا المفهوم ساريا  حتى بعد قيام 

رعايا السلطة أو نظام الحكم أو  –وحتى المرحلة الراهنة –الشعوب ، حيث بقية الناس أو " الجمهورية " وانتشار األنظمة 
 -، وهي رعية "الخليفة"الجماعة اإلسالمية أو " أمير"على وجه الدقة رعايا للملك أو الرئيس أو الحاكم او ما يسمى 

ألمر الذي يدفع بقسم كبير محكومة بكل مظاهر االستبداد والقمع واالستغالل واإلفقار والبطالة، ا -خاصة الشرائح الفقيرة 
من هذه الشرائح التشبث بالنظام الحاكم أو الخوف منه واالستسالم له، لتأمين لقمة عيشه ووظيفته، أو االلتحاق 

بالجماعات والحركات اإلسالموية بوهم الخروج من اوضاعهم البائسة، خاصة في ظل المأزق السياسي االجتماعي 
جمل اطراف ومكونات حركة التحرر العربية، التي باتت اليوم عاجزة ومعزولة عن االقتصادي الراهن، الذي تعيشه م

جماهيرها، األمر الذي عزز من سيطرة الطغيانين الرئيسيين في المجتمعات العربية، األنظمة الحاكمة وجيوشها من جهة، 
 ...راطية التقدمية العربيةوجماعات اإلسالم السياسي من جهة ثانية، دون أي تأثير فعال للقوى الوطنية الديمق

*************************************************************** 
 
6/5/2105 

 ....للنقاش والتفاعل....عن سقوط الحداثة في مجتمعاتنا ..رفاقي وأصدقائي األعزاء 
والمواطنة والمساواة ،إال أنني أرى  رغم كتاباتي عن الحداثة ودعوتي المتالك مضامينها النهضوية في الحرية والديمقراطية

أنها تعثرت في مجتمعاتنا العربية واإلسالمية إن لم تكن سقطت سقوطا مدويا بسبب غياب أو عجز وقصور األحزاب 
الديمقراطية والتقدمية،إلى جانب ضعف تأثير الرؤى العقالنية الحداثية لعدد غير قليل من المفكرين العرب، عالوة على 

االستبداد، وعمق وتجذر التخلف الذي يعاد إنتاجه وتجدده اليوم في مجتمعاتنا بصور بشعة حالت وما تفشي مظاهر 
ما "وهذا ال يعني أنني أنحاز معرفيا إلى ما يسمى بـــ ..زالت دون أي نضج يتفاعل مع مفاهيم التنوير والحداثة والعقالنية

الدعوة إلى امتالك مفاهيم الحداثة باعتبارها الحل األمثل  التي أرفضها تماما مع إصراري الدؤوب على" بعد الحداثة
 ..لنهضة شعوبنا وتقدمها

*************************************************************** 
5/5/2105 

  : نشأة الحداثة

ية، من خالل ثالث نشأت الحداثة بعد أن تخلى الفكر الفلسفي عن االرث االقطاعي وموروثاته وافكاره الغيبية الرجع
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 - :هاشم صالح. كما يقول د-إشراقات رئيسية 
 .االشراقة األولى حصلت في القرن السادس عشر، أو ما يطلق عليه عصر النهضة واإلصالح الديني، عصر لوثر

وهو عصر الثورة العلمية األولى، أي عصر غاليليو وديكارت وكيبلر وكذلك : والثانية حصلت في القرن السابع عشر
باختصار إنها ثالثة قرون . عصر سبينوزا واليبنتز ، وكل أولئك الذين مهدوا الطريق للتنوير الكبير والثورة الفرنسية

 . ريخ الغرب والعالم كلهحاسمة في تا
 .أما االشراقة الثالثة ، فقد حصلت في القرن الثامن عشر، عصر التنوير

 :تاريخهم إلى ثالث حقبات رئيسية ولهذا السبب أجمع المفكرون األوروبيون على تقسيم
الرومانية القديمة، امتدت من القرن الخامس قبل الميالد إلى القرن الرابع أو الخامس بعده أي  -العصور اليونانية1- 

 .(المرحلة العبودية)طيلة ألف سنة 
ر أو الخامس عشر أي فالعصور الوسطى المسيحية، امتدت من القرن الخامس بعد الميالد وحتى القرن الرابع عش2- 

قبل عصر النهضة كانت ثقافة العرب وتقنياتهم تتفوق على ثقافة األوروبيين وتقنياتهم كما يقول )طيلة ألف سنة أيضا 
أصبح التفوق األوروبي على العرب والصينيين وسواهم واضحا  0511ولكن بدءا من عام . المؤرخ الفرنسي جان دوليمو

 .(ال لبس فيه وال غموض
هنا إلى أننا كعرب خسرنا المعركة منذ ان كانت حركة العلم والفلسفة قد توقفت عندنا ودخلنا في عصور االنحطاط أشير 

 .الطويلة المتصلة حتى اللحظة
: ا  رابع.. الحداثة االقتصادية : ثالثا  .. الحداثة الفلسفية: ثانيا  .. الحداثة المادية أو العلمية والتكنولوجية: أوال  : أنواع الحداثة

: خامسا  (. 0555)، فالفرنسية (0555)، فاألميركية (0551)اإلنجليزية : الحداثة السياسية المتمثلة بالثورات الثالث
ثم جاء التنوير بعده لكي يطرح القشور من الدين . مدشن حركة اإلصالح الديني في أوروبا، مارتن لوثر: الحداثة الدينية

خالقي فقط ولكي يقدم البديل المقنع عن التزمت األصولي السائد والنزعات الطائفية وال يبقي إال على الجوهر الروحي واأل
 .البغيضة التي تفتك اآلن بكل مجتمعات العرب واإلسالم فتكا ذريعا  

والدة الذاتية واالستقالل المضطرد للفرد، وحرية التفكير، : من الواضح أنه يوجد بين كل هذه الحداثات شيء مشترك
النقد والنقد الذاتي، والدفاع عن حقوق اإلنسان، فالحداثة هي الرؤية الثقافية والفلسفية الجديدة للعالم، الحداثة  والقدرة على

 .آذنت بميالد نظام معرفي ليبرالي جديد في أوربا الحديثة
صناعي الرأسمالي إن انتقال مجتمع أوروبا الغربية من النمط الزراعي اإلقطاعي البدائي محدود األفق إلى المجتمع ال- 

 .المتطور النهائي األفق
*************************************************************** 

5/5/2105 
في ضوء الحداثة والتنوير دخلت أوروبا إلى عصر النهضة والديمقراطية الليبرالية وتداول السلطة 

 . وحرية الرأي والكتابة والمعتقد
 

*************************************************************** 
 
4/5/2105 
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وُتعتبر . هو زعيم الفكر السوفسطائي في القرن الخامس قبل الميالد (م.ق 181 -م .ق 127)بروتاغوراس 
كان يعتقد أن اإلنسان هو مقياس كل شيء، أي أن الخير والشر الصح والخطأ، كلها . أفكاره أساس أفكار السوفسطائيين

ن ُتحدد بحسب حاجات الكائن البشري ، وهو أول فيلسوف في التاريخ يضع األساس النظري للمساواة بين الناس، يجب أ
وأول من أرسى القاعدة التي تقول إن الناس هم الذين يصنعون مجتمعهم على أساس من عقولهم وحدها، وليس على أي 

 . أساس آخر
ذا ما تم التخلي عنها، . ق ما هو عادل ونبيل ومفيد في المجتمعإن القوانين تهدف إلى تحقي(: "بروتاغوراس)قال  وا 

وبالتالي التخلي عن حياة اجتماعية تقوم على التعاون، وكان لدى كل فرد القدرة على أن يفعل ما يريد، فليس فقط 
نما ال تعود حياة أفراده تختلف عن حياة الحيوانات البرية  ".يتالشى المجتمع، وا 

*************************************************************** 
4/5/2105 

تعثرت في مجتمعاتنا ( المواطنة والديمقراطية والمساواة والحريات الفردية )  أعتقد أن مفاهيم وقيم الحداثة
،إلى العربية واإلسالمية إن لم تكن سقطت سقوطا مدويا بسبب غياب أو عجز وقصور األحزاب الديمقراطية والتقدمية

جانب ضعف تأثير الرؤى العقالنية الحداثية لعدد غير قليل من المفكرين العرب، عالوة على تفشي مظاهر االستبداد، 
وعمق وتجذر التخلف الذي يعاد إنتاجه وتجدده اليوم في مجتمعاتنا بصور بشعة حالت وما زالت دون أي نضج أي 

 .يةتفاعل ملموس مع مفاهيم التنوير والحداثة والعقالن
*************************************************************** 

4/5/2105 
عن الحرية ضد كل مظاهر .. الحديث عن الحداثة هو حديث عن النور والتنوير ضد الظالم والتخلف

يار لنا سوى حديث عن الديمقراطية والمواطنة والنهضة ضد التخلف والجمود، لذلك ال خ.. وأساليب االستبداد والقمع
مواصلة النضال الديمقراطي لتحقيق وتطبيق مفاهيم الحداثة ومنطلقاتها العقالنية التقدمية الديمقراطية ، الكفيلة وحدها 

 .بضمان حرية االنسان العربي كشرط رئيسي لنهوض مجتمعاتنا وتحررها وتطورها السياسي والمجتمعي
*************************************************************** 

4/5/2105 
األساس الذي تقوم عليه الحداثة هو العقالنية فالعقل المتحرر من كل سلطان هو معيار أهل 

 .الحداثة بل هو السلطان الحاكم على األشياء
*************************************************************** 

5/5/2105 
اد رفيقنا القائد المناضل الجبهاوي الشهيد الغائب الحاضرفي الستشه 19تساؤالت عشية الذكرى 

 ........عقول وقلوب رفاقه ومحبيه في ارجاء الوطن العربي غسان كنفاني
 

ماذا لو كان رفيقنا القائد الجبهاوي المناضل واالديب المبدع والمثقف الماركسي الشهيد غسان كنفاني على قيد 
صا عادية ويحدق في خيبة غير عادية في ظل وظالم هذه الحالة من االنقسام وتشتت يعتكز ع"الحياة وعاد إلى الوطن 
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الهوية والشعب والقضية ؟ ماذا لو التقى برفاقه بدوافع الحنين إلى ذكريات الماضي النضالي المجيد لفصائل اليسار 
كات الرجعية اليمينية ورفض اي عموما والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين خصوصا عبرمواقفها المبدأية ضد القوى والحر 

شكل من اشكال التحالف معها بمختلف تالوينها ومسمياتها السياسية والدينية ؟ ماذا لو ألقى في جمع غفير منهم كلمة 
وما عاد يكترث .. دون أن يعرف أن معظمهم ما عاد يكترث بأعماله وال باستلهامها أو االهتداء بها حتى لو عرفها 

ركسي ومنهجه المادي الجدلي وبالمبادئ الثورية الوطنية والقومية واألممية التي استشهد من أجلها غسان أيضا بالفكر الما
اإلجابة برسم رفاقي القابضين على جمر المبادىءوالمنطلقات االساسية لالسترتيجية السياسية الفكرية التنظيمية .... ؟ ..!

ئد المناضل الماركسي الشهيد غسان ، والتي حددت بوضوح معسكر للجبهة الشعبية التي ساهم في صياغتها رفيقنا القا
 ..والرجعيه العربيه ..الصهيونيه االمبرياليه .. االعداء 

*************************************************************** 
5/5/2105 

لغائب الحاضرفي الستشهاد رفيقنا القائد المناضل الجبهاوي الشهيد ا 19تساؤالت عشية الذكرى 
 ........عقول وقلوب رفاقه ومحبيه في ارجاء الوطن العربي غسان كنفاني

 
ماذا لو كان رفيقنا القائد الجبهاوي المناضل واالديب المبدع والمثقف الماركسي الشهيد غسان كنفاني على قيد 

م هذه الحالة من االنقسام الكارثي يعتكز عصا عادية ويحدق في خيبة غير عادية في ظل وظال"الحياة وعاد إلى الوطن 
الذي فكك مجتمعنا ووحدتنا الوطنية وشتت الهوية والشعب والقضية ؟ ماذا لو التقى برفاقه بدوافع الحنين إلى ذكريات 
الماضي النضالي المجيد لفصائل اليسار عموما والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين خصوصا عبرمواقفها المبدأية ضد 

ت الرجعية اليمينية ورفض اي شكل من اشكال التحالف معها بمختلف تالوينها ومسمياتها السياسية والدينية القوى والحركا
؟ ماذا لو ألقى في جمع غفير منهم كلمة دون أن يعرف أن معظمهم ما عاد يكترث بأعماله وال باستلهامها أو االهتداء 

سي ومنهجه المادي الجدلي وبالمبادئ الثورية الوطنية والقومية وما عاد يكترث أيضا بالفكر المارك.. بها حتى لو عرفها 
اإلجابة برسم رفاقي القابضين على جمر المبادىءوالمنطلقات االساسية .... ؟ ..!واألممية التي استشهد من أجلها غسان 

المناضل الماركسي الشهيد  لالسترتيجية السياسية الفكرية التنظيمية للجبهة الشعبية التي ساهم في صياغتها رفيقنا القائد
 والرجعيه العربيه ..الصهيونيه االمبرياليه .. غسان ، والتي حددت بوضوح معسكر االعداء 

*************************************************************** 
5/5/2105 

 ....عاما على استشهاد رفيقنا القائد الخالد غسان كنفاني 19
ما من استشهادك رفيقنا القائد المثقف العضوي والروائي المبدع غسان ، باتت قضيتنا اليوم بعد ستة واربعين عا

محكومة لقيادات سياسية استبدلت المصلحة الوطنية العليا برؤاها وبمصالحها الخاصة ، ففي ظل تفكك وتخلف وخضوع 
المذهبية الدمويةحيث لم تعد القضية /النظام العربي للتحالف االمبريالي الصهيوني ، وتفاقم الصراعات الطائفية 

الفلسطينية قضية مركزية في اذهان شعوبنا العربية ، وفي ظل استمرار تكريس االنقسام والصراع على المصالح الفئوية 
بين حركتي فتح وحماس وتزايد انتشار مظاهر االحباط واليأس في اوساط شعبنا ، يحتفل عدونا اإلسرائيلي الغاصب بقيام 

ومرة أخرى نستعيد نحن الفلسطينيون في الذكرى السبعين للنكبة ، أطياف ذكريات ماضية ، ولكن في وضع  دولته،
وانسداد األفق السياسي بالنسبة للدولة أو المشروع الوطني ال فرق ، " تزايد الصدام بين قطبي الصراع"مؤسف عنوانه 
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الصراع المتصادمين عليها؟ ال شيء سوى مزيد من التفكك ما هي تلك الغنيمة الهائلة التي يتنازع قطبي : والسؤال هو
نما هزيمة جديدة لمن يزعم انه .. واالنهيارات والهزائم  فالحرب بين الفلسطيني والفلسطيني لن تحقق نصرا ألي منهما ، وا 

 .المجد والخلود لك ولكل شهداء شعبنا..انتصر
*************************************************************** 

5/5/2105 
الستشهاد رفيقنا المناضل القائد الجبهاوي االديب والروائي والفنان غسان  19عشية الذكرى 

 ...كنفاني
لن يكون الكفاح الفلسطيني مجديا ، إال إذا كان كفاح مواطنين حررت :" نحن مع غسان حينما يقول ما معناه 
ماركسي جديرا  باسمه إال إذا كان واجبه التحريض على هذه اإلرادة وخلق إرادتهم وعقولهم، ولن يكون القائد الوطني ال

أشكال سياسية بال مراتب وبال رعية وأعيان أو محاسيب أو شلل داخل الحزب ، إذ أن استمرار هذا الوضع لن ينتج سوى 
 ".قيادة رخوة عاجزة وغير متجانسة ستدفع بالحزب إلى مزيد من التفكك والخراب 

*************************************************************** 
5/5/2105 

ليرى  -اليوم  -غسان كنفاني الشهيد ماذا لو عاد القائد الجبهاوي المثقف العضوي والروائي الكبير
بأم عينيه مدى انحطاط واستسالم وخضوع معظم النظام العربي للمخطط االمبريالي الصهيوني عموما ودويالت 

نة العرب المسلمين في الخليج والسعودية خصوصا لتصفية قضيتنا وتحطيم وحدة شعبنا ونضاله؟ وجواب رفيقنا الصهاي
القائد الشهيد غسان أن الطريق الى القدس يجب ان تمر اوال عبر تحرير العواصم العربية واسقاط انظمة التخلف والعمالة 

 ....ارب معهم تحت اي ذريعة او مبرروادانة كل من يفكر من الفلسطينيين بالتحالف او التق
*************************************************************** 

5/5/2105 
كل من يسأل يعرف ويجهل بأنه لو لم يعرف شيئًا لما استطاع السؤال ، ولو عرف كل شيء لما 

 .احتاجه ، فالسؤال ينطلق من المعرفة ويعود إليها
*************************************************************** 

5/5/2105 
 اشارة صريحة...غازي الصوراني 

نا بصورة  مريعة  ومقلقة في هذه المرحلة التي تغيرت  أشير إلى انحسار دور هذا المثقف العضوي الماركسي في بالد 
مصالح الشخصية االنتهازية والفردانية، حتى أصبح لها فتقدمت قيُم النفاق  السياسي والتلفيق  الفكري وال"فيها مراتُب القيم   

ُمنّظروها ومشّرعوها الذين صنعتهم انساُق وآالُت السلطة أو النظام الرسمي ، أو أولئك الذين صنعتُهم وأفسدتُهم منظمات 
NGO S  نا الراهن في فلسطين  عبر مروجي ما يسمى -على سبيل المثال وليس الحصر–كما هو الحاُل في وضع 

بثقافة  السالم والسالم االجتماعي والسالم االقتصادي والحكم الصالح ، إلى آخر هذه المفاهيم التي تم تصنيُعها وتركيُبها 
خصيصا للتداول في بالدنا وغيرها من البلدان المتخلفة من اجل التشكيك في صحة  أفكار  فصائل وأحزاب اليسار 

ها لسيطرة التحالف وتفكيكها وتخريبها من داخل ها بما يضمن ت كريس  تبعية  هذه البلدان واستمرار  تخلف ها وخضوع 
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نا  -إن النيو : االمبريالي الصهيوني والرجعي العربي ، ولذلك نقول إلى كل  من يرفع شعار  الليبرالية الجديدة في بالد 
مجرد  ممسوس  بلوثة  عداء  ف ق د بريق ه لكل ما  ليبرالي ليس ديمقراطيا  وال حتى ليبراليا  بل تختزُله التجربة ويختزُل ذات ه إلى

 .هو تقدمي او ديمقراطي ثوري
*************************************************************** 

5/5/2105 
 ؟" غسان كنفاني"كيف يجب أن تقدم الجبهة الشعبية 

 بوابة الهدف -غازي الصوراني 
مثقف العضوي الحداثي والعقالني التنويري والوطني والقومي الماركسي في آن تجسيدا  لل –وما زال –لقد كان غسان 

واحد ، لكنه لم يكن صاحب رؤية أحادية معرفية يقينية ، قومية أو ماركسية يلتزم بجمود نصوصها بقدر ما كان مبدعا  
لواقع المعاش، فلم يكن ناطقا  في أدبه الثوري عبر تأويله للنصوص وتفسيره لها بما يقترب أو يتناسب أو يتطابق مع ا

باسم النص بل كان ثوريا  يسعى إلى تغيير الواقع عبر وعيه له واستخدامه للمنهج المادي الجدلي في اكتشافه من جهة 
هكذا أدرك غسان مهمة المثقف . وعبر قناعته الموضوعية الثورية بمبادئ وأهداف الجبهة الشعبية من جهة ثانية

انتماءه للجبهة والتزامه الخالق بهويتها ومبادئها ومواقفها الوطنية والقومية واألممية ، مدركا  أن  العضوي التي جسدها في
مهمة المثقف هي ممارسة النقد الجذري لما هو كائن التزاما  بما ينبغي أن يكون عبر وظيفته النقدية بالمعنى الموضوعي 

باألمر الواقع ، هنا يتداخل عضويا مفهوم المثقف مع مفهوم ، وهي تتناقض كليا  مع وظيفة التبرير ، أو االعتراف 
. الطليعة بالمعنى المعرفي والسياسي التي ترى االلتزام بأهداف النضال الوطني ضمن اإلطار القومي تجسيدا  لرؤيتها 

مثقف بالمعنى ، أو المثقف العضوي الملتزم، فال" المثقف المتمرد"إلى التأكيد على دور " جرامشي"ولعل ذلك ما دفع 
 .الحقيقي هو الذي ال يرتضي باألفكار السائدة أو المألوفة، هذا هو المبدأ الذي جسده غسان حتى لحظة استشهاده 
*************************************************************** 

5/5/2105 
دراكنا لشكليةإن رفضنا لمنطق الليبرالية الجديدة وآلياتها وديمقراطيتها السياسية ا ، ينبع من قناعتنا وا 

بصورة موضوعية، بأن ذلك المنطق بكل محدداته االقتصادية والسياسية والفكرية، لن يؤدي في بالدنا سوى الى مزيد من 
تهميش الجماهير الشعبية وفقدانها لتحررها الذاتي والسياسي على المستويين الوطني والقومي، والى مزيد من المعاناة 

في صفوفهم بما يدفع الى االعتراف اإلكراهي بمشروعية الالمساواة، وغياب مفاهيم  العدالة  االجتماعية وآلياتها  والحرمان
وتكافؤ الفرص والحريات الحقيقية من ناحية، والى فرض حالة من اإلحباط واليأس وخنق روح الصمود ومقاومة العدو 

عاقة النهوض القومي من ناحية ثانيةالصهيوني واإلمبريالية الرأسمالية المعولمة، وتدم  .ير المشروع الوطني، وا 
*************************************************************** 

5/5/2105 
في ذكراه السادسة واالربعين ، ربما نسأل أنفسنا ، ترى لماذا ال زال ُيكَتب حتى اليوم عن غسان 

ب قبل لحظة، والجواب بسيط ، غسان كنفاني مناضل ومثقف ثوري وروائي وكأنه اغتيل أمس أو كان أدبه كت كنفاني
مبدع متعدد األوجه والدالالت واألفكار وعمق الرؤية ، فمع كل مرة تقرؤه تكتشف جديدا ، كلما رأيته اكتشفت في وجهه 

ر من الفلسطينيين مالمح جديدة ، المؤسف أننا نستطيع الزعم بان العدو اكتشف مواهب الرجل قبل أن يكتشفها كثي
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والعرب، فحسم أمره في حين ال زال البعض في الساحة الثقافية اليسارية الفلسطينية والعربية غير منتبه إلى ذلك الكائن 
 .السري الساكن بين حروف كنفاني 

الوعي اغتاله األعداء ألنه حمل فاعلية الكتابة التي تصنع جيال  سيعثر على أداة التعبير عن فاعليته في سالح 
بالنظرية الثورية والواقع وفي صيرورة بناء الحزب الثوري الجماهيري ضمانة رئيسية ووحيدة لكي يستعيد اليسار الماركسي 

 .دوره النضالي التحرري والديمقراطي 
*************************************************************** 

5/5/2105 
ى في مجتمعاتنا العربية، أنه في ظل تردي وانحطاط األوضاع لعل من بين أهم اإلشكاليات الكبر 

وتأزم االحوال االقتصادية واالجتماعية المحلية ، تراجع تأثير ومصداقية أحزاب وقوى التغيير الديمقراطي  السياسية
 -حتى اللحظة–المفترضة في بلداننا إلى الخلف بصورة مريعة، وبخاصة القوى القومية واليسارية منها، التي لم تستطع 

بلورة أو إنتاج صيغة معرفية، سياسية اقتصادية اجتماعية، علمية وواقعية، قادرة على رسم مستقبل المجتمع العربي 
والخروج من أزمته، وقد ترك هذا التراجع آثاره الضارة في أوساط الجماهير ووعيها العفوي، التي وجدت في الحركات 

د يكون وحيدا ، يدفعها الى ذلك نزوعها الى النضال ضد العدو الرئيسي إسرائيل والواليات السياسية الدينية مالذا  وملجأ يكا
المتحدة األمريكية من جهة، والنضال من أجل الخالص من كل مظاهر المعاناة والحرمان والفقر ومواجهة الظلم الطبقي 

 .واالستبداد السياسي الداخلي من جهة أخرى
*************************************************************** 

5/5/2105 
ال نستطيع الحديث عن تحوالت جذرية في هذه المرحلة، يتم فيها تجاوز الحركات والجماعات 

 -بدرجات متفاوتة من الضعف أو القوة–في بالدنا العربية، انطالقا  من إدراكنا العميق أنها ما زالت قادرة  اإلسالمية
اط الجماهير العفوية والحفاظ على بنيتها رغم كل ما تعرضت له من ضربات استهدفت تصفيتها ، على التأثير في اوس

وليس من السهل الحديث عن تحققها راهنا ، وذلك بسبب بقاء العوامل الموضوعية النتشار تلك الحركات في مجتمعاتنا، 
عن شدة وعمق االستغالل الطبقي، وغياب واقصد بذلك أوضاع التخلف والفقر والبؤس االجتماعي االقتصادي الناجم 

أبسط معاني العدالة االجتماعية في ظل غياب المشاريع التنموية، إلى جانب االستبداد المنتشر في أوساط جماهير 
الفقراء العرب من الفالحين والعمال وفي أوساط الشرائح البرجوازية الصغيرة العربية، أي ان االستغالل واالستبداد والفقر 

، ما يعني توفر المناخ المالئم والتربة الخصبة (غير النفطيه)من سكان البلدان العربية % 51تخلف يصيب أكثر من وال
النتشار هذه الحركات وتوسعها ، وفي مثل هذه األوضاع ال يمكن موضوعيا  الحديث عن نهاية دور الحركات 

المرحلة / لتي تؤكد على تراجعها، خاصة وأن اللحظةاإلسالمية، على الرغم من بروز العديد من العوامل واألحداث ا
 .الراهنة هي األكثر انحطاطا  وتخلفا  في تاريخ العرب الحديث والمعاصر

*************************************************************** 
5/5/2105 

 .......عن التخلف والسلطة واألنظمة المستبدة والجماهير 
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كما يقول –تكافؤ، أو حوار ديمقراطي، بين السلطة والجماهير في المجتمع المتخلف، ليس هناك ليس هناك عالقة 
اعتراف متبادل، وسير متبادل لاللتقاء عند نقطة تحفظ التوازن العالئقي في مناخ مرن ومتكيف  -مصطفى حجازي.د

 . يحكمه الدستور الديمقراطي وقوانينه المعبرة عن مصالح الشعب
واألنظمة المستبدة في بالدنا العربية ال تريد مواطنين أحرارا ، بل أتباعا  أو ُأناسا  مقهورين وخاضعين، لكن السلطة 

إنها تخشي المواطنية التي تعبر عن ذاتها، تخشى المواطنية الديمقراطية التي تنزلها من مكانتها الجبروتيه إلى مستوى 
 . اللقاء االنساني

تصاب بالذعر من اللقاء اإلنساني مع المواطن ، ذلك اللقاء  -ل في بالدنا العربيةكما هو الحا–فالسلطة المطلقة 
الذي يستند إلى أسس وقوانين وآليات الديمقراطية والمواطنة ، وبالتالي يتضمن اعترافا  متبادال ، وتساؤال  متبادال  في الوقت 

ها موضع التساؤل ديمقراطيا  وهو شرط نفسه، لكن السلطة واألنظمة الحاكمة في المجتمع المتخلف تخشى وضع
 . االعتراف بشرعيتها

باإلضافة إلى انهيار االنتماء االجتماعي والمشاركة في المواطنية، تعطي صورة النظام المتسلط نموذجا  سلبيا  يشجع 
 . على فقدان االلتزام تجاه اآلخرين

كذا فكل من ت م ك ن  من شيء من قوة أو سيطرة السلطة في المجتمع المتخلف فرصة من أجل التسلط واالستغالل، وه
، فانه سيسلك النهج نفسه، الن ذلك هو النموذج الشائع، ذلك هو القانون الفعلي الذي يحكم السلوك، وراء القانون 

 ..الرسمي الذي يكاد يفرغ من كل معنى ومحتوى في المجتمع المتخلف، اذ ما معنى القانون سوى االلتزام تجاه اآلخرين؟ 
وهكذا، فاذا كان القهر من خالل االرهاب والقمع هو الحقيقة التي تعشش في بنية المجتمع المتخلف تنخرها 

وتلغمها، فان العنف على مختلف صوره البد أن يكون السلوك األكثر شيوعا  حين تسنح الفرص، تلك هي كارثة الرباط 
 .د االعتبار إلى الحاكم والمحكوماالنساني طالما لم تتغير العالقة بأخرى أكثر مساواة تعي

*************************************************************** 
5/5/2105 

بسبب استبداد وتخلف وتبعية انظمة العرب ليس هناك عالقة تكافؤ، أو حوار ديمقراطي، بين 
 .السلطة والجماهير ، بل هناك اعادة انتاج للتخلف

*************************************************************** 
5/5/2105 

السلطة واألنظمة التابعة المتخلفة والمستبدة في بالدنا العربية ال تريد مواطنين أحرارًا، بل أتباعًا 
 أو ُأناسًا مقهورين وخاضعين

*************************************************************** 
5/5/2105 

لمستبدة تصاب بالذعر من الحوار اإلنساني مع مفاهيم الحداثة وأسس وقوانين وآليات السلطة ا
 .الديمقراطية والمواطنة والعدالة االجتماعية

*************************************************************** 
01/5/2105 
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التساؤل ديمقراطيًا وهو السلطة واألنظمة والحركات الحاكمة في مجتمعاتنا تخشى وضعها موضع 
 .شرط االعتراف بشرعيتها

*************************************************************** 
01/5/2105 

فرصة من أجل  في مجتمعاتنا العربية(بكسر الغين ) السلطة واالنظمة التابعة الرجعية المستغلة 
من قوة أو سيطرة ، فانه سيسلك النهج نفسه كما يقول بحق  التسلط واالستغالل، وهكذا فكل من ت م ك ن  من شيء

مصطفى حجازي، الن ذلك هو النموذج الشائع، ذلك هو القانون الفعلي الذي يحكم السلوك، وراء القانون الرسمي الذي .د
سوى  -راطي خاصة القانون العادل الديمق -يكاد يفرغ من كل معنى ومحتوى في المجتمع المتخلف، اذ ما معنى القانون 

 ..االلتزام تجاه اآلخرين كمواطنين أحرار؟ 
*************************************************************** 

01/5/2105 
، تمثل أحد أبرز عناوين الصراع الدعوة إلى مقاومة المشروع االمبريالي الصهيوني وعولمة االستسالم

يوني وأدواته في بالدنا، من أجل التحرر والديمقراطية والعدالة االجتماعية العربي الراهن ضد التحالف األمريكي الصه
بآفاقها االشتراكية، مدركين أن أحد أهم شروط هذا التحدي العربي لهذه الظاهرة هو امتالك عناصر ومقومات العامل 

 .للفكر والواقع معا  الذاتي، الحزب الثوري الحامل للفكر الماركسي في صيرورته المتجددة، وبمنهجيه نقدية، 
 

إن الدعوة لاللتزام بهذه الرؤية وآلياتها تستهدف، في أحد أهم جوانبها، تكريس وتعميق الهوية الفكرية الماركسية 
المتجددة في بنية القوى اليسارية، بصورة جدلية وخالقة وواعية، لتسهم بدورها الطليعي المأمول في وقف حالة اإلحباط 

آلن في الطبقات االجتماعية الكادحة والفقيرة، ومن ثم إعادة تفعيل المشروع النهضوي التنويري واليأس التي تستشري ا
الديمقراطي في اإلطار القومي التقدمي الوحدوي، كفكرة مركزية توحيدية في الواقع الشعبي العربي، ونقله من حالة 

مكن من تغيير وتجاوز الواقع الراهن عبر نضال القوى السكون أو الجمود الراهنة إلى حالة الحركة والحياة والتجدد، بما ي
اليسارية الديمقراطية العربية، من أجل إقامة مجتمع اشتراكي خال  من االستغالل، قائم على مبادىء ومفاهيم الحداثة و 

ديمقراطية، وبناء الديمقراطية والعلمانية واالنسانية، على طريق تحقيق مهمات واهداف الثورة الوطنية القومية التحررية ال
 .مجتمع عربي اشتراكي موحد

*************************************************************** 
01/5/2105 

 اذا كان القهر من خالل االرهاب والقمع هو الحقيقة التي تعشش في بنية المجتمعات المتخلف
ف على مختلف صوره البد أن يكون السلوك األكثر شيوعا  فان العن -كما هو حال مجتمعاتنا العربية  -تنخرها وتلغمها 

حين تسنح الفرص، تلك هي كارثة الرباط االنساني طالما لم تتغير العالقة بنقيضها االنساني الديمقراطي الكفيل وفق 
 .شروطه ومبادئه والياته باعادة االعتبار إلى الحاكم والمحكوم

*************************************************************** 
00/5/2105 
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سؤال وردني من الصديق والرفيق القيادي في الحزب الشيوعي اللبناني واستاذ االقتصاد في 
 :الجامعة اللبنانية د مفيد قطيش 

لماذا هذا الوضع هو على ما هو عليه؟ هل هذه خاصية عربية كما يزعم حماة التبعية ؟ أم هو الطبيعة الطفيلية 
التي فرضت في بنيتنتا الراسمالية التبعية ام انه خليط من هذا الوقع الموضوعي للبنية التبعية والجانب الذات  للطبقة

 المتمثل في قصور قوى التغيير ؟ أعرف رايك لكن يحتاج األمر لتوضيح
 

االستبداد استمرار اوضاع ....Moufid Kuteishمفيد قطيش .تحياتي ومحبتي رفيقي صديقي العزيز د... الجواب 
لكن االشكالية الكبرى ...نتاج لعوامل موضوعية وذاتية طالما تناولناها -كما نتفق  -والتبعية والتخلف في مجتمعاتنا هو 

عاما عن  51في تقديري ترتبط بالعامل الذاتي واقصد بذلك احزاب وحركات وفصائل اليسار التي عجزت طوال اكثر من 
انظمة التخلف واالستبداد واالستغالل "ايديولوجية " وعجزت في تحريض الجماهير ضد  التأثير في وعي الجماهير الفقيرة

وبالتالي لم توفر او تنجح احزاب اليسار العربي في تعميم وتعميق الوعي في اوساط المضطهدين بالظلم الطبقي 
معنى النسبي في اوساط الجماهير بال -بات ذلك الظلم مقبوال  -وال ابالغ  -واالجتماعي الذي يعيشونه ويتعرضون له بل 

وبالتالي لم تتحرر ..باعتباره قدرا مكتوبا عليهم وبات جزءا ال يتجزأ من وعيهم العفوي القدري المتخلف والبسيط في آن 
الجماهير المضطهدة من افكرها التقليدية التراثية او من االيديولوجيا التي نجحت االنظمة في فرضها عليهم باسم 

نى هذا كله ان الظروف الموضوعية الناضجة للثورة التي عشناها في العديد من البلدان العربية فيما سمي ومع...الدين
زورا بالربيع العربي لم تكن ناضجة ولم تكن حاملة الفكار االحزاب الشيوعية واليسارية العربية وبالتالي لم تنضج 

 -وقد تتفق معي  -عيون او اي حزب اوفصيل يساري، الننا االوضاع لثورة وطنية ديمقراطية او اشتراكية يقودها الشيو 
فشلنا في تحقيق وبلورة التطورات السياسية واالجتماعية الطبقية من منظورنا اليساري ، وادى ذلك الفشل بالطبع الى عجز 

هية ناضجة للقوى او عدم تبني الجماهير الفقيرة لرؤانا وبرامجنا وشعاراتنا، مما ادى بها الى ان تكون لقمة سائغة وش
ذلك هو مأزقنا ...في كسب القطاعات الواسعة من الجماهير -بهذه الدرجة او تلك  -اليمينية واالسالموية التي نجحت 

وما زال القديم الرجعي ..كيساريين ، وهو مأزق ذاتي رغم نضوج الظروف الموضوعية التي لم نعرف قطف ثمارها 
قدمه بل ويجدد تخلفه بصور مختلفه بالتنسيق مع سيده االمريكي الصهيوني كما المتسلط المستغل التابع المتخلف على 

 محبتي....هو حالنا في المرحلة الشديدة السواد الراهنة
*************************************************************** 

00/5/2105 
معية الى يومنا هذا تعبر عن نفسها ما زالت ذهنية التخلف واالستبداد العثماني الرجعي وادواته الق

 في مجتمعاتنا العربية -بوقاحة  -
*************************************************************** 

00/5/2105 
حينما تعجز قوى اليسار عن قطف ثمار الظروف الموضوعية الثورية الناضجة من خالل 

حالة من التعفن سرعان ما تلتقطها الحركات الرجعية والقوى اليمينية فان تلك الثمار تتعرض الى  الجماهير العفوية
 .واالصولية
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*************************************************************** 
02/5/2105 
ما قبل الرأسمالية دون  في بالدنا ولدت من احضان التشكيالت والعالقات االقطاعية" الطبقات الحديثة"

وبالتالي لم تصل بعد الى مرحلة الفرز الطبقي النهائي ... قديم بل حملت في ثناياها مالمح القديم ومازالتان تقطع مع ال
، فال تزال العديد من الطبقات والفئات االجتماعية متداخلة ومتشابكة ، وال تزال فئات واسعة من السكان في المجتمعات 

 .نتماؤها الطبقي بصورة نهائية العربية ذات اوضاع اجتماعية انتقالية ولم يتحدد ا
وهكذا يظل الهم النظري والسياسي في مجال تحديد وتوصيف الطابع العام للبنى االجتماعية العربية ، وطبيعة 

بالنسبة لتبلور البديل الشعبي الديمقراطي اليساري على المستوى األفقي لهذا المجتع ...العملية االنتقالية هم ا  أساسيا  
األمر الذي يفسرعزلة النخب اليسارية وعجزها الذاتي عن القراءة الموضوعية لهذا التشوه الطبقي والتفاعل ..اكالعربي أو ذ

وممارسة ( الحزب) معه من منطلق وعي اليسار لدور المثقف الثوري الماركسي العضوى بالمعنيين الفردي والجمعي
ة لمرحلة طويلة نسبيا من النضال السياسي واالجتماعي للطبقة البروليتارية غير المتبلور " كبديل"النضال الثوري 

فهل تتعظ احزاب وفصائل اليسار وتنهض لكي تتمكن من االندماج الحقيقي في اوساط الجماهير لمواصلة ..الديمقراطي
 نضالها برؤية واضحة لتحقيق اهداف الثورة الشعبية الديمقراطية بافاقها االشتراكية ؟؟؟

*************************************************************** 
02/5/2105 

 ....وجهة نظر عن رثاثة البورجوازية الكبيرة في مجتمعاتنا العربية...غازي الصوراني 
المسماة  –وهو األكثر دقة  -أو الشرائح الرأسمالية الكبرى " البورجوازية الكبرى " إن الصفة المميزة لجميع شرائح 

لية الطفيلية، هي عدم اشتغالها باإلنتاج الصناعي الوطني بصيغة مباشرة، نظرا  إلرتباط نشاطها و دورة عموما  بالرأسما
 ( .بالمعنى الرأسمالي المستقل و الواسع) أموالها بمجال التداول وليس اإلنتاج 

ياساته وشروطه لذلك أرى أنه من االدق الحديث عن شرائح رثة تابعة للنظام الراسمالي االمبريالي وخاضعة لس
وفقدانها الي ( وانحطاطها وتخلفها واستبدادها)وبالتالي ال يجوز ان نطلق عليها صفة البورجوازية بحكم تبعيتها ورثاثتها ..

 .رؤية حداثية او عقالنية او حتى ليبرالية وطنية 
راء الربح السهل والسريع فـالبرجوازية الرّثة هي البرجوازية التي ال تجذر لها في مصلحة تنموية بل هي راكضة و 

 .الصهيوني كما هو الحال اليوم مع النظام العربي وجامعته العربية/وتبيع نفسها، ومعها بالدها، للتحالف االمبريالي
*************************************************************** 

02/5/2105 
ال تجذر لها في مصلحة وطنية أو  ي والكومبرادوريبكل انواعها الطفيل -في بالدنا  -البرجوازية الرّثة 

 .الصهيوني/تنموية بل هي راكضة وراء الربح السهل والسريع وتبيع نفسها، ومعها بالدها للتحالف االمبريالي
*************************************************************** 

06/5/2105 
لم تنجح بالشكل المطلوب في تعميم وتكريس منهاجها أعتقد أن احزاب وفصائل اليسار العربي، 

ومنطلقاتها التربوية األخالقية، وثقافتها العقالنية الديمقراطية على قواعدها التنظيمية من  - المادي الجدلي –االفكري 
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و هامشية الناحية الجوهرية، وبالتالي ظلت افكارها بوجه عام غير ممأسسة تنظيميا  ومتناثرة ومحصورة أو محاصرة ا
مهملة ، ولم ترتق بأفضل أحوالها لتشكل ناظما  للحياة التنظيمية او حالة فكرية جماعية أو قاعدة واسعة لوعي نظري 

 .منظم 
*************************************************************** 

06/5/2105 
راطي تدغدغ عواطف الجماهير ذات المضمون الوطني او الديمق" الكبرى" الشعارات الديماغوجية 

 .مؤقتا ، لذا سرعان ما تكتشف زيفها وتنفض عنها
*************************************************************** 

06/5/2105 
ت دفُع بقطاع  واسع  منها إلى الت طلُّع  بشوق  كبير  إن تجربَة الجماهيِر الفلسطينيِة مع حركتي فتح وحماس

ة  تيار  وطني  وديمقراطي تقدمي صادق  في حفاظه  والتزامه  بحق هذه الجماهير في الحرية  والديمقراطية صوب  والد
الها الوطني التحرري وتحقيق  أهدافها في العودة والدولة المستقلة كاملة  والعدالة  االجتماعية  بما يعزُز ُصمودها ونض 

جز طرفي اليمين الوطني واليمين الديني، عن تحقيق األهداف السيادة كحل  مرحلي، بعد أن تكشفت بوضوح صارخ ع
 .المنشودة ، بل استمرارهما في تكريس االنقسام والصراع على السلطة  والمصالح الفئوية  الضيقة 

*************************************************************** 
06/5/2105 

لدى احزاب ( الفكري الثقافي الوطني والطبقي ) لنظري إن التركيز واالهتمام الشديد بالجانب ا
في هذه المرحلة ال يعني وال يجوز أن يفهم إطالقا  انه انتقاص من أهمية الصفات والمهام  وفصائل اليسار العربي

على األخرى، وال يجوز أيضا أن تفهم المسالة بشكل ميكانيكي وكأنها عملية حسابية، كالقول أن الجانب النظري يحوز 
نما نؤكد على الفهم الجدلي  61نقطة مثال وباقي الصفات األخرى مجموع نقاطها  51 وال يجوز الفصل بين المقاييس، وا 

لهذه المقاييس وأولويتها، كونها مقاييس مترابطة فيما بينها أشد الترابط، فمثال الجانب النظري يجب أن ينعكس ايجابيا 
بح ال قيمة فعلية له، وكذلك فان الجانب التنظيمي والتجربة النضالية من على كافة الصفات األخرى، وغير ذلك يص

الضروري أن تنعكس على مستوى الوعي النظري، فالجانب النضالي مترابط بقوة مع الجانب الفكري والتنظيمي 
 إلخ...والمسلكي، فال يمكن فصل التجربة النضالية عن المسلكية األخالقية ومسألة الوعي والتنظيم الثوريين

*************************************************************** 
05/5/2105 

 حديث في جوهر الصراع العربي الصهيوني... من وحي العدوان الهمجي على قطاع غزة 
 ان فكرة المقاومة الهادفة الى هزيمة المحتل الصهيوني تشكل هدفا استراتيجيا لكل فصائل واحزاب حركة التحرر

الوطني الديمقراطية الثورية العربية وفي طليعتها القوى الثورية الفلسطينية ، انطالقا من ان الكيان الصهيوني هو النقيض 
فإما استمرار هيمنة االمبريالية والكيان . من ثم، فإن التناقض بين الطرفين تناقض اساسي .االستراتيجي لألمة العربية

لهذا كان ضروريا  أن يعاد طرح الرؤية التي . لنهضوي الديمقراطي العلماني العربيالصهيوني المتمدد واما المشروع ا
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تنطلق من فهم عميق للمشروع االمبريالي الصهيوني، من أجل أن يعاد تأسيس إستراتيجية النضال الوطني والديمقراطي 
  -: وهنا يمكن اإلشارة إلى أن المسألة تتعلق بمستويين. على ضوء هذه الرؤية

ول هو أن الصراع ضد الدولة الصهيونية هو فرع من صراع ضد الرأسمالية واإلمبريالية والرأسماليات التابعة في األ
االنظمة العربية، وهو صراع الطبقات الشعبية ضد هؤالء، وليس من الممكن أن نصل إلى تحرير فلسطين خارج إطار 

مية والتطور والدمقرطة والحداثة في مجتمع عربي اشتراكي هذا الصراع، الذي يجب أن يفضي إلى التحرير والوحدة القو 
 . ديمقراطي موحد

لمن يقبل من اليهود أن يعيش في ظل دولة "المسألة اليهودية"الثاني هو أنه من الضروري بلورة حل ديمقراطي لـ 
نية الديمقراطية العلمانية انطالقا  من ذلك نعتقد بضرورة الحوار حول الدولة الفلسطي. فلسطين الديمقراطية العلمانية 

كموقف استراتيجي، يسهم في توسيع البحث في هذا الموضوع دون ان يعني ذلك التوقف عن مواصلة النضال من اجل 
 .التحرر والحرية وتقرير المصير والدولة المستقلة كاملة السيادة كهدف مرحلي 

*************************************************************** 
05/5/2105 

وثائق المصالحات المتكررة لم تعد اليوم محل سخرية أبناء شعبنا فحسب، بل باتت لديهم مصدرًا 
 . لمزيد من عوامل القرف واالحباط واليأس 

*************************************************************** 
05/5/2105 

االنقسام الذي فكك هويتنا ووحدتنا الوطنية ونشر ال قيمة أو مصداقية ألي نضال وطني في ظل 
 .مظاهر االحباط واليأس في صفوف شعبنا

*************************************************************** 
05/5/2105 

أهداف شعبنا في الحرية واالستقالل والعودة لن تتحقق أبدا طالما ظل االنقسام وظالمه جاثما 
 .ابناء شعبنا على صدور وقلوب

*************************************************************** 
04/5/2105 

 ...عن مأزق العقالنية في المجتمعات المتخلفة والمقهورة 
مصطفى . ازاء مأزق العقالنية، وتعطل المنطق، والحاح الحاجة إلى الحل نظرا لتأزم التوتر الداخلي، يقول د

النسان المتخلف في التفكير الخرافي الغيبي كوسيلة سحرية للخالص، ومن هنا كثرة انتشار الخرافة ينجرف ا: حجازي 
 . في أوساط الجماهير المقهورة 

فالخرافة، هي أفكار وممارسات، وعادات ال تستند إلى تبرير عقلي، وال تخضع الي مفهوم علمي سواء من حيث 
 . النظرية أو التطبيق

 . ي تلك التي تحاول ان تصل إلى أهداف الفرد أو المجتمع على أسس ال تستند إلى العلم والعقلالذهنية الخرافية ه
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هي تلك التي يكون فيها للخرافة مكان بارز سواء في نقل  -حجازي .كما يستطرد د -وهذه الذهنية الخرافية 
 . المعلومات أو تمثيلها وفي تفسير االحداث أو تعليلها

ويتناسب انتشارها مع مقدار العجز . طبقات الفقيرة، كوسيلة لتخفيف اآلالم من خالل األوهاموتتفشى الخرافة في ال
 . عن التصدي لمشكالت الحياة المختلفة

ولكن رغم شدة انتشارها في الطبقات المقهورة من السكان، فان الفئات المتعلمة ال تفلت منها، فأهم من الخرافة 
ور من التعليم، أو بقشور من التقدم والحداثة السطحية ، النها تشكل عقبة فعلية في الواضحة هناك الخرافة المغطاة بقش

 . وجه التغيير والتجديد واالبداع، عقبة في وجه العقالنية والموضوعية
والمشكلة هي في استفحال الخرافة في أوقات االزمات والوضعيات العصيبة التي تتطلب اعلى درجات العقالنية 

 . تخطيط للتصدي لهاوالموضوعية وال
ان العجز عن التصدي العقالني الموضوعي للمشكالت واألزمات الحياتية يدفع المرء : حجازي قائال .ويستنتج د

 .إلى النكوص إلى المستوى الخرافي، إلى الحلول السحرية والغيبية
*************************************************************** 

04/5/2105 
رف االنسان المتخلف في التفكير الخرافي الغيبي كوسيلة سحرية للخالص ، ومن هنا كثرة ينج

 .انتشار الخرافة في أوساط الجماهير المقهورة 
*************************************************************** 

04/5/2105 
ه حركة فتح ألوائل طلبة ُأدين وَأستهجن قرار حركة حماس منع إقامة مهرجان تكريمي نظمت

 .الثانوية في مدينة غّزة 
*************************************************************** 

04/5/2105 
لندفن االنقسام عبر تشكيل حكومة وحدة وطنية مؤقتة تقوم بتنفيذ االنتخابات الرئاسية 

 8107و8100والتشريعية والوطني وفق اتفاقات القاهرة
*************************************************************** 

04/5/2105 
ال قيمة أو مصداقية ألي نضال وطني في ظل االنقسام الذي فكك هويتنا ووحدتنا الوطنية ونشر 

 .مظاهر االحباط واليأس في صفوف شعبنا
*************************************************************** 

05/5/2105 
إن النقد الجاد الكامل والصريح، هو نقطة البداية، إلعادة صياغة فصائل وأحزاب اليسار العربي 

 .كشرط لخروجها من مأزقها العميق الراهن 
*************************************************************** 
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05/5/2105 
 ...مأساتنا وهزائمنا وتخلفنا وانحطاط اوضاعنا العربية

العقود الستة األخيرة حملت معها صورا  من التراجع لم تعرف جماهيرنا مثيال  لها في كل تاريخها الحديث ، فبدال  
مما كان يتمتع به العديد من بلدان الوطن العربي في الستينات من إمكانات للتحرر و النهوض الوطني و القومي ، 

يعج بحركات وجماعات االسالم السياسي بمختلف –م كبير تابع ومتخلف تحول هذا الوطن بدوله العديدة و سكانه إلى رق
، ال  -مسمياتها ويعج بالصراعات الطائفية الدموية واالثنية وبالنزاعات الداخلية و العداء بين دوله المفككة او الضعيفىة

ى أدوات للقوى المعادية ، يحسب له حساب أو دور يذكر في المعادالت الدولية ، و تحولت معظم أنظمته و حكوماته إل
فيما أصبح ما تبقى منها عاجزا  عن الحركة و الفعل و المواجهة ، في إطار عام من التبعية على تنوع درجاتها و أشكالها 

السياسية و االقتصادية و التكنولوجية والثقافية و السيكولوجية ، في ظروف فقدت فيها القوى و األحزاب الديمقراطية 
على الحركة و النشاط و النمو ، و تراجع دورها في  -ألسباب ذاتية و موضوعية–قومية و اليسارية قدرتها الوطنية و ال

 .التأثير على الناس أو على األحداث من حولها 
و في مقابل هذا التراجع الرسمي العربي الذي يقف سدا  مانعا  في وجه تطور و تجدد و صعود المشروع الوطني و 

الوطن العربي كله ، تتجلى هيمنة العدو الصهيوني بصورة غير مسبوقة ، لم يستطع تحقيقها في كل  القومي في بلدان
حروبه السابقة مع العرب ، إلى جانب عمليات الترويض األمريكي للنظام الرسمي العربي ، في السياسة و االقتصاد و 

الصهيوني لصالح –كرية و السياسية في الصراع العربي الفكر و الثقافة التي لم تنجح في تغيير الموازين و المعايير العس
إسرائيل فحسب ، بل نجحت في تغيير أسس ما يسمى بعملية التفاوض او المهادنة إلى الدرجة التي يجري التعامل معها 

 .اآلن على قاعدة أن يعترف العدو اإلسرائيلي بحقوقنا و ليس العكس 
*************************************************************** 

05/5/2105 
انتهى زمن الحديث عن ما كان يسمى بـ عملية السالم التي امتدت منذ مؤتمر مدريد وصوال الى 

يتوخى من خاللها "نهائيه "، ويجري اليوم استبدالها بصفقة أمريكية صهيونية بشعة، يدعي دونالد ترامب انها  أوسلو
ة بعيدا  عن فكرة العملية السلمية وقرارات الشرعية الدولية، فهل تأخذ فصائلنا عموما الشروط والمطالب الصهيوني"فرض "

 2100وحماس وفتح خصوصا العبرة من كل ما يجري وتعمل فورا  صوب انهاء االنقسام من خالل تنفيذ اتفاقيتي القاهرة 
الوطني التحرري الديمقراطي الفلسطيني  بكل تفاصيلهما ومن ثم انهاء معاناة شعبنا واستعادة النظام السياسي 2105و 

على قاعدة الوحدة الوطنية التعددية، بما يضمن توفير أسس الصمود الوطني الذي يكفل التصدي لصفقة العدو االمريكي 
وتحقيق أهداف شعبنا في الحرية واالستقالل واقامة الدولة وعاصمتها القدس حتى ال نعطي الفرصة لتمريرها تلك الصفقة 

 ؟0555ي كل طرف بحصته عبر التكيف مع نتائجها االشد خطورة وكارثية من نكبة ويكتف
*************************************************************** 

05/5/2105 
بكل  8107و  8100انهاء االنقسام يعني بكل وضوح التزام حماس وفتح بتنفيذ اتفاقيتي القاهرة 

اناة شعبنا واستعادة النظام السياسي الوطني التحرري الديمقراطي الفلسطيني على قاعدة تفاصيلهما ومن ثم انهاء مع
الوحدة الوطنية التعددية، بما يضمن توفير أسس الصمود الوطني الذي يكفل التصدي لصفقة العدو االمريكي وتحقيق 
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ي الفرصة لتمريرتلك الصفقة ويكتفي كل أهداف شعبنا في الحرية واالستقالل واقامة الدولة وعاصمتها القدس حتى ال نعط
 ؟0555طرف بحصته عبر التكيف مع نتائجها االشد خطورة وكارثية من نكبة 

*************************************************************** 
05/5/2105 

بكل  8107و  8100انهاء االنقسام يعني بكل وضوح التزام حماس وفتح بتنفيذ اتفاقيتي القاهرة 
 .تفاصيلهما 

*************************************************************** 
05/5/2105 

المشروع الذي بدأ قبل أكثر من خمسين عاما  : نفسه مأزقنا الراهن هو مأزق المشروع الوطني الفلسطيني
اتي محدود في اطار أوهام حل على األقل كمشروع تحرير لوطن اغتصب، وتراجع أو تقزم عند مشروع سلطة حكم ذ

ولسنا نحتاج إلى كبير شرح لبيان أن موطن المعضلة في هذا المأزق هي فكرة الدولة التي تحولت الى مقدمة ! الدولتين
 !فكرية سياسية جديدة، في الوعي السياسي الفلسطيني، بديال  من فكرة الوطن

 
فانفجر الصراع عليها وصوال إلى ... طت وخيبت اآلمالثم تحولت الفكرة أو تقزمت إلى سلطة سرعان ما فسدت وهب

حيث مسخت فكرة المشروع الوطني لتصبح صراعا على السلطة والمصالح بين فتح  2115يونيو /لحظة االنقسام حزيران
لهوية كما تم تفكيك وانقسام مفهوم ا... وحماس، وتم تغييب فكرة الوطن وأسدل الستار على فكرة الدولة بعد انقسام السلطة

وبات لدينا اليوم .... الوطنية إلى هويتين متضادتين وطنية هابطة تقابلها هوية إسالموية تدعو للخالفة ال مستقبل لها
 !0555مجتمع في غزة وآخر في الضفة الغربية وآخر في مخيمات المنافي وآخر في أراضي فلسطين المحتلة عام 

 
اب الصراع بين قطبي االنقسام في ظل إحباط ويأس وانفضاض وضاعت األفكار التوحيدية الجامعة لشعبنا لحس

البحث عن عمل في )قطاعات واسعة من شعبنا عن النضال الوطني لحساب لقمة العيش والقضايا المطلبية الصغيرة 
الداخل أو الهجرة رغم مخاطر الموت في الخارج والبحث عن الكرامة والحرية بعد أن سيطر شبح الخوف واالستبداد 

 (.إلخ...الغاز والكهرباء والمياه الصالحة للشرب" جرة"داخلي في غزة والضفة، والبحث عن ال
 

مهما -وللخروج من هذا المأزق البشع ال بد أن نجيب على سؤال لماذا هزمنا في كل المحطات؟ وبوضوح، اإلجابة 
رادات طل -كانت مؤلمة يعية وشعبية تتصدى لالنقسام وتستعيد يمكننا بالتأكيد صياغة رؤى استراتيجية وبرامج راهنة وا 

واستعادة  55الوحدة الوطنية التعددية على أساس ثوابتنا الوطنية الكفيلة باستعادة وحدة شعبنا في الضفة وغزة والشتات و
وتوفير عوامل " صفقة ترامب " النظام السياسي الوطني الديمقراطي الفلسطيني الذي يكفل التصدي الفشال مخطط 

 .لمقاومة وفق رؤية التحرر الوطني والديمقراطيالصمود وا
*************************************************************** 

05/5/2105 
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كان مباشرا وصريحا في رفضه لمفاهيم المجتمع اإلقطاعي، ولذلك فقد كانت  (0711-0918)جون لوك 
بيعية للبشر تتأكد عند سيطرة الحرية والمساواة كمفاهيم أساسية رؤيته مغايرة لكل من سبقوه، حينما أعلن أن الحالة الط

تحكم المجتمع، لقد تميز جون لوك بوضوحه فيما انتهى إليه، فالتعاقد االجتماعي عنده غاية معلومة ال تكون مع 
قصاء لها، فالغرض األساسي من التعاقد االجتماعي هو الم حافظة على العبودية والخضوع ، فهما نفي لتلك الغاية وا 

لغاء النظام الملكي المطلق  التي ال تتفق مع طبيعة المجتمع المدني ( أو الفردية االتوقراطية)األرواح والملكية الخاصة وا 
 .الذي ينطلق في األساس من مبدأ اإلرادة الحرة 

*************************************************************** 
05/5/2105 
 ...رأي 

، إلى مسرح األحداث السياسية  جماعات اإلسالم السياسي، بزخم كبيرمع ما سمى بالربيع العربيعودة 
في العالم العربي، بعد أن كانت قد انكفأت على نفسها زمن المد القومي واالشتراكي في الخمسينات والستينات، كان 

لفكرية، التي ال يمكن ان يحيط بها نموذج نتيجة تضافر مجموعة من العوامل السياسية واالقتصادية واالجتماعية وا
ومن بين هذه العوامل، سيادة مظاهر االستبداد وافتقاد الحريات، وتعثر مشاريع التنمية، وتنامي االستقطاب . تحليلي واحد

االجتماعي، وانتشار الفساد، وتوسع مساحات الفقر وتفاقم البطالة وتراجع فرص العمل، وتنامي الشعور باإلحباط 
 .صا  في ظل أزمة األيدلوجيات التغييرية القومية واالشتراكية، عالوة على فشلها في مجابهة العدو الصهيوني خصو 

ومهما يكن، ال بد من القول أن اإلسالم السياسي المعاصر، الذي برز في مطلع ثالثينات القرن العشرين مع تشكل 
اه المفكر الراحل محمد عابد الجابري امتدادا  لتيار اإلصالح الديني جماعة اإلخوان المسلمين، ال يمثل أبدا ، وخالفا  لما ير 

أي هذا –الذي أطلقه األفغاني في النصف الثاني من القرن الماضي وواصله من بعده اإلمام محمد عبده، بل يّعبر 
كد على ذلك موقف يؤ . في منطلقاته وتوجهاته وأهدافه عن قطيعة مع تيار اإلصالح الديني -اإلسالم السياسي المعاصر

العديد من الباحثين والمفكرين العرب، الذي ينطلق من أن هذه الجماعات ال تقدم حلوال  واقعية لالزمة العامة التي تواجهها 
 . المجتمعات العربية

شكالية التخلف "فاألصولية اإلسالمية كما يرى المفكر الفلسطيني الراحل هشام شرابي، في كتابه  النظام األبوي وا 
، " مثالية"، وذلك ألنها "األبوية"لن تقوى على توفير عالج ناجح للفوضى التي تتحكم بالمجتمعات العربية " "لعربيا

رة"وهي وان بدت على أنها قوة " سلطوية ومرتكزة إلى عقيدة وسبل جبرية مطلقة"ستكون حلولها بالضرورة  رِّ ، إال أنها " ُمح 
، جازما  بأنه متى تسلم "فرض نظام أبوي سلطوي يقوم على أيدلوجيا غيبية دينية" ، وستلجأ إلى" في صميمها قمعية حتما  "

 " تستثنى أية إمكانية لقيام أي نوع من النقاش أو الحوار الديمقراطي"األصوليون زمام السلطة، فانه سوف 
اتجاه رفض سلبي  سمير أمين ، فيعتبر أن حركات اإلسالم السياسي، تجسد اليوم. اما الصديق المفكر المصري د

 : على ثالثة أعمدة، هي"، حيث يقوم المشروع الذي تتبناه "ال يقدم بديال ايجابيا  على مستوى التحديات العالمية"
حدود الديمقراطية الليبرالية المزعومة المقصرة ( في البلدان العربية)إلغاء الديمقراطية، التي لم تتجاوز إلى اآلن : أوال  

 . رادورية الفاسدةوالمرتبطة بالكومب
 . ال غير " دينية"إحالل خطاب أيدلوجي شمولي محلها، ينتهي إلى خضوع شكلي لطقوس : ثانيا  
 .قبول االنفتاح الكومبرادوري الشامل على الصعيد االقتصادي: ثالثا  

*************************************************************** 
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05/5/2105 
لى طريق انهاء االنقسام واستعادة النظام السياسي الفلسطيني الوطني التحرري نعم لكل خطوة ع

الذي يضمن االختالف والصراع السياسي الداخلي ضد مخاطر انزالق اليمين الليبرالي واليمين الديني  الديمقراطي
، ومواصلة النضال وتحجيم هيمنة ثنائية فتح وحماس المستمرة لحساب مصالحهما الفئوية األنانية حتى اللحظة 

–الديمقراطي الداخلي ضد كل المؤشرات واالحتماالت المؤدية الى مزيد من الهبوط السياسي الذي يتقاطع أو يتطابق 
ومع معطيات ومصالح القوى الكومبرادورية والبيروقراطية " صفقة ترامب " مع ما يسمى  -بصورة مباشرة أو غير مباشرة

سات الرجعية العربية او الصهاينة الجدد في قطر والخليج والسعودية وغيرهم بمثل ما والطفيلية في فلسطين ، ومع سيا
 .يقترب من التقاطع أو التوافق والخضوع لشروط التحالف االمبريالي الصهيوني 

فهل تبادر القوى والفصائل اليسارية الى استعادة تاريخها ودورها الطليعي ومن ثم صياغة رؤيتها وبديلها السياسي 
لتحرري والديمقراطي المطلبي عبر تيار وطني تقدمي وديمقراطي، بما يوفر لها التفاعل الحقيقي الصادق مع جمهورها ا

 ،ومواصلة النضال ضد هذه المخاطر الكارثية التي تحيق بقضيتنا وحقوقنا التاريخية ومستقبل شعبنا؟؟؟
*************************************************************** 

05/5/2105 
دولة العدو االسرائيلي تقر قانون القومية الذي يشرع يهودية الدولة ويطمس حقوق شعبنا 

 ....الفلسطيني 
بعيدا عن هذه الحالة من االستسالم الرسمي العربي من ناحية " اسرائيل" لم يكن ممكنا شرعنة نازية وعنصرية 

عاشت فلسطين حرة ...رغم كل شيء أقول دوام حال من المحال...ثانية واستمرار االنقسام الفلسطيني الكارثي من ناحية
 .عربية

*************************************************************** 
05/5/2105 

اللفظي  -، وفي ذات الوقت ال يمل الحديث  حين يكون هناك يسار عصي على ممارسة النقد الذاتي
يف لهذا اليسار ان يعترف بالخطأ، وبمسؤوليته عن الخطأ ، بل كيف يقوم باصالح عن ضرورة المراجعة ، ك-طبعا 

الخطأ ؟ بل ان السؤال الجارح كيف بامكان اليسار هذا ان يمارس الصح ان لم يقبض على رأس الخطأ ؟ انه ال يدرك 
ي مخلص اعادة النظر في ان قضيتنا واوضاعنا وحركتنا الوطنية بكل مسمياتها تعيش مأزقا خانقا يتطلب من كل وطن

كافة البرامج والرؤى السابقة التى اوصلتنا الى هذا المأزق الذي يعني بصراحة شديدة وصولنا الى حالة قصوى من 
العطب في مسيرة الحركة الوطنية الفلسطينية وفكرها السياسي، فالمأزق حالة عطب أو فشل أوهزيمة حادة أعلى من 

 .ألزمةالحالة التي يعبر عنها مفهوم ا
*************************************************************** 

21/5/2105 
 ...حتى ال يتحول قطاع غزة مرتعًا خصبًا لكل أشكال ومظاهر التطرف والفوضى المتوحشة
جل للحوار اللحظة الخطيرة الراهنة بسبب استمرار االنقسام تفرض على كافة القوى والفعاليات الوطنية التداعي العا

المسئول واالتفاق على شعار وطني ديمقراطي توحيدي جامع لكل أبناء شعبنا يؤكد على الضرورة العاجلة لتكريس نظام 
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سياسي ديمقراطي موحد في الضفة والقطاع كمخرج وحيد ألوضاعنا المنقسمة والمأزومة الراهنة، يضمن مواصلة النضال 
رير المصير والعودة وبناء الدولة الديمقراطية المستقلة كاملة السيادة ، وبدون التحرري والديمقراطي من أجل الحرية وتق

ذلك ستتزايد مظاهر االحباط واليأس مع تزايد انتشار الفقر بكل الوانه بصور غير مسبوقة ، األمر الذي سيؤدي الى 
االجتماعية بما قد يجعل من قطاع  انتشار مظاهر االنفالت والفلتان االمني والتفكك االجتماعي وارتفاع نسبة الجريمة

 .غزة مرتعا  خصبا  لكل أشكال ومظاهر التطرف والعنف والفوضى المتوحشة التي لم يعهدها مجتمعنا من قبل 
*************************************************************** 

21/5/2105 
 ......فلسفة شوبنهاور وعصرهما أشبه عصرنا العربي المنحط الراهن بانحطاط اوروبا في 

 ( :  0551 – 0555)شوبنهاور 
في عصر شوبنهاور ، ارتفعت أصوات التشاؤم في النصف األول من القرن التاسع عشر في أوروبا، وعلت أصوات 

في " ليوباردي"في المانيا، " وهيني"في فرنسا، " ودي موسيه"في انجلترا " بيرون: "الشعراء المتشائمين في كل مكان
في روسيا، وظهرت طائفة من الملحنين الموسيقيين المتشائمين من أمثال شوبرت " بوشكين وليرمونتوف"ايطاليا، 
 .وحتى بيتهوفن كان موسيقيا  متشائما  يحاول ان يقنع نفسه بأنه متفائل. وشوبان

 . حياته وفلسفته ولكن ارثر شوبنهور الفيلسوف االلماني طغى على هؤالء جميعا  في روح التشاؤم التي طبعت
لقد كان عصر الحلف المقدس الذي اتحدت فيه أوروبا ضد . 0505في عام " العالم كارادة وفكرة"لقد ظهر كتابه 

، وبذلك تم القضاء عل الثورة الفرنسية وابعد نابليون إلى صخرة سانت هيالنه في 0505نابليون وهزمته في معركة واترلو
شوبنهور لإلرادة يعود إلى تأثره بنابليون، كما ان شيئا  من يأسه يعود إلى تأثره بخاتمة  البحر البعيد، ان شيئا  من تمجيد

إلى " البوربون"نابليون المحزنة ، لقد ُهزمت اإلرادة أخيرا  بهزيمة نابليون، وانتصر الموت كعادته في كل الحروب وعاد 
يهم ، وانتشرت حركة رجعية استغلت مثالية االسكندر الملك في فرنسا، وعاد امراء االقطاع للمطالبة في استرجاع اراض

 . المسالمة وراحت تعمل على قمع التقدم في كل مكان 
اشكر اهلل، بانني لست شابا  في مثل هذا العالم المضطرب : وانتهى العصر العظيم ، وقال جوته في ذلك العصر

 .ة اليومكما هو حال مجتمعاتنا العربي. ..الذي انتهى فيه كل شيء بالخراب
*************************************************************** 

21/5/2105 
الحديث عن قطاع غزة الفلسطيني ال يعني على اإلطالق اختالف طبيعة الرؤى واألهداف واألفكار 

ليل ونابلس ويافا وحيفا الوطنية التحررية والديمقراطية فيه عن أي موقع آخر في القدس وبيت لحم وجنين والخ التوحيدية
بل هو امتداد لتلك األهداف التي توحد شعبنا في الداخل وفي المنافي من أجل استمرار .. والمثلث والنقب والشتات

النضال التحرري والديمقراطي وتحقيق الهدف المرحلي في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها 
 .القدس

*************************************************************** 
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، في مرحلة االنحطاط العربي واالنقسام الفلسطيني ، فان الدولة الصهيونية تنطلق من أن قوتها
 االقتصادية والسياسية والعسكرية، ال تتثبت إال عبر التوسع، وأنها ال تكتمل إال عبر الهيمنة، ليس على كل فلسطين فقط
بل على المحيط العربي كذلك خاصة في ظل اوضاع االنحطاط والتفكك والصراع الطائفي واالثني الدموي الراهنة، ألنها 

 .عمق العالقة بين فلسطين وشعوب الوطن العربي( أكثر من كثير من السياسيين الفلسطينيين و العرب)تعي 
هدف الوصول إلى دولة مستقلة للفلسطينيين، فان ما التي لم تست" عملية السالم"فاذا اتفقنا على ان ما سمي ب 

يسمى بصفقة القرن او ترامب الفرق ، ال تستهدف فحسب تصفية مشروع الدولة والحرية واالستقالل والعودة ، بل ان 
ة لذلك كله تتبدى فكرة دول. هدفها الذي باتت يتوضح أكثر فأكثر هو دمج فئة فلسطينية بالمنظومة األمنية الصهيونية 

فلسطين الديمقراطية هي الحل األمثل بالنسبة لحقوق شعبنا من جهة وبالنسبة للمسألة اليهودية برمتها من جهة ثانية، 
كحل استراتيجي دون الضياع في تفاصيل حلول وهمية تحت شعار الحل المرحلي ، ودون أن يعني ذلك موقفا  عدميا  

ها القدس، إذا ما توفرت الظروف الذاتية والموضوعية بالمعنى يرفض اقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة وعاصمت
 .النضالي المقاوم لطرد المحتل الصهيوني 

*************************************************************** 
22/5/2105 

 ...المالي األمريكي واألوروبي وآثاره االجتماعية والسياسية" الدعم"عن 
المالي الموعود والمشروط لكل من الضفة وقطاع غزة من الواليات المتحدة و أوروبا و " للدعم"إن الهدف المركزي 

إلى توسيع الهوة بين القلة من أصحاب المصالح و بين األغلبية الساحقة  -كما هو الحال في السابق–يسعى " إسرائيل"
دوان االمبريالي الصهيوني ، الى جانب تحقيق من أبناء شعبنا ،كما يسعى الى تخفيف بشاعة االستغالل واالضطهاد والع

هدفه الرئيسي في الحصول على المزيد من التنازالت السياسية ومن تغييب مبادئ العدالة االجتماعية و المساواة وخلق 
وط شرائح طبقية مستفيدة ومنفذه لبرامجه وشعاراته، ما يعني اتساع إطار الفساد وآلياته وأدواته جنبا الى جنب مع الهب

السياسي ، إنه الدعم الذي يحول المعادلة من حرب ضد الفقر والبطالة إلى حرب ضد الفقراء أنفسهم كما يمارسونها اليوم 
في قطاع غزة ، سفينة نوح الفلسطينية و الحاضنة للهوية الوطنية، مستهدفين تركيع شعبنا و إذالله و استسالمه للمخطط 

القرن، لكي يتحول الوطن و الشتات إلى مجرد كائنات اقتصادية تستسلم للقمة  االمبريالي الصهيوني وما يسمى بصفقة
المتمثلة في اقرار مشروعية " الجديدة"العيش و ضروراتها تمهيدا للنكبة االجتماعية و الثقافية تضاف إلى النكبة السياسية 
سطيني وقواه الوطنية الثورية الكيان الصهيوني على حساب حقوق شعبنا التاريخية في فلسطين، لكن شعبنا الفل

والديمقراطية لن يتكيف مع مثل هذه األوضاع مهما غلت التضحيات وسترفضها جماهير شعبنا من الفقراء و الكادحين 
 .مثلما ترفض و تلفظ أدواته في هذه اللحظة السوداء المؤقتة 

*************************************************************** 
26/5/2105 

 متى تصبح االيديولوجيا مفسدة للحوار؟..مرحبا .: سؤال من الرفيق وليم جبران
 

األيديولوجيا تتحول إلى مفسدة للحوار عندما تتحول إلى نوع من الجمود أو ما يشبه االعتقاد الديني ... وليم العزيز 
ي الديمقراطي كما يرفض النقد والمراجعة ، إذ يصبح لدينا مرجع وحيد يمتلك الحقيقة المطلقة ويرفض الحوار الموضوع

 .الفكرية والتطوير لأليدلوجية 
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دون االعتراف باالستقالل النسبي لألنا ( داخل المجتمع او داخل الحزب)وبالتالي فإن تأسيس ثقافة الحوارالديمقراطي
لم متطورا  فإن الوعي الذي يمتلك فالوعي المستقرالجامد الثابت او المتكلس يعني الموت، وما دام العا. أو الذات، مستحيل

العالم نظريا ، معرفيا ، ينبغي أن يتطور، أن يخضع لتجديد دائم، المهم يا صديقي مزيد من الوعي والتثقيف الذاتي دونما 
أية مواقف مسبقة، لكي تراكم في وعيك ما يؤهلك للحوارالموضوعي باسلوب ديمقراطي بعيدا  عن جمود األيديولوجيا من 

 .ولقبولك وحرصك على احترام الرأي والرأي اآلخر من ناحية ثانيةناحية 
*************************************************************** 

26/5/2105 
 81قائد ثورة ...جمال عبد الناصر ...في الليلة الظلماء يفتقد البدر ...عاما على ثورة يوليو  99
 .عاشت مصر حرة عربية..صري الخالد في قلوب الجماهير العربيةالثائر العربي الم... 0698يوليو 

*************************************************************** 
25/5/2105 

السياسة إذا ما أّدت إلى خدمة اهداف ومصالح الشعب وفق أسس وطنية وديمقراطية فإّنها تكون 
ذا ما أّدت إلى إضعاف وتفكيك ا. أخالقية لشعب والمجتمع والنظام وتحقيق مصلحة الفئة الحاكمة وحدها بقوة اإلكراه وا 

واالستبداد وتركت الشعب وحيدا  في مواجهة كل أشكال المعاناه والبؤس والتهميش السياسي واالجتماعي واالقتصادي، 
 .فإنها تتحول إلى سياسه منحطه ال أخالقية

*************************************************************** 
24/5/2105 

السياسة إذا ما أّدت إلى إضعاف وتفكيك الشعب والمجتمع فإنها تتحول إلى سياسه منحطه ال 
 .أخالقية

*************************************************************** 
24/5/2105 

رائيلي يرقص طربا بهذا في ظل استمرار االنقسام والصراع بين حماس وفتح بات عدونا االس
 .المصير الذي لم يستطع تحقيقه في كل حروبه ضدنا

*************************************************************** 
24/5/2105 

 في غزة أبنية حجارتها تستر الناس والناس تفكر حرق نفسها بنزين
 في غزة صبُر الجمال مثمن األضالع وجعجعٌة وال طحين

*************************************************************** 
25/5/2105 
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صحيح أّن الحرّية الديمقراطّية تنتهي ال محالة إلى صندوق االقتراع، ولكن الّصندوق األّول الذي 
 -ابيشي حسب تعبير المفكر الراحل جورج طر  -الّرأس، لذلك ال بّد في العالم العربي" جمجمة"فيه هو صندوق  تختمر

 :ففي صندوق الّرأس يمكن أن نشّق الّطريق إلى الحداثة بركيزتيها . من ثورة في العقلّيات
 الّديمقراطّية• 
 .والعقالنّية• 

 .ولكّنه مسار ال مناص منه. وهذا المسار قد يستغرق عشرات الّسنين في حال الّنجاح، ورّبما المئات في حال الفشل
*************************************************************** 

25/5/2105 
، تصبح الديمقراطّية الرّأس العربي فارغا أو مغيبا أو متخلفا" جمجمة"طالما ظل العقل اوصندوق 

 .عملية شكلية زائفة أو مجرد سلعة لمن يدفع ثمن الصوت في صندوق االقتراع 
*************************************************************** 

25/5/2105 
عملية شكلية زائفة أو مجرد سلعة  الرّأس العربي متخلفا تظل الديمقراطّية" جمجمة"طالما ظل صندوق 

 لمن يدفع ثمن الصوت في صندوق االقتراع
*************************************************************** 

25/5/2105 
قراطية والعدالة في بالدنا يصبح الحديث عن مواجهة االمبرياليه دون تكريس مفاهيم الحرية والديم

 والرجعيه نوعا من الوهم والصهيونيه
*************************************************************** 

25/5/2105 
أخطر أوجه االختزال لدى الجماعات المتأسلمة ، يتجلى في نبذها او اهمالها ورفضها عمليا 

ومسلم صحيح ، والعمل على تحطيمها ، فتصنيف أعضاء المجتمع إلى مسلم ومسيحي كافر، الوحدة الوطنية لشعار
سني ) وتكفير كل من هو خارج الجماعة، وتكفير الجماعات بعضها البعض، وآخر فاسق أو مرتد أو كافر، اإليمان

ألنها تستبعد ، جج االنقسامات الطائفية كل هذه تصنيفات من شأنها أن تبعث وتؤ (... الخ ...وشيعي وزيدي ودرزي 
 .وتكرس التعصب، التسامح واحترام عقائد اآلخرين

*************************************************************** 
25/5/2105 

التداعي  اللحظة الخطيرة الراهنة بسبب استمرار االنقسام تفرض على كافة القوى والفعاليات الوطنية
للحوار المسئول واالتفاق على شعار وطني ديمقراطي توحيدي جامع لكل أبناء شعبنا ينهي االنقسام وفق اتفاقيتي العاجل 
ويؤكد على الضرورة العاجلة لتكريس نظام سياسي ديمقراطي موحد في الضفة والقطاع كمخرج  2105و 2100القاهرة 

النضال التحرري والديمقراطي من أجل الحرية وتقرير وحيد ألوضاعنا المنقسمة والمأزومة الراهنة، يضمن مواصلة 
المصير والعودة وبناء الدولة الديمقراطية المستقلة كاملة السيادة ، وبدون ذلك ستتزايد مظاهر االحباط واليأس مع تزايد 
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المني والتفكك انتشار الفقر بكل الوانه بصور غير مسبوقة ، األمر الذي سيؤدي الى انتشار مظاهر االنفالت والفلتان ا
االجتماعي وارتفاع نسبة الجريمة االجتماعية بما قد يجعل من قطاع غزة مرتعا  خصبا  لكل أشكال ومظاهر التطرف 

 .والعنف والفوضى المتوحشة التي لم يعهدها مجتمعنا من قبل 
*************************************************************** 

25/5/2105 
المصالحة يستند الى الجوهري فيها وهو أنها طريق للوحدة الوطنية الفلسطينية موقفي من 

، حيث إن بناء هذه الوحدة على أسس سياسية وطنية تحررية وديمقراطية راسخة أعمق من كونها اعادة تالق  التعددية
كشرط لتحقيق الحرية  أو عالج مشكلة موظفين أو ما شابه، هي إعادة لحمة شعب ووطن( حماس)و ( فتح)بين حركتي 

 .واالستقالل والعودة 
*************************************************************** 

25/5/2105 
، شكل نقيضًا لكل من صيرورة التحرر الوطني والتطور  8117حزيران  01إن ما جرى منذ 

والركود االقتصادي، كرست واقع أقرب إلى ، حيث سادت حالة من االستبداد والقمع والتخلف االجتماعي االجتماعي
اإلحباط واليأس وانسداد األفق، ليس بالنسبة للعملية السياسية فحسب بل أيضا  بالنسبة لألوضاع االجتماعية والحريات 
 العامة وحرية الرأي، حيث بات المواطن الفلسطيني محكوما  بقيود تحد من حريته السياسية والفكرية والشخصية، وبالتالي
فاقدا  لدوره أو لحوافزه الذاتية لإلسهام الطوعي الحر في إطار النضال الوطني أو التحرري من ناحية إلى جانب فقدانه 

 .لدوره على الصعيد الديمقراطي واالجتماعي والثقافي العام من ناحية ثانية
*************************************************************** 

25/5/2105 
ديثي عن األوضاع االقتصادية في قطاع غزة هو في جوهره حديث عن وحدة األبعاد االقتصادية ح

، انطالقا  من ان هذه الوحدة هي الشرط والسياسية والمجتمعية والجغرافية لألراضي الفلسطينية المحتلة
أيضا  حديث عن البعد الوطني، الرئيسي الذي يضمن توفير مقومات تحقيق الدولة الفلسطينية المستقلة من ناحية، وهو 

لتوفير مقومات الدولة الفلسطينية  -ان لم يكن شرطا  أوليا   –التاريخي والسياسي لقطاع غزة، باعتباره عنصرا  أساسيا  
المستقلة وديمومتها في الظروف المعقدة الراهنة من جهة، وشرطا  رئيسيا  لتوفير عوامل وعناصر القوة في الصراع 

 .الصهيوني على طريق تحقيق األهداف الكبرى في دولة فلسطين الديمقراطية لكل سكانها/ ينيالوطني الفلسط
على أي حال ، ان ضرورات الترابط الراهن والمستقبلي بين قطاع غزة والضفة الغربية ، قضية البد من تحقيقها، 

وخاصة المواد الخام ومحدودية المساحة على الرغم من أن قطاع غزة يفتقر بصورة كبيرة للكثير من الموارد االقتصادية 
، إلى جانب ضعف وهشاشة قطاع 2كم 654من مساحة قطاع غزة البالغة %  61 – 24الزراعية التي ال تتجاوز 

، في ظل استمرار الحصار االسرائيلي ، وقيود %  01 – 5الصناعة الذي ال تتجاوز مساهمته في الناتج المحلي نسبة 
عاقة بروتوكول باريس على الس لع والمعدات الضرورية للصناعة والقطاع االنتاجي عموما ، األمر الذي أدى إلى تعطيل وا 

 .فرص االستثمار المحلي عموما ، والخارجي خصوصا  
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العديد من  -بصورة مستمرة–إن كل هذه السمات التي تميز األوضاع االقتصادية في قطاع غزة، خلقت وتخلق 
المزيد من تراكم عوامل البطالة واالفقار، عالوة على عدم توفير المياه الصالحة للشرب  معوقات النمو والتنمية، لحساب
ساعة يوميا ، وما يترتب على كل ذلك من نتائج اجتماعية تعزز مشاعر االحباط  05واالنقطاع الدائم للكهرباء بمعدل 

هم دون خط الفقر والفقر المدقع، من% 51مليون نسمة يعيشون في قطاع غزة، أكثر من  2واليأس في نفوس حوالي 
مواد –يعتمدون بنسبة عالية في تأمين مستلزماتهم المعيشية على ما تقدمه الوكاالت الدولية واألونروا من كوبونات 

 .تستهدف مراكمة المزيد من عوامل احباطهم ويأسهم -غذائية
*************************************************************** 

25/5/2105 
، ان ال مستقبل لقطاع االجتماعية البائسة تؤكد بوضوح صارخ/ ان مجمل هذه األوضاع االقتصادية 

غزة دون استمرار اندماجه مع اقتصاد الضفة الغربية في اطار وحدة جغرافية اقتصادية وسياسية واحدة، وبالتالي فإن 
وهة ال تستهدف إعاقة نمو وتنمية قطاع غزة وزيادة حجم لن يكون سوى استجابة لمخططات مشب" دويلة غزة"الحديث عن 

معاناة سكانه وتفكيك وطمس هويته الوطنية فحسب، بل أيضا  تستهدف مزيدا  من العراقيل في وجه اقامة الدولة 
 .الفلسطينية المستقلة، وتكريس الهيمنة الصهيونية على ابناء شعبنا في الضفة والقطاع

*************************************************************** 
25/5/2105 

ال مستقبل لقطاع غزة دون استمرار اندماجه مع اقتصاد الضفة الغربية في اطار وحدة جغرافية 
 .اقتصادية وسياسية واحدة

*************************************************************** 
25/5/2105 

يكون سوى استجابة لمخططات مشبوهة ال تستهدف إعاقة نمو  لن" دويلة غزة"الحديث عن 
وزيادة حجم معاناة سكانه وتفكيك وطمس هويته الوطنية فحسب، بل أيضا  تستهدف مزيدا  من  وتنمية قطاع غزة

 .اعالعراقيل في وجه اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وتكريس الهيمنة الصهيونية على ابناء شعبنا في الضفة والقط
*************************************************************** 

25/5/2105 
عرض وتحليل األوضاع االقتصادية في قطاع غزة، انطالقًا من ظروفه الموضوعية المرتبطة 

من جهة وباالنقسام والصراع على المصالح الفئوية بين فتح وحماس من جهة ثانية، مسألة  بالحصار الصهيوني
رورية ، ألنها ظروف أدت إلى مراكمة العوامل السلبية الخطيرة في بنية اقتصاد القطاع وأوضاعه االجتماعية بحيث ض

وصل إلى حالة أقرب إلى الركود والكساد على طريق االنهيار االقتصادي الشامل، وما ينتج عن ذلك من أوضاع 
لذي يوفر مزيدا  من عناصر الهبوط لحساب المخططات اجتماعية غامرة بعوامل االفقار واالحباط واليأس، األمر ا

العربية، الهادفة إلى تفكيك واضعاف الهوية الوطنية لشعبنا في قطاع غزة تمهيدا  لتطبيق ما / الصهيوينة / االمريكية 
ال تتجاوز  األمريكية، التي يبدو أنها تتحدث عن دولة فلسطينية ناقصة السيادة ومؤقتة على مساحة" صفقة القرن"يسمى بـ

من مساحة الضفة الغربية باإلضافة إلى قطاع غزة من خالل ربطه بممر أمني بإشراف إسرائيلي ، وابقاء المنطقة % 51
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(c ) تحت االحتالل في إطار عملية تفاوض عبثي طويل المدى، إلى جانب  -باإلضافة إلى تهويد القدس-ووادي األردن
 .اغة أمريكية إسرائيلية الكفيلة بإلغاء كيان الدولة الفلسطينية المستقلةاستمرار فكرة الفيدرالية مع األردن بصي

*************************************************************** 
25/5/2105 

يتجلى تأثير االنقسام والحصار على مجمل األوضاع االقتصادية والسياسية في األراضي المحتلة 
خصوصا ، ودورها في خلق ومراكمة عوامل االحباط واليأس الناجمة عن تدهور ، وفي قطاع غزة عموماً  0697

االقتصاد وتزايد مظاهر البطالة واالفقار، األمر الذي ادى بقطاعات متزايدة من أبناء شعبنا في قطاع غزة التطلع إلى 
بالنسبة لقطاعات واسعة من تأمين لقمة العيش كأولوية رئيسية على حساب المفاهيم والقيم الوطنية، كما هو الحال 

لقبول التقاسم الوظيفي او دولة حكم ذاتي تمهيدا للفيدرالية مع -في معظمها  -جماهيرنا في الضفة التي باتت جاهزة 
 .النظام األردني دون اعتراض جدي

*************************************************************** 
61/5/2105 

خاصة في ظروف االنقسام والحصار والتدمير  –فلسطيني وضعفه الشديد ان تفكك اقتصادنا ال
/ ، بات مدخال  هاما  صوب المزيد من الهبوط السياسي الذي يوفر المناخ المالئم للمخططات األمريكية  اإلسرائيلي
مر الذي يؤدى إلى بالتعاون مع بعض القوى الفلسطينية المعروفة باستعداداها لتمرير تلك المخططات، األ/ الصهيونية 

 .تغييب الوضوح أو التأكيد بالنسبة للمستقبل على الصعيد االقتصادي والسياسي معا
*************************************************************** 

61/5/2105 
موقفي من المصالحة يستند الى الجوهري فيها وهو أنها طريق للوحدة الوطنية الفلسطينية 

 .ف ومواثيقها.ت.ة في اطار مالتعددي
*************************************************************** 

61/5/2105 
ونحن نمارس عملية التشخيص او التحليل لواقعنا االقتصادي في قطاع غزة، علينا أن نثير العديد 

، في ظل استمرار االنقسام ؟ وجوابنا ال هل هناك امكانية لتوفير عناصر الصمود، االقتصادي والسياسي: من االسئلة
كبيرة، وهذا يعني اعتبار االنقسام نوعا  من التناقض الرئيسي البد من مجابهته وانهائه لكي نستعيد وحدتنا الوطنية وبناء 
نظام سياسي يوفر عوامل الصهمود االقتصادي والسياسي في مجابهة المخططات المرسومة، وفي مقدمتها ما يسمى 

وادانة ومواجهة كل من يوافق عليها من العرب أو الفلسطينيين، والسؤال المهم هنا هو ما اذا كانت الضفة " ترامب خطة"بـ
 والقطاع قابلين للحياة اقتصاديا ، وما اذا كانت تلك القابلية ممكنه من دون سيادة كاملة على االرض والموارد ؟ 

عب الحديث عن الجدوى االقتصادية في الضفة وقطاع غزة، ففي ظل الوضع الفلسطيني المنقسم الراهن، من الص
بسبب انه ليس لدينا اقتصادا  فلسطينيا  في نظام سياسي وطني موحد، فمع انه بات من المتفق عليه أن يغطي االقتصاد 

ثابتة ليست واضحة ، والروابط بينهما ليست -حتى اللحظة-الفلسطيني كامل أرضنا في الضفة والقطاع ، لكن حدودهما 
بسبب العدو الصهيوني اوال ، وبسبب االنقسام ثانيا  الذي عزز وجود رؤيتين وبرنامجين متناقضين ساهما في المزيد من 
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والسؤال الهام هنا ، هل في حال قيام دولة . تفكيك وحدة االقتصاد في الضفة والقطاع ارتباطا  بتفكيك النظام السياسي
 ء بروتوكول باريس؟فلسطينية ناقصة السيادة، سيتم إلغا

الجواب ال بالقطع، الن الترابط بين الهبوط السياسي وبين استمرار التبعية يفترض حكما  االستمرار الصهيوني في 
اإلصرار على تطبيق بروتوكول باريس مع بعض التعديالت التي ستخدم المخططات المرسومة، ولن تخدم ابدا  المصالح 

عاما  دون  25تجربة السلطة الفلسطينية مع بروتوكول باريس الذي تم التوقيع عليه قبل االقتصادية الفلسطينية ، كما هي 
 .أن يلتزم االحتالل الصهيوني تطبيقه

وهنا تتجلى أهمية اطالعنا ومتابعتنا لألوضاع االقتصادية الفلسطينية، انطالقا  من النضال السياسي الفعال النهاء 
ا وبرامجنا الوطنية، ببعديها السياسي واالقتصادي، التي البد أن تشكل نقيضا  للرؤى االنقسام بما يمكننا من بلورة رؤيتن

والمخططات العدوانية التي يجري الحديث عنها في مرحلة االنحطاط الراهنة خاصة الوضع االقتصادي الذي يمثل أحد 
 (لم تنشر بعد  -طاع غزة مخطوطة اقتصاد ق -غازي الصوراني .)أهم مصادر األلم والمعاناة المباشرة لشعبنا

*************************************************************** 
61/5/2105 

لم تنشر  -مخطوطة اقتصاد قطاع غزة  -غازي الصوراني )النيوليبرالية واثرها على االقتصاد الفلسطيني
 ( ....بعد 

بنقد  -ليلى فرسخ. كما تقول د–ة والسلطة الفلسطينية لقد اكتفى النموذج النيوليبرالي في خطاب الوكاالت الدولي
سياسة االحتالل، ولم يتطرق إلى البنية الصهيونية االقتصادية والسياسية إلسرائيل، كما أنه يعزل االقتصاد الفلسطيني 

 .عن عالقته البنيوية باالقتصاد اإلسرائيلي
قامة كذلك تبّنت السلطة الفلسطينية، لغة نيوليبرالية بالكامل تُ  عّرف التنمية الفلسطينية من منظار الحكم الرشيد وا 

 . الدولة، وليس فقط من منظار النمو
، وخطة التنمية الوطنية الفلسطينية  2100 -2115ركزت خطة اإلصالح والتنمية الفلسطينية للفترة "وهكذا، 

ون فعله ألنفسهم من أجل تحقيق في عهد رئيس الحكومة سالم فياض، على ما يستطيع الفلسطيني 2106- 2100للفترة
 " . االستقاللية االقتصادية والسياسية

فإن األجندة  -ليلى فرسخ. كما تضيف د–ومن دون التقليل من أهمية دور الفرد في تقرير مصيره واختياراته 
سطينيون من السياق النيوليبرالية التي تتقيد بها السلطة الفلسطينية، تقتلع الصراع وأسباب االستبداد الذي يعيشه الفل

التاريخي، األمر الذي يطرح مشكلة من وجهة النظر االقتصادية ألنه ال يمكن تقديم شرح واف  عن أسباب إخفاق 
 . المسعى الفلسطيني لتحقيق االستقاللية االقتصادية والسياسية من دون اعتبار االحتالل امتدادا  للصهيونية

ة الفلسطينية االحتالل بدال  من تحّديه بطريقة فاعلة، واألخطر من ذلك وهكذا، تستوعب الرؤية االقتصادية للسلط
 .هو أن األجندة النيوليبرالية يمكن أن تؤدي إلى نزع الطابع السياسي عن النضال الفلسطيني

كما تقول بحق –وُيستشف من مفردات برنامج السلطة الفلسطينية التقنية والحيادية، الرغبة في الهروب من السياسة 
 .وفعال ، من الجوهر السياسي لقضية فلسطين -ليلى فرسخ. د

فالمقايضة التي يقترحها السالم االقتصادي تعني أن يستدفئ كيان فلسطيني يشبه دولة بالنمو االقتصادي 
اإلسرائيلي، ال بل أن ينعم ببعض النمو أيضا ، لكن في المقابل، سيتوجب عليه تأجيل أو التخلي فعال  عن النضال في 
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سبيل الحقوق الوطنية الفلسطينية، لذلك ال بد من العودة إلى مفهوم االستعمار الصهيوني كاطار للتحليل االقتصادي 
 .السياسي

*************************************************************** 
61/5/2105 
بكل شرائحها هي " اليةالرأسم"عامًا على االنقسام ، بات من الواضح أن القوى  00فبعد مرور ...

، حيث تسعى كل منهما إلى استشارة المتنفذين فيها من كبار محل منافسة بين حكومتي رام اهلل وحماس 
رضائهم عبر تأكيد حرص كل من الحكومتين على مصالحهما، وهو أمر غير  الرأسماليين في الضفة والقطاع، وا 

النظام الرأسمالي والسوق الحر، وعند هذه النقطة يمكن تفسير مستغرب انطالقا  من التزام الحكومتين بقواعد وأسس 
صراعهما على السلطة والمصالح دون ايالء األهمية المطلوبة في معالجة الظواهر االجتماعية الداخلية المتفاقمة، التي 

من % 54بين من الشرائح االجتماعية الرأسمالية العليا، و % 4بين  -بصورة غير مسبوقة–تتجسد في اتساع الفجوة 
الشرائح االجتماعية الفقيرة والمتوسطة في الضفة وقطاع غزة ومخيمات اللجوء والمنافي، بسبب الحصار واالنقسام، بل 

واستمرار ذلك الصراع بينهما عبر تغذية داخلية وخارجية، حيث نالحظ تغير شكل وترتيب أنساق القيم المجتمعية، بحيث 
ية واالنتهازية وثقافة االستهالك تحتل قمة هرم القيم، في حين تأتي قيم النضال السياسي باتت قيم الثروة والثراء واألنان

 .والديمقراطي والشعبي والكفاحي والنقابي ، وقيم الحق والخير والتكافل والدافعية الوطنية في أسفل سلم القيم
بح السريع والعموالت والتهريب وغسل إننا إذن ، أمام حركة متسارعة من تراكم رأس المال الطفيلي القائم على الر 

عن إطار تطور  -إلى حد كبير -البعيدة  -الداخلية والخارجية–األموال والصفقات ومظاهر البذخ الكمالي التفاخري 
 .اقتصاد الصمود عبر التخطيط والتنمية والتقشف بعدا شاسعا 

ها، بالمصالح الفئوية، إلى جانب الصراع إذن نحن في مواجهة خارطة سياسية جديدة، محكومة في مساحة كبيرة من
والمنافسة غير المبدئية بين القطبين، وهي كلها عوامل ستسهم في المدى المنظور في زيادة الفجوة على الصعيد 

، وبين الشرائح الشعبية الفقيرة من العمال والفالحين  -في الحكومتين –االجتماعي بين المصالح الطبقية للشرائح العليا 
رجوازية الصغيرة، مع بقاء الحصار والعدوان ومظاهر الدمار والخراب في قطاع غزة ، إلى جانب تفتيت الضفة والبو 

الغربية عبر الجدار والمستوطنات والحواجز واالعتقاالت، واستمرار التفاوض العبثي ومضامينه السياسية الهابطة، كل 
تح وحماس بنسب متفاوتة، بحيث لم تعد هذه القاعدة قائمة ذلك أدى إلى تراجع القاعدة الجماهيرية لكل من حركتي ف

بسبب ( رغم التباين بينهما)على أساس االقتناع وااللتزام الفعلي والموضوعي بالشعارات أو البرامج المطروحة من الفريقين 
في –الجماهيرية باتت  مظاهر القلق واإلحباط واليأس التي تزايدت تراكماتها منذ ما بعد االنقسام ، حيث أن هذه القاعدة

محكومة إلى حد كبير لالحتياجات والمتطلبات الحياتية وسبل العيش المرتبطة بكال الحكومتين في رام  -الظروف الراهنة
اهلل وغزة، ما يعني تراجع الوالء للوطن والنضال الوطني التحرري، ومن ثم تراجع األفكار واألهداف الوطنية التوحيدية في 

ة في أوساط فقراء شعبنا لحساب لقمة العيش، في حين تراجعت هذه األفكار واألهداف الوطنية في أوساط الذهنية الشعبي
والشرائح البيروقراطية العليا لحساب الهبوط بتلك األهداف وفق متطلبات وشروط التحالف اإلمبريالي " البرجوازية"الطبقات 

ألنانية، على حساب مصالح فقراء شعبهم، عبر المزيد من الصهيوني والنظام العربي بما يضمن مصالحهم الطبقية ا
مظاهر الجشع واالستغالل واالحتكارات البشعة، في مقابل تزايد مظاهر الفقر والفقر المدقع بعد أن أصبح قطاع غزة 

 .عاجزا عن خلق أي فرص عمل جديدة في ظل تنامي معدالت البطالة القياسية في صفوف سكانه
 ( ....لم تنشر بعد  -طوطة اقتصاد قطاع غزة مخ -غازي الصوراني )
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*************************************************************** 
61/5/2105 

عاما على االنقسام  00بسبب مظاهر القلق واإلحباط واليأس التي تزايدت تراكماتها وتفاقمت بعد 
محكومة إلى حد كبير لالحتياجات والمتطلبات  -ف الراهنةفي الظرو –، نالحظ أن القاعدة الجماهيرية باتت  الكارثي

الحياتية وسبل العيش المرتبطة بكال الحكومتين في رام اهلل وغزة، ما يعني تراجع الوالء للوطن والنضال الوطني التحرري، 
اب لقمة العيش، في ومن ثم تراجع األفكار واألهداف الوطنية التوحيدية في الذهنية الشعبية في أوساط فقراء شعبنا لحس

والشرائح البيروقراطية العليا لحساب الهبوط " البرجوازية"حين تراجعت هذه األفكار واألهداف الوطنية في أوساط الطبقات 
بتلك األهداف وفق متطلبات وشروط التحالف اإلمبريالي الصهيوني والنظام العربي بما يضمن مصالحهم الطبقية 

راء شعبهم، عبر المزيد من مظاهر الجشع واالستغالل واالحتكارات البشعة، في مقابل األنانية، على حساب مصالح فق
تزايد مظاهر الفقر والفقر المدقع بعد أن أصبح قطاع غزة عاجزا عن خلق أي فرص عمل جديدة في ظل تنامي معدالت 

 .البطالة القياسية في صفوف سكانه
*************************************************************** 

60/5/2105 
حزيران  01إن ما جرى من تراكمات سياسية ومجتمعية تفكيكيه منذ االنقسام البغيض يوم 

حتى اللحظة، شكل نقيضا  لكل من صيرورة التحرر الوطني والتطور االجتماعي والسياسي الديمقراطي، حيث  8117
واقعا  -عاما على االنقسام 00بعد –الركود االقتصادي، كرست سادت حالة من االستبداد والقمع والتخلف االجتماعي و 

أقرب إلى اإلحباط واليأس وانسداد األفق، ليس بالنسبة للعملية السياسية فحسب، بل أيضا  بالنسبة لألوضاع االجتماعية 
والفكرية والشخصية،  والحريات العامة وحرية الرأي، حيث بات المواطن الفلسطيني محكوما  بقيود تحد من حريته السياسية

وبالتالي فاقدا  لدوره أو لحوافزه الذاتية لإلسهام الطوعي الحر في إطار النضال الوطني أو التحرري من ناحية، إلى جانب 
 .فقدانه لدوره على الصعيد الديمقراطي واالجتماعي والثقافي العام من ناحية ثانية

*************************************************************** 
60/5/2105 

الصراع على المصالح الفئوية بين فتح وحماس في ظل االحتالل، أدى إلى زعزعة وتفكيك 
ضعاف وعي شعبنا الفلسطيني بأفكاره وأهدافه الوطنية  وا 

*************************************************************** 
0/5/2105 

 ته من ذاته ال من مّلته وال من قبيلته، وهذه الفكرة الحداثوية الجوهريةالفرد وفق الحداثة تنبع قيم
بما تحمله من مفاهيم حرية الرأي والمعتقد والديمقراطية والمواطنة والمساواة لم تتبلور بعد في مجتمعاتنا العربية، بسبب 

في بالدنا العربية لتلك األفكار، حفاظا   استمرار فواتها وتخلفها ورفض الشرائح أو القبائل والعائالت واألنظمة الحاكمة
على مصالحها الطبقية األنانية الخاصة عبر تكريس كل مظاهر االستتباع والتخلف واالستبداد والقمع وفق مقتضيات 

 .تحالفها االستراتيجي مع النظام االمبريالي ضد مصالح وتطور شعوبها
*************************************************************** 
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0/5/2105 
يا أهل فتح ويا أهل حماس لم يعد لدى شعبنا مزيد من الصبر ولديه فائض من يأس واحباط 

أما آن لكم أن ُتغّلبوا مصالح شعبنا وتعودوا لرشدكم الوطني وتتوحدوا من أجل بصيص أمل العادة احياء ... منكم
  ....ه مازال الطريق إليها طويل ومليء بالعثرات والمؤامراتالمشروع الوطني والنضال من اجل دولة فلسطينية مستقل

*************************************************************** 
1/8/2018 

الواقع السياسي والمجتمعي العربي المنحط والمتخلف الراهن يحتاج إلى وقفة تأمل ومحاسبة 
ة والفعاليات الديمقراطية العلمانية التقدمية العربية ، كما في اوساط ، من قبل كافة االحزاب والحركات اليساريللنفس

 .المثقفين والمفكرين والفنانين واالدباء وغيرهم 
فعلى هؤالء تقع مسؤولية استعادة المبادرة لتحريرالمواطن وانتزاعه التدرجي من الفقر والجهل والوالءات العصبية ، 

تبداد الالأخالقية والالإنسانية التي دفعته إليها دكتاتوريات انظمة االستبداد ومن كل اشكال االستغالل الطبقي واالس
الكومبرادورية او الرأسمالية الرثة التابعة ،وكذلك انتزاع المواطن من االلتزامات السلفية الغيبية الرجعية عبر نشر الرؤى 

 .التنويرية العقالنية االنسانية النقيضة لكل اشكال التعصب 
بناء االحزاب اليسارية ) ن تقريب المسافة بيننا وبين هذا الهدف، فإن المطلوب توفير العوامل الذاتيةولكي نضم

التي تستهدف توعية الجماهير وتحشيدها، لممارسة الضغط السياسي على السلطة أو النظام أو الدولة ، ( الديمقراطية
وين في الحقوق والواجبات ، في ظل مبادئ الحرية لكي تنتزع حقوقها والتعامل مع أعضائها بصفتهم مواطنين متسا

والديمقراطية والعدالة، التي أدى غيابها إلى تعطيل مسار النضال التحرري والتطور الديمقراطي الداخلي لبالدنا وأدخلها 
 .في مستنقع الخضوع والتبعية والتخلف واالستبداد

*************************************************************** 
0/5/2105 

 ......وجهة نظر حول البورجوازية الصغيرة والمتوسطة
البورجوازية، والبروليتاريا، وتشمل البورجوازية على ثالثة  : في المجتمعات البورجوازية ثمة طبقتان رئيستان متناحرتان

: وهذه األخيرة تتوزع على ثالث شرائح  البورجوازية الكبيرة، والبورجوازية المتوسطة والبورجوازية الصغيرة، : أقسام هي
 . العليا، والمتوسطة، والدنيا

فالبورجوازية الصغيرة هي الطبقة األقدم في التاريخ، واألكثر تعقيدا  في أوضاعها الداخلية وتركيبتها، وقد تناولها 
بالدنا، المفكر الماركسي بالتعريف والتشخيص ماركس وانجلز ولينين وغيرهم من المفكرين الماركسيين، نذكر منهم في 

الحرفيين وصغار المنتجين وأصحاب الحوانيت وصغار الفالحين والموظفين، «فؤاد مرسي، الذي أكد على أن . الراحل د
 . »يشكلون جميعا  ما يسمى بالبورجوازية الصغيرة، أكثر الطبقات عددا  وأوسعها نفوذا  وأبعدها أثرا  في مجتمعنا

رمزي زكي الذي ينبهنا . لتعريف ال يختلف من حيث المضمون مع ما قدمه المفكر الراحل دوالمفارقة هنا ان هذا ا
يستخدم مصطلح الطبقة الوسطى تجاوزا ، ألنه مصطلح هالمي وفضفاض يفتقُد الدقة العلمية، وألن هذا «إلى أنه 

ها، وهي طبقة غير منسجمة، المصطلح يضم في الواقع كتلة واسعة من الفئات االجتماعية التي تتباين في حجم دخل
يسودها مختلف ألوان الفكر االجتماعي والسياسي، ألنها تضم مختلف الشرائح االجتماعية التي تعيش بشكل أساس على 
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ذوي الياقات البيضاء : الُمرت بات المكتسبة من الحكومة والقطاع العام والخدمات والمهن الحرة، ويطلق على أصحابها
 .»عليا ومتوسطة ودنيا: ائحيتوزعون على ثالث شر 

البورجوازية «و» الطبقة الوسطى«إن تسجيلنا لهذه المالحظة، شكل من االجتهاد يستهدف العودة بمفهوم كل من 
ووضع المفهوم في إطاره الصحيح، منعا  لإلرباك في تحليلنا لألوضاع االجتماعية ومكوناتها وأزمتها في » الصغيرة
 .بالدنا

تتناول الفرق الجوهري بين الطبقة البورجوازية المتوسطة، والطبقة البورجوازية الصغيرة، حيث و : المالحظة الثانية
تتميز األولى، بضعف بنيتها وحجمها ودورها، وبتماسك موقفها األيديولوجي األقرب إلى أيديولوجية البورجوازية الكبيرة، 

ة فهي الطبقة األكثر عددا  واتساعا  وشموال  في كل أما البورجوازية الصغير . بحكم توافق المصالح وتداخلها بينهما
مجتمعاتنا العربية، والبلدان النامية عموما ، وقد لعبت هذه الطبقة دورا  مركزيا  في اإلطاحة بالبنية المجتمعية العربية 

لمعادي لالستعمار التقليدية القديمة أو األرستقراطية، في العديد من الدول العربية، وفرضت بديلها الوطني والقومي ا
والصهيونية من جهة، إلى جانب بديلها االجتماعي الداخلي ضد اإلقطاع والرأسمالية الكبيرة، وأحدثت تحوال  نوعيا  في 

حياة الفالحين والعمال والفئات الفقيرة، ال يمكن تخطيه أو القفز عنه، وبخاصة في المراحل األولى من تولي هذه الطبقة 
 .للحكم أو السلطة

*************************************************************** 
2/5/2105 

، لعل العنوان األمثل لألزمة السياسية العربية الراهنة، يتجلى في انتقال النظام العربي في معظمه
لسياسي من أرضية التحرر الوطني واالجتماعي الديمقراطي كعنوان رئيسي سابق، إلى أرضية التبعية واالرتهان ا

واالقتصادي واالستبداد واالستغالل كعنوان جديد، وتحول التناقض األساسي إلى شكل آخر أشبه بالتوافق بين التحالف 
اإلسرائيلي من ناحية  –الكومبرادوري المهيمن على النظام العربي من جهة، وبين التحالف األمريكي  –البيروقراطي 

 .ثانية
*************************************************************** 

2/5/2105 
السياسة التي تستحق اسمها من وجهة نظري، سياسة مبدؤها الفكر أو العقل، فكر الواقع أو عقل 

، وغايتها األخالق والحياة األخالقية الديمقراطية الثورية في آن معا،عالوة على أهداف التحرر الواقع لتغييره
جتماعية من ارضية الصراع الطبقي كمدخل رئيسي لتفاعلنا الفكري والمادي عبر المعايشة والديمقراطية والعدالة اال

والممارسة مع جماهيرنا ، وذلك بعيدا عن كل اشكال التكبر والمكابرة واالستعالء والمزاودات الطفولية واالنتهازية ، بما 
أ غايته األخالق الثورية التي تعكس وتجسد الوعي فالسياسة الثورية هي مبد. يحفظ ويجدد دوما المبدأ الثوري وغاياته 

المبدأ والغاية هنا كالمبتدأ والخبر، ال معنى ألي منهما من ... العميق بالنضال التحرري والصراع االجتماعي الطبقي 
 . ....غير اآلخر

*************************************************************** 
3/8/2018 



307 

 

مع الحرص على استمرار " أمريكا أوالً "ز دونالد ترامب، تركيزه الشديد على شعار نالحظ بعد فو 
المهيمن للواليات المتحدة على النظام الرأسمالي المعولم عموما ، خاصة وأن المناخ العام المهزوم أو  الطابع الممركز

ستقبال واالمتثال للمعطيات والشروط السياسية المنكسر في بلدان العالم الفقيرة والمتخلفة أو األطراف قد أصبح جاهزا  لال
- : والفكرية والمادية الجديدة، للسياسات الليبرالية من خالل ركائزها الثالث

صندوق النقد الدولي الذي يشرف على إدارة النظام النقدي العالمي وذلك بالتنسيق الكامل مع البنك الدولي،  -0
 .أمام حركة بضائع ورؤوس أموال بلدان المراكز الصناعية واإلشراف على فتح أسواق البلدان النامية

التي تقوم اآلن باإلشراف على إدارة النظام التجاري العالمي، وتأمين حرية  WTOمنظمة التجارة العالمية  -2
 .السوق وتنقل البضائع

العالمية، والتي باتت  الشركات المتعددة الجنسية التي تهيمن على الجوانب األساسية من العالقات الرأسمالية -6
 .ترليون دوالر( 64)تملك أصوال  رأسمالية تزيد عن 

*************************************************************** 
6/5/2105 

 :من محاضرة غازي الصوراني بعنوان
 مركز حيدر عبد الشافي للثقافة -أثر سياسة الرئيس األمريكي ترامب على النظام العالمي 

 .02/7/8102 –غزة  –والتنمية 
أبدأ حديثي عن الوضع االقتصادي العالمي ، وفي هذا الجانب أشير إلى أن إجمالي الناتج المحلي لكل دول العالم 

 .تريليون دوالر( 05.045% )25.45تريليون ، يستحوذ االقتصاد األميركي على نحو  55.6بلغ  2105في عام 
تريليون دوالر، أما الصين الشعبية فقد شكل ( 05.655% )20.5ستحوذ على أما اقتصاد االتحاد األوروبي ي

: تريليون دوالر، إلى جانب هؤالء، هناك العديد من الدول ذات الدخل العالمي مثل( 00.055% )05.5اقتصادها نسبة 
$ تريليون  5روسيا / $ ون تريلي 2.54الهند / $ تريليون  2.4فرنسا / $ تريليون  6.5المانيا / $ تريليون  5.5اليابان 

 541السعودية / $ مليار  511ايران / $ مليار  551تركيا / $ تريليون  2.0البرازيل / $ تريليون  2.4بريطانيا / 
 01.1/ $ مليار  201قطر / $ مليار  611اسرائيل / $ مليار  501االمارات / $ مليار  244مصر % $ مليار 
 .$مليار 

 :تتوزع على خمس شرائح كما يلي  -في مرحلة العولمة الراهنة–ب العالم أشير أيضا  إلى أن شعو 
للفرد $ 41411بمعدل$ تريليون 54.4نسمة يمتلكون .م 0.6.)من دخل العالم% 52.5يمتلكون% 21أغنى• 
 (سنويا  

للفرد $ 5041بمعدل $ تريليون  5.6ن يمتلكون .م 0.6.)من دخل العالم% 00.5التالية يمتلكون% 21أل• 
 (نويا  س

 (للفرد سنويا  $ 0655$ تريليون 0.5ن يمتلكون .م 0.6. )من دخل العالم% 2.6التالية يمتلكون % 21أل • 
 (للفرد سنويا  $ 0046$ تريليون 0.4ن يمتلكون .م 0.6.)من دخل العالم% 0.5التالية يمتلكون % 21أل • 
 (للفرد سنويا  $ 555$ تريليون  0.0كون ن يمتل.م 0.6.)من دخل العالم % 0.5التالية يمتلكون % 21أفقر • 

*************************************************************** 
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6/5/2105 
السلطة في المجتمع المتخلف فرصة من أجل التسلط واالستغالل، وهكذا فكل من َتَمكََّن من شيء 

 .من قوة أو سيطرة ، فانه سيسلك النهج نفسه
*************************************************************** 

6/5/2105 
 الوطن العربي لن يخرج من مأزقه الراهن

 .إال إذا تكون قطب ديمقراطي تقدمي قوي، بعيد تماما  عن أنظمة الحكم وعن حركات اإلسالم السياسي
*************************************************************** 

6/5/2105 
عاما على االنقسام ، كرست في صدور وعقول ابناء شعبنا واقعا أقرب إلى اإلحباط واليأس  00

، ليس بالنسبة للعملية السياسية فحسب، بل أيضا  بالنسبة لألوضاع االجتماعية والحريات العامة وحرية وانسداد األفق
اسية والفكرية والشخصية، وبالتالي فاقدا  لدوره أو الرأي، حيث بات المواطن الفلسطيني محكوما  بقيود تحد من حريته السي

لحوافزه الذاتية لإلسهام الطوعي الحر في إطار النضال الوطني أو التحرري من ناحية، إلى جانب فقدانه لدوره على 
 .الصعيد الديمقراطي واالجتماعي والثقافي العام من ناحية ثانية

*************************************************************** 
5/5/2105 

غزة لفظت كلماتكم المكررة غزة لن تغفر صمتكم المتواطئ مع اولئك الذين أشاخوا نضرة وجهها 
 .وشوهوا جمال محياها وقتلوا الجمال والحب فيها

*************************************************************** 
5/5/2105 

 ...مجرد رسالة وموقف
يدركون على نحو جاد أنه ما من مصلحة وطنية، أو " حماس"و" فتح"ني على قناعة بان قطاعا واسعا من أبناء إن

" لحماس"حتى سياسية في حال استمرار االنقسام وهذه القطيعة، ونقول لإلخوة في حماس، أن النصر الوحيد الذي يمكن 
ساءة بالغة " نصر"ة، أما أن تفاخر به وتباهي هو الذي حققته في المنافسة االنتخابي غزة، فهزيمة قاسية لهذه الصورة وا 

من أجل إقناع الجمهور بأنها أهل لصون واستعادة الوحدة الوطنية وفق التزامكم " حماس"لكل التضحيات التي بذلتها 
وسؤالي لكم ؟ والمساهمة في بناء النظام السياسي الوطني الديمقراطي الفلسطيني،  2105و 2100بتنفيذ اتفاقي القاهرة 

عبر ما يقال عن موافقتها على الهدنة والمشاريع االنسانية المشبوهة لو ربحت غزة كلها وخسرت " حماس"بماذا تنتفع 
 الوطن؟ 

كما نقول لإلخوة في حركة فتح، عليكم االلتزام بتنفيذ مقررات مجالسنا الوطنية والمركزية والعمل على تطوير 
التفاق عليه بين جميع القوى في بيروت الى جانب الغاء االجراءات المتخذه ضد موظفي المنظمة واصالحها وفق ما تم ا

التي تتحدث عن دويلة منقوصة " صفقة ترامب" قطاع غزة ، مع استمراركم في رفض مشروع التصفية او ما يسمى 
 .السيادة بال حدود، أو حكم ذاتي موسع،ما يعني تصفية قضيتنا الوطنية
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ن يحصد شعبنا سوى المزيد من المذلة والقهر والمعاناة وبقاء المستوطنات والمزيد من االغتصاب وفي كل األحوال ل
ومصادرة مساحات من أرضنا ومياهنا عالوة على استمرار العدو مسيطرا على سمائنا ومعابرنا، هذا ما يمكن أن يحصلوا 

 .مع العدو تكريسا  لشرعية المحتل الغاصبعليه في ظل موازين القوى المختلة الراهنة التي ستجعل من التفاوض 
إن هذا المآل الذي وصل إليه شعبنا وقضيتنا ومجتمعنا، يفرض العمل على قطع كل طريق لالنقسام والتفكك 
الفلسطيني وقطع كل طريق الستمرار مهزلة التفاوض العبثي الراهن، واالنطالق من أن ليس لدى الدولتين األميركية 

للقضية الفلسطينية بل إن حلهما لها هو خارج فلسطين، وفي سياق إعادة صياغة الجغرافيا السياسية  واإلسرائيلية أي حل
، أو " الدولة المؤقتة"، أو "الدولة القابلة للحياة"للمنطقة العربية، وهكذا يمكن ان تصبح الحلول المشبوهة المقترحة مثل 

مختال  ( العربي والفلسطيني)هذا الطريق طالما بقي ميزان القوى  أدوات تخدير على" دويلة غزة"الحكم الذاتي الموسع أو 
وبالتالي ليس هناك أي خيار أمام حماس وفتح سوى انهاء االنقسام واستعادة وحدة شعبنا ...مع العدو اإلسرائيلي

 . 0555ودون ذلك الكارثة التصفوية األشد مرارة من كارثة النكبة ...الوطنية
*************************************************************** 

5/5/2105 
لم " ، فإن فلسطين 0612خالفًا لمن رأى بأن معركة فلسطين قد حسمت خالل أيام في ربيع عام 

تسقط كل يوم كسرة بعد كسرة وحجرا  بعد حجر، منذ  -ومازالت–تسقط في أيام، كما لم تسقط في شهور، بل إنها كانت 
العربية عام النكبة " للجيوش" على يد امراء وملوك العرب ، ثم الهزيمة الكبرى 0565زيمة ثورة صدور وعد بلفور وه

عاما على االنقسام وصوال الى رفض االلتزام بالمصالحة  00وحتى اللحظة الراهنة بعد  0555وهزيمة حزيران  0555
المشبوه ودويلة غزة " االنساني" مد والحل في مقابل الحديث عن الهدنة طويلة اال 2105و 2100وفق اتفاقيتي القاهرة 

المسخ ايذانا باستكمال االنهيارالكارثي او السقوط لكي يحقق عدونا االسرائيلي انتصارا عجز عن تحقيقه في كل حروبه 
 ؟؟؟.!!!

*************************************************************** 
4/5/2105 

المشبوه ودويلة غزة المسخ يحمل في طياته " االنساني" مد والحل الحديث عن الهدنة طويلة اال
 2105و 2100والتفاقات المصالحة الوطنية عموما واتفاقيتي القاهرة  تجاوزا خطيرا لمبدأ الحوار الوطني الشامل

عية لشعبنا في ف والوحدة الوطنية والجغرافية والمجتم.ت.خصوصا، ايذانا باستكمال االنهيارالكارثي عبر تفكيك اواصرم
الضفة وقطاع غزة والقدس ومن ثم تصفية القضية الفلسطينية لكي يحقق عدونا االسرائيلي انتصارا عجز عن تحقيقه في 

 ؟؟؟.!!!كل حروبه 
*************************************************************** 

4/5/2105 
المشبوه " االنساني" ة طويلة االمد والحل رفض االلتزام بالمصالحة في مقابل الحديث عن الهدن

التي " صفقة القرن " المسخ سيؤدي ويعزز استكمال االنهيارالكارثي وتوفير الظروف لتمرير وفرض  ودويلة غزة
تستهدف تصفية القضية الفلسطينية بما يحقق انتصارا لعدونا االسرائيلي عجز عن تحقيقه في كل حروبه السابقة مع 

 .العرب
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*************************************************************** 
5/5/2105 

عاما على االنقسام ، راكمت وكرست في صدور وعقول ابناء شعبنا واقعا أقرب إلى اإلحباط  00
 .واليأس وانسداد األفق 

*************************************************************** 
5/5/2105 

ما هي تلك الغنيمة الهائلة التي يتنازع عليها حماس وفتح؟ ال شيء .انهاء االنقسام  اذا لم يتم
 .سوى مزيد من التفكك واالنهيارات والهزائم 

*************************************************************** 
5/5/2105 

 .....وجهة نظر....غازي الصوراني 
ذات الطابع الرث السائدة " الرأسمالية" نماط شبه االقطاعية وشبه االنماط القبلية العشائرية واال 

ادى ومازال يؤدي  -، الى جانب استشراء حركات االسالم السياسي والصراعات الطائفية الدموية البشعة في مجتمعاتنا
ظام التابع ، المتخلف ، الحتمية، هي بالتحديد حتمية االنتقال من الن"بالمسار التطوري لمجتمعاتنا العربية الى نوع من 

إلى أشكال بدائية ( العسكري والمدني ) المستبد شبه اإلقطاعي، شبه القبلي والعشائري، الكومبرادوري البيروقراطي 
ووسطية من الرأسمالية الرثة، عبر انظمة مرتبطة وخاضعة لالمبريالية العالمية وشروطها كما هو حال مجتمعاتنا العربية 

 .اليوم
*************************************************************** 

5/5/2105 
 االنتقال من التسوية الى التصفية للقضية الفلسطينية ؟: هل بات عنوان المرحلة الراهنة اليوم هو

ام ، وفي ظل استمرار االنقس( بمختلف الوانها واطيافها)في ظل استمرار تراجع القوى الوطنية الفلسطينية والعربية
والصراع على المصالح الفئوية بين فتح وحماس في ظروف دولية وعربية واقليمية أفقدت الفلسطينيين بوصلتهم وقدرتهم 

على فرض رؤيتهم وقرارهم الوطني من اجل الحرية واالستقالل والعودة ،ومن ثم تكريس الهيمنة الخارجية على راهن 
فها النضالية التحررية ، تلك الهيمنة يتزعمها اليوم التحالف االمريكي القضية الفلسطينية إلفراغها من مضامينها واهدا

الصهيوني والقوى االقليمية خاصة تركيا ، الى جانب معظم بلدان النظام العربي الرسمي ودعوتهم الصريحة لالعتراف 
 .والتطبيع مع دولة العدو الصهيوني 

مي للمخططات االمبريالية الصهيونية، يبدو ان المخطط ففي مثل هذه الحالة من االنحطاط والخضوع العربي الرس
االنتقال من التسوية الى التصفية للقضية الفلسطينية بالتعاون مع عدد من الفلسطينيين من : المرسوم للمرحلة الراهنة هو 

لمية او بذريعة اصحاب المصالح االنتهازية ، فقدوا وعيهم الوطني بذريعة ما يسمى بالتسوية او ما يسمى بالعملية الس
االعتدال ، وكلها ذرائع ال تخرج وال تتناقض مع شروط العدو الصهيوني االمريكى وتركيا والسعودية ودويالت الخليج 

 .التي تتوزع االدوار المشبوهة فيما بينها 
*************************************************************** 
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5/5/2105 
الشعبية لتحرير فلسطين وباسمي ننعي وفاة المثقف القومي التقدمي باسم رفاقي في الجبهة 

واالديب واالعالمي المصري الكبير االستاذ عبد العال الباقوري ونتقدم باصدق مشاعر الحزن والمواساة الى  الديمقراطي
 المجد والخلود لروحه...اسرة الفقيد واصدقائه ومحبيه في مصر والوطن العربي

*************************************************************** 
5/5/2105 

في ضوء أوضاعنا الفلسطينية والعربية الراهنة، الطافحة بالكثير من عوامل التأزم واإلحباط 
، يبدو ان الخيار الذي قام على أساس أنه يمكن أن يحصل والتفكك واالنقسام والصراع على المصالح

قلة وفق شروط أوسلو، كان وهما  قاد إلى النهاية التي نعيشها، أي انقسام وتفكك الفكرة الفلسطينيون على دولة مست
الوطنية التوحيدية الناظمة للنضال التحرري والديمقراطي لشعبنا، وتفكك النظام السياسي والمشروع الوطني وتوسع 

هوية : ي إطار الصراع بين هويتينالسيطرة الصهيونية على األرض، وأيضا  انفصال قطاع غزة عن الضفة الغربية ف
 .االسالم السياسي والهوية الوطنية الديمقراطية في اطارها القومي واالنساني

لقد توضح خالل العقود الماضية، الى جانب تطورات الوضع العربي الرسمي الراهن المنحط والخاضع المستسلم 
واالنقسام وتجدد الحديث عن تبادل االراضي ،  للشروط االمبريالية، عالوة على استمرار الصراع على المصالح

والمفاوضات العبثية البائسة، بأن الدولة الصهيونية معنية بالسيطرة على كل فلسطين، وأنها جزء من المشروع االمبريالي 
بية ، لذلك يجب ان تتأسس الرؤية لدى كافة قوى اليسار الثوري في فلسطين والبلدان العر ...للسيطرة على الوطن العربي

انطالقا  من ذلك وليس من خارجه، فالدولة الصهيونية هي مركز ثقل الوجود االمبريالي في الوطن العربي، وضمان 
لهذا بات ضروريا أن يعاد طرح الرؤية الوطنية التحررية من قلب الرؤية التقدمية ... استمرار التجزئة والتخلف العربيين

ق من فهم عميق للمشروع االمبريالي الصهيوني وأدواته البيروقراطية والكومبرادورية القومية الديمقراطية األشمل، التي تنطل
والرجعية، من أجل ان يعاد تأسيس نضالنا الوطني والديمقراطي على ضوء هذه الرؤية ، وال شك في ان هذه المهمة هي 

 .مهمة القوى والفصائل اليسارية الثورية في فلسطين والوطن العربي 
سياق، فإن استلهامنا لتضحيات شبابنا الفلسطيني في الضفة وقطاع غزة خاصة في مسيرة العودة التي وفي هذا ال

يفرض علينا إعادة التذكير والتأكيد على طبيعة الصراع الوجودي بيننا وبين دولة العدو ...  2105آذار  61انطلقت منذ 
 .الصهيوني ، باعتباره صراع عربي إسرائيلي بالدرجة األولى

*************************************************************** 
5/5/2105 

حماية القضية الوطنية وحقوقنا تكون بإنهاء االنقسام وليس : الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
 ....بالهدنة مع العدو

*************************************************************** 
5/5/2105 

الحزب "كشعار معلن في مقابل واقع معاكس يقر بـ" الحزب الطليعي"ال الستقامة القول بـال مج
 .متدني المستوى فكريًا وسياسيا
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*************************************************************** 
5/5/2105 

 ....الصهيونية 
 2111وفي طبعة (. 0565-0555" )بيرنباوم نتان"أول من استعمل هذا المصطلح كان المفكر والكاتب اليهودي 

من الموسوعة البريطانية نقرأ تعريفا خطيرا للصهيونية، بلغ في تزييفه للحقائق التاريخية، وخضوعه للرؤية الصهيونية، حد 
بل تستخدم الموسوعة اللفظ العبري لتعميق هذا المعنى، مقدمة كل ذلك وكأنه من ". أرض إسرائيل"تسمية فلسطين بـ

الصهيونية حركة يهودية قومية تستهدف إنشاء ودعم دولة : "حيث جاء في الموسوعة! مسلمات التي ال خالف عليهاال
وهكذا نالحظ أن الموسوعة في جملة واحدة تكرر أرض (.أرض إسرائيل بالعبرية" )إرتز يسرائيل"لليهود في فلسطين 

 !إسرائيل ثالث مرات بترادف وتكرار
أن التعريفات التي قدمتها الموسوعتان الفرنسية والبريطانية، تّغيب على نحو مقصود  وبناء على ما سبق يتضح

الشعب الفلسطيني صاحب األرض،األمر الذي يؤكد خضوع أكبر الموسوعات الغربية للرؤية الصهيونية والقيام بدعاية 
 .لها

نفسه لم يكن قد تم سكه، " هيونيةص"إن مصطلح : عبد الوهاب المسيري . وفي هذا الجانب يقول المفكر الراحل د
 .إال بعد تبلور الهجمة اإلمبريالية الغربية على الشرق ، ومع تبلور الفكر المعادي لليهود في الغرب

في بازل ، تحدد المصطلح وأصبح يشير إلى الدعوة التي تبشر بها ( 0555)وبعد المؤتمر الصهيوني األول 
لى الجهود التي تب الذي لم يتحقق " بازل"ذلها، وأصبح الصهيوني هو من يؤمن ببرنامج أو مشروع المنظمة الصهيونية وا 

صهيونية دينية : )إال من داخل مشروع استعماري غربي ، وهذه هي الصهيونية السياسية، وهناك وجوه متعددة للصهيونية
صهيونية / نية مسيحية صهيو / صهيونية عملية / صهيونية نظرية / صهيونية مركبة/ صهيونية اشتراكية/ ثقافية / 

مرتبطة بالمصالح " االيديولوجية"فالصهيونية ليست أيديولوجية محددة، وكل هذه األنواع من الصهيونية أو .. اسالمية 
 (.الرأسمالية الحديثة أو االستعمار ثم االمبريالية ثم العولمة

الدولة "عشر في كتاب ثيودور هرتزل  تبلورت الفكرة الصهيونية السياسية المعاصرة التي ظهرت في القرن التاسع
 .0555الذي ظهر عام " اليهودية

سويسرا عزز دوره باعتباره المؤسس  –في بازل  0555إال أن قيام هرتزل بالدعوة إلى عقد المؤتمر األول العام 
 .الحقيقي للحركة الصهيونية فكرا  وممارسة

*************************************************************** 
5/5/2105 

، وضمان استمرار التجزئة الدولة الصهيونية هي مركز ثقل الوجود االمبريالي في الوطن العربي
لهذا بات ضروريا أن يعاد طرح الرؤية الوطنية التحررية من قلب الرؤية التقدمية القومية الديمقراطية ... والتخلف العربيين

شروع االمبريالي الصهيوني وأدواته البيروقراطية والكومبرادورية والرجعية، من أجل األشمل، التي تنطلق من فهم عميق للم
ان يعاد تأسيس نضالنا الوطني والديمقراطي على ضوء هذه الرؤية ، وال شك في ان هذه المهمة هي مهمة القوى 

 .والفصائل الوطنية التقدمية الديمقراطية في فلسطين والوطن العربي 
*************************************************************** 

5/5/2105 
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آن أوان النضال من اجل مجابهة االنقسام ...وفاء لصمود ومقاومة وتضحيات شعبنا الفلسطيني 
ودفنهما الى االبد وتأسيس نظام سياسي فلسطيني عصري وطني تحرري وديمقراطي يضمن وحدة الشعب  والفئوية

 .....واالرض والقضية 
*************************************************************** 

5/5/2105 
ضعاف  استمرار االنقسام والفشل في تحقيق المصالحة بين فتح وحماس أدى إلى زعزعة وتفكيك وا 

 .وعي شعبنا الفلسطيني بأفكاره وأهدافه الوطنية
*************************************************************** 

5/5/2105 
ليس هناك من شعب في التاريخ القديم أو المعاصر وافق باختياره على التوقيع على وثيقة 

 . مع عدو غاصب " التعايش المشترك “ أو " السالم " استسالمه باسم 
ال من إن االستعمار االستيطاني ، واالغتصاب والهيمنة على بلد من البلدان قد يحقق للغاصب أو المحتل شك

أشكال السيادة السياسية على ذلك البلد ، لكنه ال يستطيع امتالك السيادة القانونية وذلك بسبب افتقاره للحقوق التاريخية 
التي تعتبر الشرط الوحيد للسيادة القانونية التي اليمكن إن تتحقق أو تكتسب عبر االحتالل أو االستعمار واالستيطان 

ه ، وهي حقوق اليمكن زوالها أو سقوطها بالتقادم مهما امتدت في الزمان حياة المحتل أو بوسائل القوة واإلكراه من جه
 .الغاصب من جهه أخرى

*************************************************************** 
5/5/2105 

الحديث عن صمود وآالم وآمال قطاع غزة الفلسطيني بكل مخيماته ومدنه وقراه في مجابهة 
ال يعني على اإلطالق اختالف طبيعة األهداف أو النضال فيه عن أي موقع آخر في مخيمات  لعدوان الصهيونيا

الدهيشة واليرموك وخان الشيح والنيرب ومار الياس وعين الحلوة وصبرا وشاتيال وبرج البراجنة ونهر البارد والبداوي ونور 
لبقعة ، وال يختلف عن أي موقع آخر من المدن الفلسطينية اللد شمس واالمعري وشعفاط وقلنديا والثوري والوحدات وا

بل هو امتداد تاريخي عضوي ومعنوي لتلك التجمعات .. والرملة وحيفا أو النقب أو الخليل او نابلس أو القدس وبيت لحم
بنا في الوطن كما واألهداف الوطنية التوحيدية وشرطها االول انهاء ودفن االنقسام وتجسيد المصالحة وتحقيق وحدة شع

 .في المنافي مدركا  أن االمال واألهداف العظيمة تولد من اآلالم العظيمة
*************************************************************** 

01/5/2105 
المصالحة والوحدة الوطنية أوال وعاشرا وفق المبادرة المصرية بعد ان طفح كيل المعاناة في 

 .في قطاع غزةنفوس شعبنا 
*************************************************************** 

01/5/2105 
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، إلى حالة مسيرة النضال الفلسطيني انتقلت من حالة األزمة التي بدأت منذ أكثر من خمسة عقود
مخاطر أشد خطورة من كل  المأزق الذي يصيب اليوم بنيانها وقيادتها وفكرها السياسي، وهو مأزق حاد يحمل في طياته

أدى إلى تفكيك النظام السياسي  -واستمرار افشال وثائق المصالحة  -المحطات المأزومة السابقة، حيث أن االنقسام 
للسلطة، ومعه تفككت أوصال المجتمع الفلسطيني في الضفة وغزة ، الذي يبدو أنه ينقسم اليوم إلى مجتمعين أحدهما في 

 .غزة، ناهيكم عن عزلتهما عن أبناء شعبنا في الشتات والمنافيالضفة واآلخر في قطاع 
*************************************************************** 

01/5/2105 
، ان ال االجتماعية البائسة تؤكد بوضوح صارخ/إن مجمل هذه األوضاع السياسية واالقتصادية

قتصاد الضفة الغربية في اطار وحدة جغرافية اقتصادية وسياسية واحدة، مستقبل لقطاع غزة دون استمرار اندماجه مع ا
لن يكون سوى استجابة لمخططات مشبوهة ال تستهدف إعاقة نمو وتنمية قطاع " دويلة غزة"وبالتالي فإن الحديث عن 

راقيل في وجه اقامة غزة وزيادة حجم معاناة سكانه وتفكيك وطمس هويته الوطنية فحسب، بل أيضا  تستهدف مزيدا  من الع
 .الدولة الفلسطينية المستقلة، وتكريس الهيمنة الصهيونية على ابناء شعبنا في الضفة والقطاع

لذلك ال بد من المجابهة النهاء وتجاوز االنقسام الكارثي لكي نستعيد وحدتنا الوطنية التعددية على قاعدة االلتزام 
لنضال التحرري والديمقراطي بكل اشكاله من اجل الحرية واالستقالل العميق بالثوابت واالهداف الوطنية ومواصلة ا

 .والعودة 
إن المراهنة على إمكانية إحداث النقالت النوعية التي ُتخرج الوضع الفلسطيني من مأزقه الراهن، بمكوناته وتفاصيله 

ي فتح وحماس، لن تقود أصحاب هذه المتعددة في إطار السياسات الرسمية وبالقيادات النافذة القائمة عليها داخل حركت
 .المراهنات إال إلى المزيد من إضاعة الوقت ومراكمة عناصر األزمة

لذا يصبح من واجب القوى اليسارية وكافة القوى والشخصيات والفعاليات الوطنية الديمقراطية أن تبادر إلى ذلك وان 
نقسام واستعادة وحدة النظام السياسي الفلسطيني، وهو تبذل، في الوقت نفسه، كل ما يمكنها من جهد من أجل إنهاء اال

امر لن يكون ممكنا  ما لم تتوحد هذه القوى في إطار سياسي وتنظيمي، بينت التجربة أن أنسب شكل له هو تحالف 
ديمقراطي يتجسد في التيار الوطني الديمقراطي التقدمي، خاصة وأن حركة فتح في إطار اتفاق أوسلو فشلت في تحويل 

في حماية ( حركة حماس)لسلطة الفلسطينية إلى دولة مستقلة كاملة السيادة، في مقابل فشل مشروع اإلسالم السياسي ا
المشروع الوطني والوحدة الوطنية، وأصبحت شريكة في المسئولية عن مأزق المشروع الوطني بحكم دورها في االنقسام 

لة طوال األحدى عشر عاما  الماضية حتى اللحظة، األمر الذي وتكريس انفصال قطاع غزة وتداعياته المأساوية المتص
 .يتطلب العمل على تأسيس وبلورة تيار وطني ديمقراطي بديل لحالة االستقطاب الثنائي بين حركتي فتح وحماس

*************************************************************** 
01/5/2105 

، ث النقالت النوعية التي ُتخرج الوضع الفلسطيني من مأزقه الراهنإن المراهنة على إمكانية إحدا
بمكوناته وتفاصيله المتعددة في إطار السياسات الرسمية وبالقيادات النافذة القائمة عليها داخل حركتي فتح وحماس، لن 

 .تقود أصحاب هذه المراهنات إال إلى المزيد من إضاعة الوقت ومراكمة عناصر األزمة
ح من واجب القوى اليسارية وكافة القوى والشخصيات والفعاليات الوطنية الديمقراطية أن تبادر وان تبذل، لذا يصب

في الوقت نفسه، كل ما يمكنها من جهد من أجل إنهاء االنقسام واستعادة وحدة النظام السياسي الفلسطيني، وهو امر لن 
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ظيمي، بينت التجربة أن أنسب شكل له هو تحالف ديمقراطي يكون ممكنا  ما لم تتوحد هذه القوى في إطار سياسي وتن
يتجسد في التيار الوطني الديمقراطي التقدمي، خاصة وأن حركة فتح في إطار اتفاق أوسلو فشلت في تحويل السلطة 

روع في حماية المش( حركة حماس)الفلسطينية إلى دولة مستقلة كاملة السيادة، في مقابل فشل مشروع اإلسالم السياسي 
الوطني والوحدة الوطنية، وأصبحت شريكة في المسئولية عن مأزق المشروع الوطني بحكم دورها في االنقسام وتكريس 
انفصال قطاع غزة وتداعياته المأساوية المتصلة طوال األحدى عشر عاما  الماضية حتى اللحظة، األمر الذي يتطلب 

 .لحالة االستقطاب الثنائي بين حركتي فتح وحماس العمل على تأسيس وبلورة تيار وطني ديمقراطي بديل
*************************************************************** 

00/5/2105 
إما الحوار الوطني الشامل واالتفاق على انهاء االنقسام أو نتحول جميعا إلى عبيد أذالء في 

 .بالدنا بعد أن نخسرها ونخسر أنفسنا وقضيتنا 
*************************************************************** 

00/5/2105 
لن يكون سوى استجابة لمخططات مشبوهة تستهدف طمس الهوية " دويلة غزة"إن الحديث عن 

 .الوطنية وتكريس الهيمنة الصهيونية على ابناء شعبنا 
*************************************************************** 

00/5/2105 
بدون انجاز المصالحة وطالما بقي ظالم االنقسام جاثما على صدور ابناء شعبنا فال جدوى وال 

 .مصداقية ألي شعار عن الصمود والمقاومة
*************************************************************** 

00/5/2105 
تراجع وتفكك مفهوم التحرر الوطني  عامًا على النكبة ، ورغم 71على الرغم من مرور 

وانتقاله من هدف تحرير الوطن الفلسطيني التاريخي ليصبح هدفا ممسوخا انحصر فيما يسمى سلطة الحكم الفلسطيني 
الذاتي المحدود وصوال الى الصراع الدموي على السلطة وتقاسمها فئويا بين حركتي فتح وحماس وحكومتيهما غير 

الذاكرة الفلسطينية الشعبية حافظة للوعي الوطني، ووفية للشهداء الذين رووا بدمائهم ارض  -لوستظ–الشرعيتين ، ظلت 
وستظل الذاكرة الشعبية وفية لكل محطات النضال منذ ما قبل النكبة إلى يومنا ... فلسطين من اجل حريتها وعروبتها

لها أبناء شعبنا في الشتات، وعززت لديهم روح اآلمال  هذا، دون ان ننسى انها ذاكرة التشرد والغربة والمعاناة التي تعر ض
الكبيرة في المستقبل الذي ستتحقق فيه أهدافنا الكبرى في الحرية وتقرير المصير والعودة واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة 

راطية ، لذلك لم يكن كاملة السيادة وعاصمتها القدس عبر النضال بكل وسائله الكفاحية والسياسية والجماهيرية الديمق
غريبا  أن تنصهر فينا، نحن الفلسطينيون، الذاكرتين معا ، ذاكرة الوطن المحتل، وذاكرة الغربة والشتات واللجوء، فلكل منها 

 .آالمها وآمالها الكبيرة 
*************************************************************** 

00/5/2105 
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لسطيني الشامل واالتفاق على انهاء وتجاوز االنقسام والمأزق الراهن أو أن إما الحوار الوطني الف
بعد أن نخسرها ونخسر أنفسنا وقضيتنا ، و نعتقد أننا في اللحظة الراهنة  نتحول جميعا إلى عبيد أذالء في بالدنا

مقدرات شعبنا و طالما بقي  على هذا الطريق طالما ظل االنقسام ، وطالما ظل العدو األمريكي اإلسرائيلي متحكما  في
 –الملف السياسي الفلسطيني ملفا  إسرائيليا بال قيود، و في مثل هذه األحوال يضيع الحاضر و تنغلق أبواب المستقبل 

ال تسألنا من أنتم ؟ وماذا تريدون مني ؟ فنحن : أيها المستقبل "ويحق علينا قول محمود درويش  -ربما لعقود قادمة 
 !".!أيضا  ال نعرف 

*************************************************************** 
02/5/2105 

فشل المصالحة يعني استمرار االنقسام الكارثي ومن ثم تفاقم اوضاع المعاناة واالفقار واالحباط 
ماس وفتح في صفوف شعبنا في قطاع غزة وفقدانه لثقته واحترامه لكل القوى عموما وفريقي االنقسام ح واليأس

وعندها يحق  -ربما لعقود قادمة  –خصوصا مما يؤدي الى انهيار االمال وضياع الحاضر وانغالق أبواب المستقبل 
 !!".ال تسألنا من أنتم ؟ وماذا تريدون مني ؟ فنحن أيضا  ال نعرف : أيها المستقبل "علينا قول محمود درويش 

*************************************************************** 
02/5/2105 

فشل المصالحة يعني استمرار االنقسام الكارثي ومن ثم تفاقم اوضاع المعاناة واالفقار واالحباط 
 .واليأس في صفوف شعبنا في قطاع غزة 

*************************************************************** 
02/5/2105 

عن موقف عبد العزيز آل سعود من فلسطين ...وطن العربي رفاقي اصدقائي في كل ارجاء ال
 ......ما أشبه اليوم بالبارحة ...والصهاينة 

 
عبد العزيز آل سعود تجاه اليهود واقراره ان تكون فلسطين وطنا قوميا لهم وفق -الملك فيما بعد  -مواقف السلطان 

سرائيل)تابه عدد من المؤرخين اهمهم المفكر الراحل محمد حسنين هيكل في ك  ( .المفاوضات السرية بين العرب وا 
المعتمد ( بيرسي كوكس)إّن السير : " يقول عبد اهلل فيلبي مستشار السلطان عبد العزيز آل سعود الخاص"

البريطاني في إمارات الخليج العربي آنذاك طلب إليه كمستشار للسلطان عبد العزيز أن ُيوّقع على جعل فلسطين وطنا  
إذا كان العترافي هذه األهمية، فأنا أعترف ألف مرة :" يهود، فأخبر السلطان عبد العزيز بذلك، فرّد عبد العزيز قوميا  لل

 ".بإعطاء اليهود وطنا  في فلسطين أو غير فلسطين وهذا حق وواقعي
 

ه وكتب بخط بعد هذا التصريح دّس عبد العزيز يده، وأخرج ورقة صغيرة من جيب: "وواصل المستشار فيلبي القول 
أنا السلطان عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل السعود، أقّر وأعترف ألف مرة للسير بيرسي كوكس : )يده هذا النّص 

مندوب بريطانيا العظمى، ال مانع عندي من إعطاء فلسطين للمساكين اليهود أو غيرهم، كما ترى بريطانيا العظمى التي 
 .(ال أخرج عن رأيها حتى تصيح الساعة
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كيف تبصم يا : بعد انفضاض هذا االجتماع أخذت أمازح عبد العزيز متسائال  وقلت: "وتابع فيلبي الرواية قائال  

: فقال باستهزاء" عظمة السلطان بهذا الشكل؟ أال تتوقع أن يغضب العرب على عظمتكم فيما لو عثروا على هذه الوريقة؟
لورنس اسمه ملك العرب، وفيلبي اسمه شيخ العرب، . حاج فيلبي العرب؟ العرب وين العرب؟ نحن سالطين العرب يا"

. وما دامت بريطانيا راضية فال يهم إن غضب العرب أو رضوا. ولو انتظرنا رأي العرب ما أصبحنا سالطين كما ترى
ين ربما بسبب هذا التوقيع يتم تشريد شعب فلسط: "قلت للسلطان". وما دامت هذه الورقة عند كوكس فهي في مأمن

تريد أن ُأغضب بريطانيا ألن عددا  من أهل : " رّد عبد العزيز علي وهو يضحك بصوت مرتفع". بكامله من فلسطين
ولُتحرق فلسطين بعد هذا ...أهل فلسطين ال يستطيعون حمايتي إذا لم تحميني بريطانيا من األعداء! فلسطين سُيشرد

ومن يعرف أن في نجد شيئا  اسمه السلطان ابن (...والعهدة العمرية وفيها المسجد األقصى ثالث الحرمين وقبلة المسلمين)
ال يا عظمة : "سعود لو رفضُت أو عارضُت أوامر سيدنا كوكس؟ أنت تمزح واال صادق يا فليبي؟ قلت  وانا ابتسم

 ".أنا أمزح ألرى ما تقول..السلطان
 

عاما  في البحرية عن  51)ز المقرب في كتابه وقد كتب الحاج عبداهلل فيلبي أو سانت جون فيلبي صديق عبد العزي
إن مشكلة فلسطين لم تكن تبدو البن سعود بأنها تستحق تعريض : "يقول( موقف السعودية من القضية الفلسطينية

عالقاته الممتازة مع بريطانيا ثم مع أمريكا للخطر، وكان مستقبل فلسطين كّله بالنسبة لعبد العزيز آل سعود وآل سعود 
أمرا  من شأن بريطانيا الصديقة العزيزة المنتدبة على فلسطين، ولها أن تتصرف كما تشاء، وعلى عبد العزيز السمع كلهم 

وكان من أساس اإلتفاق إلنشاء الوجود السعودي أن تقوم سياسة : " ويتابع فيلبي تقييم الموقف السعودي قائال  ". والطاعة
وذّريته من بعده بشكل من األشكال ضد المصالح البريطانية واألمريكية  آل سعود على أن ال يتدخل الملك عبد العزيز

وكان : " ويمضي فيلبي في القول". واليهودية في البالد التي تحكمها بريطانيا أو تحت انتدابها أو نفوذها ومنها فلسطين
 ". ظمىالملك عبد العزيز يعلن أّن العرب سوف يخضعون لتقسيم فلسطين إذا فرضته بريطانيا الع

عوض اهلل يفضح المؤامرة التي تعرض لها الشعب الفلسطيني ويفند إدعاءات  -عبد الرحمن عوض اهلل : المصدر 
 .االنترنت -موقع حزب الشعب  -" نكبة وبقاء"مناع في كتابه 

*************************************************************** 
02/5/2105 

الصدقاء العرب صديقي ورفيقي المناضل والمفكر الماركسي العربي أنعي الى كل الرفاق وا
 .سمير أمين .والعالمي د

*************************************************************** 
06/5/2105 

" البديل الوطني الشعبي الديمقراطي"عاما طرح المفكر الماركسي الراحل سمير أمين 11منذ حوالي 
 ..بة من اليسار العربي العاجز رغم استشراء اليمين بكل الوانه؟دون أي استجا

*************************************************************** 
06/5/2105 
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تتشكل من ثالوث يضم الواليات  -حسب رؤية المفكر الراحل سمير أمين  -العولمة االمبريالية 
، وبالتالي فان النظام السائد في بلدان الثالوث اإلمبريالي التاريخي  اليابانالمتحدة االمريكية واالتحاد االوروبي و 

يستند إلى ممارسة السلطة المطلقة من األوليغارشيات المالية في هذه البلدان ( الواليات المتحدة، أوروبا الغربية، واليابان)
نتاجية في بلدانها، وذلك بعد أن نجحت في تدير منفردة جميع األنظمة اإل -كما يضيف سمير امين  -، وهذه األخيرة 

القضاء على القسم األكبر من الشركات الصغيرة والمتوسطة سواء في الزراعة أو في الصناعة أو في الخدمات، أو في 
، تخدم الربح االحتكاري لرأس (أي إلى فروع صغيرة ضمن الشركات الكبرى " )شركات تعاقد من الباطن"تحويلها إلى 

وعن " البرجوازية االنتخابية"هذه األوليغارشيات نفسها، تدير أيضا  األنظمة السياسية الموروثة عن . اليالمال الم
الممارسة "الديمقراطية التمثيلية، وقد نجحت في تدجين األحزاب السياسية، يمينها ويسارها، مسببة تآكال  وتهتكا  في شرعية 

إلى حد " بارونات المعلومات"والدعاية، بعد أن نجحت في تقليص عدد  كما أنها تتحكم بأجهزة اإلعالم". الديمقراطية
 . لخدمتها الحصرية" أكليروس"يجعل منهم 

أي تحد جدي  من الحركات الشعبية والسياسية ضمن بلدان ( المذكورة آنفا  )وال تواجه أي من جوانب ديكتاتورية القلة 
 .الثالوث، وخاصة في الواليات المتحدة

تسعى أوليغارشيات الثالوث هذه لتمديد سلطتها المطلقة إلى الكوكب بأسره عن : كر الراحل قائال ويستطرد المف
ولكن ها هنا، يواجهون مقاومات أشد من تلك التي . عولمة الليبرالية الجديدة: طريق فرض صيغة محددة من العولمة

فإذا كانت الويالت االجتماعية . منة اإلمبرياليةالهي" ميزات"يواجهونها في بلدان الثالوث التي تستفيد مجتمعاتها من 
لليبرالية ظاهرة في الغرب، فإّن شدتها تأتي مضاعفة عشر مرات في بلدان األطراف، إلى ذلك الحد الذي تغدو فيه قلة 

 ولذلك فإّن الطبقات والحكومات. قليلة فقط من األنظمة السياسية الحاكمة في تلك البلدان، شرعية في نظر شعوبها
الكومبرادورية في بلدان األطراف، والتي تشكل سيورا  ناقلة لهيمنة المجمع اإلمبريالي للثالوث، هي هشة إلى أقصى 

 .في عداد الحلفاء غير الجديرين بالثقة، وغير المؤكدين -محقة–الحدود، ولذلك أيضا  فإّن أوليغارشيات المركز تعتبرها 
 -بما في ذلك حربا  –طقي، على فرض العسكرة وحق اإلمبريالية في التدخل إّن منطق النظام، يقوم تاليا ، وبشكل من

؛ ولهذا فإّن الناتو، أداة عدوانهم الدائم، تحّول إلى أهم "صقور"وأوليغارشيات الثالوث جميعهم . في بلدان الجنوب والشرق
 .مؤسسة من مؤسسات اإلمبريالية المعاصرة

*************************************************************** 
06/5/2105 

فشل المصالحة يعني استمرار االنقسام الكارثي ومن ثم تفاقم اوضاع المعاناة واالفقار واالحباط 
 .واليأس في صفوف شعبنا في قطاع غزة 

*************************************************************** 
06/5/2105 

، تتلخص في أن هذه  سمير أمين في حركات اإلسالم السياسي.سي الراحل دوجهة نظر المفكر المارك
تجسد اليوم اتجاه رفضي سلبي ال يقدم بديال  إيجابيا  على مستوى التحديات العالمية ، حيث يقوم المشروع الذي "الحركات 

خضوع ( ينتهي الى ) ي شمولي محلها إحالل خطاب أيدلوج: إلغاء الديمقراطية وثانيا  : تتبناه على ثالثة أعمدة هي أوال  
 .قبول االنفتاح الكومبرادوري الشامل على الصعيد االقتصادي : شكلي لطقوس دينية ال غير وثالثا  
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*************************************************************** 
05/5/2105 

الراحل سمير امين من أن  في تحليله للوضع العربي المنحط الراهن ينطلق المفكر الماركسي
، وذلك في غياب "المنافسة من اجل االستيالء على الحكم"، التي تجتازها بلداننا العربية، ليست مرحلة المرحلة الراهنة

ان تفرض نفسها على القوى االخرى الداخلية سواء كانت تتجلى في نظم الحكم ام في بديل "قوة اجتماعية شعبية تستطيع 
، فهو يرى ان الخطوة االولى على طريق الخروج من االزمة، تتمثل في "وهما وجهان للعملة نفسها االسالم السياسي

من تحديد "العمل على اعادة تكوين اليسار وبناء القوى الشعبية، وذلك في اطار عمل طويل النفس يطاول مستويات عدة 
ديد المراحل االستراتيجية للتقدم في االتجاه االسس الفكرية، وسمات المشروع المجتمعي المطروح كهدف تاريخي، وتح

وكذلك تحديد القوى االجتماعية التي لها مصلحة في انجاز المشروع والقوى المعادية له، ثم اخيرا بناء قواعد ... المرغوب
 " .العمل المناسبة

*************************************************************** 
05/5/2105 

ر الوطني الشامل واالتفاق على انهاء االنقسام أو نتحول جميعا إلى عبيد أذالء في إما الحوا
 .بالدنا بعد أن نخسرها ونخسر أنفسنا وقضيتنا 

*************************************************************** 
05/5/2105 

غزة المسخ يحمل في طياته  المشبوه ودويلة" االنساني" الحديث عن الهدنة طويلة االمد والحل 
 2105و 2100خطيرا لمبدأ الحوار الوطني الشامل والتفاقات المصالحة الوطنية عموما واتفاقيتي القاهرة  تجاوزا

 .ف والوحدة الوطنية .ت.خصوصا، ايذانا باستكمال االنهيارالكارثي عبر تفكيك اواصرم
*************************************************************** 

05/5/2105 
" البديل الوطني الشعبي الديمقراطي"عاما طرح المفكر الماركسي الراحل سمير أمين 11منذ حوالي 

 .دون أي استجابة من اليسار العربي العاجز 
*************************************************************** 

04/5/2105 
ة واالستقالل والعودة تتحول الى مسيرة للهدنة والتهدئة ودويلة يبدو ان مسيرة فك الحصار والحري

 ؟!غزة المسخ
*************************************************************** 

04/5/2105 
وانهاء االنقسام أو نتحول جميعا إلى عبيد أذالء في  8107و8100إما تطبيق اتفاقيتي القاهرة 

 .سر أنفسنا وقضيتنا بالدنا بعد أن نخسرها ونخ
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*************************************************************** 
05/5/2105 
ما يميز األصولية اإلسالمية ، في شكلها العربي عودتها الصارخة إلى مركز الفعل في  (0)

عن قضاياها ، فاضطرت إلى أن  الفقيرة التي افتقدت القوى الديمقراطية واليسارية المدافعة األوساط الشعبية العفوية
تلجأ إلى السماء للخالص من قهر األنظمة واستغاللها الطبقي ، وكان طبيعيا  في مثل هذا الوضع أن تجد هذه الجماهير 

الشعبية الفقيرة في الحركات والجماعات اإلسالمية مالذا  لها للخالص من أشكال اضطهادها واستغاللها والخروج من 
الناجمة عن فساد تلك األنظمة واستبداد أجهزتها القمعية ، وأن تلتحق في صفوف الحركات اإلسالمية ،  فقرها ومعاناتها

في ظروف –من منطلقات سياسية ومجتمعية اقتصادية وجدت في الدين غطاءا  لها، وبذلك استطاعت هذه الحركات 
أن  –فيما ُسمِّي  بالربيع العربي من جهة ثانية الهزيمة السياسية والتراجع المجتمعي من جهة وفي ظروف الحراك الشعبي 

تحقق حالة غير مسبوقة تاريخيا  من االنتشار، بعد عقود من التهميش والقمع والعزلة والكمون الذي عاشته ، بتأثير 
ثير مرحلة المرحلة الناصرية والمد القومي التحرري وانتشار األفكار التنويرية والعقالنية واالشتراكية، ثم بعد ذلك ، بتأ

حتى نهاية ثمانينات القرن الماضي، خاصة هزيمة القوى الفلسطينية وخروج  0555الكفاح المسلح الفلسطيني منذ عام 
ف من لبنان، التي كانت عامال  اضافيا  في تسريع والدة مرحلة التراجع والهبوط السياسي واالنحطاط المجتمعي .ت.م

ذ ذلك التاريخ، وشكل بدوره بداية االنتشار الفعلي للحركات اإلسالمية األصولية الذي انتشر في ربوع البلدان العربية من
 .التي لم يكن ممكنا  أن تنتشر في غير هذه الظروف

*************************************************************** 
05/5/2105 
،  ألصولية من حالة التهميشومع هذا االنتشار غير المسبوق، انتقلت الحركات اإلسالمية ا (8)

نوعا   -بصورة مباشرة وغير مباشرة –إلى حالة التأثير والفعل ، ليس لنشر منطلقاتها وآرائها فحسب ، بل أيضا  لتمارس 
، في محاولة لمواجهة الفكر "اإلسالم هو الحل"من االستنفار ألدواتها األيديولوجية أو الفكرية الغيبية المنغلقة تحت شعار 

يري العقالني، الوطني والقومي، لتجعل من تهديم مفاهيم التنوير والعقالنية والحداثة والليبرالية والعلمانية والمواطنة التنو 
والدولة المدنية والوحدة العربية واالشتراكية غايتها األساسية األولى في إطار رفضها القبول بأي صيغة للتعاون مع القوى 

ر أو االحتالل الصهيوني، مثالنا على ذلك رفض حركة حماس طوال سنوات الوطنية في النضال ضد االستعما
في نضالها ضد العدو الصهيوني، وانفردت ( القيادة الموحدة)ف .ت.المشاركة مع فصائل م 0556/  0555االنتفاضة 

مي سياسي بديل بدورها وأساليبها بعيدا  عن القيادة الوطنية الموحدة، وقدمت نفسها كتنظيم صاحب هوية ومشروع إسال
 (6)يتبع الى ...لمنظمة التحرير الفلسطينية ولهوية شعبنا الوطنية

*************************************************************** 
05/5/2105 
في العقود األربعة األولى من القرن العشرين، التي سادت في بالدنا عمومًا وفي مصر  (1)

، حيث ارتقى الحوار الموضوعي بين األطياف والمذاهب السياسية عصر النهضة،  خصوصًا، والتي تسمى بحق
والفكرية في ذلك العصر كافة ، إلى درجات عليا من حريات الرأي والتعبير والكتابة والمعتقد من خالل عالقات غلب 

الرأي اآلخر ، حيث برز في تلك عليها النهوض الفكري الليبرالي والتقدمي، واالستنارة واالحترام المتبادل بين الرأي و 
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المرحلة علماء ومفكرين أجالء، التقوا معا  على أرضية الحوار، رغم تباين منطلقاتهم الفكرية وتعدد محاورها وأهدافها 
وشعاراتها التي تفاعلت واختلفت في منطلقاتها و منهجيتها في رحاب حرية الرأي والمعتقد والبحث دون أي إرهاب فكري 

 .تكفيري أو جسدي أو
وفي هذا المناخ الديمقراطي الحر ، تفتحت وأينعت أزهار كثيرة نذكر منها عبد الرحمن الكواكبي وجمال الدين 

األفغاني ، ومحمد عبده وعلي عبد الرازق ، وشبلي شميل وسالمة موسى ، وفرح أنطوان ، وطه حسين وبطرس البستاني 
سماعيل مظهر وأحمد لطفي السيد، وقاسم أمين، وأحمد وعلي مبارك وهدى شعراوي و إبراهيم اليازجي و ج ورجي زيدان وا 

أمين وغيرهم، في إطار ليبرالي وتقدمي واسع ومتنوع الرؤى واألفكار التي تراوحت بين االستنارة والعلم والديمقراطية 
االجتماعية واالشتراكية  وفصل الدين عن الدولة، وبين االستقالل الوطني وحرية الرأي والمعتقد وحرية المرأة والعدالة

 .والوحدة القومية
لكن هذه المناخات الفكرية الديمقراطية الزاخرة بتعددية أفكارها النوعية ، سرعان ما تراجعت وانطفأت شعلتها حتى 

 التي قامت بإلغاء األحزاب ومن ثم إغالق الباب في وجه المناخ الليبرالي التعددي الذي اعتبرته 0542قيام ثورة يوليو 
إطارا  يمكن أن تستخدمه القوى الرجعية بكل تالوينها الطبقية وخاصة القوى الرجعية ، اإلقطاعية  –آنذاك  -الثورة 

والبرجوازية الكبيرة المتحالفة مع النظام الملكي السابق ، وفي المقابل فقد اهتمت الثورة المصرية بعد أن تكرست قيادة 
على نشر وتعميم الثقافة الوطنية والقومية بمنطلقاتها الحداثية المعاصرة  0545م الزعيم الراحل جمال عبد الناصر منذ عا

بمثل ما أكدت على تجسير الفجوة بين الطبقات وتحديد األجور بما يضمن الحياة " الكفاية والعدل"التي أكدت على مبدأ 
 .الكريمة للعمال والفالحين

على تطوير التعليم اإللزامي والتعليم العالي، وتطبيق مبدأ التعليم وفي هذا السياق فقد حرصت قيادة الثورة الناصرية 
المجاني في المراحل كافة، بما في ذلك الجامعات والمعاهد العليا، إلى جانب الحرص على التطور العلمي والثقافي 

وتقدم الفنون الشعبية  والفني واإلعالمي، حيث ازدهرت المؤسسات الثقافية، الفكرية واألدبية جنبا  إلى جنب مع ازدهار
بيروقراطية بعيده عن أية ممارسات ديمقراطية، وهكذا كانت هزيمة / والمسرح والسينما والتلفزيون، لكن بأساليب فوقية

، بمثابة محطة مهمة ومفصلية ، توقفت عندها سبل التطور المذكور ، خاصة بعد وفاة عبد الناصر، 0555حزيران 
 (5)يتبع الى ....الي المعادية للناصرية، تمهيدا  لوالدة وانتشار النظام الكومبرادوريلحساب أفكار االنفتاح الرأسم

*************************************************************** 
05/5/2105 
وهكذا منذ نهاية السبعينات، والحديث متصل عن صعود وانتشار الحركات األصولية  (1)

هزيمة حزيران قوة دفع جديدة، سرعان ما وجدت مجالها األرحب واألخصب في ظل سياسة ، التي أعطتها اإلسالمية
االنفتاح الساداتية ثم معاهدة كامب ديفيد، واستعادة القوى البيروقراطية المتنفذة والبورجوازية الكومبرادورية وبقايا رواسب 

ل البلدان العربية ، األمر الذي م ك ن الحركات األنماط القديمة المتخلفة ، لدورهم المسيطر على السلطة في مصر وك
لدى –، الذي اتخذ "اإلسالم هو الحل"األصولية من أن تقدم مشروعها األيديولوجي والسياسي والمجتمعي تحت شعار 

طابعا  قتاليا  مميزا  ضد االحتالل الصهيوني، لكن هذا المشروع ظل في شكله وجوهره معتمدا   -بعض فروع هذه الحركات
 :على عنصرين أساسيين

قوامه العودة إلى األصول السلفية والتراثية ، كما هي، دون أي تجديد أو استنارة أو تطور عقالني حديث، : األول
 . عبر النقل الجامد والمنغلق للنص الديني 
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ي تربية وتثقيف أعضائها وفق منهجية رفض اآلخر، المتمثل في كافة أطراف حركات التحرر العرب: الثاني
 (4)يتبع الى ...وتكفيرهم بذريعة منطلقاتهم الفكرية العلمانية الديمقراطية بمختلف ألوانها ( اليسارية والقومية والوطنية)

*************************************************************** 
05/5/2105 
األصولية من حالة ومع هذا االنتشار غير المسبوق، انتقلت الحركات اإلسالمية (......9)

بصورة مباشرة وغير  –، إلى حالة التأثير والفعل ، ليس لنشر منطلقاتها وآرائها فحسب ، بل أيضا  لتمارس التهميش 
، في محاولة "اإلسالم هو الحل"نوعا  من االستنفار ألدواتها األيديولوجية أو الفكرية الغيبية المنغلقة تحت شعار  -مباشرة

ويري العقالني، الوطني والقومي، لتجعل من تهديم مفاهيم التنوير والعقالنية والحداثة والليبرالية لمواجهة الفكر التن
والعلمانية والمواطنة والدولة المدنية والوحدة العربية واالشتراكية غايتها األساسية األولى في إطار رفضها القبول بأي 

ار أو االحتالل الصهيوني، مثالنا على ذلك رفض حركة صيغة للتعاون مع القوى الوطنية في النضال ضد االستعم
في نضالها ضد العدو ( القيادة الموحدة)ف .ت.المشاركة مع فصائل م 0556/  0555حماس طوال سنوات االنتفاضة 

الصهيوني، وانفردت بدورها وأساليبها بعيدا  عن القيادة الوطنية الموحدة، وقدمت نفسها كتنظيم صاحب هوية ومشروع 
 .المي سياسي بديل لمنظمة التحرير الفلسطينية ولهوية شعبنا الوطنيةإس

لقد استخدمت الحركات اإلسالمية الدين السياسي، كأداة مصالحة مع الواقع المرير وأدواته الطبقية ، الرأسمالية، 
نفسها جزء ال يتجزأ منه ، الداخلية والخارجية ، خاصة وأن هذه الحركات ال تتناقض أبدا  مع النظام الرأسمالي بل تعتبر 

 (5)يتبع الى "...االقتصاد اإلسالمي"ولكن بمنطلقات إسالمية عبر ما يسمى بـ
*************************************************************** 

05/5/2105 
 :اليسار وحركات اإلسالم السياسي(9)

في إطار الصراع التاريخي بين ، من زاوية فلسفية " نالدي" أود التوضيح هنا أنني لست في وارد تناول موضوعة 
كما أن عملية عدم الخلط بين الدين كعقيدة يحملها ، كما أنها ليست ملحة، فهذه المسألة ليست بجديدة، المثالية والمادية

على  فان يكون لنا موقف فلسفي من الدين، ال يعني، الناس، وبين الجمهور المتدين تعتبر مسألة مهمة وحساسة 
بل على العكس، فان واجبنا النضالي يفترض منا االقتراب من ذلك ، اإلطالق سحب ذلك الموقف على الجمهور المتدين 

الجمهور واحترام مشاعره الدينية، والتفاعل مع قضاياه وهمومه وجذبه إلي النضال من اجل الحرية واالستقالل 
نهاء كافة أشكال االستغالل والقهر واالستبداد، انطالقا  من فهمنا للماركسية بأنها ليست نظرية مضادة  والديمقراطية وا 

بل هي طريقة تفكير لفهم الوجود بكليته ، فهي  –كما يروج دعاة اإلسالم السياسي والقوى الرجعية واالمبريالية  –للدين 
ؤية التي تكيفهم معه، وأنه تنظر إلى الدين بوصفه جزءا  من تطّور الوعي البشري في محاولتهم فهم واقعهم، وصوغ الر 

 .شّكل تطّورا  كبيرا  في مسار الفكر، وانتظام البشر في الواقع
من وجهة  –أما بالنسبة للعالقة الخالفية بين اليسار العربي والفلسطيني وبين حركات اإلسالم السياسي، فهي تستند 

ات هو دعوتها إلى معالجة القضايا إلى التحليل الموضوعي الذي يؤكد على أن األساس في هذه الحرك -نظري 
، عبر منطق غيبي تراجعي عاجز عن بلورة برنامج سياسي ديمقراطي ...المعاصرة، االجتماعية واالقتصادية والسياسية

 .اجتماعي تنموي ، يتناقض مع جوهر التخلف واالستغالل الرأسمالي أو مع أي نظام استبدادي أو رجعي
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مع حركات –ن المستجدات والمتغيرات المتالحقة راهنا ، تؤشر إلي أننا سنواجه وعلى الرغم من كل ما تقدم ، فإ
ما يفرض على قوى اليسار الفلسطيني والعربي أن تتمسك برؤيتها ، ظروفا وأوضاعا  مستجدة -اإلسالم السياسي

بحيث تحرص على ان ال الموضوعية إلى أبعد الحدود في العالقة الديموقراطية مع الحركات الرافضة لممارسة اإلرهاب، 
تصل االختالفات معها ، إلى مستوى التناقض التناحري الذي يحكم عالقتنا بالعدو اإلمبريالي الصهيوني، انطالقا  من 

باعتبارها مكون من مكونات الحركة ( حزب اهلل، حماس، الجهاد، النهضة، وغيرها)رؤيتنا تجاه بعض هذه الحركات 
 (5)يتبع الى حلقة ...وصيات تمثلهاالسياسية على الرغم من أية خص

*************************************************************** 
05/5/2105 
 :اليسار الفلسطيني وحركات اإلسالم السياسي( 7)

إلى  -من وجهة نظري  –بالنسبة للعالقة الخالفية بين اليسار الفلسطيني وحركات اإلسالم السياسي، فهي تستند 
حليل الموضوعي الذي يؤكد على أن األساس في هذه الحركات هو دعوتها إلى معالجة القضايا المعاصرة، االجتماعية الت

، عبر منطق غيبي تراجعي عاجز عن بلورة برنامج سياسي ديمقراطي اجتماعي تنموي ، ...واالقتصادية والسياسية
 .ام استبدادي أو رجعييتناقض مع جوهر التخلف واالستغالل الرأسمالي أو مع أي نظ

مع حركات –وعلى الرغم من كل ما تقدم ، فإن المستجدات والمتغيرات المتالحقة راهنا ، تؤشر إلي أننا سنواجه 
ما يفرض على قوى اليسار الفلسطيني والعربي أن تتمسك برؤيتها ، ظروفا وأوضاعا  مستجدة -اإلسالم السياسي

الديموقراطية مع الحركات الرافضة لممارسة اإلرهاب، بحيث تحرص على ان ال  الموضوعية إلى أبعد الحدود في العالقة
تصل االختالفات معها ، إلى مستوى التناقض التناحري الذي يحكم عالقتنا بالعدو اإلمبريالي الصهيوني، انطالقا  من 

مكون من مكونات الحركة باعتبارها ( حزب اهلل، حماس، الجهاد، النهضة، وغيرها)رؤيتنا تجاه بعض هذه الحركات 
 .السياسية على الرغم من أية خصوصيات تمثلها

وعلى هذا الصعيد يهمنا أن نؤكد بأننا نرى في تلك القوى إحدى دوائر الفعل والتفاعل الوطني، وذلك وفق قواعد 
 .الديمقراطية والتعددية والحريات العامة والخاصة التي يتوجب االحتكام إليها 

ى أهمية الوعي والموقف المطلوب تجاه التعاطي مع بعض هذه الحركات، خاصة تلك التي ترفع وهنا بالضبط تتجل
شعار المقاومة أو العداء لدولة العدو الصهيوني ، وتلتزم بصراحة ووضوح بالديمقراطية نهجا  وأسلوبا  وحيدا  في معالجة 

ننا معالجة العالقة مع تلك الحركات والتفاعل الحواري كافة القضايا المجتمعة والسياسية الداخلية ، وعلى هذا األساس يمك
 .معها بصورة ندية وديمقراطية

عالقة متحركة ندية وجدلية في آن معا، تبعا  "أما بالنسبة لعالقة اليسار الفلسطيني مع قوى اإلسالم السياسي فهي 
دو الصهيوني والوجود االمبريالي وقواعده في لتناقضات الواقع السياسية واالجتماعية، وتبعا  للتناقضات التناحرية مع الع

بالدنا، حيث يمكن أن تتوفر حالة من التقاطع على الصعيد السياسي في اللحظة التي تقف فيها قوى اليسار والقوى 
اإلسرائيلية ، بينما على الصعيد االجتماعي  –اإلسالمية على أرضية المعارضة والمواجهة لمشاريع التسوية األمريكية 

التعارض والتناقض أكثر حضورا ، سواء على صعيد فهم الديمقراطية كقيم وآليات وممارسة داخل المجتمع ومؤسساته  فإن
حرية المرأة، حرية االعتقاد وحرية التعبير واالجتهاد وحرية اإلبداع الثقافي وقضايا : أو تجاه القضايا االجتماعية الرئيسية 
 .ادية بمختلف تجلياتها العدالة االجتماعية و التنمية االقتص
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إن وضوح هذه الرؤية، ومن ثم البناء عليها بالنسبة لعالقة القوى اليسارية الفلسطينية مع القوى اإلسالمية يتطلب 
 : من هذه األخيرة أن تتخذ موقفا  واضحا  من التوجهات التالية

عالن االلتزام الكامل بإنهاء االن: أوال دانتها وا  قسام ودفنه، ومن ثم استعادة الوحدة الوطنية نقد تجربة االنقسام وا 
ف .ت.الديمقراطية التعددية في أوساط شعبنا على طريق بلورة وتجسيد النظام الوطني التحرري الديمقراطي في إطار م

 .كممثل شرعي ووحيد لشعبنا، مع العمل من أجل إصالحها ودمقرطتها
يوني، ورفض التبعية بأشكالها المختلفة السياسية واالقتصادية رفض كل أشكال التطبيع أو مهادنة العدو الصه: ثانيا  
 .والثقافية 
 .تغليب التناقضات الرئيسية على الثانوية في كل الظروف: ثالثا  
االلتزام بالديمقراطية وترسيخها كنهج حياة مجتمعي يضمن الحرية بكافة أنواعها وفي مقدمتها حرية المعتقد، : رابعا  

القانون "لديموقراطية بصورة دورية ونسبيه للمجلس الوطني والسلطة والرئاسة، وفق نصوص وضمان االنتخابات ا
 .والقوانين ذات العالقة" األساسي

 .هذه هي ابرز مالمح وسمات المرحلة السياسية الجديدة كما نقرؤها في اللحظات السياسية الراهنة
رفض  -عبر الحوار الديمقراطي–مي خصوصا ، يتطلب منا أخيرا  إن احترامنا لألديان عموما  والتراث الديني اإلسال

استخدام الدين كأداة لقمع حرية الفكر واإلبداع والبحث العلمي وحرية الرأي والرأي اآلخر، وكذلك رفض اختزال اإليمان 
 .الديني إلى تعصب حاقد ضد اآلراء واألفكار والعقائد األخرى

************************************************************** 
05/5/2105 

وفق  الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تؤكد أن المصالحة وانهاء االنقسام واستعادة الوحدة الوطنية
ف وفق .ت.نصوص اتفاقات القاهرة هي القضية الرئيسية األولى قبل أي حديث عن الهدنة التي يجب ان تتم في اطار م

 .ي حق اي فصيل من تسجيل موقفه رفضا او قبوالقواعد الديمقراطية التي ال تلغ
*************************************************************** 

05/5/2105 
 ؟"!االسالم هو الحل" سؤال وجواب للنقاش الهادىء من االصدقاء والرفاق حول شعار 

بالدنا باسم الخالفة اإلسالمية أو غير ذلك من هل تتوفر لهذا الشعار أي إمكانية واقعية للتحقق في : والسؤال هنا 
 األنظمة الدينية في اللحظة المعاصرة من القرن الحادي والعشرين ؟ 

إننا إذ نؤكد احترامنا لتراث شعوبنا الديني ، وللمشاعر الدينية، إال أننا نرى أن المنطلقات الدينية : وجوابي كما يلي 
على مواجهة األزمات السياسية  -وليست راغبة بالطبع –اسي، لن تكون قادرة والتراثية في إطار حركات اإلسالم السي

االجتماعية االقتصادية والثقافية المستعصية في بالدنا، انطالقا  من ضرورة التمييز بين الدين والدولة ، أو من منطلق 
هو تيار ( سياسيا وطبقيا) اإلسالم السياسي  الهوية القومية العربية أو حتى الهوية الوطنية وآلياتها الديمقراطية ، ألن تيار

لصالح هوية أكثر شموال  ال حدود جغرافية لها ، هي الهوية اإلسالمية ، يؤكد "نقيض للهوية الوطنية وللقومية العربية 
غاني يعني في جوهره أن المسلم األندونيسي والماليزي والباكستاني واألف -اإلسالم هو الحل  –على ذلك أن هذا الشعار 

أهم من المسيحي العربي، وقد بنى أصحاب هذا التيار موقفهم على أساس عقيدي مؤداه أن القومية مقولة علمانية 
تناقض العقيدة والدين ، وأن أواصر الجنس واألرض واللغة والمصالح المشتركة إنما هي عوائق حيوانية سخيفة ، وأن 
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نما كانت إسالمية نما كانت عقيدية ، بينما بنى البعض اآلخر موقفهم  الحضارة لم تكن يوما  عربية وا  ، ولم تكن قومية وا 
يوسف ) على أساس أن النزعة القومية مصدرها االستعمار الصليبي ، وأن نصارى الشام هم الذين روجوا لها 

( قراطية التقدمية ذات الرؤية الديم) وقد بلغ التطرف عند بعضهم إلى حد اتهام الدعوة إلى القومية العربية (. القرضاوي
بالكفر الصريح ، وفي كل األحوال ، يبدو أن انظمة االستبداد العربية عموما وأنظمة البترودوالر الرجعية العميلة 

ا ، إلى جانب انتشار مظاهر الفقر والبطالة في العديد من البلدان العربية غير النفطية ، عالوة على ضعف  خصوص 
مهد الطريق إلى انتشار حركات اإلسالم السياسي عبر استغالل بساطة وعي الجماهير . .تأثير وهشاشة القوى اليسارية 

األمر الذي أدى إلى تعزيز وتعميق أوضاع التخلف االجتماعي في كل البلدان العربية ، وتزايد الهيمنة ... وعفويتها 
ت منها تتكشف طبيعة حركات اإلسالم اإلمبريالية والصهيونية والكومبرادورية على مقدرات شعوبنا، التي بدأت قطاعا

السياسي وزيف برامجها وعدم تناقضها مع السياسات الرجعية واألمريكية، ودورها النقيض للمصالح والتطلعات واألهداف 
 .الوطنية والقومية الديمقراطية للجماهير الشعبية العربية 

*************************************************************** 
05/5/2105 

 .....حول االستخدام النفعي لالسالم
 

ذلك -كما يقول المفكر الراحل نصر حامد ابو زيد  -،من أهم التحديات التي تواجهها مجتمعاتنا العربية اآلن
 وسواء تم هذا االستخدام. االستخدام اإليديولوجي النفعي لإلسالم لتحقيق مصالح وغايات ذات طبيعة فئوية محلية عاجلة

أو من جانب أنظمة وسلطات سياسية فاقدة للمشروعية االجتماعية والسياسية ، من جانب جماعات سياسية بعينها
هي تحويل اإلسالم إلي أداة من األدوات واختزاله في وظائف وغايات ذات طبيعة دنيوية ، فالنتيجة واحدة، والقانونية
من أهم أهدافه ووظائفه تنظيم ، مقولة أن اإلسالم دين شموليفي  -نصر ابو زيد .كما يضيف د -ولننظر مثال . متدنية

بدءا من النظام السياسي ونزوال إلي كيفية ممارسة الفرد ، شئون الحياة اإلنسانية االجتماعية والفردية في كل صغيرة وكبيرة
ثة أو باالختيار الواعي يعني هذه المقولة تفترض أن دخول الفرد في اإلسالم بالميالد والورا. لنظافته الذاتية في الحمام

تخلي اإلنسان طواعية أو قسرا عن طبيعته اإلنسانية الفردية التي تسمح له باتخاذ القرار بشأن كثير من التفاصيل 
الذي لم يجد  -الحياتية التي من شأنها أن تتضمن اختيارات عديدة ، وهذا يتناقض كليا مع حديث نبي هذا الدين 

' أنتم أدري بشئون دنياكم' أن يعلن موقفه الصريح والصحيح قائال -تراحه في تأبير النخل حين لم ينجح اق، غضاضة
 . فصل الدين عن الدولة وليس عن المجتمع" وهو حديث يتوافق مع مفاهيم وشعارات التطور والتقدم بما فيها شعار ...

الذي ، كمن في ذلك الفهم السقيم لإلسالمي" االسالم دين شمولي" فان خطر مقولة  -ابو زيد . يستطرد د -وبالتالي 
ومن شأن هذا . لتصبح سلطة شاملة ومهيمنة في كل المجاالت، من شأنه أن يرسخ سلطة رجل الدين والمؤسسات الدينية

فبرغم كل . االستفحال واالمتداد السلطوي أن يخلق وضعا نعاني منه اآلن أشد المعاناة اجتماعيا وسياسيا وفكريا
عن عدم وجود سلطة دينيه في اإلسالم تشبه سلطة الكنيسة في ، والفارغة من المضمون، لدعاوي العريضةاالدعاءات وا

والسلطة هذه تجمع السياسي . بل وجود محاكم التفتيش في حياتنا، فالواقع الفعلي يؤكد وجود هذه السلطة، المسيحية
وبالمثل يقول رجل ، اإلجماع ومهددا لوحدة األمة فيصبح المخالف السياسي مارقا خارجا عن، والديني في قبضة واحدة

إن اتحاد الدين والوطن يجد تعبيره في كل الدساتير . الدين إن من يغير دينه يجب التعامل معه بوصفه خائنا للوطن
وتختزل الدولة في ، وهنا يختزل الوطن في الدولة. وتختزل الدين في الوطن، السياسية التي تحصر الوطن في دين
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إن مقولة الشمولية تبدأ من الفكر الديني لتخترق مجال . ويجد المواطن نفسه حبيس أكثر من سجن، ها السياسينظام
فأي خطر أشد من هذا وأي . والنتيجة واحدة، أو تبدأ من الفكر السياسي لتأسر الدين في إيديولوجيتها، السياسة والمجتمع

 !.بالء
*************************************************************** 

05/5/2105 
 .....سبعةعشر عاما على استشهاد رفيقنا القائد الوطني والقومي واالممي ابو على مصطفي

 
فهم ال يركبون . في السياسة  ، كما في الحرب  ، ث ّمة  أشخاٌص يصلون  إلى أعلى المراتب القيادية من تحت السالح

بهم ، أو انتماءهم الطبقي، وال حتى شهاداتهم العلمية ، بل يحتّلون مراكزهم إلى هذه المراتب وفق حسبهم ، أو نس
بمواقفهم المبدئيه وثوريتهم ووعيهم العميق بمبادئ  وأفكار  حزبهم، وبكفاحهم ومثابرتهم وبسالتهم النابعة من التزامهم 

، ففي كل سنوات حياته  كان حريصا   من هذا النوع من القادة( أبو علي)األخالقي، على الصعيدين الذاتي والثوري، و
 .على التطاُبق  بين ممارساته  وأخالقه  ، بمثل حرصه  االلتزام في السياسة  بالمنطلقات الفكرية  لحزبه 

ذا كان اإلنسان هو مجموع صفاته، فيمكن القول عن الشهيد القائد أبو علي مصطفى أنه تحلّى بالصفات، التي  وا 
ى مصداقية انتماء والتزام أي عضو في الجبهة الشعبية أو في أي حزب ثوري ، وهي صفات يمكن من خاللها الحكم عل

أخالقية عالية، تتجلى في ممارسة قيم الصدق، البساطة والتواضع والتقشف واالبتعاد عن االستعراض، كما تميز أيضا  
هما  في كل ذلك سمات رفيقه القائد جورج بالجرأة؛ المواجهة؛ الشجاعة المبدئية؛ والدفاع عن القناعات والمواقف، مستل

وفق المنهج –حبش ، بمثل استلهامه للسمات التي تجسد السلوك الثوري والقيم األخالقية للكادر الجبهاوي، التي ركزت 
على تواضع العضو واستقامته وتفانيه ومثابرته ووعيه وانضباطه الحزبي ورفضه ألي شكل من أشكال  -التربوي للجبهة

ف التنظيمي أو الفكري أو السياسي واحترامه لرفاقه، منطلقا  في كل ذلك من قناعته بمبادئ الجبهة السياسية االنحرا
 .والفكرية ، وموقفه من العمل الوطني واالجتماعي 

*************************************************************** 
05/5/2105 

لوطني الجبهاوي الديمقراطي الحريص على الوحدة الوطنية أبو إّن فقد الساحة الفلسطينية لـلقائد ا
أما وقد وقع ما وقع، فللجهود الرامية إلى التعويض . يشّكل خسارة  لن ينفع التعّزي في التقليل من حجمها علي مصطفى

ام الكارثي أن تتّجه في اتجاه تقليل تأثير هذه الخسارة على الجبهة وعلى مجمل العمل الوطني للخالص من االنقس
واألمل في هذا المجال معقوٌد على . واستعادة الوحدة الوطنية لمواصلة النضال من اجل الحرية واالستقالل والعودة

 .استمرار النهج الذي اختطه القائد الراحل
*************************************************************** 

05/5/2105 
كان من الطبيعي أن يجدد التيار الديني عموما  وحركة  ،0697 هزيمة حزيرانعلى أثر النتائج الكارثية ل

 .اإلخوان المسلمين خصوصا ، نشاطهما بعد هزيمة حزيران التي كانت مصدر ارتياح للعديد من قادة اإلخوان المسلمين
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في العالم العربي، بعد  وفي الواقع، فان عودة جماعات اإلسالم السياسي، بزخم كبير ، إلى مسرح األحداث السياسية
أن كانت قد انكفأت على نفسها زمن المد القومي واالشتراكي في الخمسينات والستينات، كان نتيجة تضافر مجموعة من 

ومن بين هذه . العوامل السياسية واالقتصادية واالجتماعية والفكرية، التي ال يمكن ان يحيط بها نموذج تحليلي واحد
االستبداد وافتقاد الحريات، وتعثر مشاريع التنمية، وتنامي االستقطاب االجتماعي، وانتشار العوامل، سيادة مظاهر 

الفساد، وتوسع مساحات الفقر وتفاقم البطالة وتراجع فرص العمل، وتنامي الشعور باإلحباط خصوصا  في ظل أزمة 
 .لعدو الصهيوني األيدلوجيات التغييرية القومية واالشتراكية، عالوة على فشلها في مجابهة ا

ومهما يكن، ال بد من القول أن اإلسالم السياسي المعاصر، الذي برز في مطلع ثالثينات القرن العشرين مع تشكل 
جماعة اإلخوان المسلمين، ال يمثل أبدا ، وخالفا  لما يراه المفكر الراحل محمد عابد الجابري امتدادا  لتيار اإلصالح الديني 

أي هذا –في النصف الثاني من القرن الماضي وواصله من بعده اإلمام محمد عبده، بل يّعبر الذي أطلقه األفغاني 
يؤكد على ذلك موقف . في منطلقاته وتوجهاته وأهدافه عن قطيعة مع تيار اإلصالح الديني -اإلسالم السياسي المعاصر

تقدم حلوال  واقعية لالزمة العامة التي تواجهها العديد من الباحثين والمفكرين العرب، الذي ينطلق من أن هذه الجماعات ال 
 .المجتمعات العربية

*************************************************************** 
05/5/2105 

 .....اضاءة
مشروعًا دينيًا وسياسيا ينظر لمفاهيم المواطن  –وما يزال  –كان مشروع االخوان المسلمين 

نية والقومية ومفاهيم العقل والعقالنية والعلمانية والحرية والمساواة نظرة تشكك وريبة ونظرة والوطن والوط والمواطنه
 .رفض وتكفير، كما يصفها المفكر الراحل نصر حامد أبو زيد

، !!! هكذا تم تجريف الوطن باختصاره في دين األغلبية، وتم تجريف الدين باختصاره في الرؤية الفقهية للعالم 
المرحلة الراهنة حيث صارت عشرات الفضائيات تعرض الفتاوي الدينية الشكلية في زواج المتعة والمسيار وصوال  إلى 

رضاع الكبير وتفسير االحالم  في  –إلى آخر هذه الفتاوي ، ضمن اقتصاد السمسرة الكومبرادوي ، بحيث نالحظ ... وا 
والدة ظاهرة طارئة ، فحواها أن التراث  –رحلة ظل استشراء خضوع األنظمة وتخلف المجتمعات العربية في هذه الم

والفكر الديني السلفي المتعصب بات اليوم يسحب المجتمعات العربية إلى الوراء ، ونعتقد أن السبب في انتشار هذه 
 هذه المجتمعات التي تغلغلت في أوساطها مظاهر القلق واإلحباط واليأس الناجم عن تزايد" طبيعة " الظاهرة يعود إلى 

المعاناة والفقر والبطالة والفساد واالستبداد ، دونما أي أفق أو ضوء يؤشر على الخالص ، وبالتالي لم يكن مستغربا عودة 
وبتأثير العديد من اجهزة االعالم والفضائيات  -هذه المجتمعات بسبب عفوية جماهيرها وقصور وعجز قوى اليسار 

ي في اطار انظمة التخلف والتبعية ، أو إلى الفكر الديني السلفي ثم تستسلم إلى الخلف بالمعنى التراثي السلب -العميلة 
" له، ليقودها بحيث اصبحت مظاهر وأوضاع البطالة والفقر والهبوط السياسي والفساد وكل مشكالت المجتمع العربي 

ّول إلى قضايا تحلها العودة إلى آراء ووجهات نظر شكالنية باسم الدين ، وعلى رأسها رفض مبدأ الحرية الدينية ،  ُتح 
ورفض مبدأ فصل الدين عن الدولة والسياسة ، ورفض اعتبار الشعب أو المجتمع مصدر القوانين وفق اسس الديمقراطية 

وقواعدها ، ورفض تعزيز المحاكم المدنية العامة لضمان المساواة التامة في الحقوق والواجبات ورفض عقلنة السلطة 
، واخيرا اصرارهم على تكريس تخلف .طالقا من رفضهم تعزيز الثقافة العلمية الديمقراطية العقالنيةأوالدولة والمجتمع ان

 .المرأة بذريع عودتها إلى البيت ووفرض الحجاب والنقاب عليها باالكراه في معظم الحاالت 
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ن سيطرة الطغم الحاكمة ولذلك ال بد من تفعيل النضال المجتمعي السياسي والديمقراطي الهادف الى تحرير الدين م
ساءة استعماله ألغراض سياسية ومصلحية طبقية، وكذلك تحرير المجتمعات العربية من هيمنة المؤسسات  باسم الدين وا 
الدينية، الى جانب التزام كافة القوى الديمقراطية واليسارية العربية لكي تكرس كل الجهود النظرية وأشكال النضال الوطني 

اني اليومي والسياسي والديمقراطي من أجل تحقيق هدف الدولة الديمقراطية على قاعدة فصل الدين عن واالجتماعي الميد
اذ انه بدون تحقيق هذا الهدف ال يمكن أن تحقق المجتمعات العربية أي نهوض تحرري او تطور اجتماعي ...الدولة 

ستعيد انتاج التبعية والتخلف داخل االنظمة بل ..اوسياسي او ثقافي أو اقتصادي أو تنموي أو تكنولوجي أو عسكري 
 .والحركات الرجعية عبر صيغ جديدة في سياق تطوير العالقات مع الشروط والسياسات العدوانية االمريكية والخضوع لها

*************************************************************** 
05/5/2105 

، كبير ، إلى مسرح األحداث السياسية في العالم العربيعودة جماعات اإلسالم السياسي، بزخم 
بعد أن كانت قد انكفأت على نفسها زمن المد القومي واالشتراكي في الخمسينات والستينات، كان نتيجة تضافر مجموعة 

من بين هذه و . من العوامل السياسية واالقتصادية واالجتماعية والفكرية، التي ال يمكن ان يحيط بها نموذج تحليلي واحد
العوامل، سيادة مظاهر االستبداد وافتقاد الحريات، وتعثر مشاريع التنمية، وتنامي االستقطاب االجتماعي، وانتشار 

الفساد، وتوسع مساحات الفقر وتفاقم البطالة وتراجع فرص العمل، وتنامي الشعور باإلحباط خصوصا  في ظل أزمة 
 .كية، عالوة على فشلها في مجابهة العدو الصهيوني األيدلوجيات التغييرية القومية واالشترا

*************************************************************** 
05/5/2105 

 ....موقف 
وفق قواعد الديمقراطية –يتطلب منا  إن احترامنا لألديان عمومًا والتراث الديني اإلسالمي خصوصًا،

رفض استخدام الدين كأداة لقمع حرية الفكر واإلبداع والمعتقد وحرية الرأي والرأي  -والياتها وفق اسس الحداثة والنهوض
فالديمقراطية بالنسبة . اآلخر، وكذلك رفض اختزال اإليمان الديني إلى تعصب حاقد ضد اآلراء واألفكار والعقائد األخرى

حرير الفكر من كل األوهام والخرافات وكل لنا تعني على الصعيد المعرفي، تحرير العقل من المسبقات، والمطلقات، وت
مظاهر ورواسب التخلف، وتحرير االنسان من كل اشكال القهر والقمع واالستبداد وضمان حقه الكامل في ابداء رأيه بكل 
حرية دونما أي تردد او خوف ، في مناخ الحريات العام ، و حرية المواطن وحرية الرأي والمعتقد التي تتيح الفرصة أمام 

 .الجميع االعالن عن ارائهم ومواقفهم السياسية والفكرية دون اية معوقات 
*************************************************************** 

05/5/2105 
، االختالف العميق او التناقض بين فتح وحماس هو شكل من أشكال الصراع السياسي والمجتمعي

ت الهبوط االوسلوية وبأهداف ومصالح حمساوية وبرامج انقسامية فئوية محددة في الممنهج والمحكوم بالطبع بسياسا
اطار ما يسمى بدويلة غزة والمهادنة ، تسعى إلى إعادة تشكيل النظام السياسي الفلسطيني وبلورته في الصيغة المطلوبة 

قد معها المشروع الوطني مرتكزاته في إطار فسيفساء متناقضة، قد يف( فتح وحماس)وفق مقتضيات الصراع بين القطبين، 
االجتماعية والسياسية واالقتصادية ، ما سيدفع إلى تكريس نوعا  من تفكك الفكرة التوحيدية للجماعة السياسية الفلسطينية 
لحساب هوية اإلسالم السياسي أو الخضوع لضغوط وشروط الرؤية األمريكية اإلسرائيلية، حينئذ لن تكون هذه الهوية 
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نهاياته لكي تبدأ بالسير في مشروعها ، وهي إمكانية نزعم أنها مستحيلة " ستمثل"للمشروع الوطني فحسب، بل بديال  
أن يصبح مشهدا  رئيسيا  في بعض أو معظم بلداننا " اإلسالم السياسي"التحقق في فلسطين راهنا  إال إذا استطاع تيار 

 ياسات األمريكيةالعربية، وهو أمر ال يمكن تحققه بدون التكيف مع الس
*************************************************************** 

05/5/2105 
 ....عن احتكار السلطة واحتكار الحقيقة في النظام العربي

ليس من المبالغة القول، إن هناك تحالفا موضوعيا في االنظمة العربية بين احتكار السلطة عبر الشرائح الطبقية 
فهما يكمالن بعضهما البعض ، ال يعيشان إال معا وال يتواجدان إال . احتكار الحقيقة عبر النظام المستبدالحاكمة و 

 .متجاورين ومتضامنين، ويتغذيان من نتائج عملهما المتبادل
وبقدر ما يجرد الطغيان السياسي الفرد من وعيه وضميره وحسه النقدي، أي من إرادته واستقالله، يحوله إلى لقمة 

ائغة ألصحاب المشاريع الدينية أو المشاريع السياسية الهابطة بصورة إكراهية وبدواعي الحرص على تأمين لقمة س
 .العيش

وبالطبع فإن هؤالء األوجراء أو الشرائح الطبقية العليا، بحكم مصالحهم االنانية البشعة وتبعيتهم للخارج، ليسوا 
للمشروع الديمقراطي الليبرالي من داخل مجتمعاتهم ، بل توقفوا فقط عند  معنيين أبدا  البحث عن قاعدة اجتماعية حاملة

الصهيوني في /الجانب االقتصادي الرث منه بما يخدم مصالحهم االنانية ، ومن ثم أصبح التحالف مع النظام االمبريالي
وجه االحتجاج والتذمر االجتماعي موازاة تدعيم السلطة االستبدادية ، شرطان الزمان لبقاء الرأسمالية التابعة نفسها في 

الشعبي المستمر ، الذي مازال عاجزا  عن تحقيق أهداف الثورة الوطنية الديمقراطية بسبب غياب القوى الديمقراطية 
اليسارية وبديلها الشعبي، األمر الذي يفتح األبواب مشرعة أمام قوى الثورة المضادة والصراعات الطائفية الدموية والمزيد 

لحساب " الجدد"في خدمة بروباجندات الحكام " جديدة"ك الدولة الوطنية، ومن ثم بروز أوجراء أو قوى طبقية من تفك
 .المزيد من التخلف والتبعية واالستبداد

وهذا يدفعني إلى الحديث عن القوى الطبقية المهيمنة في الوضع العربي الراهن، حيث تتصدر الساحة السياسية 
كومبرادور وطفيليين وبيروقراطية عسكرية )مجموعة الرأسماليين : فان شكال  رغم جوهرهما الواحد العربية مجموعتان تختل

المنضوين تحت لواء السلطة أو أنظمة الحكم، ومجموعة الرأسماليين المنضوين أو المتنفذين في قيادة حركة ( ومدنية
أي أن الساحة السياسية العربية (. يرة لهذه الحركةرغم القاعدة الشعبية الفقيرة والبرجوازية الصغ)اإلخوان المسلمين 

وهى الرأسمالية الطفيلية ( ، واليمين الديني"العلماني"اليمين : عبر برنامجين)ُمس ي ط ر عليها عمليا  من جانب قوة واحدة 
هر مع اإلمبريالية والكومبرادورية بالتحالف مع البيروقراطية العسكرية والمدنية الحاكمة ، وكالهما ال يتناقض في الجو 

 .والنظام الرأسمالي مع اختالف زاوية ومرجعية كل فريق عن االخر
*************************************************************** 

05/5/2105 
األوضاع والعالقات الدولية والعربية والفلسطينية في  -مقتطف من مخطوطة غازي الصوراني ) 

 (. المرحلة الراهنة
في دول المراكز الرأسمالية وفي  –المثقفين اليساريين عموما ، وبخاصة في إطار القوى واألحزاب التقدمية .....

يتحملون دورا مركزيا في إعادة إحياء النضال الطبقي ضد كل أنظمة االستغالل، بكل ما يترتب  -البلدان المهمشة بالذات
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ق الذي وصلته تلك القوى، عبر صياغة وامتالك البرنامج السياسي عليه من قمع ومعاناة وتضحيات ، للخروج من المأز 
المستند الى أيديولوجية الماركسية كمنهج لتحليل الواقع وتفسيره من جهة، ودليل ( في كل بلد)االقتصادي االجتماعي 

كثير من  في -بصورة موضوعية وبعقل جمعي–عمل في النضال من أجل التغيير من جهة ثانية ، بشرط إعادة النظر 
االستنتاجات والتحليالت الماركسية التي تلقاها معظم المثقفين العرب بصورة ميكانيكية في المرحلة السابقة ، دون أي 

نقاش جدي أو وعي جدلي حقيقي بها ، بحث أصبح الواقع االجتماعي االقتصادي وتفاصيله الحياتية في واد ، والنظرية 
ما يفسر بقاء المثقف في بلدان العالم الثالث والوطن العربي ، متلقيا للمعرفة عاجزا عبر تلك العالقة في واد آخر ، وهو 

المفكر العربي  -كما يقول–عن إنتاجها ، وال شك أن لهذه الظاهرة أسبابا متعددة ، ولكن يبدو أن أهمها  -بشكل عام–
لينا أن نعترف بأن هذه المعرفة معرفة محدودة، إننا ال نمتلك معرفة حقيقية بالماركسية ، وع"التقدمي محمود أمين العالم 

مسطحة، واليوم ونحن نتساءل عن مصير الماركسية وأزمتها ليس على الصعيد العالمي فحسب، بل في بقية بلدان العالم 
جاباتنا ستكون بالضرورة محدودة بحدود معرفتنا بالفكر الماركسي   . الرابع أيضا ، فإن تساؤالتنا وا 

ا حدث خالل السنوات الماضية ، وبرغم البلبلة الفكرية التي تغذيها ترسانة النظام الرأسمالي ضد على أنه برغم م
الفكر االشتراكي عامة ، والماركسي خاصة ، فلم تبرز الحاجة الى االشتراكية والى الفكر الماركسي كما تبرز إليه هذه 

نما الحكم الصحيح على االشتراكية األيام، فالحكم على االشتراكية ال يكون بما أصاب التجربة ال سوفيتية من انهيار، وا 
والماركسية يكون بما تمارسه الرأسمالية العالمية اليوم من اشكال االستغالل وقهر الشعوب الفقيرة بشراسة عدوانية مجرمة، 

لم الفقيرة في قارات إلى جانب رفضها أو عجزها عن تقديم حلول للمشكالت األساسية للواقع اإلنساني المرير لشعوب العا
 .آسيا وأفريقيا وأمريكا الالتينية

*************************************************************** 
21/5/2105 

 الموقف ضد االستغالل الطبقي و االستبداد والتخلف وكل أشكال القمع واالضطهاد وأدواته ورموزه
مع الموقف ضد القوى االمبريالية وركيزته الحركة الصهيونية ، وهذا هو  في أي نظام عربي تابع ومستبد، يجب أن يتوحد

لمصداقية الفصائل واألحزاب الوطنية والديمقراطية واليسارية في عالقتها مع  –من وجهة نظري -المقياس االول 
دخل الخارجي بالتصدي لمخاطر الت -عبر الممارسة في أوساط الجماهير-جماهيرها، إذ أن هذا الموقف هو الكفيل 

من جهة والتصدي لكل مظاهر االستغالل الطبقي ، وكذلك التصدي لألصولية الدينية وقوى الثورة ( العسكري والسياسي)
المضادة التي تسعى بالفعل باسلوب ديماغوجي إلى استغالل عفوية الجماهير الشعبية الفقيرة ، إلعادة انتاج التبعية 

 .جديدة والتخلف القبائلي والطائفي بأشكال
*************************************************************** 

21/5/2105 
بسبب استمرار االنقسام وتفاقم آثاره السياسية والمجتمعية الكارثية في ظل عجز الفصائل والقوى 

لذي نشهده اليوم خاصة في ، نالحظ تفاقم تراكمات عوامل التراجع المتزايد في مجتمعنا الفلسطيني ا الوطنية واليسارية
قطاع غزة ، لدرجة ان الفرد، اصبح همه االنخراط في الحياة االجتماعية لتأمين مصلحته العائلية الخاصة والمحافظة 

 ".امش الحيط الحيط"على سالمته انسجاما مع القول العربي المأثور 
ة، تقضي بأن تحل روح الخضوع محل روح ان النتيجة الحتمية لهذا المسار االجتماعي الفلسطيني في هذه المرحل

االقتحام وروح المكر محل روح الشجاعة وروح التراجع محل روح المبادرة وروح االستسالم محل روح المقاومة ، وتبعا 
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اليد التي ال تستطيع "القوي المسيطر ال يواجهونه مواجهة مباشرة ، بل يستعينون باهلل عليه ، كما في القول "لذلك فان 
ففي حالة االحباط واالنحطاط تصبح مقاومة الظلم ال فائدة منها كما في القول " ا بوسها وادعي عليها بالكسركسره

، فقط المواجهة تكون مع االضعف، وحين تسود هذه " او المخرز حامي والكف طري" العين ما بتقاوم المخرز"المأثور 
 .في معظم االحوال الخصائص او السلوكيات، فان القوي يأكل الضعيف بغير حق 

*************************************************************** 
21/5/2105 

بسبب استمرار االنقسام وآثاره السياسية والمجتمعية الكارثية نالحظ تفاقم عوامل االحباط والتفكك 
 .واليأس واالنحطاط في مجتمعنا الفلسطيني

*************************************************************** 
21/5/2105 

بسبب استمرار االنقسام وتزايد مظاهر االستبداد واالنحطاط وانسداد االفق السياسي "....العيد " في مناسبة 
واالفقار والبطالة والمعاناة لدى االغلبية من ابناء شعبنا ومرارة آالمهم وافتقادهم للفرح الحقيقي بسبب الظلم والظالم و 

عجزهم عن تأمين أدنى مستلزمات العيد الطفالهم تضيع البهجة من قلوبهم في انتظار بصيص من االمل ينهي االنقسام 
ويدفنه ويخرج الكل الفلسطيني من حالة التيه والضياع وتفكك الهوية صوب عيد حقيقي تنتظره جماهير شعبنا بشوق 

 ....خير دمتم وكل عام وانتم ب... كبير وعندها نقول بفرح غامر
*************************************************************** 

20/5/2105 
نسأل أي عيد هذا في ظل استمرار االنقسام والصراع على السلطة والمصالح الفئوية  "عيد"وكل " العيد"في هذا 

وقهر وقمع الحريات، وكلها مظاهر  بين حركتي فتح وحماس وما نتج عنه من استبداد وافقار وبطالة وقطع ارزاق وتخلف
وممارسات سرقت من جماهير فقراء شعبنا وكل الكادحين والمضطهدين لحظات الفرح الفلسطيني فيما يمكن أن نطلق 

كل عام .. كل عام وانتم على موعد مع الفرح . كل عام وانتم على موعد مع انهاء االنقسام البغيض.. عليه اسم العيد 
الوحدة الوطنية التعددية والنظام الوطني الديمقراطي لمواصلة النضال حتى تحقيق اهداف شعبنا في  وانتم على موعد مع

 .....الحرية واالستقالل والعودة 
*************************************************************** 

22/5/2105 
لحظات الفرح الفلسطيني االنقسام سرق من جماهير فقراء شعبنا وكل الكادحين والمضطهدين 

 .فيما يمكن أن نطلق عليه اسم العيد 
*************************************************************** 

26/5/2105 
بدال   الوضع الفلسطيني المنقسم الراهن يشير إلى أن السياسة باتت فنًا للفوضى أو الموت البطيء

ي في اطار الوحدة الوطنية التعددية، وهي حالة يمكن أن تؤدي إلى نكبة أشد من فن إدارة الصراع الوطني واالجتماع
 .55خطرا  وعمقا  من نكبة 



342 

 

*************************************************************** 
26/5/2105 
 أي عيد؟؟؟"!!!....عيد"

المبغى واالنحطاط واالستسالم : ر مظفر ونقول لشاعرنا الكبي" هذا وطٌن أم مبغى ؟".. سأل مظفر النواب يوما  
القتل جاري على الهوية والمعتقد وأحيانا  .. واالستبداد والقتل على حاله ان لم يزد يا شاعرنا المتمرد الثوري المبدع مظفر 

، تفكك دول ، انقسام ، تخلف ، صراع دموي وحروب .. وأكثر مما نتصّور .. كثيرة باسم الدين او الطائفةاو المذهب
في سوريا والعراق ، واليمن ... الى جانب ماليين من المشردين خارج اوطانهم ..قتلى أم شهداء في المحصلة هم باآلالف

وآخر أّمة أخرجت للناس تختلف على شوال وعلى الهالل وتتفق على االعتراف بدولة ... ، وتونس والحبل على الجّرار 
أي عيد ؟ ان عيدنا الفلسطيني وعيد .. فهل هناك متسٌع لعيد ... طينيالعدو الصهيوني وتتخلى عن حقوق شعبنا الفلس

شعوبنا العربية الحقيقي لن يتحقق إال باجتثاث أنظمة االستبداد والتخلف والخضوع ،واقامة انظمة ديمقراطية تقوم على 
لتي تضمن تحقيق العدالة فصل الدين عن الدولة والسياسة وتحقيق اآلمال واألهداف الوطنية والديمقراطية المطلبية ا

كل عام وانتم على موعد مع الثورة والنضال من .. االجتماعية التي قّدم لها فقراء أبناء شعوبنا كل التضحيات العظيمة 
 ..اجل تحقيق االمال الكبرى ، وعندها سنحتفل فعال بالعيد مع الفرح ، ومع النصــر 
*************************************************************** 

26/5/2105 
 .....مدخل الى الخطوط الكبرى لتاريخ الفلسفة....استراحة معرفية

 : يمكن أن نقسم تاريخ الفلسفة إلى العصور اآلتية 
 (.م.ق 622 –م .ق655ولد عام )ويمتد من القرن السادس قبل الميالد وحتى وفاة أرسطو : العصر اإلغريقي (  أ)
م ، وفي هذا 411 –م .ق 622الذي يمتد من وفاة أرسطو حتى نهاية األفلوطينية المحدثة :  العصر الهليني(  ب)

وقد انصب جل اهتمام ... الرجعية وفلسفة بيرون وأبيقور وزينون وأفلوطين،( المدرسية) العصر سادت الفلسفة السكوالئية
 .الفلسفة في هذه الفترة على المسائل األخالقية والعمليةالميتافيزيقية

وقد . في القرن الخامس وحتى القرن الخامس عشر 561-645ويبدأ من القديس أوغسطين : العصر الوسيط(  ت)
انشغلت الفلسفة في هذا العصر بالمسائل الدينية عبر السيطرة المطلقة للكنيسة في هذه المرحلة ، التي بدأت في التراجع 

ي هاجم الهوتيي عصره، وحاول المزج بين الدين والعلم الذ( 0252 - 0221)ومن ثم اليقظة على يد روجر بيكون 
( 0455-0556)والعمل ، ويعتبر رائد العلم التجريبي الحديث ، ثم تواصلت يقظة أوروبا على يد مارتن لوثر 

-0455) وجوردانو برونو( 0425 - 0555)وميكافيللي ( 0552 - 0455)وجاليليو ( 0462-0556)وكوبرنيكس
( 0165-551)وابن سينا ( 541-551)والفارابي ( 555-511)فة اإلسالم ابتداء من الكندي ويعتبر فالس(...0511

 .رافدا  من روافد هذا العصر( 0055-0025) وانتهاء بابن رشد
عصر النهضة وتطور الفلسفة األوروبية والتنوير حتى نهاية القرن الثامن عشر والدة هذا العصر لم تكن (  ث)

معاناة وتحوالت ثورية في االقتصاد والتجارة والزراعة والمدن كانت بمثابة التجسيد لفكر النهضة عملية سهلة، قرون من ال
-0455)ورينيه ديكارت (0525-0450)أبرز فالسفة هذا العصر فرنسيس بيكون ...واإلصالح الديني والتنوير

-0562)جون لوكو (0555-0562)وباروخ سبينوزا(0505-0555)واليبنتز (0555-0455)وتوماس هوبز(0541
( م0555 –م 0555)وفرانسوا فولتير ( 0544-0555)شارل مونتسكيو : ثم فالسفة التنوير الفرنسي من أبرزهم (0515
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واخيرا الفلسفة االلمانية وأبرز فالسفتها (.. 0555 - 0506) وديني ديدرو ( 0555 – 0502)وجان جاك روسو 
-0515)ولودفيج فيورباخ(  0560 - 0551)ريك هيجل وجورج ويلهلم فريد( 0515 - 0525) عمانويل كانط 

0552. ) 
إلى جانب هؤالء، برز العديد من الفالسفة في ألمانيا وأوروبا وأمريكا ، في القرن التاسع عشر ، وهو القرن الذي 

 – 0505ماركس )تميز باالنصراف إلى الواقع المحسوس ذاته تحت تأثير العلم الطبيعي، وظهور الفلسفة الماركسية 
التي توصلت إلى النتيجة القائلة بحتمية الثورة االجتماعية وضرورة )  0554-0521وزميله فريدريش إنغلس 0556

 .توحيد حركة الطبقة العاملة
العالم عنده ارادة القوة ، ثم أوجست كونت ( 0551-0555)الفيلسوف شوبنهور ( 05)ومن أبرز فالسفة هذا القرن 

من مؤسسي المذهب الوضعي ، ( 0516-0521)سفة الوضعية ، ثم هربرت سبنسر وهو مؤسس الفل( 0555-0545)
 ( .0511 – 0555) وموضوعه البرهنة على الطبيعة األبدية للرأسمالية، ثم الفيلسوف األكثر تشاؤما  فريدريك نيتشه 

لفلسفة والعلم على عصر التحليل المنطقي للغة ا -حسب العديد من الفالسفة والمفكرين-أما القرن العشرين، فهو 
، ثم الفيلسوف جورج سنتيانا ( 0501-0552)األكثر، وانتشار الفلسفة البرجماتية، ومن أهم فالسفتها وليم جيمس 

وهو مؤسس مدرسة شيكاغو الذرائعية ، ويعتبر من أهم المدافعين ( 0542-0545)، ثم جون ديوي ( 0556-0542)
 . السوق عن الليبرالية البرجوازية والفردية وحرية 

وفي هذا القرن ، تكرست وانتشرت الفلسفة الوضعية المنطقية إلى جانب الفلسفتين الوجودية والماركسية في إطار 
الصراع بين النظامين الرأسمالي واالشتراكي، والمعروف أن الفلسفة الوجودية انقسمت إلى الوجودية المؤمنة التي عبر 

، والوجودية (0554-0556)، واأللماني كارل ياسبرز ( 0544-0506)د عنها الفيلسوف الدانمركي سورين كيركجور 
ويعتبره البعض من أهم فالسفة القرن العشرين ، فقد ( 0555-0555)اإللحادية التي عبر عنها األلماني مارتن هيدجر 

هو لم يعترف أبدا  إال أن يحدد عالقة الوجود باإلنسان إنطالقا  من اإلنسان ، ف" الوجود والزمان"حاول هيدجر في كتابه 
-0514)بالوجود كمصدر وحيد لكل الحقائق عبر اإلنسان بالطبع ، شاركه في فلسفته هذه، الفرنسي جان بول سارتر 

، وقد ظهر في هذا القرن عدد من الفالسفة الماديين الذين اسهموا في تطوير وتجديد ونقد الفلسفة الماركسية (0551
" 0556-0554"ماكس يوركهيمر )هم مدرسة فرنكفورت أصحاب النظرية النقدية للماركسية والتجربة السوفياتية، من ابرز 

وجورج ( . وغيرهم"... 0551-0511"وأريك فروم " 0555-0555"وهربرت ماركيوزة " 0555-0516"وتيودور أدورنو 
-0505)ر ولوي ألتوسي( 2100 -0525)وبول باران ( 0565-0550)وأنطونيو جرامشي ( 0550-0554)لوكاتش 
وظهور الفلسفات البنيوية والتفكيكية وما يسمى بفلسفة ما بعد الحداثة والليبرالية (  -0525)ويورغن هابرماس ( 0551

وجاك ( 0555-0525)و ميشيل فوكو ( 0554-0525)الجديدة وصوال  إلى عصر العولمة ، ومن أبرزهم جيل دولوز 
 .وغيرهم -2115) 0561)دريدا من مواليد الجزائر 

*************************************************************** 
25/5/2105 

بسبب استمرار االنقسام وتفاقم آثاره السياسية والمجتمعية الكارثية في ظل عجز الفصائل والقوى 
ده اليوم خاصة في ، نالحظ تفاقم تراكمات عوامل التراجع المتزايد في مجتمعنا الفلسطيني الذي نشه الوطنية واليسارية

االنخراط في الحياة االجتماعية  -بسبب شدة االستبداد واالحباط واليأس  -قطاع غزة ، لدرجة ان الفرد، اصبح همه 
 ".امش الحيط الحيط"لتأمين مصلحته العائلية الخاصة والمحافظة على سالمته انسجاما مع القول العربي المأثور 
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*************************************************************** 
25/5/2105 

 وداعا رفيق الفقراء ورفيق كل عربي نبيل ناضل ويناضل من اجل االشتراكية والعدالة االجتماعية
العرب الذي عاش فقيرا معدما ولم يتنكر او يخجل من فقره الذي منحه " مكسيم جوركي"و" بلزاك " وداعا ...والديمقراطية

اليكم وصية الراحل ....جير ابداعاته الروائية التي عرفناه من خاللها وستخلده في عقولنا وقلوبنازوادة اسهمت في تف
 «رجل شجاع»وصية ..الخالد حنا مينا

 
 2105آب  25الجمعة • 
 
، أكتب وصيتي وأنا 0525أنا حنا بن سليم حنا مينه، والدتي مريانا ميخائيل زكور، من مواليد الالذقية العام »

لكل أجل »اي العقلية، وقد عّمرت طويال  حتى صرت أخشى أال أموت، بعدما شبعت من الدنيا، مع يقيني أنه بكامل قو 
لقد كنت سعيدا  جدا  في حياتي، فمنذ أبصرت عيناي النور، وأنا منذوٌر للشقاء، وفي قلب الشقاء حاربت الشقاء، . «كتاب

ني  .لمن الشاكرين وانتصرت عليه، وهذه نعمة اهلل، ومكافأة السماء، وا 
عندما ألفظ النفس األخير، آمل، وأشدد على هذه الكلمة، أال ُيذاع خبر موتي في أية وسيلة  إعالمية، مقروءة أو 

فقد كنت بسيطا  في حياتي، وأرغب أن أكون بسيطا  في مماتي، وليس لي أهٌل، ألن أهلي، جميعا ، لم . مسموعة أو مرئية
أفضل، لذلك ليس من اإلنصاف في شيء، أن يتحسروا علي عندما يعرفونني، بعد مغادرة يعرفوا من أنا في حياتي، وهذا 

 .هذه الفانية
: كل ما فعلته في حياتي معروٌف، وهو أداء واجبي تجاه وطني وشعبي، وقد كرست كل كلماتي ألجل هدف واحد

ا الهدف، وبدأت الكتابة في األربعين نصرة الفقراء والبؤساء والمعذبين في األرض، وبعد أن ناضلت بجسدي في سبيل هذ
 .من عمري، شّرعت قلمي ألجل الهدف ذاته، ولما أزل

ال عتٌب وال عتاٌب، ولست ذاكرهما، هنا، إال للضرورة، فقد اعتمدت عمري كله، ال على الحظ، بل على الساعد، 
ني ألشكر هذه اليد، ففي الشكر تدوم الن عم  .فيدي وحدها، وبمفردها، صّفقت، وا 

عتذر للجميع، أقرباء، أصدقاء، رفاق، ُقّراء، إذا طلبت منهم أن يدعوا نعشي، محموال  من بيتي إلى عربة الموت، أ
وبعد إهالة التراب علي، في أي قبر ُمتاح، ينفض الجميع . على أكتاف أربعة أشخاص  مأجورين من دائرة دفن الموتى

 .لقت الدائرةأيديهم، ويعودون إلى بيوتهم، فقد انتهى الحفل، وأغ
، ومن أي نوع، في البيت أو خارجه، ثّم، وهذا هو األهم،  ال حزٌن، ال بكاٌء، ال لباٌس أسود، ال للتعزيات، بأي شكل 

ال حفلة تأبين، فالذي سيقال بعد موتي، سمعته في حياتي، وهذه التأبين، وكما جرت العادات، منكرة، منّفرة، : وأشدد
 .، أن تريحوا عظامي منهامسيئة إلي، استغيث بكم جميعا  

كلُّ ما أملك، في دمشق والالذقية، يتصرف به من يّدعون أنهم أهلي، ولهم الحرية في توزيع بعضه، على الفقراء، 
 .األحباء الذين كنت منهم، وكانوا مني، وكنا على نسب هو األغلى، األثمن، األكرم عندي

ون لراحة نفسي، لها الحق، لو كانت لديها إمكانية دعي زوجتي العزيزة مريم دميان سمعان، وصيتي عند من يصلّ 
هذا الحق، أن تتصرف بكّل إرثي، أما بيتي في الالذقية، وكل ما فيه، فهو لها ومطّوب باسمها، فال يباع إال بعد عودتها 

 .«إلى العدم الذي خرجت هي، وخرجت أنا، منه، ثم عدنا إليه
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*************************************************************** 
25/5/2105 

الوضع الفلسطيني المنقسم الراهن يشير إلى أن السياسة باتت فنًا للفوضى وهي حالة يمكن أن 
 .12تؤدي إلى نكبة أشد خطرًا وعمقًا من نكبة 

*************************************************************** 
24/5/2105 

، تحرير العقل من المسبقات، ناضل من اجلها في بالدنا تعني على الصعيد المعرفيالديمقراطية التي ن
والمطلقات، وتحرير الفكر من كل األوهام والخرافات وكل مظاهر ورواسب التخلف، وتحرير االنسان من كل اشكال 

وف ، في مناخ الحريات العام القهر والقمع واالستبداد وضمان حقه الكامل في ابداء رأيه بكل حرية دونما أي تردد او خ
، و حرية المواطن وحرية الرأي والمعتقد التي تتيح الفرصة أمام الجميع االعالن عن ارائهم ومواقفهم السياسية والفكرية 

 .دون اية معوقات 
*************************************************************** 

24/5/2105 
من مخطوطة غازي الصوراني ...) قيضا للديماغوجية والمزايدات الرخيصةعن الديمقراطية واالختالف ن

 (عرض مختصر للفلسفة وتطور الفكر البشري منذ االغريق حتى القرن الحادي والعشرين  -
 

عندنا مقولة الجماعة أو مقولة الشعب أو األمة أو الجماهير قائمة كهوية نابذة لألفرادية او حرية الفرد المواطن 
ذه لالختالف وللتعددية حينما تستخدم بشكل ديماغوجي او كشكل من اشكال المزاودة الرخيصة خاصة حينما وناب..

وبالتالي يتم التركيز على فرد يجسد ويقزم في آن واحد مفهوم الجماعة ، .. تستغل بساطة وعفوية الجماهير الشعبية 
كما األغلبية الساحقة من الحكام ) تابع ومتخلف  أو من منطلق رجعي( عبد الناصر كمثال ) سواء من منطلق وطني 

 ( العرب عموما وما يسمى امراء وملوك السعودية وقطر والخليج خصوصا 
االختالف البد أن يبنى على فكرة واضحة مسبقا، فاليمكن ألحد فينا أن يؤسس اتحادا عماليا او جمعية او منشأة  -

 -الخ ، وال يجوز .. . ..رة االتحاد أو فكرة الجمعية او المنشأة والمدرسةصناعية او زراعية أو مدرسة او جامعة بدون فك
لحزب ثوري أن يفكر بتغييرأي نظام طبقي مستبد ومستغل بدون إستيعاب فكرة الحكم المستبد وفكرة  -في هذا السياق 

لفكرة هنا يجب أن تكون ا) الصراع الطبقي من حوله أو هذا الواقع المحيط به بما يمكنه من صياغة البديل المنشود
لنتذكر دوما .. ألنه اليمكن إدراك الفكرة عبر نصفها أو ثالثة أرباعها ألننا بذلك نجزىء الكلي ( متكاملة النصف فكرة 

 .أن الفكر المنعكس على الواقع هو مفتاح الوجود وباني العالم 
*************************************************************** 

24/5/2105 
عرض مختصر  -من مخطوطة غازي الصوراني )  سؤال هل انتهت الفلسفة وعالقته بالمأزق العربي؟

 (للفلسفة وتطور الفكر البشري منذ االغريق حتى القرن الحادي والعشرين 
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تفساري هل انتهت الفلسفة ؟سؤاال أقرب إلى المنطق العدمي ، لكنه أيضا  سؤال اس: بالطبع يبدو للبعض أن سؤال 
في ظروف المأزق العربي الراهن، يسعى إلى مزيد من المعرفة أو هو سؤال يعكس ظروف الحضارة الرأسمالية والعولمة 

فهل تتطابق ظروف .. وفالسفتها في ضوء ما وصلت إليه المعرفة والعلوم الحديثة الغراض تخدم النظام الرأسمالي 
العالم الثالث عموما  وعلينا في المشرق العربي خصوصا  ، أم إننا بحاجة الغرب الرأسمالي وتحوالته الفكرية على بلدان 

نتاجها الحداثي والتنويري العقالني وامتالك المعرفة ووعي كيفية تكريس العدالة االجتماعية  إلى العودة إلى الفلسفة وا 
ان العربية نعيش حالة غير مسبوقة من والديمقراطية وحرية الرأي والمعتقد بدال  من سؤال النهاية ، خاصة واننا في البلد

االنحطاط بالمعنى السوسيولوجي ، قد تحيل هذه المجتمعات إلى إعادة مفهوم الرعية في سياق تراكم االستبداد والفقر 
في  –والتخلف والتبعية في بالدنا التي يمكن ان تتحول مجتمعاتها إلى نوع من تراث العبيد ، وهي ظاهرة بدأت تراكماتها 

 .منذ عقود -اط شعوبنا اوس
*************************************************************** 

24/5/2105 
، قد تحيل هذه  ان مجتمعاتنا العربية تعيش حالة غير مسبوقة من االنحطاط بالمعنى السوسيولوجي

والتبعية في بالدنا التي يمكن ان تتحول المجتمعات إلى إعادة مفهوم الرعية في سياق تراكم االستبداد والفقر والتخلف 
 .منذ عقود -في اوساط شعوبنا  –مجتمعاتها إلى نوع من تراث العبيد ، وهي ظاهرة بدأت تراكماتها 

*************************************************************** 
25/5/2105 

 "...أو يسنده سلطان إذا لم تدعمه قوة" إن مجرد الحق في عالم اليوم ال يكفي، 
نما هو صراع عربي  أمريكي / فالصراع بيننا وبين الصهيونية ليس صراعا  بين أديان أو أجناس أو عقائد، وا 

لشروط العدو ( خاصة عمالء السعودية وقطر والخليج ) صهيوني بالدرجة األولى ، لكن انصياع معظم األنظمة العربية
لمجتمعات العربية وتفككها إلى جانب ضعف الحركات التحررية العربية بشكل عام اإلمبريالي الصهيوني أدى إلى تراجع ا

، األمر الذي عزز مراكمة عوامل القوة والصلف والعدوانية في دولة العدو الصهيوني ، ما يعني أن استمرار تبعية 
شكل السبب الرئيسي األول وتخلف واستبداد النظام العربي الرسمي وخضوعه لشروط التحالف اإلمبريالي الصهيوني ، ي

 في هذه المعادلة
*************************************************************** 

25/5/2105 
 "...األمة اليهودية"أو " الشعب"أكذوبة 

 ستظل هوية مزيفة، مضطربة غير قادرة على" االمة اليهودية"أو " الشعب"المرتبطة بمفهوم " هوية دولة إسرائيل"إن 
اثبات وجودها بصورة علمية او موضوعية او تاريخية كجزء من نسيج المنطقة العربية، وبالتالي ال يمكن تكريس هذه 

كيانا  غريبا  مرفوضا  في "الهوية إال بدواعي القوة االكراهية الغاشمة المستندة إلى دعم القوى اإلمبريالية ، فإسرائيل ستظل 
يهودية بالمعنى الموضوعي او " أمة"لحركة الصهيونية عاجزة عن الحديث عن المنطقة العربية من ناحية وستظل ا

" الدولة"من ناحية ثانية، ما يعني أن هذه " امة إسالمية أو مسيحية أو بوذية"العلمي، كما هو الحال بالنسبة للحديث عن 
بية وآسيوية وعربية وأفريقية ، كل منها ال تعدو كونها مجتمع عسكري يضم أجناسا  متباينة روسية وبولندية وأوكرانية وأورو 

له ثقافته وتراثه المختلف عن اآلخر ، وجدوا في الفرصة التي أتاحتها الرأسمالية العالمية لهم بالذهاب إلى فلسطين 
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مخرجا  لهم من أزماتهم أو مدخال  لتحقيق مصالحهم ، إذ انه بدون تشجيع " العودة إلى أرض الميعاد"واستيطانها بذريعة 
ودعم رأس المال األوروبي عموما  والبريطاني خصوصا  لما كان من الممكن أن تتقدم الحركة الصهيونية خطوة واحدة إلى 

األمام، ما يؤكد على أن التقدم االقتصادي والعسكري الذي أحرزته دولة العدو اإلسرائيلي لم يكن ممكنا  دون الدعم 
والبرجوازية في أوروبا والواليات المتحدة األمريكية ، ما يعني أن استنهاض المتواصل حتى اللحظة من القوى اإلمبريالية 

قوى حركة التحرر العربية وخروجها من ازماتها صوب استعادة دورها في النضال السياسي والكفاحي والديمقراطي من 
والتخلف وتصفية التحالف  أجل توفير كل أسس الصمود والمقاومة في فلسطين ومن أجل تجاوز أنظمة االستبداد والتبعية

والشرائح االجتماعية الكادحة األكثر " الطبقات"البيروقراطي ، لتحقيق انتقال مقاليد القيادة إلى  –البورجوازي الكومبرادوري 
قامة فلسطين  جذرية القادرة وحدها على توفير عناصر ومقومات القوة االقتصادية والعسكرية القادرة على هزيمة إسرائيل وا 

 .يمقراطية لكل سكانها الد
*************************************************************** 

25/5/2105 
 9.8) 8102عدد الالجئين الفلسطينيين المسجلين لدى األونروا كما في منتصف عام 

 .الجىء(مليون
*************************************************************** 

25/5/2105 
الذكرى السنوية السابعة عشر الستشهاد رفيقنا القائد المناضل الوطني التقدمي الديمقراطي 

 ....االنسان العظيم باخالقه وتواضعه ابوعلى مصطفى الغائب الحاضر في عقولنا وقلوبنا ..
يد ، ويكاد هو الفلسطيني الوح( أبو علي مصطفى)ليس محل شك أّن "نستذكر رفيقنا الغائب الحاضر ونقول بفخر 

أن يكون العربي الوحيد، الذي يصبح فيه عامٌل فقير أمينا  عاما  لحزب  سياسي ، وتكشف هذه الظاهرة الممتنعة النادرة في 
لقد بقى هذا االلتباس . فك التباس  حقيقي بين مفهوم الطليعة ومضمونها الطبقي: بعض عبارتها الفكرية الثقيلة عن 

استحال مفهوم الطليعة طبقيا  خالصا  ؛ بل ( أبو علي مصطفى)النسالخ الطبقي، فقط على يد مشروعا  ومبررا  في نظرية ا
وما أحوج جبهتنا الشعبية اليوم ، إلى بلورة وتحقق مفهوم الطليعة الديمقراطية " طبقيا  حارا  ومباشرا  دون انسالخات طبقية

 . صد بذلك الشرائح الفقيرة والكادحين من العمال والفالحين الماركسية الثورية ، عبر سياقه أو وعاءه الطبقي الطبيعي وأق
كما نفتخر أيضا  ، بأن رفيقنا الشهيد القائد أبو علي تميز بشخصيته الجمعية المقّتدرة متعدّدة المعاني واألبعاد ، 

ة بالصدقية والباحثة عن كل ما هو جّدي ووطني وحدوي ديمقراطي وخالق في حياة الوطن والحزب والناس ، والمفعم
كان الشهيد القائد أبو علي .... والمبدئية والنزاهة والجّدية وطول النفس ، والحاضنة الخصيبة الدافئة لآلراء واالجتهادات 

مثااُل للمثقف العصامي الذي استطاع امتالك مواصفات المثقف العضوي ، حيث امتزجت تربيته الفكرية والثقافية في 
 .لشعبية المحببة غير المتعالية الحركة والجبهة بالثقافة ا

وانعكاسا  لهذه السمات ، لم يكن صعوده على رأس الجبهة، خاضعا  ألي تساؤل ، بل كان صعودا  ديمقراطيا  بما 
، أو لنقل " تناقضات او ازمات داخلية "يشبه اإلجماع ، وليس من المبالغة القول أّن هذا الصعود كان متعاليا  على أية 

ة أو تكتالت شخصية أو محاور اجتهادية، هي غالبا  ما تلعب الدور الرئيس، داخل فصائلنا وأحزابنا مجموعات شللي"
 . ومجتمعاتنا في تحديد رأس الجماعة ألسباب متنوعة؛ أهمها التخّلف في الوعي وضعف المصداقية الثورية
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تراكمية من النضوج المعرفي الواعي  إلى حالة( أبو علي)ففي العقدين األخيرين قبل استشهاده، ارتقى وعي الرفيق 
بالماركسية ، إلى درجة أنه كان يؤمن تماما  بأّن الهروب من تعبير الماركسية لدى بعض األحزاب، هو هروب من التراث 

الماركسي كله، حيث أدرك أّن التراجع عن الماركسية لحساب كلمة اليسار والمنهج الّجدلي، معناه أّن البنية الثورية 
ستتراجع بالضرورة، إذ ال يمكن موضوعيا ، الحديث عن المنهج المادي الجّدلي دون الماركسية، ( سية والتنظيميةالسيا)

وبالتالي، فإّن الهروب  من الماركسية  باسم المنهج الجّدلي، ُخط وٌة تؤكد انتصار التيار الليبرالي البرجوازي الصغير، داخل 
ت جسيٌد لالنتهازية الليبرالية أو لعدم الوعي بأهمية اعتماد الماركسية كشرط  الحزب الشيوعي أو اليساري من جهة، أو 

 .للتعاطي مع المنهج الماّدي الجدلي من جهة ثانية 
ال تستحق أن تّدرس فقط . ودوره في مجرى العمل الوطني الفلسطيني( أبي علي مصطفى)ان سيرة رفيقنا القائد 

لّد في ذاكرة األجيال، بل تستحق  تنم عن السبب الذي حمل صانع القرار الصهيوني على "أن تّدرس أيضا  ألنها ، لُتخ 
وهي في أي حال سيرة رجل امتزجت حياته الشخصية امتزاجا  كامال  بالحياة ... 25/5/2110اغتياله صباح يوم االثنين 

 ".0555العامة فقدمت إيجازا  بليغا  لمسيرة العمل الوطني الفلسطيني منذ العام 
أما وقد وقع ما . يشّكل خسارة  لن ينفع التعّزي في التقليل من حجمها( مصطفى الزبري)فقد الساحة الفلسطينية لـإّن 

. وقع، فللجهود الرامية إلى التعويض أن تتّجه في اتجاه تقليل تأثير هذه الخسارة على الجبهة وعلى مجمل العمل الوطني
 . نهج الذي اختطه القائد الراحلواألمل في هذا المجال معقوٌد على استمرار ال

ننا إذ نستعيد اليوم مآثره االخالقية الوطنية عبر تجربته النضالية الغنية بكل ابعادها القومية واالممية االنسانية في  وا 
الذكرى السابعة عشر الستشهاده ، لنستلهم من تجربته بوعي واحترام عميقين دروسا  وعبرا ، ونؤكد أيضا  على الرغم من 

أن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ، هذا الحزب الذي ترعرع في أوساط الجماهير الشعبية  -ل مرارة اللحظة الراهنةك
أبو علي )وضم في صفوفه الكثيرين من خيرة أبنائها وطالئعها، سيظل وفيا  لمبادئه وتضحيات أبنائه ، وفي المقدمة منهم 

ويتها الفكرية ، الماركسية ومنهجها المادي الجدلي ، في صيرورة تطورها ، الذي ظل ملتزما  بمبادئ الجبهة وه( مصطفى
 .وتجددها الدائمين في كل مسيرة حياته النضالية، حتى لحظة استشهاده وخلوده األبدي 

*************************************************************** 
25/5/2105 
ني الوحدوي الجبهاوي الكبير أبو علي مصطفى األمين عاما على رحيل رفيقنا المناضل الوط 07

 ....... العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
استشهد القائد الوطني والقومي واالممي الرفيق االنسان ابو على مصطفى الذي كان  25/5/2110ففي يوم االثنين 

قه  ، بمثل حرصه  االلتزام في السياسة  بالمنطلقات في كل سنوات حياته  حريصا  على التطاُبق  بين وعيه وممارساته  وأخال
على الرفض المبدئي ألي  –كما تربى في الجبهة  –الفكرية  الماركسية لحزبه واالرتقاء بها بعيدا عن أي شطط وحريصا 

ن العالقة تحالف مع قوى اليمين بكل تالوينه ومنطلقاته في مقابل حرصه على تطبيق قرارات مؤتمرات الجبهة باتجاه تمتي
 . االستراتيجية مع قوى اليسار في فلسطين والوطن العربي والعالم 

شق مصطفى الزبري طريقه من القاعدة الشعبية الفقيرة " -فيصل حوراني.كما يقول الصديق العزيز أ –وبمزاياه ُكلِّها 
صه على تطوير ثقافته، هو الذي ُحرم فعل الرجل هذا بمثابرته  على النضال وتضحيات ه وحر . التي أنبتته إلى قمة القيادة

من متابعة التعليم األكاديمي، دون أن يفقد في مراحل تطوره كلها إحساسه بمزاج القاعدة وحاجاتها وقيمها، ودون أن ُيفق ده 
 ". وجوده في القمة تواضعه األصيل
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استحضر أيما فلسطيني أيُا كان إذا  -عاما على اغتيال العدو الصهيوني للقائد الشهيد ابا علي  05بعد  -واليوم 
لونه السياسي أسماء القادة، الذين حظوا باالحترام من مؤيديهم ومخالفيهم على حد سواء، فالبد من أن يرد اسم أبو علي 

 .مصطفى في المقدمة بمواقفه المبدئية ونبل اخالقه وتواضعه واحترامه لرفاقه واخوانه 
عاش نضال شعبنا ضد العدو الصهيوني ...داء شعبنا وامتنا العربية المجد والخلود لشهيدنا ابا علي ولكل شه

العهد يا رفيقنا ..االمريكي وضد كل المخططات التصفوية التي يجسدها اليوم الرئيس االمريكي الصهيوني دونالد ترامب
التزامنا بممارسة كل  مؤكدين على...ابا علي ان نبقى االوفياء لسيرتك النضالية ولمبادىء جبهتنا ومواقفها الوحدوية 

اشكال الضغط السياسي النهاء االنقسام الكارثي وتحقيق المصالحة الوطنية كشرط أول ووحيد ألي حديث عن الهدنة 
ف وفق قواعد الديمقراطية التي ال تلغي حق اي فصيل من تسجيل موقفه رفضا او .ت.التي يجب ان تتم في اطار م

نضال جبهتنا وجماهيرنا الشعبية من اجل تحقيق اهدافنا في الحرية واالستقالل مؤكدين بوضوح على استمرار "...قبوال
 ...والعودة 

*************************************************************** 
25/5/2105 
 

إّن فقد الساحة الفلسطينية لـلقائد الوطني الجبهاوي الديمقراطي الحريص على الوحدة الوطنية أبو 
أما وقد وقع ما وقع، فللجهود الرامية إلى التعويض . يشّكل خسارة  لن ينفع التعّزي في التقليل من حجمها طفىعلي مص

أن تتّجه في اتجاه تقليل تأثير هذه الخسارة على الجبهة وعلى مجمل العمل الوطني للخالص من االنقسام الكارثي 
واألمل في هذا المجال معقوٌد على . ة واالستقالل والعودةواستعادة الوحدة الوطنية لمواصلة النضال من اجل الحري

 .المجد والخلود له ولكل شهداء شعبنا...استمرار النهج الذي اختطه القائد الراحل
*************************************************************** 

25/5/2105 
 ...التطرف والفوضى المتوحشةحتى ال يتحول قطاع غزة مرتعًا خصبًا لكل أشكال ومظاهر 

اللحظة الخطيرة الراهنة بسبب استمرار االنقسام تفرض على كافة القوى والفعاليات الوطنية التداعي العاجل للحوار 
المسئول واالتفاق على شعار وطني ديمقراطي توحيدي جامع لكل أبناء شعبنايؤكد على الضرورة العاجلة لتكريس نظام 

في الضفة والقطاع كمخرج وحيد ألوضاعنا المنقسمة والمأزومة الراهنة، يضمن مواصلة النضال  سياسي ديمقراطي موحد
التحرري والديمقراطي من أجل الحرية وتقرير المصير والعودة وبناء الدولة الديمقراطية المستقلة كاملة السيادة ، وبدون 

الوانه بصور غير مسبوقة ، األمر الذي سيؤدي الى ذلك ستتزايد مظاهر االحباط واليأس مع تزايد انتشار الفقر بكل 
انتشار مظاهر االنفالت والفلتان االمني والتفكك االجتماعي وارتفاع نسبة الجريمة االجتماعية بما قد يجعل من قطاع 

 .غزة مرتعا  خصبا  لكل أشكال ومظاهر التطرف والعنف والفوضى المتوحشة التي لم يعهدها مجتمعنا من قبل 
*************************************************************** 

25/5/2105 
المصالحة أوال وقبل أي شيءحتى ال يتحول قطاع غزة مرتعًا خصبًا لدويلة مسخ ولكل أشكال 

 .ومظاهر الفقر واليأس والتطرف والفوضى المتوحشة
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*************************************************************** 
25/5/2105 

في ظل االنقسام وظالمه ، يستحيل استعادة وحدة شعبنا وتحقيق االهداف الوطنية في الحرية 
ف وتطويرها لكي .ت.في اطار م 2105و  2100والعودة ما لم نحقق المصالحة وفق اتفاقيتي القاهرة  واالستقالل

 .جتمعية باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد لشعبناتتحول الى جبهة وطنية ديمقراطية تضم كافة القوى السياسية والم
*************************************************************** 

25/5/2105 
 .....عن ركود الفكر االسالمي وفشل الحركات النهضوية

في مرحلة الركود  -كما يقول المفكر الراحل نصر حامد أبو زيد  -دخل الفكر اإلسالمي : " منذ القرن الرابع عشر 
وتقّلصت المساحة النقدية منذ ذلك القرن " بحكم الظروف الداخلية والخارجية التي أدت إلى الجمود االجتماعي والسياسي 

للفكر الديني بعيدا  عن العلوم الدنيوية ، " أرثوذكسية " ، عندما راح اإلعالن الرسمي للمذاهب يفرض بالتدريج ممارسة " 
ل حتى نهاية القرن التاسع عشر ، وظهور ما عرف بحركة اإلصالح الديني الحديث، التي أطلقها جمال واستمر هذا الحا

بلورة مشروع نهضوي تتجاوز به " في  -كما يقول المفكر محمد عابد الجابري-الدين األفغاني ومحمد عبده ، ولم تفلح 
النزاع بين علي ومعاوية أو العالقة بين الدين والسياسة  اإلشكالية التي تطرحها في التجربة الحضارية العربية منذ اندالع

، كما لم تفلح االتجاهات العلمانية ، المادية والعقالنية التي ظهرت في تلك المرحلة وبداية القرن الماضي ، في بلورة " 
قفي هذا التيار شبلي مشروعها النهضوي عبر اتجاهاتها الفكرية المتعددة ، المادية والتنويرية التي عبر عنها أبرز مث

 .شميل ، وفرح أنطون وسالمة موسى وعلي عبد الرازق وطه حسين ولطفي السيد 
*************************************************************** 

25/5/2105 
 ...عن واقع التبعية واالنحطاط العربي

ظاهر الخضوع واالستتباع التي حفلت بها سنوات الظروف التي يعيشها الوطن العربي اليوم هي تكثيف لكثير من م
 (. عدا مرحلة باندوج وعبد الناصر وعدم االنحياز)ما بعد الحرب العالمية الثانية إلى اليوم 

فبدال  مما كان يتمتع به الوطن العربي في عهد نهوض التحرر الوطني والقومي الناصري تحول هذا الوطن بدوله  -
 .من ثرواته وموقعه إلى رقم كبير ال يحسب له حساب في المعادالت الدولية الراهنة وبالرغم، العديدة وبسكانه

قطر والخليج )المهيمنة ( العولمة)إلى أدوات للقوى االمبريالية  –في معظمها  –وتحولت أنظمته وحكوماته  -
بكل أشكالها ( مريكية تحديدا  االمبريالية األ)إلى جانب تعمق التبعية للبلدان الرأسمالية (... والسعودية مثال صارخ

عاما الى اليوم ادى الى  00وصوال الى االنقسام الكارثي منذ ...السياسية والتجارية والمالية والتكنولوجية والسيكولوجية
تفكك الوحدة الوطنية وتفكيك القضية والهوية والمجتمع الفلسطيني ومعظم ابناء الشعب الفلسطيني الذين يعيشون اليوم 

ن االحباط واليأس والمعاناة غير مسبوقة بسبب الفشل في تحقيق المصالحة الوطنية واستمرار الصراع على حالة م
 .المصالح الفئوية بين فريقي االنقسام

... كما فقدت القوى واألحزاب الديمقراطية الوطنية والقومية واليسارية التقدمية قدرتها على الحركة والنشاط والنمو -
 .ي الناس وفي األحداثوفقدت تأثيرها ف
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المزعوم او الموهوم بصورة غير مسبوقة " باسم السالم"وتجلت أيضا  هيمنة العدو اإلسرائيلي وعدوانيته وعنصريته  -
. إلى جانب الترويض في الفكر والثقافة بعد السياسة واالقتصاد... لم يستطع تحقيقها في كل حروبه السابقة مع العرب

والتفاوض تحت بند استكمال ... تحت بند ان تعترف إسرائيل بحقوق العرب وليس العكسلدرجة ان التفاوض أصبح 
 .أرض إسرائيل وليس استعادة األرض العربية وحق العودة والحقوق العربية

*************************************************************** 
61/5/2105 

ت المصلحة الوطنية العليا برؤاها وبمصالحها الخاصة باتت قضيتنا اليوم محكومة لقيادات استبدل
 .ويرقص عدونا اإلسرائيلي طربا بهذا المصير 

*************************************************************** 
61/5/2105 

)  المأساوي المنحط المهين، عبر قطبيه اليمينيين الرئيسيين -العربي  -في ظالل هذا المشهد
، اللذان ال يمكن ألي منهما أن يحمل أو يشتق برنامجا  وطنيا ديمقراطيا (ة الحاكمة وحركات االسالم السياسياالنظم

مستقال لمجابهة هذا الوضع المأزوم والمهزوم ، والخروج منه صوب التحرر والحرية والنهوض والعدالة االجتماعية 
اليسار العربي ورؤيتها صوب إعادة بناء حركة التحرر الوطنية والديمقراطية، تتجلى ضرورة تفعيل الدور الغائب لحركات 

القومية الديمقراطية العربية، كمخرج وحيد لكل أزماتنا، وهي ضرورة تتطلب إعادة عملية البناء التنظيمي والفكري 
وداء، والسياسي الحزاب اليسار في كل قطر عربي كأولوية تعلو على ما عداها، انطالقا من أن هذه المرحلة الس

المحكومة لقطبي الصراع اليمينيين في فلسطين والبلدان العربية، ليست مرحلتنا من حيث المشاركة أو التحالف مع أي 
منهما، في مقابل تفعيل انتشارنا وحضورنا وفعالياتنا في النضال الوطني التحرري والديمقراطي في اوساط الجماهير من 

البرامج والشعارات التي تجسد مصالح الجماهير للمرحلة الراهنة والمستقبل من جهة ودون أن تغيب عن أذهاننا الرؤية و 
 .جهة ثانية

*************************************************************** 
30/8/2018 

هل برأي الرفيق غازي الصوراني ، إن ارتجاليات المتحذلق المثقف والمتثاقف السياسي ، : سؤال 
اإلعياء في المنظومات اإلعالمية، هي من أجل الترويج لمنابرية الساسة ، مدفوعة  التي وصلت حد

 الثمن؟
 

وفق منظوري –أود في البداية أن اتوقف أمام مفهوم المثقف المتعدد المضامين أو التعريفات، فالمثقف : الجواب
طلعات الجماهير الشعبية الفقيرة ومستقبلها هو الحامل لرؤية نظرية ثورية وديمقراطية تلتزم بمصالح وت -الفكري والسياسي

، بما يمكنه من صياغة رسالته وبرنامجه في إطار الحزب المنظم من ناحية وهو أيضا  المثقف العضوي بالمعنى 
الجرامشي، الذي يعمل على إنجاح المشروع السياسي والمجتمعي الخاص بالكتلة التاريخية الٌمش ّكلة من العمال والفالحين 

رِّض" "االختصاصي" "الداعية"اء ، وهو الفقر  أو حاملها، المدافع عن قضايا الحقوق والحريات، " صاحب االيدولوجيا" "الٌمح 
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الملتزم بالدفاع عن قضية سياسية، او قيم ثقافية ومجتمعية أو كونية، بأفكاره أو بكتاباته ومواقفه تجاه الرأي العام، هذه 
 .سئوليته تجاه عملية التغيير التي يدعو إليهاصفته ومنهجيته، بل هذه مشروعيته وم
ليس مفهوما  مجردا ،وليس عنوانا  او فرضية، بل هو ملخص ( كما ورد أعاله)ولعلنا نتفق على ان هذا المفهوم 

منظومة فكرية مكتملة، تحققت تاريخيا  عبر الممارسة في مجتمع معين في مراحل تطوره المختلفة، وأدت او أسهمت في 
لعديد من األنماط واألنظمة السياسية عبر دور فعال على مدار التاريخ البشري ، خاصة في عصر النهضة تغيير ا

... االوروبية حيث الحظنا الدور االول والرئيسي للفالسفة والمفكرين في نشر مبادئ العقالنية والتنوير والحداثة والثورة 
ي الملتزم بقضايا العقالنية والتقدم والعدالة االجتماعية بآفاقها المثقف العرب -وبوعي–الخ، وهذا ما يتوجب أن يمارسه 

 .االشتراكية في بالدنا
*************************************************************** 

60/5/2105 
، الذي يبدو أنه ينقسم ويتشظى اليوم إلى عدة االنقسام البشع أدى إلى تفكيِك أوصال شعبنا الفلسطيني

في واد،  0555معات متناثرة مجزأة ، الضفة في واد وغزة في واد آخر ومخيمات الشتات في وديان العرب و اراضي مجت
ال يجمعها موقف او برنامج سياسي موحد ، بحيُث يمكن االستنتاج ، أن ممارسات كل من فتح وحماس ، ستعزُز عوامل 

من اإلحباط واليأس ، كما هو حال قطاعات واسعة من  االنفضاض الجماهيري عنهما وصوال  إلى حالة  غير مسبوقة  
في –شعبنا اليوم في قطاع غزة على وجه الخصوص، حيث باتت قضيتنا اليوم محكومة  لقيادات  سياسية  استبدلت

 .المصلحة الوطنية العليا برؤاها وبمصالحها الفئوية الخاصة  -معظمها
*************************************************************** 

60/5/2105 
االنقسام البشع أدى إلى تفكيِك أوصال شعبنا الفلسطيني، الذي يبدو أنه ينقسم ويتشظى اليوم 

 .إلى عدة مجتمعات متناثرة مجزأة ومحبطة
*************************************************************** 

60/5/2105 
بنا في الوطن والمنافي تستشعُر في هذه اللحظة مرارَة االنقساِم األغلبية الساحقة من أبناء شع

 والصراِع على السلطة بين فتح وحماس
*************************************************************** 

60/5/2105 
هل يمكن ان نطلق على الشرائح الراسمالية الكومبرادورية : سؤال وجواب ...غازي الصوراني 

 فيلية والريعيية الحاكمة في بالدنا اليوم ، صفة البورجوازية ؟والط
إن هذه الحالة من الخضوع واالستتباع والتخلف ، المنتشرة اليوم في مجتمعاتنا العربية، جاءت انعكاسا  لظروف 

خارجية ألشكال عديدة من السيطرة ال -كما هو معروف  –موضوعية وذاتية تاريخية وراهنة ، فقد خضعت مجتمعاتنا 
التي كرست تخلفها، خاصة الحقبة العثمانية، ثم الحقبة االستعمارية، وصوال الى السيطرة االمبريالية التي أدت إلى مفاقمة 

واالقتصادي ومن ( الطبقي)أشكال ومظاهر التخلف والتبعية وصوال  إلى خضوعها وارتهانها واحتجاز تطورها االجتماعي 
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ر اداوت كومبرادورية أوشرائح رأسمالية عير منتجة، وجدت في العالقة مع النظام ثم تحولها إلى سوق استهالكي عب
االمبريالي مالذا  آمنا  لها، يضمن مصالحها الطبقية األنانية، بمثل ما يضمن ويحمي أنظمتها السياسية الحاكمة، التي 

بهة وقمع وخنق القوى والحركات كرست كل مظاهر وأدوات االستبداد واالستغالل والتخلف، إلى جانب دورها في مجا
بالتنسيق مع –التنويرية العقالنية النهضوية عموما  ، والحركات الديمقراطية واليسارية خصوصا ، في مقابل تكريسها 

بكل تالوينها ومذاهبها وطوائفها ومفرداتها وحركاتها  -الغيبية–لما يسمى باليقينيات المطلقة  -االمبريالية األمريكية
 .ة الرجعية التي أوصلتنا إلى حالة المأزق أو االنسداد الراهناالسالموي

وبالتالي ال يمكنني أن أطلق على هذه الشرائح الراسمالية الكومبرادورية والطفيلية والريعيية الحاكمة في بالدنا اليوم ، 
لية ال عالقة لها باالنتاج السلعي صفة البورجوازية بالمعنى النهضوي أو الليبرالي او بالمعنى االنتاجي، النها شرائح رأسما

الصانعي، بحكم تبعيتها وارتهانها للمراكز الرأسمالية ، و نظرا  إلرتباط نشاطها و دورة أموالها بمجال التداول و ليس 
يكون من االدق الحديث عن شرائح للرأسمالية و ليست للبورجوازية، الى ( بالمعنى الرأسمالي المستقل و الواسع ) اإلنتاج 

جانب فقدانها ألي شكل من اشكال الوعي النهضوي التنويري العقالني، وال ابالغ لو قلت بانها فاقدة اليوم لوعيها الوطني 
بعد ان فقدت منذ عقود وعيها القومي ، وهنا بالضبط يكمن سبب وصفي لها انها بورجوازية رثة بحكم فقدانها لكل 

إنتاج التخلف وتجدده في مجتمعاتنا بذرائع دينية وتراثية ، وبوسائل  عناصر االنتاج والنهوض والوعي الوطني ،وتعيد
 .القمع واالستبداد الداخلي عبر انظمتها الحاكمة 

*************************************************************** 
0/5/2105 

المعاصر ، عملية الى أي مدى استجابت ومارست مجتمعاتنا العربية في تاريخها القديم والحديث و 
 -من محاضرة غازي الصوراني حول الثقافة ودور المثقف ) الربط بين المعرفة والممارسة كشرط لتقدمها ؟

 (60/5/2115 –غزة  –منتدى الفكر الديمقراطي 
ن الحقيقة انه باستثناء الومضات أو اللحظات العقالنية العربية في التاريخ العربي االسالمي على يد المعتزله واب

رشد ، والتي انقطعت منذ القرن الثالث عشر ، استمرت حالة االنقطاع المعرفي عموما  حتى نهاية القرن التاسع عشر 
والعقود األولى من القرن العشرين، ثم انقطعت وعادت الى التواصل والتجدد في سيتينياته في الحقبة الناصرية التي 

ي الحاكمة على صعيد الفكر العربي، بمثل ما استمرت المجتمعات انتهت بوفاة مؤسسها، وظلت الفرضيات الغيبية ه
االجتماعي للنمط الريعي المركزي ، والتجاري في التاريخ القديم، والى نظام  –العربية محكومة في تطورها االقتصادي 

الممارسة ، والذي شكل التبعية والتخلف في التاريخ الحديث، بما أدى الى هذا االنفصام الممتد الى اليوم بين المعرفة و 
العقل السياسي " عقبة  في وجه تفتح الرؤية العقالنية العربية وأبقاها أسيرة لمناخ التخلف ومظاهره، التي تتبدى في أن 

القبيلة والغنيمة والعقيدة ، أي : بمحددات ثالثة هي "  –كما يقول الجابري  –العربي محكوم في ماضيه وحاضره 
الدخل ) تتمثل في القبيلة ، وفي نمط إنتاجي معين هو النمط الربوي ، الذي يرمز إليه بالغنيمة بعالقات سياسية معينة 

، وسيادة العقيدة الدينية ، ويرى أنه ال سبيل الى تحقيق متطلبات النهضة والتقدم بغير نفي هذه ( غير اإلنتاجي 
حالل بدائل أخرى معاصرة لها إن قضية تجديد العقل " ولهذا يقول محمود أمين العالم . المحددات الثالثة نفيا  تاريخيا  وا 

ل  و  ل " القبيلة " السياسي العربي اليوم مطالبة بأن ، ٌتح  و  الغنيمة " في مجتمعنا الى تنظيم مدني سياسي اجتماعي ، و ٌتح 
يلة بإرساء األساس أو االقتصاد الريعي الى اقتصاد إنتاجي، يمهد لقيام وحدة اقتصادية بين األقطار العربية، كف"

الضروري لتنمية عربية مستقلة، وأخيرا  تحويل العقيدة الى مجرد رأي ، أي التحرر من سلطة عقل الطائفة والعقل 
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الدوجمائي ، دينيا  كان أو علمانيا  ، وبالتالي التعامل بعقل اجتهادي نقدي، بما يفرض علينا إعادة النظر في بنية 
في حاجة ماسة وملحة الى إعادة كتابة تاريخها ، الذي ما زال " لتي باتت كما يقول الجابري ومكونات الثقافة العربية ، ا
أي تحليل للفكر العربي اإلسالمي ، "وفي كل األحوال فإن " الذي كتبه أجدادنا " التاريخ " مجرد تكرار واجترار لنفس 

كون نتائجه مضللة ، إذا لم يأخذ في حسابه سواء كان من منظور بنيوي أو من منظور تاريخاني ، سيظل ناقصا  وست
لماذا تأخر العرب وتقدم غيرهم : " ، وستظل أيضا  األسئلة " دور السياسة في توجيه هذا الفكر وتحديد مساره ومتعرجاته 

لم إلى نظام رأسمالي ؟ ولماذا " القرون الوسطى " ؟ أو لماذا لم تتطور األوضاع االجتماعية االقتصادية العربية في 
من شق طريقها نحو التقدم المطرد ؟هذه األسئلة ستظل ناقصة ومحدودة " القرون الوسطى " تتمكن النهضة العربية في 

" ، أو ما لم تتجه مباشرة الى العقل العربي ذاته ، ذلك أن (المعرفي)اآلفاق، ما لم تطرح على الصعيد األبيستمولوجي 
ينما بدأ العقل عندهم يقدم استقالته ، حينما أخذوا يلتمسون المشروعية الدينية إنما بدأوا يتأخرون ح" العرب و المسلمين 

لهذه االستقالة ، في حين بدأ األوروبيون يتقدمون حينما بدأ العقل عندهم يستيقظ ويسائل نفسه ، فالرأسمالية ثم االشتراكية 
ها قيم أو روافع أساسية لعصر النهضة في أوروبا، هما نتاج العقالنية والتنوير والحداثة وحرية الفرد أو المواطنة، وكل

تراكمت تدريجيا  منذ القرن الخامس عشر إلى القرن التاسع عشر، وصوال  إلى التحوالت المذهلة في العقود الثالثة األخيرة 
يتابع هذه  من القرن العشرين التي أدت إلى والدة مرحلة العولمة الرأسمالية، لذلك فإنني ال أبالغ لو قلت أن من ال

المتغيرات سيكون مهددا  ليس في ثقافته فحسب بل في وجوده االجتماعي وهويته القومية أو الوطنية، كما سيكون مهددا  
في لغته أيضا  وأقصد بالتحديد ثقافتنا العربية التي ستتعرض للتراجع أو االندحار طالما بقيت أحوال شعوبنا العربية على 

ة وارتهان وتخلف في مقابل التطور الصاعد للتقدم التكنولوجي، واالقتصادي لنظام العولمة ما هي عليه من خضوع وتبعي
 .الرأسمالي الذي عزز وقدم كل عناصر ومستلزمات القوة لدولة العدو اإلسرائيلي ارتباطا  بدورها ووظيفتها في بالدنا
*************************************************************** 

0/5/2105 
يشكل أحد االسهامات الباحثة عن " الكتلة التاريخية"عن فكرة  –عبر هذه الورقة  –ولعل حوارنا 

والتمسك بالمشروع الوطني التحرري من جهة، وتوفير الروافع المطلوبة لالرتقاء  الخروج من المأزق الفلسطيني
 .زمتها صوب النهوضبالجبهة وكافة القوى اليسارية الفلسطينية العربية وخروجها من أ

ليس مفهوما مألوفا في الكثير من الكتابات األكاديمية " الكتلة التاريخية"في هذا السياق، يهمنا التأكيد على أن مفهوم 
يجتمع فيه العديد من القوى "حالة"ألنه ليس مرتبطا بكيان متجانس مثل الجماعة أو الطبقة بقدر ما هو يعبر عن 

 . ركة من أجل تحقيق مصالح سياسيةاالجتماعية على مطالب مشت
هو قيام كتلة تاريخية تنبني علي  -حسب رؤية المفكر الراحل الجابري -والمفهوم، مطبقا على الوضع العربي

المصلحة الموضوعية الواحدة التي تحرك ـ جميع التيارات التي تنجح في جعل أصدائها تتردد بين صفوف الشعب والتي 
واألصالة والديمقراطية والشوري والعدل وحقوق أهل الحل والعقد، وحقوق المستضعفين وحقوق  تعبر عنها شعارات الحرية
نما هي تصنع وتتراكم عن قصد " الكتلة التاريخية"و. إلخ... األقليات وحقوق األغلبيات بهذا المعني ال تظهر فجأة وا 

 . فهذه الكتلة تجسيم لوفاق وطني في مرحلة تاريخية معينة. وتدبير
ا ليست مجرد جبهة بين أحزاب بل هي كتلة تتكون من القوى التي لها فعل في المجتمع أو القادرة علي ممارسة إنه

 .ذلك الفعل، وال يستثني منها ، إال ذلك الذي يضع نفسه خارجها وضدها، وهي ال تتجاوز األحزاب وال تقوم مقامها
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رئيسي، هم المثقفين الثوريين والطالب والعمال وكافة وفي هذا الجانب نؤكد على أن وقود هذه الكتلة ومحركها ال
كتلة تجمع فئات عريضة من المجتمع حول أهداف واضحة تتعلق أوال : "الكادحين والمضطهدين، فالكتلة التاريخية هي

سية واجتماعية بالتحرر من هيمنة االستعمار واإلمبريالية، السياسية واالقتصادية والفكرية، وتتعلق ثانـيا بإقامة عالقات سيا
 ".واقتصادية تستند إلى تطبيق مفاهيم وأسس الديمقراطية والعدالة االجتماعية

*************************************************************** 
2/5/2105 

ليس مفهوما مألوفا في الكثير من الكتابات األكاديمية ألنه ليس مرتبطا " الكتلة التاريخية"مفهوم 
يجتمع فيه العديد من القوى االجتماعية على "حالة"مثل الجماعة أو الطبقة بقدر ما هو يعبر عن  متجانس بكيان

 . مطالب مشتركة من أجل تحقيق مصالح سياسية
هو قيام كتلة تاريخية تنبني علي  -حسب رؤية المفكر الراحل الجابري -والمفهوم، مطبقا على الوضع العربي

حدة التي تحرك ـ جميع التيارات التي تنجح في جعل أصدائها تتردد بين صفوف الشعب والتي المصلحة الموضوعية الوا
تعبر عنها شعارات الحرية واألصالة والديمقراطية والشوري والعدل وحقوق أهل الحل والعقد، وحقوق المستضعفين وحقوق 

نما هي تصنع وتتراكم عن قصد  بهذا المعني ال" الكتلة التاريخية"و. إلخ... األقليات وحقوق األغلبيات تظهر فجأة وا 
 . فهذه الكتلة تجسيم لوفاق وطني في مرحلة تاريخية معينة. وتدبير

إنها ليست مجرد جبهة بين أحزاب بل هي كتلة تتكون من القوى التي لها فعل في المجتمع أو القادرة علي ممارسة 
 .ارجها وضدها، وهي ال تتجاوز األحزاب وال تقوم مقامهاذلك الفعل، وال يستثني منها ، إال ذلك الذي يضع نفسه خ

وفي هذا الجانب نؤكد على أن وقود هذه الكتلة ومحركها الرئيسي، هم المثقفين الثوريين والطالب والعمال وكافة 
 كتلة تجمع فئات عريضة من المجتمع حول أهداف واضحة تتعلق أوال: "الكادحين والمضطهدين، فالكتلة التاريخية هي

بالتحرر من هيمنة االستعمار واإلمبريالية، السياسية واالقتصادية والفكرية، وتتعلق ثانـيا بإقامة عالقات سياسية واجتماعية 
 ".واقتصادية تستند إلى تطبيق مفاهيم وأسس الديمقراطية والعدالة االجتماعية

*************************************************************** 
2/5/2105 

مقطع من محاضرة غازي الصوراني ...) عن االنتماء والهوية الوطنية والقومية وور المثقف العضوي
شكالية الهوية  ....(2101يوليو ...عن االنتماء القومي وا 

إن مسألة االنتماء، والسيما االنتماء القومي بوصفه االنتماء األحدث في مسار التطور التاريخي على الصعيد 
، وبوصفه ضرورة تاريخية وراهنة لشعوبنا العربية، إال أن هذه الضرورة يستحيل تحققها عبر مسار التخلف  العالمي

بالمعنى السياسي االجتماعي واالقتصادي -السائد في النظام العربي اليوم ، بل على العكس ال بد من الممارسة الثورية 
مة وشرائحها الطبقية وتجاوزها، وهي مهمة صعبة ومعقدة للوصول إلى حالة من القطيعة مع هذه االنظ –والثقافي 

وطويلة ، تحتاج بشكل رئيسي إلى المثقف الطليعي ، العضوي، بالمعنى الماركسي، عبر احزاب يسارية تمارس دورها 
الفكري والسياسي والنضالي الجماهيري الديمقراطي في اطار الصراع الطبقي الداخلي، وتؤسس لكتلة تاريخية تمهد 

لسيطرة الثقافية واالجتماعية وصوال  إلى السيطرة السياسية ، دون ذلك سيظل مفهوم الهوية الوطنية والقومية باهتا  ل
هي أوال  وأخيرا  ، ظاهرة اجتماعية تاريخية ، يكمن  -بالنسبة إلى أي ماركسي–فالهوية . وغامضا  ورومانسيا  حالما  

طبقية االجتماعية التي تحدد سماتها، إذ أن هذه الصراعات وحدها القادرة جوهرها في الوجود االجتماعي والصراعات ال
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على تفكيك وازاحة اشكالية الهويتين الوطنية والقومية بمثل ما هي قادرة ايضا  على وحدتهما في اطار قومي عربي 
ياة في الهوية العربية نهضوي اشتراكي موحد ، انطالقا  من ان الصراع الطبقي وحده اليوم ، الذي يمكن أن يبعث الح

الذي يرى أن [ 5]هشام غصيب .بوصفها مشروعا  نهضويا  مستقال  ، في مجابهة الهويات الطائفية، كما يقول بحق د
 [.01"]الهوية العربية مشروع نهضة ومستقبل في حين أن الهوية الطائفية واالثنية مجرد عوائق أمام تحقيق ذلك"

نما هي مشروع مفتوح * بثقة على أن الهويةيمكن التأكيد ،وفي ضوء ما تقدم  ليست اقنوما ثابتا  جاهزا  نهائيا  ، وا 
متطور على المستقبل أي متشابك مع الواقع والتاريخ، وفضال  عن هذا فهي ليست أحادية البنية أي ال تتشكل من عنصر 

اللغوي وحده،أو الثقافي الوجداني  واحد لها، هو العنصر الديني وحده أو الطبقي وحده، أو األثنى القومي وحده، او
وغالبا  هي حصيلة تفاعل هذه العناصر جميعا  . واألخالقي وحده ،أو ألمصلحي وحده، أو الخبرة التراثية أو العملية وحدها

، دون إغفال بروز أو هيمنة أحد هذه العناصر في مراحل معينة من التطور أو الهبوط والتراجع في هذا البلد أو ذاك في 
 .ار عملية الصراع الطبقي إط

علينا إذن أن ننظر إلى مسألة الهوية المطروحة علينا حاليا من منظور تاريخي، منظور موضوعه ال الهوية في 
 .متطور متجدد ، صفتها الثابتة، بل الهوية من حيث إنها وعي بالذات

*************************************************************** 
2/5/2105 

غازي من مغبة تحقيق التهدئة بدون مصالحة ألن ذلك سيدفع بإتجاه تفتيت وحدة . وحذر أ
 المشروع الوطني الفلسطيني المبني على وثيقة األسرى

*************************************************************** 
2/5/2105 

نما هي مشروع مفتوح متطور  جاهزًا نهائيًا ،يمكن التأكيد بثقة على أن الهوية ليست اقنوما ثابتًا  وا 
على المستقبل أي متشابك مع الواقع والتاريخ، وفضال  عن هذا فهي ليست أحادية البنية أي ال تتشكل من عنصر واحد 
قي لها، هو العنصر الديني وحده أو الطبقي وحده، أو األثنى القومي وحده، او اللغوي وحده،أو الثقافي الوجداني واألخال

وغالبا  هي حصيلة تفاعل هذه العناصر جميعا  ، دون . وحده ،أو ألمصلحي وحده، أو الخبرة التراثية أو العملية وحدها
إغفال بروز أو هيمنة أحد هذه العناصر في مراحل معينة من التطور أو الهبوط والتراجع في هذا البلد أو ذاك في إطار 

 .عملية الصراع الطبقي 
نظر إلى مسألة الهوية المطروحة علينا حاليا من منظور تاريخي، منظور موضوعه ال الهوية في علينا إذن أن ن

 .متطور متجدد ، صفتها الثابتة، بل الهوية من حيث إنها وعي بالذات
*************************************************************** 

6/5/2105 
يقول المفكر الماركسي الشهيد مهدي  زمة البرجوازيات العربية؟أزمة الحضارة العربية أم أ"في كتابه 

إن كل نقد أليديولوجية طبقة معينة بالضرورة باطل ، إن كان نقدا  من موقعها الطبقي نفسه، أي من زاوية نظرها "عامل
ذهب إليه مثقفوا فحسب على نحو ما ي" تخلف وتقدم " األزمة ليست مشكلة"وعن ازمة الحضارة العربية يقول " الطبقية 

ن أساتذة علوم ...السلطة أو األحزاب البورجوازية اليمينية أصحاب المنطق الوضعي أو نقلة األفكار الجاهزة المسطحة م
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عالقة التبعية البنيوية التي تربط البنية االجتماعية العربية، "االجتماع واالقتصاد في الجامعات ، ألن هذه الصياغة تخفي 
. كولونيالية ، بالبنية االجتماعية الرأسمالية في أوروبا الغربية وأميركا، من حيث هي بنية إمبريالية هي بنية "من حيث 

وبإختفاء عالقة التبعية هذه يختفي االختالف البنيوي بين هاتين البنيتين، من حيث أن األولى تخضع، في تكونها 
وباختفاء هذه السيطرة االمبريالية التي تتحكم . ة الثانيةالتاريخي وفي تجددها الراهن، أي في تطورها المستقبلي لسيطر 

بتطور البنية االجتماعية العربية كبنية اجتماعية كولونيالية، تختفي القضية األساسية التي تواجه تطور هذه البنية في 
 ". لتي تربطها باإلمبرياليةالعالم العربي، والتي هي قضية تحررها من السيطرة اإلمبريالية، أي من عالقة التبعية البنيوية ا

ليس الماضي ، في بقائه في الحاضر، سبب "يقول مفكرنا الراحل " التخلف "وفي نقضه للتفسير التاريخي لـ 
فمجرد اإلقرار بأن األزمة التي تعاني منها مجتمعاتنا العربية القائمة ". بل الحاضر هو سبب بقاء الماضي فيه" التخلف"

ة، يفرض على الفكر اتباع منهج يبتعد فيه عن معالجة االزمة الفعلية من حيث هي أزمة هذه هي أزمة الحضارة العربي
المجتمعات في بنياتها القائمة، ليسير في اتجاه آخر هو اتجاه البحث عن أسباب هذه األزمة في بنية الحضارة العربية 

ال شك في ان أشكاال  من "د هذا المعنى قائال  ويعيد تأكي. نفسها فيرتد بهذا إلى الماضي للبحث عن أسباب علة الحاضر
إنما هذا ال يبرر على . اإلنتاج سابقة على اإلنتاج الرأسمالي ال تزال حاضرة في خاطر البنيات االجتماعية العربية

اإلطالق إتباع منهج الرجوع هذا في محاولة فهم الحاضر، بل إن استمرار تلك األشكال السابقة من اإلنتاج ال يمكن 
فهمها بذاتها أو بإرجاعها إلى ما كانت عليه سابقا  حين كانت مسيطرة، ففهمها في حضورها اآلن في المجتمعات العربية 

أن الحاضر مفتاح الماضي وليس "ليس ممكنا  إال في عالقتها ببنية عالقات اإلنتاج الرأسمالية في هذه المجتمعات 
 " العكس

ا إذن هي قضية تحررها من السيطرة اإلمبريالية، أي من عالقة التبعية القضية الرئيسية التي تواجه مجتمعاتن
البنيوية التي تربطها باإلمبريالية ، كما أن االزمة التي يواجهها تطور هذه المجتمعات هي ازمة اإلنتاج المسيطرة في 

 .واقعها اإلنتاجي أزمة الطبقة المسيطرة فيه وأزمة سيطرتها الطبقية 
*************************************************************** 

6/5/2105 
، في  ليس الماضي"يقول مفكرنا الشهيد مهدي عامل " التخلف "في نقضه للتفسير التاريخي لـ 

فمجرد اإلقرار بأن األزمة التي تعاني منها ". بل الحاضر هو سبب بقاء الماضي فيه" التخلف"بقائه في الحاضر، سبب 
العربية القائمة هي أزمة الحضارة العربية، يفرض على الفكر اتباع منهج يبتعد فيه عن معالجة االزمة الفعلية  مجتمعاتنا

من حيث هي أزمة هذه المجتمعات في بنياتها القائمة، ليسير في اتجاه آخر هو اتجاه البحث عن أسباب هذه األزمة في 
ال "ويعيد تأكيد هذا المعنى قائال  . ي للبحث عن أسباب علة الحاضربنية الحضارة العربية نفسها فيرتد بهذا إلى الماض

إنما . شك في ان أشكاال  من اإلنتاج سابقة على اإلنتاج الرأسمالي ال تزال حاضرة في خاطر البنيات االجتماعية العربية
تلك األشكال السابقة من هذا ال يبرر على اإلطالق إتباع منهج الرجوع هذا في محاولة فهم الحاضر، بل إن استمرار 

اإلنتاج ال يمكن فهمها بذاتها أو بإرجاعها إلى ما كانت عليه سابقا  حين كانت مسيطرة، ففهمها في حضورها اآلن في 
أن الحاضر مفتاح "المجتمعات العربية ليس ممكنا  إال في عالقتها ببنية عالقات اإلنتاج الرأسمالية في هذه المجتمعات 

 " سالماضي وليس العك
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القضية الرئيسية التي تواجه مجتمعاتنا إذن هي قضية تحررها من السيطرة اإلمبريالية، أي من عالقة التبعية 
البنيوية التي تربطها باإلمبريالية ، كما أن االزمة التي يواجهها تطور هذه المجتمعات هي ازمة اإلنتاج المسيطرة في 

 .أزمة سيطرتها الطبقية واقعها اإلنتاجي أزمة الطبقة المسيطرة فيه و 
*************************************************************** 

6/5/2105 
الكتلة التاريخية ليست مجرد جبهة بين أحزاب بل هي كتلة تتكون من القوى التي لها فعل في 

نفسه خارجها وضدها، وهي ، وال يستثني منها ، إال ذلك الذي يضع المجتمع أو القادرة علي ممارسة ذلك الفعل
 .ال تتجاوز األحزاب وال تقوم مقامها

وفي هذا الجانب نؤكد على أن وقود هذه الكتلة ومحركها الرئيسي، هم المثقفين الثوريين والطالب والعمال وكافة 
لق أوال كتلة تجمع فئات عريضة من المجتمع حول أهداف واضحة تتع: "الكادحين والمضطهدين، فالكتلة التاريخية هي

بالتحرر من هيمنة االستعمار واإلمبريالية، السياسية واالقتصادية والفكرية، وتتعلق ثانـيا بإقامة عالقات سياسية واجتماعية 
 ". واقتصادية تستند إلى تطبيق مفاهيم وأسس الديمقراطية والعدالة االجتماعية
ية التي تجاوزت االطر التقليدية في تفسير يعد المفكر الشيوعي انطونيو جرامشي أحد أهم الشخصيات الماركس

المتغيرات التاريخية عبر تناول دقيق لفهم الواقع المحلي اليطاليا، عبر سيرورة االنتقال من االقتصادي إلى السياسي، أو 
ا في البنية التحتية إلى البنية الفوقية إلى وجدان الناس، عبر الحزب والمثقف العضوي، مما أضفى على آرائه طابع

تحليليا يتجاوز الفهم التقليدي للمدرسة الرسمية المتمثلة بتجربة ستالين وتقديسها للنصوص بصورة براقة، ففي خطابه 
 .األخير قبل دخوله السجن انتقد ورفض سياسة ستالين البيروقراطية ضد المعارضة اليسارية

*************************************************************** 
6/5/2105 

مقتطف من دراسة غازي الصوراني  ......)عن جرامشي والماركسيةوالمثفف العضوي والكتلة التاريخية
 (21/  5/  2104 - 5560: العدد-موقع الحوار المتمدن -في مجابهة المأزق الراهن  -حول الكتلة التاريخية- -

هو : الخطأ، الملزم الصريح والوحيد عنده كان جرامشي ماركسيا  مخلصا ، لكنه رفض عبارة ماركس كمعصوم من
 . وما عدا ذلك تفاصيل قابلة لالجتهاد والنقاش العلمي" يا عمال العالم اتحدوا"شعار 

والعلم السياسي والفلسفة وهو صاحب نظرية ( القيمة)فالماركسية عند جرامشي تتكون من االقتصاد السياسي 
 .راكسيس عنده ممارسة ونظرية في آن واحدأو النشاط العملي والنقدي فالب" البراكسيس"

للتمويه على الرقابه الفاشية في عصره " البراكسيس"وفي هذا السياق، نشير إلى أن جرامشي، استخدم مفهوم 
، ( واحترامه لينين)، إلى جانب معارضته واختالفه مع ستالين، رافضا  آلية النقل الميكانيكي لماركس وانجلز( موسوليني)

" .. دكتاتورية البروليتاريا"في مقابل " الهيمنة"التجديد واستخدام العقل في تطوير الماركسية ، فوضع مفهوم  مؤكدا  على
الهيمنة باإلقناع من خالل التوعية والتثقيف ، وليس من خالل السيطرة أو الدكتاتورية، حيث كان جرامشي يخشى من 

 .افية فكرية قيام دكتاتورية في االتحاد السوفياتي بدون هيمنة ثق
 

وهذا ما قاد جرامشي إلى بلورة تصور جديد عن الحزب الثوري الذي يكون أعضاؤه مجموعة ناشطة من المثقفين 
 ".العضويين الُمع ّبرين والمرتبطين بقوة بقضايا المجتمع، السيما البروليتاريا والفالحين
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اخل الفكر الماركسي، فال بد أن يتم بناء تجديدا جريئا د" المثقف العضوي"لقد شكل تفكير جرامشي في مسألة 
 .الحزب على أساس االنتاج ، أي على أساس خاليا في مكان العمل في المصنع أو المزارع والمنشآت

والحال أن الحاجة إلى المثقف في مجتمعاتنا العربية، ما زالت حاجة قائمة وراهنة، بل هي حاجة اشتدت وتعاظمت 
ي شلت الكيان العربي قيادة وشعوبا، ثقافة وسياسة، وأدت إلى تزايد انتشار األفكار الرجعية بتعاظم النكسات والهزائم الت

وحركات اإلسالم السياسي، وصوال  إلى الصراع الطائفي الدموي الذي نعيشه اليوم بتغذية مباشرة وغير مباشرة من النظام 
 .عوديةاالمبريالي العالمي عبر أدواته الرجعية العميلة في الخليج والس

إن مفهوم الكتلة التاريخية كما عبر عنه وجسده المفكر الراحل جرامشي ، يتميز في إطار القوى التقدمية واالشتراكية 
بسيادة الديمقراطية داخل هذه القوى ، أي بالترابط والتداخل بين القيادات والقواعد، بين البنية التحتية والبنية الفوقية إلى 

 .لمدني شيئا  فشيئا  للمجتمع السياسيدرجة استيعاب المجتمع ا
وهذه الكتلة التاريخية تسعى لتحقيق هدفها التاريخي بخوض ما يسميه جرامشي بحرب المواقع، أي االمتداد في 
لغاء لإلنقسام السياسي بين الحكام والمحكومين، ولتكوين  أجهزة المجتمع المدني، والنظام السياسي تحقيقا  للهيمنة ، وا 

 .ورية الجديدةالسلطة الث
*************************************************************** 

5/5/2105 
 -حول الكتلة التاريخية- -مقتطف من دراسة غازي الصوراني ...) شروط قيام الكتل التاريخية عند جرامشي

 .(21/  5/  2104 - 5560: العدد-موقع الحوار المتمدن -في مجابهة المأزق الراهن 
 :ركز غرامشي كل مجهوداته على تحديد شروط قيام الكتل التاريخية واندثارها وتحولها، وهذه الشروط

  –: الثقافية –الشروط األيديولوجية / 0
يرتبط وجود كتلة تاريخية بقيام عالقة ما بين المثقفين والطبقات، بين المثقفين والشعب ، فقد الحظ غرامشي، عند 

الكتلة "ففوق " . المزارع الجنوبي مشدود للمالك الكبير بواسطة المثقف"اعية في الجنوب اإليطالي، أن تحليله للبنية االجتم
وهي دعامة حقيقة لها، مرنة ولكنها ال تتحطم بسهولة ويستحيل بالتالي فك " كتلة فكرية"االقطاعية، تعمل إذا  " الزراعية

الذين يدعمونها، ومن هنا أهمية تركيز جرامشي على بناء الحزب المثقفين ( أو تحييد)هذه الكتلة الزراعية بدون كسب 
وهي استراتيجية طويلة األمد، فهي ليست هجوم على معاقل السلطة، " حرب المواقع"عبر المثقف العضوي ، لممارسة 

ة عليه وتغييره، من لكنها فترة طويلة من البناء وصوال  إلى لحظة امتالك القوة والتحالفات الطبقية النقيضة للحكم، والثور 
خالل نمو الحزب عبر لجان المصانع التي اعتبرها جرامشي برلمان الحزب الشيوعي، وهنا مهم التأكيد على أن مفهوم 
الهيمنة المدنية هو نفسه مفهوم حرب المواقع أو تجسيدا  له في إطار الكتلة أو التحالف الجبهوي العريض بقيادة الحزب 

 . الماركسي
.. اق أشير إلى أن لينين عر ف الجبهة المتحدة بأنها تكتيك لفترة محددة بدال  من كونها استراتيجيةوفي هذا السي

بعد ثورة  –لم يكن مناسبا  للواقع في جنوب إيطاليا، حيث أن لينين  -كما يبدو-وكان ذلك التكتيك مناسبا  لروسيا، لكنه 
البروليتاريا وحدها هي القادرة على قيادة كافة الكادحين والمستغلين على أن " الدولة والثورة"أكد في كتابه  -0505أكتوبر 

 ". ديكتاتورية البروليتاريا"ولذلك أصر على 
وفي هذا السياق أشير إلى استحالة فك الكتلة اليمينية الكومبرادورية المهيمنة والمسيطرة في الواقع الفلسطيني 

 .بدون مجابهة أو تحييد أو كسب المثقفين الذين يدعمونهما (فتح وحماس)بفرعيها اليميني الليبرالي والديني 
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  –:الشروط السياسية / 2
. إن الكتلة التاريخية ، التي هي كتلة ثقافية ، هي أيضا  كتلة سياسية تنشأ عن أزمة هيمنة أو أزمة دولة بأسرها 

 . ف عندنا.ت.وهي أزمة تفكك الكتلة القائمة، كما هو حال م
  –: ية والفلسفيةالشروط التاريخ/ 6

، فإن األفكار والتاريخ، "اإليديولوجية"و " العلم"إن مفهوم الكتلة التاريخية يعيد النظر في التمييز التقليدي بين 
 .والفلسفة والتاريخ تشكل كتلة حسب التطور التاريخاني للتاريخ الخاص بجرامشي

المعنى الوصفي يشير إلى . ن وصفي وديناميعدة معان يمكن حصرها في معنيي" الكتلة التاريخية"لقد اتخذت 
 .ائتالف واسع من عدة طبقات وفئات وشرائح اجتماعية وقوى وتيارات سياسية واقتصادية وثقافية

رؤية استراتيجية جديدة قادرة على توحيد كل بنيات المجتمع " للكتلة التاريخية"معناها الوصفي ال بد أن يكون "وفي 
 . وقواه حول هدف واحد

فهو وليد مبادرة من زعيم أو مجموعة من الزعماء أو القوى السياسية لخوض " للكتلة التاريخية"ا المعنى الحركي أم"
نضال واع الستحداث كتلة تاريخية جديدة تكون بديلة للكتلة التاريخية الموجودة التي برهنت عن عجزها على التغلب 

 (.نظمة التحرير الفلسطينيةكما هو حالنا مع م)على عدو مشترك يهدد وجود األمة 
إن الجانب المعرفي في األيديولوجية المعاصرة ال يعبر عن الواقع العربي الراهن، إذ أن هذا الجانب 

األيديولوجي، ال يعكس الواقع الفلسطيني أو العربي المعاش بكل تفاصيل مكوناته وتطوره التاريخي والراهن، /المعرفي
ي المعاصر ال يطرح قضايا الواقع الملموس؛ بل قضايا تقع خارج الواقع؛ قضايا وبعبارة أخرى، فإن الخطاب العرب

 ".الشيء الذي يجعلها تنقلب إلى شكل من التضليل والتعتيم. دوما -السلف–مستعارة من النموذج 
تكر رؤية الجديدة من الهيمنة التاريخية على الفضاء التاريخي، سيكون عليها أن تب" الكتلة التاريخية"ولكي تتمكن 

جديدة للعالم قادرة على التعبئة واإلقناع ، وان تقوم بمبادرة خالقة لتطوير المجتمع ككل، كما سيكون عليها أن توفر 
 .أسباب السيطرة االقتصادية والسياسية

 ليست بنية ثابتة، بل هي في تغير مستمر، ألنه في كل حقبة تنشأ حاجة خاصة" الكتل التاريخية"ونفهم من هذا أن 
إلنشاء كتلة تاريخية جديدة، وذلك حينما تنهار شروط وجود الكتلة التاريخية القديمة ممهدة بذلك لنظام اجتماعي جديد 

 .يفرض سيادته الطبقية على باقي الطبقات بقيادة فئة المثقفين
*************************************************************** 

4/5/2105 
في  -حول الكتلة التاريخية- -مقتطف من دراسة غازي الصوراني )  ة والظرف العربي الراهنالكتلة التاريخي
 (21/  5/  2104 - 5560: العدد-موقع الحوار المتمدن -مجابهة المأزق الراهن 

إن طرحنا لفكرة الكتلة التاريخية ، ينطلق من تحليلنا الموضوعي، الذي يستنتج أن كل فصيل أو حزب أو طرف 
أنه بمفرده ال يمثل كل  -في هذا الظرف والمأزق التاريخي الفلسطيني والعربي-البد أن يقتنع ( أو عربي)يني فلسط

الشعب، ألنه من الناحية العملية ال يستطيع وحده ان يحقق االهداف والمرامي والطموحات الشعبية، ما يعني ضرورة 
الديمقراطي الراهنة، ونتفق على تحقيقها كمرحلة انتقالية لنجتاز اتفاقنا على المهام المطروحة في مرحلة التحرر الوطني و 

بكل أبعاد هذا المأزق السياسية واالقتصادية واالجتماعية . )المأزق الذي نحن فيه -كمجتمع فلسطيني ومجتمعات عربية-
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ونية واالمبريالية بصورة والثقافية، في إطار الصراع ضد االستبداد واالستغالل واإلرهاب الديني ، وفي الصراع ضد الصهي
 (.وبأشكال نضالية تحررية وديمقراطية متوازية

معنى، ينبغي أال تظل أهدافها مبعثرة، بل يجب أن " الكتلة التاريخية"ومن الواضح أنه لكي يكون للتاريخية في عبارة 
المرجعية التي تنحني  -اطيةالنهضوية الديمقر –تخدم مشروعا  للوطن ككل، يجعل من المصلحة الوطنية والقومية العليا 

القومي الكبير، /لها جميع المرجعيات األخرى، على أن تلتزم كافة قوى اليسار العربي بأن تقدم هذا المشروع الوطني
بوصفه بديال  لالستبداد الداخلي يقوم على التحرر والديمقراطية والعدالة والتنمية، وبديال  للتبعية الشاملة لإلمبريالية لغاية 

 . حرر من التخلفالت
لكننا، على الرغم من المضمون الثوري ، والضرورة التاريخية ألهدافنا الكبرى في هذه المرحلة ، إال أن الدعوة 
إلقامة الكتلة التاريخية، ينقصها في ظروفنا اليوم شروط كثيرة، من أهمها، ضعف من يفترض فيهم أن يكونوا النواة 

النواة الصلبة األحزاب والفصائل اليسارية، فهشاشة هذه النواة أو األحزاب، تجعل من الصلبة للكتلة التاريخية، ونقصد ب
الفكرة كلها متعذرة، فالنواة الصلبة هي التي يجب أن توجه الكتلة في االتجاه الصحيح، اتجاه النضال التحرري 

فصائل اليسار العربي من ناحية والديمقراطي بما يستلزمه من توعية وتثقيف دؤوب ومتصل لكافة األعضاء في أحزاب و 
وللجماهير الشعبية الفقيرة في توعيتها باألهداف الوطنية التحررية، وبحقوقها السياسية والدستورية واالقتصادية التنموية 
 والعدالة االجتماعية من ناحية ثانية، إذ أن ذلك التوجه ، هو الذي يضمن تحقيق مفهوم الهيمنة الثقافية والسياسية للكتلة

 .التاريخية
*************************************************************** 

4/5/2105 
، بل يجب أن معنى، ينبغي أال تظل أهدافها مبعثرة" الكتلة التاريخية"لكي يكون للتاريخية في عبارة 

المرجعية التي تنحني  -مقراطيةالنهضوية الدي–تخدم مشروعا  للوطن ككل، يجعل من المصلحة الوطنية والقومية العليا 
القومي الكبير، /لها جميع المرجعيات األخرى، على أن تلتزم كافة قوى اليسار العربي بأن تقدم هذا المشروع الوطني

بوصفه بديال  لالستبداد الداخلي يقوم على التحرر والديمقراطية والعدالة والتنمية، وبديال  للتبعية الشاملة لإلمبريالية لغاية 
 .التحرر من التخلف

*************************************************************** 
4/5/2105 

معنى، ينبغي أال تظل أهدافها مبعثرة، بل يجب أن تخدم " الكتلة التاريخية"لكي يكون لعبارة 
 .مشروعًا تحرريا وديمقراطيا للوطن ككل

*************************************************************** 
4/5/2105 

 :أبرز آثار االنقسام الكارثي تتجلى في النتائج التالية 
، وعن لقمة العيش وتأمين مستلزمات الحياة %4البحث عن تأمين المصالح الخاصة لدى البعض اقل من  -

اكثر ) دود في اللحظة الراهنة ارتباطا  بالمأزق السياسي واالقتصادي المس%51الضرورية لدى الشرائح الفقيرة اكثر من 
 (.منهم يحملون شهادات جامعية% 51ألف عاطل عن العمل في قطاع غزة  261من 
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وانتشار الميل إلى ، انتشار قيم النفاق االجتماعي بكل صوره االجتماعية والسياسية، أو الالمباالة واالتكالية -
وانتشار المخدرات وادوية الهلوسة بانواعها في اوساط ،وتراكم الخوف في صدور الناس، والخضوع، اإلحباط أو اليأس

الشباب الى جانب تفشي الرغبة الشديدة في اوساط الشباب للهجرة ، عالوة على انتشار الجرائم واالنتحار لدرجة أن 
 . متهمالكثيرين في مجتمعنا أصبح همهم هو االنخراط في الحياة االجتماعية لتأمين مصالحهم الخاصة والحفاظ على سال

وروح ، والنتيجة الحتمية لهذا المسار االجتماعي الشاذ تقضي بأن تحل روح الخضوع محل روح االقتحام والكرامة
وروح العدمية ، وروح االستسالم محل روح المقاومة، وروح التراجع محل روح المبادرة، المكر محل روح الشجاعة

 .ددية والتعصب األعمى المنغلق محل روح الديمقراطية والتع
*************************************************************** 

5/5/2105 
األغلبية الساحقة من أبناء شعبنا الفلسطيني في الوطن والمنافي تستشعُر في هذه اللحظة مرارَة 

يك وتهشيم األفكار الداخلي  على السلطة والمصالح الفئوية بين فتح وحماس، الذي أدى إلى تفك االنقساِم والصراعِ 
الوطنية التوحيدية وما نتج عنها من حالة تختلط فيها مشاعر الضياع والتوهان والقلق واإلحباط واليأس لحساب مفاهيم 
االنحطاط االجتماعي واالستبداد التي ترعرعت في مجتمعنا خالل سنوات االنقسام الذي أدى إلى تفكيك  أوصال شعبنا 

يبدو أنه ينقسم ويتشظى اليوم إلى عدة مجتمعات متناثرة مجزأة ، الضفة في واد وغزة في واد ومجتمعنا الفلسطيني، الذي 
 .في واد، ال يجمعها موقف او برنامج سياسي موحد 0555آخر ومخيمات الشتات في وديان العرب و أراضي 

ساته التي فاقت في لكن يبدو أن معاناة وتضحيات وصمود شعبنا الفلسطيني في مجابهة العدو الصهيوني وممار 
بشاعتها كل أساليب النازية وعنصريتها وهمجيتها ، وصموده في مجابهة الحصار واإلفقار والبطالة وكل أشكال ومظاهر 

المعاناة االجتماعية واالقتصادية والنفسية وكل عوامل اإلحباط واليأس الناجمة عن االستبداد والقهر وقمع حرية الرأي 
ك ليس كافيا  لحركتي فتح وحماس إلنهاء االنقسام واستعادة الوحدة الوطنية لشعبنا ، بحيث يمكن كل ذل....والرأي االخر 

 .االستنتاج ، بأن كل منهما ، تقدم للشعب الفلسطيني أسوأ صورة ممكنة عن حاضر ومستقبل شعبنا الفلسطيني
عن االعتذار وتصحيح األخطاء،  واإلشكالية الكبرى أن حركتي فتح وحماس ال احد منهما يعترف بالخطا، ناهيكم

 . دون أن أعفي أحدا  من الفصائل من ضرورة االعتراف بأخطائها
هذه الحالة من التمسك بالخطأ ونكرانه هي التى تفسر لنا الحالة والعالقة بين حركتي فتح وحماس خصوصا ، وهى 

 .التي تفسر لماذا الفشل في إنهاء اإلنقسام
*************************************************************** 

5/5/2105 
 ....في مفهوم الثورة الوطنية الديمقراطية 

الثورة الوطنية الديمقراطية تستهدف القيام بتحوالت نوعية عريضة، ديمقراطية ثورية تحقق انهاء البنية الطبقية 
ا ، ضمن خطة تستهدف بناء االقتصاد الوطني الرأسمالية وادواتها الطبقية بكل تالوينها ومسمياتها ومصادرة ثرواته

إقامة التعاونيات ، وتطوير وتوسيع الصناعة الوطنية والزراعة المكثفة والتجارة : ،وتحقيق التنمية المستقلة من خالل 
نظام الداخلية مع دور مركزي للدولة بالنسبة ألولويات التجارة الخارجية ، بما يضمن توفير اسس بناء البنية الفوقية لل

الثوري الديمقراطي الجديد بالقطيعة مع البنية االمبريالية والطبقية اليمينية السابقة عبر تحطيم العالقات ما قبل الرأسمالية، 
وتصفية التخلف االجتماعي الثقافي جنبا الى جنب مع خطط محو األمية ، وتطوير الصحة والتأمين الصحي المجاني 
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ة الوطنية ببعديهما القومي واالنساني، وبناء الجيش الوطني والمؤسسات األخرى التي تخدم للفقراء الى جانب العلم والثقاف
 .أغراض الدولة الوطنية الديمقراطية 

الشعبية الديمقراطية يمكن ان ترتكز إلى تحالف واسع من القوى السياسية الملتزمة بهذه / إن الثورة الوطنية...اخيرا 
عبي الذي يضم إلى جانب العمال والفالحين الفقراء، الشريحة الفقيرة من البورجوازية الرؤية ، الى جانب التحالف الش

ن وجدت فهي مرتبطة بالبورجوازية الكومبرادورية الكبيرة)الصغيرة  ( حيث ال وجود للبورجوازية الوطنية في بالدنا ، وا 
وبالتالي فان القوى . تقالية صوب االشتراكية وهنا بالضبط فان الثورة الوطنية او الشعبية الديمقراطية هي مرحلة ان...

الديمقراطية اليسارية في البلدان العربية ، يجب أن تتوحد أو تأتلف في اطار جبهوي في هذه اللحظة وتكرس كل جهودها 
معلنة استمرار النضال الستكمال مهمات  -في كل قطر عربي  –من أجل مراكمة توسعها ونضالها في أوساط جماهيرها 

داف الثورة الوطنية الديمقراطية من أجل إقامة مجتمع اشتراكي خال من االستغالل، قائم على مبادىء ومفاهيم واه
الحداثة ووالعدالة االجتماعية والديمقراطية والعلمانية واالنسانية على طريق تحقيق مهمات واهداف الثورة الوطنية القومية 

 .عربي اشتراكي موحدالتحررية الديمقراطية على طريق بناء مجتمع 
*************************************************************** 

5/5/2105 
الفشل في تأسيس التيار الوطني الديمقراطي يعود الى عجز وتقاعس كافة قوى اليسار 

 .الفلسطيني
*************************************************************** 

5/5/2105 
، فكك المجتمع والهوية والوحدة الوطنية  عاما 00قسام الفلسطيني الكارثي الجاثم على الصدور منذ االن

وأدى الى المزيد من مظاهر الفقر والبطالة ووانتشار اوضاع البؤس ومشاعراالحباط واليأس في صدور ونفوس ابناء 
نقسام البغيض يقض مضاجع الجميع، وباتت شعبنا الفلسطيني عموما وفي قطاع غزة خصوصا ، وبالتالي بات هذا اال

غير قادرة  -لالسف  -قوى اليسار أمام أسئلة ملحة ، تدعوها إلزاحة وتجاوز مشكالتها وازماتها الخاصة ، لكنها 
 .للنهوض بدورها الطليعي في بناء التيار الديمقراطي التقدمي النقيض لقوى اليمين في حركتي فتح وحماس 

*************************************************************** 
5/5/2105 

 .......كيف نفهم العلمانية والديمقراطية ؟
العلمانية بالنسبة لنا تعني على الصعيد النضال الديمقراطي الثوري والمعرفي، تحرير العقل من المسبقات، 

التخلف، وتحرير اإلنسان من العبودية  والمطلقات، وتحرير الفكر من كل األوهام والخرافات وكل مظاهر ورواسب
واالستبداد واالستغالل، العلمانية ليست ضد الدين، لكنها ضد الوثنية الدينية وضد سلطة رجال الدين وتدخلهم في حياة 

لم االنسان، إنها عملية تاريخية او صيرورة تقدم في التاريخ والمعرفة، فالعلمانية لغويا  مشتقة من العالم الدنيوي أو عا
البشر الذي يصنعون تاريخهم بأنفسهم، وهي بذلك تقيم سلطة العقل والمنطق، وتعلن نسبية الحقيقة وتاريخيتها وتغيرها، 

 .وذلك هو جوهر الحداثة التي ال ننكر أنها منظومة معقدة ومتشعبة، البد من وعي جوهر حركتها الالنهائية
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ية والحريات العامة والديمقراطية السياسية ، إلى جانب إيماننا فعلى الرغم من نضالنا من أجل تكريس الحريات الفرد
العميق بأولوية العلمانية في سياق التطور االجتماعي واالقتصادي والثقافي في مجتمعاتنا العربية، إال أننا نرفض الوقوف 

ديها السياسي واالجتماعي معا ، عند حدود الديمقراطية السياسية ، بمثل ما نرفض استخدام العلمانية بدون الديمقراطية ببع
فالعلمانية والديمقراطية، هما مفهومان مترابطان ال يجوز فصل أحدهما عن اآلخر، الن استخدام العلمانية وحدها يفتح 
األبواب مشرعة أمام االستبداد والتفرد بالحكم، وبالتالي فإن التطبيق اإلكراهي للعلمانية ، ال يعدو كونه مظهرا  بشعا  من 

اهر االستبداد الدكتاتوري الفردي والشمولي ، من هنا يمكن تفسير فشل األنظمة الشمولية ذات الحزب الواحد ، مظ
وتفسير كراهية وحقد وتمرد جماهير شعوبنا على أنظمة االستبداد وعبادة الفرد أو الزعيم ، ومشاركتها في االنتفاضات 

مة، بعيدا  عن قيود الحاكم الفرد المطلق أو الزعيم أو الحزب الواحد ، الشعبية العربية تحت شعار الحرية والعدالة والكرا
 . وبعيدا  عن الفكرة الواحدة والشعارات النمطية الواحدة التي قتلت روح اإلبداع والحريات الفردية والعامة 

ني إتاحة كل الفرص أمام كما أن استخدام الديمقراطية بدون ربطها بالعلمانية وقضايا التنمية والعدالة االجتماعية، يع
قوى الثورة المضادة، وقوى التبعية والتخلف واإلسالم السياسي، الستغالل عفوية الجماهير الشعبية الفقيرة وتوجيهها 

 .لحساب الرؤى والسياسات االقتصادية الرأسمالية التابعة بصورة ديماغوجية 
*************************************************************** 

5/5/2105 
 ....مخاطر االغتراب على راهن ومستقبل احزاب وفصائل اليسار

االغتراب لدى فصائل واحزاب اليسار يصبح له معنى أشمل عندما يرتبط بالتراجع والتفكك والهبوط السياسي 
أن ثقافتها -هذه الفصائل  -واالنتهازية واالرتداد الفكري وفقدان المصداقية والتأثير في اوساط الجماهير، وحينما تشعر 

وشعاراتها السياسية ورؤيتها الفكرية وبرامجها لم تعد من ممتلكاتها وأن أسسها ومبادئها النظرية والفكرية والسياسية لم تعد 
تلهمها في شيء لفهم التحوالت الجارية أو لفهم مقتضيات النضال السياسي والكفاحي والديمقراطي والصراع الطبقي ، 

لى ذاتها وتنسحب من الواقع تدريجيا حتى تفقد تلك الصلة التي تربطها به، وذلك حينما تتكرس حالة االنفصام فتنكمش ع
أو العزلة أو الفجوة بين الوثائق النظرية للحزب وبين ممارساته العملية ، بحيث تصبح هذه الممارسات بعيدة إلى حد 

ما وردت في وثائق هذاالحزب أو الفصيل او ذاك ، وفي مثل كبير عن مضمون وأهداف الرؤية او المحددات النظرية ك
هذه االحوال من التراجع يصبح االغتراب مظهرا رئيسا لدى العديد من االعضاء الثوريين المتميزين بوعيهم والتزامهم 

ظاهر العملي والنضالي باالهداف والمبادىء ، ولذلك يمارسون كل اشكال التحدي الزاحة االغتراب ، لكن تراكم م
وشخوص التراجع االنتهازي والشللي التي تكرس عوامل االنهيار الفكري والسياسي تجعل موازين القوى داخل الحزب او 

الفصيل لصالح قوى االرتداد والتراجع ، ومن ثم يصبح الحزب او الفصيل معرضا لمزيد من عوامل التفكك تمهيدا 
 .ية الجديدة من داخله ومن خارجه النهياره واسدال الستار عليه ووالدة القوى الثور 

*************************************************************** 
5/5/2105 

 ....مفهوم االغتراب
االغتراب، كمفهوم ذي دالالت، يمثل نمطا من تجربة يشعر فيها اإلنسان بالغربة عن المجتمع من حوله وليس 

اب متعددة، اجتماعية ونفسية واقتصادية، ويمكن إجمالها في انحالل الرابطة ومعاني االغتر (. جنون)غربة عن الذات 
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وهذا ما يولِّد شعورا داخلّيا بفقدان الحرية واإلحباط . لها، بل مستَلبا/ بين الفرد والمجتمع،فيصبح المرء مرهونا له
 .والتشيؤ والتذرِّي واالنفصال عن المحيط الذي يعيش فيه

ل ماركس االغتراب م ن ظاهرة فلسفية ميتافيزيقية، كما كان عند هيغل، إلى ظاهرة تاريخية لها أصولها التي حوَّ
” الالأنسنة“وبهذا استعمل ماركس مفهوم االغتراب لوصف . تنسحب على المجتمع والعالقات االجتماعية واالقتصادية

في مجتمع االستبداد والقمع " ةالال أنسن"التي تنجم عن تطور عالقات اإلنتاج في المجتمع الرأسمالي، أو لوصف 
 .للحريات والتخلف

ان البداية الصحيحة لنقاش أي مسألة كانت، تكمن في االتفاق أواًل على ماهية المنهج السليم للنقاش وإلدارة 
الحوار ، وهذا ليس اختصارا للوقت ، بل الشرط الذي ال غنى عنه لكي يذهب البحث والنقاش صوب جوهر القضايا وال 

ي التفاصيل بما يضمن، تحقيق هدف الحوار ووظيفته التي تتحدد في استشراف الخطوط الرئيسية للمستقبل يغرق ف
 .انطالقا من الحاضر والماضي 

وفي كل االحوال فإن االغتراب من حيث المبدأ نتاج اإلنسان، ورغم أن البشر بهذا المعنى هم الذين يصنعون 
نما تملكه وتملك  العالم االجتماعي الذي يعيشون فيه، فان هذا العالم يصبح فيما بعد غريبا عنهم ال يملكونه وا 

اإلنسان معه أشياء أخرى صنعها اإلنسان بنفسه ثم استقلت عنه وسيطرت عليه كما هو الحال في ظل عالقات 
العربية ، حيث  السيطرة واالستغالل والقهر في المجتمعات الرأسمالية والمجتمعات التابعة والمتخلفة ، كما في بلداننا

تسود هيمنة المؤسسات السلطوية وآلياتها السياسية واألمنية واالجتماعية بكل اجهزتها القمعية المتنوعة ، وهكذا 
يحدث االغتراب الذي ال سبيل لهزيمته إال بمزيد من المعرفة المتحررة المبنية على اإلدراك الشامل لكل مظاهر وادوات 

واالستغالل الطبقي والنضال التحرري والديمقراطي من قلب الصراع الطبقي من اجل اجتثاث االستبداد والتخلف والتبعية 
تلك المظاهر بما يضمن تحقيق اهداف وتطلعات الجماهير الشعبية الفقيرة في الحرية والمساواة وتكافؤ الفرص 

 .الشتراكية والتنمية المستقلة الشاملةوالتعددية الديمقراطية والعدالة االجتماعية بافاقها ا
*************************************************************** 

5/5/2105 
ثارة الحوار الديمقراطي  أفضل ما يمكن أن يحققه رأي أو فكرة ما، هو تحريك العقل وحفز التفكيروا 

 .بين الناس للمساهمة في حل المشكالت
*************************************************************** 

5/5/2105 
 .....عن االنتماء والهوية في ظروف االنحطاط االجتماعي العربي الراهن 

في ضوء التباين الشديد بين وجهات النظر حول الهوية بين أهل اليمين والوسط واليسار ، فإن الحديث عن الهوية 
ً  بالكثير من أوجه االختالف والتناقض الفك ري والسياسي ، خاصة في وطننا العربي الممزق قطريا  ال بد أن يكون محاطا 

وطائفيا  وطبقيا  واثنيا  وعشائريا  من ناحية ، والممزق أيضا  بين تيارات الحاضر والماضي وضبابية المستقبل، فبلداننا 
عشرين وانتمائها المعرفية والسياسية، بحكم وجودها الشكلي في القرن الحادي وال" الشيزوفرانيا"العربية تعيش حالة من 

الفعلي والجوهري للقرن الخامس عشر ، وما ينتج عن ذلك من تشتت في مفهوم الهوية ذاته ، حيث نجده مفهوم غامض 
 .في أوساط األغلبية الساحقة من الناس في المجتمعات العربية 
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أنا : التي سيقول فيها من أنت ؟ لما وجد مشكلة في اإلجابة -في أي بلد عربي -فلو سألنا أحد الناس العاديين 
الهوية هنا مرادف للتخلف أو الوالءات العشائرية والطائفية )فالن من العائلة أو القبيلة أو الحاموله أو الطائفة الفالنية 

 ( .والقطرية
السؤال ذاته، فسيدخل معك في متاهة من الفذلكات المحكومة  Ngo'ssمن أهل السلطة أو " مثقفا  "ولو سألت 

عابير ال عالقة لها بتطور شعوبنا أو الخروج من أزماتها السياسية والمجتمعية ، بقدر ما تعكس متطلبات لمفردات وت
 .الجهات األجنبية الُمم ولة التي تسعى إلى تكريس التبعية والسيطرة اإلمبريالية على مقدراتنا 

السؤال ويربط االجابة عليه  أما المثقف الموضوعي، العضوي، المنتمي ،التقدمي الديمقراطي فهو يدرك معنى
انطالقا  من وعيه لهوية حزبه الفكرية، ويعلن على الفور انتماؤه إلى الوطن العربي الكبير، دون أن يتجاوز هويته الوطنية 
و هموم وطنه الصغير، وهو في نفس الوقت يرتقي بالهوية من حيث التفكير إلى مستوى البحث العلمي، لمعرفة األسباب 

هزائمنا واستمرار السيطرة الخارجية على مقدراتنا، بما يضمن تحقيق أهدافنا في التحرر الوطني والقومي الحقيقية ل
 .الديمقراطي

*************************************************************** 
8/9/2018 

ات القومية الثقة في قدرة ومصداقية القياد -إلى درجة عالية -األجيال العربية الشابة فقدت 
 .....واليسارية وأحزابها

كثيرا  من المرارة والرفض لدى الجماهير الشعبية الفقيرة _ وما زال_أثار ، المهزوم والمأزوم، ان هذا الواقع العربي
ها الثقة في قدرة ومصداقية القيادات القومية واليسارية وأحزاب -إلى درجة عالية -ولدى األجيال الشابة التي فقدت ، عموما  

على تحقيق األهداف التحررية والمطلبية الديمقراطية ليس على الصعيد الوطني فحسب ، بل أيضا  على تحقيق المشروع 
القومي العربي ، بعد أن فقدت كليا  ثقتها في األنظمة القائمة ، إلى درجة أن هذه األجيال تتساءل اليوم عن هويتها، فمن 

في صفوف القوى  –بهذه الدرجة أو تلك –نظام العربي ، واالنتهازية المنتشرة نحن ؟ لكن يبدو أن استتباع وهزيمة ال
اليسارية والقومية التي هبط وارتد بعضها عبر التصالح مع السلطة واألنظمة ، األمر الذي دفع قسما  كبيرا  من األجيال 

بدوافع –الدينية األصولية التراثية  الشابة إلى أن تتوجه بنظراتها إلى ملكوت السماوات، من خالل التحاقها بالحركات
دون ادراك منها أن العودة إلى التراث عموما  والجوانب السلبية المغرقة ،  -واسباب اجتماعية واقتصادية بالدرجة األولى

ألن عملية تأكيد ، في سلفيتها خصوصا  قد تعني عندئذ استسالما لهزيمة المشروع الوطني والمشروع القومي العربي معا  
ُتشكل نكوصا  إلى مواقع خلفية لالحتماء بها و  -عبر العودة إلى النصوص الجامدة في التراث السلفي –الذات هذه 

خاصة في ظل تزايد مظاهر التخلف واالنحطاط واالفقار في المجتمعات العربية، وخضوع النظام ، الدفاع انطالقا  منها
ب استمرار عجز وضعف وتراجع القوى الديمقراطية الوطنية واليسارية اإلسرائيلية ، الى جان/ العربي للشروط األمريكية

القومية عن التأثير في هذه األجيال أو استقطابهم عبر ممارسات سياسية وجماهيرية نضالية تقوم بتعرية وفضح المصالح 
مام بقضايا الشباب الطبقية باعتبارها السبب الرئيسي لما وصلت إليه أحوال مجتمعاتنا وشعوبنا، وكذلك عبر االهت

بين اإلسالم السياسي ومفاهيم ومبادىء الحرية ، ومستقبلهم ، وتوضيح طبيعة تطور العالقة التاريخية في العصر الحديث
والتحرر والديمقراطية والمواطنة والعدالة االجتماعية والثورة ضد كل اشكال ومظاهر التخلف والتبعية واالستغالل 

 .واالستبداد
*************************************************************** 
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5/5/2105 
موقع شبيبة النهج  -حول الثقافة ودور المثقف العضوي : محاضرة بعنوان :غازي الصوراني 

 المغرب -الديمقراطي
أو  سأبدأ حديثي بتناول سريع لجوهر متغيرات عصر العولمة وأثره على الثقافة، إذ ليس من السهل على أي باحث

مثقف أو مفكر في هذا العصر أن يضع مفهوما  محددا  للثقافة، فهو عصر تتهاوى فيه كثير من النظم واألفكار والقواعد 
التي باتت محددا  رئيسا  لعصرنا، بسبب هذا التطور " البيانات والمعلومات والمعارف والحكمة" المعرفية لحساب رباعية

ت وعلوم الفضاء والهندسة الوراثية وهندسة النانو والميكروبيولوجي ، إلى جانب تطور المتسارع للعلوم وتكنولوجيا المعلوما
العلوم الحديثة في اللغة، واالجتماع، واالنثربولوجيا ، والتاريخ والجغرافيا البشرية واالقتصاد، خالل العقود الثالثة األخيرة، 

س المال تنتقل في زمن حقيقي، مخترقة الحدود التي اختزلت الزمان والمكان، فأصبحت المعلومات والمال ورؤو 
والسماوات،ما يستدعي من المثقف العربي، التأمل والتفكير ومتابعة المستجدات النوعية التي ستدفع إلى بلورة مفهوم جديد 

ات للمعرفة، صاعدا  وثوريا وديمقراطيا بال حدود أو ضوابط، بعد أن أصبحت صناعة الثقافة والمعلومات من أهم صناع
 .هذا العصر بال منازع 

أدعو إلى إعمال الفكر أو العقل للوصول إلى المفهوم الواضح للثقافة ارتباطا  بالمشهد القادم او المحتمل، وارتباطا 
بخصوصية الواقع وبالتفاعل معه ، وهنا يمكن القول أن الثقافة هي جملة ما يبدعه اإلنسان والمجتمع على صعيد العلم 

لحياة األخرى، المادية والروحية، من اجل استخدامها لإلجابة على األسئلة الكبرى لإلسهام في حل والفن ومجاالت ا
 .مشكالت التقدم والتطور 
 :حول مفهوم المثقف 

نتفق على ان هذا المفهوم ليس مفهوما  مجردا ،وليس عنوانا  او فرضية، بل هو ملخص منظومة فكرية مكتملة 
ة في مجتمع معين في مراحل تطوره المختلفة، وأدت او أسهمت في تغيير العديد من األنماط تحققت تاريخيا  عبر الممارس

واألنظمة السياسية عبر دور فعال على مدار التاريخ البشري ، خاصة في عصر النهضة االوروبية حيث الحظنا الدور 
الخ وهذا ما يتوجب أن يمارسه … اثة والثورة االول والرئيسي للفالسفة والمفكرين في نشر مبادئ العقالنية والتنوير والحد

أما بالنسبة . المثقف العربي الملتزم بقضايا العقالنية والتقدم والعدالة االجتماعية بآفاقها االشتراكية في بالدنا -وبوعي–
ّبر عنها الجتهادي المنحاز لشمولية مفهوم المثقف، فإن الشمولية التي أقصدها هنا ال تتناقض مع التعريفات التي ع

أو هو المفكر " هو اإلنسان الذي يضع نظرة شاملة لتغيير المجتمع" مجموعة من المفكرين في تعريفهم للمثقف بأنه 
المتميز المسلح بالبصيرة كما يقول ماكس فيبر، أو هو الذي يمتلك القدرة على النقد االجتماعي والعلمي والسياسي أو هو 

هي تعريفات عامة ال تحرص على تحديد الزاوية أو الموقع الذي ينطلق منه ذلك المفكر المتخصص المنتج للمعرفة، و 
والزاوية التي اقصدها هي … المثقف في ممارسة النقد االجتماعي أو السياسي أو في صياغته للنظرة الشاملة للتغيير

اعدة المنتجة والمحددة لكل رؤية ، فهو الغاية والق( عبر االلتزام التنظيمي بالحزب الماركسي)الموقع الطبقي بالتحديد 
 فكرية ثقافية أو لكل ممارسة نقدية

*************************************************************** 
5/5/2105 

، من خالل ال يكون العقل عقالنية، وال ُيجسَّد في السلوك، إال إذا انطلقنا من الفعل وخضعنا لمنطقه
لتعقيل، لكي نتمكن من استبدال المنطق الموروث أو سلبياته المعرفية تحديدا  التي عملية التجريد والتوضيح وا
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تتمظهروتتجلى منذ القرن الرابع عشر حيث تعيش المجتمعات العربية حالة من المراوحة الفكرية على تراث الغزالي وابن 
خاصة بعد إزاحة ابن )البة في التراث القديم تيمية وابن القيم الجوزية او ما اسميه التواصل المعرفي مع هذه المحطات الس

من جهة ومع األنماط االقتصادية واالجتماعية ( رشد وابن خلدون والفارابي والكندي والمعتزلة فرسان العقل في اإلسالم
القديمة من جهة ثانية، وهو تواصل حرصت عليه الطبقات الحاكمة في بالدنا بمختلف أشكالها وأنماطها التاريخية 

حديثة والمعاصرة حتى يومنا هذا، وهو حرص استهدف دوما  إبقاء الوعي العفوي لألغلبية الساحقة من الناس في حالة وال
كما هو الحال في مساحة كبيرة من االنتفاضات -من الجهل والتخلف بما يضمن استمرار مصالح الطبقات الحاكمة، 

المثقف في بالدنا لمجابهة وتغيير هذا الواقع، وهي عملية  وهنا تتبدى أهمية تفعيل واستنهاض دور –العربية راهنا 
مشروطة باستيعاب مفهوم المثقف ودوره في هذه المرحلة الصعبة والمعقدة ، فالمثقف هو الحامل لرسالة، لموقف، لرؤية 

الخاص  نظرية مستقبلية من ناحية وهو أيضا  المثقف العضوي، الذي يعمل على إنجاح المشروع السياسي والمجتمعي
رِّض" "االختصاصي" "الداعية"بالكتلة التاريخية الٌمش ّكلة من العمال والفالحين الفقراء ، وهو  " صاحب االيدولوجيا" "الٌمح 

أو حاملها، المدافع عن قضايا الحقوق والحريات، الملتزم بالدفاع عن قضية سياسية، او قيم ثقافية ومجتمعية أو كونية، 
واقفه تجاه الرأي العام، هذه صفته ومنهجيته، بل هذه مشروعيته ومسئوليته تجاه عملية التغيير التي بأفكاره أو بكتاباته وم

 .يدعو إليها
*************************************************************** 

5/5/2105 
معه، وذلك  ال يتولد مفهوم العقل من ماضوية أو جمود التراث بل من القطيعة المنهجية والمعرفية

 .شرط للحداثة وللعقل كعقالنية
*************************************************************** 

5/5/2105 
 ....الحداثة على يد المفكرين والفالسفة من كل أنحاء القارة األوروبية /بزوغ عصر النهضة 

تكشاف عمق التباين بين مجتمعاتنا وبين إن تحليل مفاهيم عصر الحداثة والمجتمع المدني سيقودنا إلى اس
المجتمعات األوروبية، ليس فقط من حيث التطور االجتماعي التاريخي وشكله ومحتواه، بل من حيث التطور المعرفي 
الذي تواصل في حركة متجددة صعودا في الغرب، في حين انه عاش في الشرق حالة انقطاع وجمود معرفي أو ضمن 

ن الثالث عشر الميالدي إلى يومنا هذا، عبر استمرار سيطرة النظام القديم وأدواته ورموزه السياسية حلقة دائرية منذ القر 
واالجتماعية، في ظل عوامل داخلية وخارجية مترابطة، أغلقت السبل في وجه كل محاوالت النهوض أو محطاته في 

ألوروبي الذي تفاعل عبر الصراع الحاد مع التاريخ العربي المعاصر، وذلك على النقيض مما جرى في سياق التطور ا
أفكار التنوير والنهضة وأدواتهما وأفسح المجال لنمو الدور الرائد والهام للبورجوازية الصاعدة وتعاظمها، في مقابل تراجع 

 .سلطة النبالء والكنيسة أو السلطة المطلقة
يكي لنظرية المجتمع المدني، أو عصر فقد ترافق صعود البرجوازية في تلك المرحلة مع ظهور العصر الكالس

النهضة، الذي تمت فيه صياغة هذه النظرية التي تبلورت عبر حصيلة نوعية من أفكار التنوير للعديد من المفكرين 
 .والفالسفة من كل أنحاء القارة األوروبية وعلى مدار أربعة  القرون  السابقة  على القرن التاسع  عشر  

من أوائل المنظرين السياسيين أو المبشرين بالعصر الجديد، فقد (  0425 -0555) لي وقد كان نيقوال ميكافيل
فالفردية والمصلحة . حاول في مؤلفاته، البرهنة على أن البواعث المحركة لنشاط البشر هي األنانية والمصالح المادية
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هذه المفاهيم مالذا ومدخال لتطورها  في -آنذاك-عنده هما أساس الطبيعة اإلنسانية، وقد وجدت البرجوازية الصاعدة 
التي أسهمت في تحطيم األيديولوجية (  0462 – 0556)وفي هذه المرحلة، ظهرت كتابات نيقوال كوبرنيكس . وصعودها

هذه األسس . األسس األولى لبداية تاريخ تحرر العلوم الطبيعية من الالهوت» انجلز«الالهوتية، ووضعت كما يقول 
صاحب النظرية العلمية التي تقول ( 0511 – 0455)» جوردانو برونو«الفيلسوف والعالم الفلكي  -فيما بعد-تبناها 

الكلمة األخيرة في كل مجال من مجاالت المعرفة تكمن في «، وهو القائل بأن »ال نهائية المكان أو ال نهائية الطبيعة«بـ
 (. بالموت حرقا  وبسبب موقفه العقالني هذا، حكمت عليه الكنيسة . )»العقل وحده

إسهامهم في هذا الجانب، إذ أنهم صاغوا  –ليوناردو دافينشي وجاليليو وغيرهما  –كما كان للعلماء الطبيعيين 
إلى الطبيعة التي أسهمت إلى جانب النزعة اإلنسانية، في تعزيز الفلسفة العقالنية والمنهج )*( Deismالنظرة الديئية 

 . ة للبرجوازية األوروبية الصاعدة تمهيدا لوالدة عصر النهضةالعلمي وتطورهما كمنطلقات أساسي
االقتصادية في النظام اإلقطاعي األوروبي،  –و بتأثير هذه األفكار، التي أسهمت في تفسخ العالقات االجتماعية 

لحساب تنامي  تراجع الدور السياسي الذي لعبه الدين في المجتمع، وتراجعت معه الهيمنة الثقافية الفكرية الالهوتية،
الظروف الموضوعية والعوامل الذاتية، التي أدت إلى انتشار العالقات الرأسمالية وتفشيها في مسامات المجتمع 

وقد اتخذت هذه العملية مسارا  تدريجيا  في منطلقاتها وأهدافها الفكرية والفلسفية العامة، فبدأت خطواتها األولى . اإلقطاعي
الذي أعلن مطالبته باإلصالح إلى ( 0455 –0556)إلصالحية التي تزعمها مارتن لوثر تحت غطاء النزعة الدينية ا

وكان لهذا الموقف دور هام في فتح آفاق . جانب انه أنكر دور الكنيسة ورجال الدين في الوساطة بين اإلنسان واهلل
 .البورجوازية والدولة الديمقراطية القطيعة بين الدين والدولة وتعميق تطور مفاهيم المجتمع المدني والمثل السياسية

ومع تواصل الحراك والتناقض والصراع االجتماعي والفكري بوتائر متفاوتة في تسارعها بين القديم والجديد، ظهرت 
التي تدعو إلى إقامة منهج علمي جديد يرتكز على الفهم ( 0525-0450)أفكار الفيلسوف اإلنجليزي فرنسيس بيكون 

النزعة الشكية فيما يتعلق بكل علم سابق كخطوة أولى نحو اإلصالح وتطهير «اهرها، كما تدعو إلى المادي للطبيعة وظو 
 .»أوهام القبيلة، وأوهام الكهف، وأوهام السوق، وأوهام المسرح: العقل من األوهام

ي جمع أعظم عقل في العصور الحديثة، قام بقرع الجرس الذ« -كما يقول ول ديورانت–لقد كان فرنسيس بيكون 
لم تدخله او تتفاعل مع معطياته مجتمعاتنا العربية حتى ...العقل والذكاء، وأعلن أن أوروبا قد أقبلت على عصر جديد

 .؟!اللحظة 
*************************************************************** 

01/5/2105 
 ......وخداع الجماهير الشعبية...السلطوي..المثقف االنتهازي 

ان األغلبية الساحقة من جماهير شعوبنا العربية ، ومعهم قسم اليستهان به من أنصاف المثقفين ، يتخوفون 
من –ويترددون من التعاطي الواضح والصريح مع مفهوم العلمانية وضرورته الموضوعية الراهنة ، بل يتعاطون معه 

شعار يحمل في طياته أدوات الهدم والتفكيك " زعمهم،  باعتبار مفهوم العلمانية حسب –منطلق انتهازية المثقف السلطوي
، بل ويحاولون تكريس االنطباع الخاطئ في الوعي الجماعي العفوي لجماهيرنا العربية، بأن هذا "!!!للتراث اإلسالمي كله

ر واستنكارها المفهوم يتطابق مع مفهوم اإللحاد ، مما يثير كل دواعي االنفعال العاطفي العفوي في أوساط هذه الجماهي
ورفضها التعاطي مع مفهوم العلمانية ، وهو أمر نقيض لحقائق الحياة ومستقبلها في مجتمعاتنا ، بمثل ما هو نقيض 
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لمصالح الجماهير الشعبية الفقيرة التي ال تستطيع إدراك الدوافع االنتهازية للمثقف السلطوي من وراء هذا الطرح ، بسبب 
 .العضوي وأحزاب وحركات اليسار الديمقراطي وعدم تواصلها مع جماهيرها غياب دور المثقف الديمقراطي 

*************************************************************** 
01/5/2105 

، بحكم تقاطع أرى ضرورة الجمع بين المثقف حامل الرسالة، وبين المثقف العضوي الملتزم تنظيمياً 
تقاء هامة، وهي الوظيفة النقدية للمثقف، والوظيفة النقدية هنا تتخطى التبشير أو الرسالة أو توحد الرؤيتين في نقطة ال
المهم الزاوية الطبقية التي ينطلق منها المثقف،وبهذا المعنى البد من أن أشير إلى انحسار … إلى التغيير وتجاوز الواقع

، في هذه المرحلة التي تغيرت فيها مراتب القيم بحيث دور هذا المثقف العضوي الماركسي في بالدنا بصورة مريعة ومقلقة
باتت القيم السياسية الهابطة والقيم االنتهازية المصلحية وقيم النفاق واالستسالم والقيم الفردية االنانية والقيم االستهالكية 

تحدثة كما هو الحال في قديمة أو جديدة أو مس" التي أصبح لها منظروها ومشّرعوها الذين صنعتهم انساق وآالت سلطوية
القبائل االقزام في قطر والخليج والسعودية وغيرهم من العمالء المنتشرين " شيوخ" انظروا الى دور) وضعنا العربي الراهن 

 (.في انظمة الحكم العربية 
*************************************************************** 

00/5/2105 
على أهمية انحياز المثقف الماركسي لمصالح وأهداف الطبقات  –او يأس  بال كلل –أود التأكيد 
فاما االشتراكية او البربرية ، إذ أن هذا االنحياز الواعي لالشتراكية ، هو األساس األول في تحديد الشعبية الفقيرة، 

ق مع تطلعات الطبقات الشعبية جوهر دور المثقف و ماهية موقفه السياسي، ورؤيته الفكرية أو األيدلوجية وفق ما يتطاب
أن تبادر قوى وأحزاب اليسار إلعادة بناء  –كضرورة تاريخية راهنة ومستقبلية –وأهدافها المستقبلية ، األمر الذي يفرض 

أحزابها او بناء احزاب ماركسية ثورية جديدة ، كمدخل وحيد الستعادة دورها وقيادتها لحركة التحرر الوطني و القومي 
ي من أجل تجاوز وتغيير هذا الواقع المهزوم صوب مستقبل النهوض القومي والتحرر والوحدة والعدالة الديمقراط

 .االجتماعية بآفاقها االشتراكية 
*************************************************************** 

00/5/2105 
هو  واقتصادية ومجتمعية إن وعي واستيعاب الواقع المعاش بكل ما يحتويه من أوضاع سياسية

الشرط األول لدى كل ما يعنيه تغيير وتجاوز هذا الواقع، كضرورة لحاجة باتت مّلحة، يكون التغيير عنوانها ، مستدعيا 
استلهام مشاهد العجز العربي عموما والفلسطيني في ظل االنقسام خصوصا، الذي نرسم مشهده الراهن في إطار 

دولة العدو الصهيوني والتحالف اإلمبريالي من ناحية، وفي بناه وتكويناته الداخلية  التناقض الرئيسي التناحري مع
المأزومة ، السياسية ، االقتصادية واالجتماعية والطبقية والثقافية وحقوق شعبنا الوطنية ، ارتباطا بأبعاد إقليمية ودولية ، 

اء بالمضامين النظرية للشعارات ومفاهيم النضال تؤثر وتتأثر ، تتطلب من كل المعنيين بمواصلة المسيرة ، االرتق
الكفاحي والسياسي والديمقراطي إلى مستويات أخالقية وعملية وبرامج تؤكد مصداقيتهم والتزامهم بها، وعيا  وممارسة ، 

 .كشرط الستيضاح برنامج عمل الغد ، ورسم معالم رؤيته الوطنية الديمقراطية
*************************************************************** 
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02/5/2105 
 ان الكفاح الفلسطيني ضد العدو الصهيوني من جهة والنضال الديمقراطي من اجل انهاء االنقسام

البغيض واستعادة الوحدة الوطنية التعددية من جهة ثانية ، لن يكون اي منهما ُمجديا  ، إال إذا كان كفاح ونضال 
مقومات الحد األدنى من الحياة االجتماعية الكريمة في ظل العدالة االجتماعية من ناحية مواطنين توفر لهم شروط و 

وُحّررت إرادتهم وعقولهم واقالمهم وابداعهم، فال معنى وال قيمة أو مصداقية ألي نضال وطني سياسي أو كفاحي في ظل 
ط والبطالة والفقر كما هو حال الجماهير الشعبية االنقسام واالستبداد والقمع السلطوي والظلم واالستغالل الطبقي واإلحبا

 .الفقيرة في بالدنا 
*************************************************************** 

02/5/2105 
إن الحديث عن النضال الوطني الديمقراطي الذي يتناول كافة القضايا الحياتية والمطلبية لجماهير 

لديمقراطي لشعبنا الفلسطيني، ال معنى له أو قيمة بدون الوعي العميق باإلحصاءات التحرري وا شعبنا الفلسطيني
بكل تفريعاتها السياسية والسكانية ( في الوطن والمنافي)والبيانات عن كافة جوانب الحياة في المجتمع الفلسطيني 

نات والحقائق االحصائية، وتفسير دالالتها واالجتماعية واالقتصادية، بما يمكن رفاقنا وغيرهم من الباحثين، من تنظيم البيا
ومضامينها السياسية والمجتمعية، ومن ثم استخالص الرؤى والبرامج المطلوبة على طريق اتخاذ القرار في إطار 

 .الممارسة الوطنية النضالية أو في إطار البحث العلمي األكاديمي
*************************************************************** 

06/5/2105 
 .....بيانات احصائية عن التعليم في الضفة وقطاع غزة 

 25555بأن عدد المدارس في الضفة وقطاع غزة بلغ  2104/2105أظهرت البيانات األولية للتعليم للعام الدراسي 
 655مية، و مدرسة حكو  25155مدرسة في قطاع غزة، منها  555مدرسة في الضفة الغربية و  25054مدرسة بواقع 

 .مدرسة خاصة  655مدرسة تابعة لوكالة الغوث و
، (ألف أنثى 5165462ألف ذكر،  4555666)مليون طالب وطالبة،  050555555وبلغ عدد الطلبة في المدارس 

ويتوزع الطلبة . ألف طالب وطالبة في قطاع غزة 5555554ألف طالب وطالبة في الضفة الغربية ، و 5165020منهم 
ألف طالب وطالبة في مدارس وكالة الغوث  2545055ألف طالب وطالبة في المدارس الحكومية، و  556بواقع 

 . طالب وطالبة 056005454ألف طالب وطالبة في المدارس الخاصة، ويصبح اإلجمالي  0005555الدولية، إلى جانب 
% 6.5سنة فأكثر  04ة األمية لألفراد أما فيما يتعلق بالخصائص التعليمية ألفراد المجتمع الفلسطيني فقد بلغت نسب

لإلناث، % 4.5و % 0.5، وتتفاوت هذه النسبة بشكل ملحوظ بين الذكور واإلناث، فبلغت بين الذكور  2105في العام 
لغير % 6.5مقارنة مع % 6.6سنة فأكثر  04لألفراد  2105فيما بلغت نسبة األمية لالجئين الفلسطينيين خالل العام 

 . الالجئين
جامعات في قطاع غزة  4جامعة في فلسطين، منها  05ما يتعلق بالتعليم العالي فقد بلغ عدد الجامعات التقليدية وفي

كلية جامعية، موزعة على  05جامعات في الضفة الغربية، فيما بلغ عدد الكليات التي تمنح درجة البكالوريوس  5، و
 .جامعية في الضفة الغربيةكلية  06كليات جامعية في قطاع غزة، و  5النحو اآلتي 
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مراكز في قطاع غزة، في حين بلغ  4مركزا  في الضفة الغربية و  04أما التعليم المفتوح فيوجد جامعة واحدة لها 
 .كليات في قطاع غزة 5كلية في الضفة الغربية و  00كلية، منها  05عدد كليات المجتمع المتوسطة 

*************************************************************** 
06/5/2105 

 ...وجهة نظر للنقاش الموضوعي
في الظروف العربية المنحطة الراهنة أصبح التحالف بين النظام االمبريالي من جهة، وبين كل من السلطة 

حاكم أو في سواء كانت في النظام ال)االستبدادية أو حركات اإلسالم السياسي، شرطا  لبقاء الرأسمالية التابعة نفسها 
لوأد عملية النهوض، ومواجهة االحتجاج والتذمر االجتماعي الشعبي المستمر، األمر الذي يفتح ( الحركات اإلسالموية

أمام قوى الثورة المضادة والقوى السلفية والصراعات الطائفية الدموية  -في ظل غياب البديل الديمقراطي–األبواب مشرعة 
في خدمة السياسات االمبريالية والصهيونية " جديدة"ية، ومن ثم بروز أوجراء أو قوى طبقية والمزيد من تفكك الدولة الوطن

 .وفي خدمة بروباجندات حكام االنظمة لحساب المزيد من التخلف والتبعية واالستبداد
انتشار فإذا كان واقعنا العربي على هذه الشاكلة من التخلف والتبعية والخضوع للتحالف االمبريالي الصهيوني و 

المذهبي الدموي، الى جانب التطور االجتماعي االقتصادي المشوه والقهر الوطني والقومي، /مظاهر الصراع الطائفي
كيف يمكن لهذا الواقع أن يتعاطى بصورة جدلية مع مفاهيم المجتمع المدني بالمعنى التاريخي والحديث والمعاصر؟ 

د عن خارطة طبقية مستقرة لكل بلد عربي على حدة، وتاليا  للوطن ال يمكن فيه الحديث ب ع«خاصة وأن هذا الواقع 
 .»العربيِّ أجمع  

المعاصر ( الطبقي)سؤال ال أدعي سهولة اإلجابة عنه، فهذه اإلجابة ستظل مرهونة بعملية تطور الواقع الموضوعي 
لعقل الجمعي الطليعي في هذه في بلدان الوطن العربي من جهة، وبنهوض األحزاب التغييرية الديمقراطية الثورية وا

 .البلدان من جهة ثانية
مفهوما  -أيضا-على الرغم من كونه مفهوما  نظريا  مجردا وليس شيئا  جاهزا ، إال انه » المجتمع المدني«ذلك ألن 

االقطاعية  ولد وتبلور مع والدة وتبلور المجتمعات البورجوازية والعالقات الرأسمالية والصراع الطبقي في اواخر التشكيلة
أداة نظرية ال يمكن أن نلمسها كحقيقة تجريبية  -بالنسبة لنا-وبالتالي فهو . في القرنين السابع عشر والثامن عشر

في الواقع العربي المعاصر، بالرغم من اجتهادات بعض األكاديميين  -كليا  أو جزئيا   –متطورة تاريخيا  أو مطبقة 
ستنتاج، وأقصد بالذات تلك االجتهادات التي ترى في المؤسسات االرثية والعائلية والمثقفين العرب المخالفة لهذا اال

 !تاريخيا  » المجتمع المدني«والعادات والتقاليد ولجان الزكاة واألحزاب القديمة، جزُء من هذا 
دراكا  أوليا  لهذا المفهوم، رغم ذيوع انتشاره، يتطلب إ -عند البعض -على أي حال، فإن الطابع المستحدث والملتبس

 –لتطوره التاريخي وإلبعاده ومقوماته الفكرية، إلى جانب تطبيقاته في المجتمعات األوروبية كمقدمة ُتسِّهل الوصول 
 .في بالدنا» المجتمع المدني«إلى تحديد مكانة  –بالمعنى النسبي 

*************************************************************** 
05/5/2105 

، تفترض  ف.ت.نقطة االنطالق الصحيحة صوب االتفاق على برنامج سياسي مشترك في إطار م
ف باعتبارها كيانا معنويا، وتعبيرا سياسيا عن الشخصية الفلسطينية، التي يجب أن .ت.من وجهة نظرنا، التمييز بين م

 .يه وحوله ومن خارجهترتكز سياستنا لحمايتها كمنجز وطني، وبين كونها إطارا  جبهويا  نتصارع ف
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ف ودورها .ت.وحتى ال أكون واهما  ، أو داعيا  لزراعة األوهام ، فإنني أقول بصراحة إن معركة الصراع على م
وبرنامجها ومشروعها، لن تحسم بين ليلة وضحاها، فهي تحتاج لجهد ودأب وتحشيد وطني وجماهيري شامل يبقى ُمن ش د ا  

 . ية راهنا وفي المدى المنظور باالستناد إلى ميثاقها وثوابتها لهدف الحفاظ عليها كضرورة وطن
*************************************************************** 

05/5/2105 
باختصار شديد أقول من منطلق التحريض ومواصلة النضال ، التحرري واالجتماعي الديمقراطي 

عبر أنظمة الخضوع –فقدت اليوم ( بما في ذلك بلداننا العربية)التابعة ، ان الدول المتخلفة و  من المنظور الطبقي
إرادتها الذاتية و سيادتها ووعيها الوطني ، و كان استسالم معظم هذه الدول أو رضوخها لقواعد  -والتبعية الكومبرادورية

هذه القواعد من جهة ، و " لشرعية"ا  و منطق القوة األمريكية والتطبيع واالعتراف بدولة العدو الصهيوني ، مسوغا  و مبرر 
الصمت المطبق على ممارساتها العدوانية في كثير من بقاع العالم، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة من جهة أخرى، 

 .االستيالء على فائض القيمة للشعوب: بهدف وحيد هو 
*************************************************************** 

04/5/2105 
لن تتحقق حرية شعبنا واستقالله اال من خالل انسان فلسطيني عزيز يميز بين الحرية 

ويناضل من اجلهما معلنا رفضه لكل اجهزة وممارسات االستعباد والقهر السياسي واالجتماعي والطبقي ،  والديمقراطية
عن رأيه ومعتقداته الوطنية والمجتمعية بكل يملك كامل حريته الشخصية والعامة معتدا بكرامته وقدرته على التعبير 

كما يقول  -حرية، فالتحرر الحقيقي من االحتالل لن يتحقق اال من خالل االنسان الحر ، ذلك ان الرجل الذليل المهين 
 .....ال يستطيع ان ينتج اال ذال وهوانا ولن يحقق حرية واستقالال -بحق عميد االدب العربي طه حسين 

*************************************************************** 
04/5/2105 

شكالية : )حول إشكالية الهوية  مقطع من محاضرة غازي الصوراني عن االنتماء القومي وا 
 ....(8101يوليو ...الهوية

الفلسفي والمعرفي إن مفهوم الهوية ، هو مفهوم إشكالي ، ألن للهوية أبعاد شائكة ومتداخلة فيما بينها تتصل بالحقل 
وهذه اإلشكالية ، والسياسي والتاريخي، عالوة  على عوامل أخرى تتفاعل مع الهوية كاللغة، واأليدلوجيا، والتراث، والدين

تحتمل الحل وعدمه ، بحيث نكون أمام معادلة متحركة، تنتج نفسها بنفسها، وتعيد ترتيب أولوياتها، والسبب يعود إلى 
ألوانا  متنوعة من التحوالت ( الكوكب)ة في مرحلة العولمة المعاصرة التي فرضت على هذا العالم طبيعة الهوية المتغير 

والمتغيرات الكمية والنوعية المتسارعة ، وبالتالي فإن فهم واستيعاب مفهوم الهوية أو تعريفها بصورة محددة يختلف من 
رى، ما يضعنا أمام عدة تعريفات، تختلف فيما بينها، باحث  آلخر، ومن نموذج  لمجتمع  بشريٍّ آلخر، ومن حضارة ألخ

نما امتداد للتاريخ والحضارة،  م ل في اإلطار العام على أن الهوية ليست شيئا  منجزا  ونهائيا  منغلقا  على ذاته ، وا  إال أنها ُتج 
تمر  –أي الهوية  – ، لذا فهي–حسب المستجدات  –وهي قيم وخصائص قابلة للتحوير والتطوير والتحول من زمن آلخر

العشائرية والطائفية واالثنية  –في تفاعل وازدهار وتعيش حالة ركود وخمول وانكماش، كما وتتماهي مع الهويات األخرى 
 .الخ.. 



374 

 

ان اشكالية الهوية الوطنية ، في فلسطين كما في البلدان العربية ، كانت وما تزال ، احدى القضايا الجوهرية القائمة 
السياسي، كما أنها احدى القضايا التي تتمركز فيها الوسيلة والغاية بقدر واحد فيما يتعلق بآفاق المستقبل ، أمام الوعي 

وذلك لما لها من دور حاسم في توحيد أو تشتيت القوى في المرحلة الحالية من صيرورة المجتمعات العربية، وهي مرحلة 
لدينية الطائفية جنبا  إلى جنب مع تفاقم مظاهر التخلف والفقر المدقع عاصفة ، تعتمل فيها الصراعات الطبقية واالثنية وا

في العديد من الدول العربية ، خاصة في السودان والصومال وموريتانيا ومصر وفلسطين والمغرب والعراق، وأخيرا  اليمن 
القرن الحادي والعشرين بعد  حتى هذه اللحظة من -في العديد من المحافظات–والذي ما زال النظام العبودي ساريا  فيه 

 ؟" !!الجمهورية"حوالي خمسين عاما  على إعالن 
وسلطنة " السعودية"وفي هذا السياق، نؤكد على وجود هذا النمط العبودي بدرجات متفاوتة في شبه الجزيرة العربية 

كشرط لنضوج  -وطنية أوال  الخليجية ، األمر الذي يؤكد على ان الوعي بالهوية ال" االمارات"ُعمان وبعض المشيخات 
هو وعي مشوه ، ناقص ، أو ُمغ ّيب ، بسبب استمرار اختالط االنماط القديمة العبودية  -الوعي بالهوية القومية 

واالقطاعية ، القبلية والعشائرية ، مع االنماط الرأسمالية التابعة والمشوهة في هذه البلدان التي أدت إلى توسيع الفجوات 
ست غ لة من ناحية ، وبين القلة الطبقية البيروقراطية الحاكمة بين األغلبية  الساحقة من الجماهير الشعبية المضطهدة والم 

وحليفها الكمبرادوري والعشائري من ناحية ثانية ، حيث جرى تكريس التخلف واالفقار والجهل ال فرق بين نظام ملكي أو 
حرصهما على تبهيت أو تغييب الهوية الوطنية لحساب جمهوري في هذا الجانب من حيث تخلفهما وتبعيتهما و 

 .مصالحهما الطبقية في إطار الهويات القديمة ، العشائرية والقبلية المتخلفة
*************************************************************** 

05/5/2105 
من محاضرة غازي الصوراني  مقطع...) عن االنتماء والهوية الوطنية والقومية وور المثقف العضوي

شكالية الهوية  (....2101يوليو ...عن االنتماء القومي وا 
 

إن مسألة االنتماء، والسيما االنتماء القومي بوصفه االنتماء األحدث في مسار التطور التاريخي على الصعيد 
حيل تحققها عبر مسار التخلف العالمي ، وبوصفه ضرورة تاريخية وراهنة لشعوبنا العربية، إال أن هذه الضرورة يست

بالمعنى السياسي االجتماعي واالقتصادي -السائد في النظام العربي اليوم ، بل على العكس ال بد من الممارسة الثورية 
للوصول إلى حالة من القطيعة مع هذه االنظمة وشرائحها الطبقية وتجاوزها، وهي مهمة صعبة ومعقدة  –والثقافي 

رئيسي إلى المثقف الطليعي ، العضوي، بالمعنى الماركسي، عبر احزاب يسارية تمارس دورها  وطويلة ، تحتاج بشكل
الفكري والسياسي والنضالي الجماهيري الديمقراطي في اطار الصراع الطبقي الداخلي، وتؤسس لكتلة تاريخية تمهد 

مفهوم الهوية الوطنية والقومية باهتا   للسيطرة الثقافية واالجتماعية وصوال  إلى السيطرة السياسية ، دون ذلك سيظل
هي أوال  وأخيرا  ، ظاهرة اجتماعية تاريخية ، يكمن  -بالنسبة إلى أي ماركسي–فالهوية . وغامضا  ورومانسيا  حالما  

جوهرها في الوجود االجتماعي والصراعات الطبقية االجتماعية التي تحدد سماتها، إذ أن هذه الصراعات وحدها القادرة 
ى تفكيك وازاحة اشكالية الهويتين الوطنية والقومية بمثل ما هي قادرة ايضا  على وحدتهما في اطار قومي عربي عل

نهضوي اشتراكي موحد ، انطالقا  من ان الصراع الطبقي وحده اليوم ، الذي يمكن أن يبعث الحياة في الهوية العربية 
الذي يرى أن [ 5]هشام غصيب .ات الطائفية، كما يقول بحق دبوصفها مشروعا  نهضويا  مستقال  ، في مجابهة الهوي

 [.01"]الهوية العربية مشروع نهضة ومستقبل في حين أن الهوية الطائفية واالثنية مجرد عوائق أمام تحقيق ذلك"
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نما هي مشروع* يمكن التأكيد بثقة على أن الهوية،وفي ضوء ما تقدم  مفتوح  ليست اقنوما ثابتا  جاهزا  نهائيا  ، وا 
متطور على المستقبل أي متشابك مع الواقع والتاريخ، وفضال  عن هذا فهي ليست أحادية البنية أي ال تتشكل من عنصر 

واحد لها، هو العنصر الديني وحده أو الطبقي وحده، أو األثنى القومي وحده، او اللغوي وحده،أو الثقافي الوجداني 
وغالبا  هي حصيلة تفاعل هذه العناصر جميعا  . لخبرة التراثية أو العملية وحدهاواألخالقي وحده ،أو ألمصلحي وحده، أو ا

، دون إغفال بروز أو هيمنة أحد هذه العناصر في مراحل معينة من التطور أو الهبوط والتراجع في هذا البلد أو ذاك في 
 .إطار عملية الصراع الطبقي 

لينا حاليا من منظور تاريخي، منظور موضوعه ال الهوية في علينا إذن أن ننظر إلى مسألة الهوية المطروحة ع
 .متطور متجدد ، صفتها الثابتة، بل الهوية من حيث إنها وعي بالذات

*************************************************************** 
05/5/2105 

، يدهشنا لحداثته وجرأته، رورهإن عصر التنوير ال يزال حتى اليوم، وبعد اكثر من ثالثمائة عام على م
بداعاته فقد انتقل بالشعوب األوروبية، من مرحلة الخضوع األعمى للسلطة االعتباطية المطلقة أو للعقائد الالهوتية . وا 

وفيه فصل . ففي هذا العصر فكك الفالسفة أسس األصولية المسيحية المتزمتة. المسيحية إلى مرحلة الحرية وأنوار العقل
 .بين السلطات الثالث وأتاح بذلك والدة الديمقراطية وحكم القانونمونتسكيو 

وفي هذا السياق نستذكر المفكر الفرنسي جان جاك روسو حين نهض في عّز عصر التنوير لكي يطلق صرخته 
واحترام  والتنوير إذا لم يكن مبنيا  على قيم العدالة والمساواة! ال لعلم بدون أخالق، ال لحضارة بدون ضمير: المدوية

 .الحقيقة فإنه ال يساوي فلسا  واحدا  
لكن يبدو ان التنوير يشع وينتشر في كل ارجاء كوكبنا، ولكن المستنيرين في بالدنا العربية، أحزابا  وفصائل أو 
مفكرين ومثقفين ، مازالوا يعيشون حالة من العزلة أدت إلى ضعف تأثيرهم التنويري في مجتمعاتهم ، في حين أن نار 

تعصب الرجعي، الديني والتراثي والطائفي تشتعل من جديد في ظروف االنتفاضات العربية بعد أن نجحت حركات ال
 .اإلسالم السياسي بقطف ثمارها

*************************************************************** 
05/5/2105 

لقديم والحديث والمعاصر، عملية إلى أي مدى استجابت ومارست مجتمعاتنا العربية في تاريخها ا
 الربط بين المعرفة والممارسة كشرط لتقدمها؟

الحقيقة انه باستثناء الومضات أو اللحظات العقالنية العربية في التاريخ العربي االسالمي على يد المعتزله وابن 
ى نهاية القرن التاسع عشر رشد، والتي انقطعت منذ القرن الثالث عشر، استمرت حالة االنقطاع المعرفي عموما  حت

والعقود األولى من القرن العشرين، ثم انقطعت وعادت الى التواصل والتجدد في سيتينياته في الحقبة الناصرية التي 
انتهت بوفاة مؤسسها، وظلت الفرضيات الغيبية هي الحاكمة على صعيد الفكر العربي، بمثل ما استمرت المجتمعات 

االجتماعي للنمط الريعي المركزي، والتجاري في التاريخ القديم، والى نظام  –االقتصادي  العربية محكومة في تطورها
التبعية والتخلف في التاريخ الحديث، بما أدى الى هذا االنفصام الممتد الى اليوم بين المعرفة والممارسة، والذي شكل 

التخلف ومظاهره، التي تتبدى في أن العقل السياسي عقبة  في وجه تفتح الرؤية العقالنية العربية وأبقاها أسيرة لمناخ 
القبيلة والغنيمة والعقيدة، أي بعالقات : بمحددات ثالثة هي -كما يقول الجابري-العربي محكوم في ماضيه وحاضره 
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الدخل غير )سياسية معينة تتمثل في القبيلة، وفي نمط إنتاجي معين هو النمط الربوي، الذي يرمز إليه بالغنيمة 
، وسيادة العقيدة الدينية، ويرى أنه ال سبيل الى تحقيق متطلبات النهضة والتقدم بغير نفي هذه المحددات (نتاجياإل

حالل بدائل أخرى معاصرة لها  .الثالثة نفيا  تاريخيا  وا 
بأن،  إن قضية تجديد العقل السياسي العربي اليوم مطالبة“لهذا يقول المفكر التقدمي الراحل محمود أمين العالم 

ل  و  ل ” القبيلة“ٌتح  و  أو االقتصاد الريعي الى اقتصاد ” الغنيمة“في مجتمعنا الى تنظيم مدني سياسي اجتماعي، و ٌتح 
إنتاجي، يمهد لقيام وحدة اقتصادية بين األقطار العربية، كفيلة بإرساء األساس الضروري لتنمية عربية مستقلة، وأخيرا  

أي التحرر من سلطة عقل الطائفة والعقل الدوجمائي، دينيا  كان أو علمانيا ، وبالتالي تحويل العقيدة الى مجرد رأي، 
التعامل بعقل اجتهادي نقدي، بما يفرض علينا إعادة النظر في بنية ومكونات الثقافة العربية، التي باتت كما يقول 

الذي كتبه ” التاريخ“تكرار واجترار لنفس  في حاجة ماسة وملحة الى إعادة كتابة تاريخها، الذي ما زال مجرد“الجابري 
أي تحليل للفكر العربي اإلسالمي، سواء كان من منظور بنيوي أو من منظور تاريخاني، “وفي كل األحوال فإن ” أجدادنا

سيظل ناقصا  وستكون نتائجه مضللة، إذا لم يأخذ في حسابه دور السياسة في توجيه هذا الفكر وتحديد مساره 
لماذا تأخر العرب وتقدم غيرهم؟ أو لماذا لم تتطور األوضاع االجتماعية “: وستظل أيضا  األسئلة ،”ومتعرجاته

من ” القرون الوسطى“إلى نظام رأسمالي؟ ولماذا لم تتمكن النهضة العربية في ” القرون الوسطى“االقتصادية العربية في 
دة اآلفاق، ما لم تطرح على الصعيد األبيستمولوجي شق طريقها نحو التقدم المطرد؟ هذه األسئلة ستظل ناقصة ومحدو 

إنما بدأوا يتأخرون حينما بدأ العقل ” العرب والمسلمين“، أو ما لم تتجه مباشرة الى العقل العربي ذاته، ذلك أن (المعرفي)
ون يتقدمون حينما بدأ عندهم يقدم استقالته، حينما أخذوا يلتمسون المشروعية الدينية لهذه االستقالة، في حين بدأ األوروبي

العقل عندهم يستيقظ ويسائل نفسه، فالرأسمالية ثم االشتراكية هما نتاج العقالنية والتنوير والحداثة وحرية الفرد أو 
المواطنة، وكلها قيم أو روافع أساسية لعصر النهضة في أوروبا، تراكمت تدريجيا  منذ القرن الخامس عشر إلى القرن 

إلى التحوالت المذهلة في العقود الثالثة األخيرة من القرن العشرين التي أدت إلى والدة مرحلة التاسع عشر، وصوال  
العولمة الرأسمالية، لذلك فإنني ال أبالغ لو قلت أن من ال يتابع هذه المتغيرات سيكون مهددا  ليس في ثقافته فحسب بل 

مهددا  في لغته أيضا  وأقصد بالتحديد ثقافتنا العربية التي في وجوده االجتماعي وهويته القومية أو الوطنية، كما سيكون 
ستتعرض للتراجع أو االندحار طالما بقيت أحوال شعوبنا العربية على ما هي عليه من خضوع وتبعية وارتهان وتخلف 

اصر في مقابل التطور الصاعد للتقدم التكنولوجي، واالقتصادي لنظام العولمة الرأسمالي الذي عزز وقدم كل عن
 .ومستلزمات القوة لدولة العدو اإلسرائيلي ارتباطا  بدورها ووظيفتها في بالدنا

*************************************************************** 
05/5/2105 

، انتقلت البشرية  منذ بداية القرن الحادي والعشرين، شهد العالم متغيرات نوعية إضافية متسارعة
االستقرار العام المحكوم بقوانين وتوازنات الحرب الباردة ، الى مرحلة جديدة اتسمت بتوسع وانفالت  فيها من مرحلة

خضاع الشعوب الفقيرة منها ، لمزيد من التبعية والحرمان والفقر  الهيمنة األمريكية للسيطرة على مقدرات البشرية ، وا 
ريقيا وفي بلدان وطننا العربي عموما والعراق أوال  ثم سوريا والتخلف والتهميش، كما جرى في العديد من بلدان اسيا واف

واليمن ومصر وليبيا وفلسطين خصوصا ، فقد تم إسقاط العديد من القواعد المستقرة في إدارة العالقات الدولية ، بدءا من 
لمتحدة والقانون الدولي هيئة األمم المتحدة ومجلس األمن والمؤسسات الدولية األخرى ، وصوال الى تفريغ ميثاق األمم ا

عن تنفيذ قراراتها تجاه الشعوب المستضعفة " األمم المتحدة"من مضامينهما الموضوعية الحيادية، يشهد على ذلك عجز 
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كما هو الحال  -خاصة شعبنا الفلسطيني، في مقابل تواطؤ وخضوع االتحاد األوروبي واليابان للهيمنة والتفرد األمريكي 
دارة سياسات ومصالح العولمة الرأسمالية في معظم أرجاء هذا الكوكب، وفي -رامب مع سياسات دونالد ت في رسم وا 

 .بلداننا العربية خصوصا  
*************************************************************** 

05/5/2105 
غير قادرة على  -ليوما–، إلى أن أصبحت األمم المتحدة لقد أدى إفراغ ميثاق األمم المتحدة من مضامينه

ممارسة دورها السابق الذي تراجع بصورة حادة لحساب التواطؤ مع المصالح األمريكية ورؤيتها السياسية، بحيث أصبحت 
هذه العالقات محكومة لظاهرة الهيمنة األمريكية المعولمة، أو لهذا الفراغ أو االنهيار في التوازن الدولي الذي أدى الى 

- : في كوكبنا من أهمها بروز معطيات جديدة
 
تم إسقاط العديد من القواعد المستقرة في إدارة العالقات الدولية، حيث دخلت هذه العالقات تحت اإلشراف  -0

 .المباشر وغير المباشر للواليات المتحدة األمريكية
 
نتظار دورها على تحولت أقاليم عديدة في هذا الكوكب الى مسارح استراتيجية مضطربة،بدأت، أو أنها في ا -2

البرنامج، وهي مسارح أو أزمات مفتوحة على جميع االحتماالت وفي جميع القارات كما جرى في يوغسالفيا أو البلقان 
إلخ، وما أصاب هذه البلدان من تفكك وخراب أعادها .. وألبانيا والشيشان ثم في سوريا والعراق وليبيا واليمن ومصر

ندونيسيا وأزمة افغانستان والباكستان وبنغالدش وسيريالنكا  سنوات طويلة الى الوراء، وكذلك األمر في فنزويال والبرازيل وا 
 .والعديد من بلدان أفريقيا

 
تتدخل التيارات فائقة الرجعية والفاشية على نحو متزايد الفعالية على الساحة السياسية بكل مكان في العالم،  -6

 .عية للنيل من الخدمات العامة االجتماعيةبأشكال بالغة التنوع ومركبة أحيانا، وسا
قوى يمين متطرف جديدة، وفاشيات جديدة تتمثل إحدى أولى عواقب القوة المزعزعة للعولمة الرأسمالية في  -5

وتولد أخرى في شكل . جماهيرية( محتملة)صعود مهول لقوى يمين متطرف جديدة وفاشيات جديدة، ذات قاعدة 
” قومية دينية“، أو (…المسيحية والبوذية والهندوسية، واإلسالمية)” الكبرى“ميع الديانات أصوليات دينية، وهذا في ج

 … (اليمين المتطرف الصهيوني)
الصومال وجيبوتي وموريتانيا والكونغو وغيرها، وصوال الى بلدان أمريكا الالتينية وتزايد األزمات : وفي أفريقيا -4

، والمكسيك وكوبا واألرجنتين "مادورا"ا، بدءا  من فنزويال ومحاولة اسقاط نظام االقتصادية والسياسية واالجتماعية فيه
 .وكولومبيا والبرازيل

الطبقي بكل تغيراته / كما تتفاقم هذه األزمات في منطقتنا العربية، حيث يتفجر الصراع السياسي واالجتماعي
 .رة عليها وعلى ثرواتهاالطائفية والمذهبية الهادفة إلى تفكيك وتقسيم دولها لضمان السيط
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إضعاف وتهميش دول عدم االنحياز، و منظمة الدول األفريقية، و الجامعة العربية، و منظمة الدول اإلسالمية،  -5
و كافة المنظمات اإلقليمية التي نشأت إبان مرحلة الحرب الباردة والتي تكاد اليوم ان تفقد بوصلتها ودورها بعد ان تم 

 .ا السياسية الوطنية السابقةافراغها من مضامينه
 
يبدو أنه تم إسقاط المنطقة العربية و دورها ككتلة سواء على الصعيد اإلقليمي أو الدولي ، و تجريدها من أي  -5

دور سوى الخضوع السياسي و استمرار تأمين المواد الخام ، و إقامة القواعد و األحالف العسكرية وفق ما حددته 
الصهيونية لمنطقتنا العربية على طريق تنفيذ مخططات التوطين والتصفية لقضيتنا / ألمريكية التوجهات و المخططات ا

 .الفلسطينية
*************************************************************** 

05/5/2105 
لبشعة انني على ثقة بأن توحش العولمة االمبريالية وآثارها على البلدان الفقيرة عبر ممارساتها ا

القديمة أو التي لم تولد )، سيدفع بهذه الشعوب عبر طالئعها اليسارية المنظمة  ضد مصالح شعوب هذه البلدان
إلى جانب دور المثقفين والرواد، الى استعادة دورهم الطليعي، ومن ثم اإلعالن بكل صراحة ووضوح ، بأنه لو لم ( بعد

إليجادها واإليمان بنظريتها وبلورة نظامها من أجل العدالة  تكن هناك اشتراكية ، فسيحرص الجميع على السعي
االجتماعية والديمقراطية، وتثبيته وحمايته كنتيجة منطقية لظروف الحرمان والذل واالحتالل واالضطهاد والفقر والمرض 

 .ة والمعاناة بكل ألوانها التي تتعرض لها شعوب العالم الفقيرة في ظل العولمة وأدواتها اإلمبريالي
*************************************************************** 

05/5/2105 
االمريكي ) بسبب االنقسام والصراع على المصالح الفئوية بين فتح وحماس بات المقرر الخارجي 

 .مسيطرا على مصيرنا( الصهيوني العربي الرجعي
*************************************************************** 

21/5/2105 
المعرفة بالنسبة لي ال تتوقف عند المعرفة األولية التي تتشكل في األذهان عن طريق الحواس 

 .، بل تتخطاها ، دوما  ، إلدراك الظواهر واألشياء من حولنا في الطبيعة كما في المجتمع والفكر ، إدراكا  عقالنيا  فحسب
الستناد إلى هذا اإلدراك العقالني، محاولة فهم األسباب التي تحول دون تطور إن ما يشكل هاجسا  بالنسبة لي ، با

أو تقدم المجتمع الفلسطيني والمجتمعات العربية عموما ، وصوال  إلى معرفة السبل الكفيلة بتجاوز الواقع الراهن ، هنا 
 .قع والمشاركة الفعالة في تغييرهتتجلى الرؤية العقالنية العلمية ومنهجها الجدلي كمدخل رئيسي لوعي حقيقة الوا

إن المعرفة التي أدعو إلى امتالكها ووعيها، هي المعرفة المشغولة بالعلم واالستكشاف المرتكز إلى العقل والتجربة ، 
وتخليص البحث المعرفي من المواقف المسبقة ومن جمود األفكار، كمدخل ال بد منه لتحرير الواقع العربي من حالة 

 .عية والخضوعالتخلف والتب
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إن تحرير فكرنا العربي من حالة الجمود واالنحطاط، يتطلب اعتماد العقل كأداة وحيدة للتحليل، والعقالنية كمفهوم 
يستند على المنهج العلمي الجدلي، سيدفع بفكرنا العربي صوب الدخول في منظومة المفاهيم العقالنية التي تقوم على أن 

 .في تغيير الواقع والتحكم في صيرورة مستقبله للعقل دورا  أوليا  ومركزيا  
*************************************************************** 

21/5/2105 
إن تخطي األزمة التي تعاني منها القوى اليسارية الفلسطينية، مشروط بقدرتها على إعادة بناء 

طي، واالنتقال بالعملية من المستوى الفصائلي الضيق إلى ، وفق استحقاقات التيار الوطني التقدمي الديمقراذاتها
المستوى الوطني الشامل، ومن المستوى التنظيمي المحدود إلى مستوى فهمها كعملية بنائية ترتقي عبرها االحزاب 
والفصائل اليسارية ومعهم المثقفين الديمقراطيين ، من مستوى الفعل المحدود لبعض القوى السياسية والشخصيات 

االجتماعية إلى مستوى الحالة الوطنية الديمقراطية الشاملة لعموم الشعب الفلسطيني، التي بدونها يستحيل ترجمة مفهوم 
 .التيار الوطني الديمقراطي المنشود

*************************************************************** 
21/5/2105 

 ....ل منظومة العولمة الراهنة كيف نفهم ونتفاعل مع مفهوم المعرفة في ظ
المعرفة التي ندعو الى امتالكها ووعيها ، هي المعرفة المشغولة بالعلم واالستكشاف المرتكز الى العقل والتجربة ، 
وتخليص البحث المعرفي من سلطة السلف وقدسية األفكار ، كمدخل البد منه لتحرير الواقع العربي من حالة التخلف 

، وتحرير فكرنا العربي من حالة الجمود واالنحطاط ،ذلك ان اعتماد العقل كأداة وحيدة للتحليل ، والتبعية والخضوع
صوب الدخول  –وال أقول عقلنا العربي  –والعقالنية كمفهوم يستند على المنهج العلمي الجدلي ، سيدفع بفكرنا العربي 

أوليا  ومركزيا  في تحليل الواقع ، والتحكم في سيرورة حركته ، في منظومة المفاهيم العقالنية التي تقوم على أن للعقل دورا  
ما لم يصبح الواقع في حد ذاته معقوال  ، أو مدركا  ، عبر الممارسة العملية في  –كما يقول هيجل  –وهو أمر غير ممكن 

نما هي أيضا  ،  سياق تطبيقنا لقوانين ومقوالت الجدل ، التي ال تكمن أهميتها في كونها قوانين لتطور الواقع فحسب وا 
خاصة في عصرنا الراهن، عصر العولمة ، الذي تتهاوى فيه كثير من النظم واألفكار . قوانين لتطور التفكير والمعرفة 

فكما أفرزت تكنولوجيا الصناعة " رباعية البيانات والمعلومات والمعارف والحكمة "والقواعد المعرفية السائدة ،لحساب 
ن مجتمع الزراعة ، كذلك أفرزت تكنولوجيا المعلومات مجتمعا  مختلفا  عن مجتمع الصناعة، تمثله مجتمعا  مختلفا  ع
مجتمع المعلومات ، مجتمع المعرفة كأهم مورد للتنمية االقتصادية و االجتماعية ، مجتمع التعلم والذكاء : الثالثية التالية 

هذا االمتزاج الخفي بين المعلومات والخبرة والمدركات  هي حصيلة" فالمعرفة في هذا العصر " البشري واالصطناعي
الحسية والقدرة على الحكم ، لتوليد معرفة جديدة ، وصوال  الى الحكمة أو ذروة الهرم المعرفي ، واستخدامها في تقطير 

جديدة لترشيد  المتاح من المعرفة ، وزعزعة الراسخ ، من أجل فتح آفاق معرفية" وتجاوز " المعرفة إلى حكمة صافية ، 
في عالم أصبحت البلدان المتقدمة " استغالل الموارد واستخدام الوسائل والموازنة بين تحقيق الغايات وكلفة الوصول إليها 

، فكما حدد أينشتين ( المادي ) والمهيمنة فيه ، تتعاطى مع مفهوم العال م اإلدراكي كنظير معرفي للعال م الفيزيائي 
" المعرفة  –المعلومات " شهيرة التي تربط بين الكتلة والطاقة ، يقترح بروكز ، في المقابل ، ثنائية للفيزيائي معادلته ال

 .كأساس للعالم اإلدراكي ، ومحركا  رئيسيا  لالقتصاد الحديث 
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إذن ، نحن أمام مفهوم جديد للمعرفة، زاخر بالحركة الصاعدة صوب المستقبل بال حدود أو معوقات، اعتمادا  على 
ورة المعلومات واالتصاالت وعلوم الكمبيوتر والتكنترون ، والميكروبيولوجي ، والهندسة الوراثية، الى جانب العلوم الحديثة ث

في اللغة ، واالجتماع ، واالنثروبولوجيا والتاريخ والجغرافيا البشرية واالقتصاد ، بحيث أصبح مفهوم المعرفة المعاصر 
إلى حد  -نسانية في عالقة عضوية ال انفصام فيها من ناحية ، ومحصورا  في كوكبنا شامال  لكل العلوم الطبيعية واإل

في بلدان المركز الرأسمالي القادرة وحدها على إنتاج وتصدير العلوم والمعارف من ناحية أخرى ، بحيث بات من  -بعيد 
م الثالث عموما  دون امتالك جزءا  هاما غير الممكن تطبيق هذا المفهوم على أوضاعنا العربية وبلدان الجنوب أو العال

من مقوماته والتفاعل مع معطياته ، واستخدام آلياته وقواعده ، كمدخل وحيد لجسر الهوة المعرفية ، بيننا وبين تلك 
البلدان ، آخذين بعين االعتبار، أن لكل معرفة خصوصيتها المرتبطة والمحددة من حيث شكلها وجوهرها ، بحركة صعود 

آليات التطور الداخلي في هذا المجتمع أو ذاك من ناحية ، وبالعوامل الخارجية المؤثرة في ذلك التطور من  أو بطء
 .ناحية ثانية

*************************************************************** 
20/5/2105 

اليوم  اسي العربيإن قضية تجديد العقل السي“يقول المفكر التقدمي الراحل محمود أمين العالم 
ل  و  ل ” القبيلة“مطالبة بأن، ٌتح  و  أو االقتصاد الريعي الى ” الغنيمة“في مجتمعنا الى تنظيم مدني سياسي اجتماعي، و ٌتح 

اقتصاد إنتاجي، يمهد لقيام وحدة اقتصادية بين األقطار العربية، كفيلة بإرساء األساس الضروري لتنمية عربية مستقلة، 
العقيدة الى مجرد رأي، أي التحرر من سلطة عقل الطائفة والعقل الدوجمائي، دينيا  كان أو علمانيا ،  وأخيرا  تحويل

وبالتالي التعامل بعقل اجتهادي نقدي، بما يفرض علينا إعادة النظر في بنية ومكونات الثقافة العربية، التي باتت كما 
الذي ” التاريخ“ريخها، الذي ما زال مجرد تكرار واجترار لنفس في حاجة ماسة وملحة الى إعادة كتابة تا“يقول الجابري 
أي تحليل للفكر العربي اإلسالمي، سواء كان من منظور بنيوي أو من منظور “وفي كل األحوال فإن ” كتبه أجدادنا

تحديد مساره تاريخاني، سيظل ناقصا  وستكون نتائجه مضللة، إذا لم يأخذ في حسابه دور السياسة في توجيه هذا الفكر و 
لماذا تأخر العرب وتقدم غيرهم؟ أو لماذا لم تتطور األوضاع االجتماعية “: ، وستظل أيضا  األسئلة”ومتعرجاته

من ” القرون الوسطى“إلى نظام رأسمالي؟ ولماذا لم تتمكن النهضة العربية في ” القرون الوسطى“االقتصادية العربية في 
ألسئلة ستظل ناقصة ومحدودة اآلفاق، ما لم تطرح على الصعيد األبيستمولوجي شق طريقها نحو التقدم المطرد؟ هذه ا

إنما بدأوا يتأخرون حينما بدأ العقل ” العرب والمسلمين“، أو ما لم تتجه مباشرة الى العقل العربي ذاته، ذلك أن (المعرفي)
لة، في حين بدأ األوروبيون يتقدمون حينما بدأ عندهم يقدم استقالته، حينما أخذوا يلتمسون المشروعية الدينية لهذه االستقا

العقل عندهم يستيقظ ويسائل نفسه، فالرأسمالية ثم االشتراكية هما نتاج العقالنية والتنوير والحداثة وحرية الفرد أو 
قرن المواطنة، وكلها قيم أو روافع أساسية لعصر النهضة في أوروبا، تراكمت تدريجيا  منذ القرن الخامس عشر إلى ال

التاسع عشر، وصوال  إلى التحوالت المذهلة في العقود الثالثة األخيرة من القرن العشرين التي أدت إلى والدة مرحلة 
العولمة الرأسمالية، لذلك فإنني ال أبالغ لو قلت أن من ال يتابع هذه المتغيرات سيكون مهددا  ليس في ثقافته فحسب بل 

أو الوطنية، كما سيكون مهددا  في لغته أيضا  وأقصد بالتحديد ثقافتنا العربية التي  في وجوده االجتماعي وهويته القومية
ستتعرض للتراجع أو االندحار طالما بقيت أحوال شعوبنا العربية على ما هي عليه من خضوع وتبعية وارتهان وتخلف 

الي الذي عزز وقدم كل عناصر في مقابل التطور الصاعد للتقدم التكنولوجي، واالقتصادي لنظام العولمة الرأسم
 .ومستلزمات القوة لدولة العدو اإلسرائيلي ارتباطا  بدورها ووظيفتها في بالدنا
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 ......عن فكرة االختالف

 -د كافة الفالسفة ، وهذه الفكرة كانت في كل العصور في تطور العالم المدني كان لفكرة االختالف دورا هاما عن- 
إن االختالف أو التناقض … كما يقول الياس مرقص ، هي األمر الجوهري في قيادة الفكر ورئاسة الواقع -ومازالت 

  .ظاهرة موضوعية
بآخر مصيرنا  تحدد بشكل أو( كمثقفين ديمقراطيين عرب) إن التحكم في الواقع وكيفية فهمنا لفكرة االختالف - 

عبر الديمقراطية والتطور والتقدم والصعود إلي األمام من ( االختالف) بمعنى كيف سنتعامل مع هذه الفكرة  -المستقبلي 
ديمقراطي التقدمي النقيض ،عبر فهمنا لطبيعة الصراع الحالي وشكل أو أسلوب مواجهة هذا خالل بديلنا الوطني ال

ن هذا الفهم مشروط بم عرفة صورة واقعنا المجتمعي والسياسي الراهن في كل قطر عربي تمهيدا لمعرفتنا الصراع ، وا 
 .بصورة الوطن العربي بكل تفاصيلها

علينا أن نالحظ أهمية  -تطبيقا لهذه الفكرة على الطبيعة والكون نقول ال يوجد شيئان مهما تماثال إال وبينهما اختالف - 
لتطور كما عبر عنها الفالسفة والعلماء والمفكرين منذ سقراط وأفالطون وأرسطو في عملية ا( االختالف) دور هذه الفكرة 

إلي ابيقور وافلوطين واوغسطين واألكويني وابن رشد وصوال إلي ديكارت وهوبز واليبنتر وآدم سميث وكانط وبيركلي 
سير ودريدا وجرامشي ودولوز وهيوم وروسو وفولتير وهيجل وفيورباح وداروين والمارك ومندلييف وماركس وانجلس والتو 

  .وصوال إلي فوكوياما وصموئيل وهانتنجتون الذي يدعو إلي إلغاء األيدلوجيا لحساب الصراع الحضاري أو الثقافي
.. ) للتعددية .. لالختالف .. عندنا مقولة الجماعة أو مقولة الشعب أو األمة أو الجماهير قائمة كهوية نابذة لألفرادية - 

وبالتالي يتم التركيز على فرد يجسد ويقزم في آن واحد مفهوم الجماعة ، سواء من ( .. بشكل ديماغوجي  حينما تستخدم
  ( كما األغلبية الساحقة من الحكام العرب) أو من منطلق رجعي تابع ومتخلف ( عبد الناصر كمثال ) منطلق وطني 

فينا أن يصنع بيتا  أو قميصا  بدون فكرة البيت أو فكرة  االختالف البد أن يبنى على فكرة واضحة مسبقا، فاليمكن ألحد- 
عالم أو واقع بدون إستيعاب فكرة هذا ( أو تغيير)لحزب ثوري أن يفكر بصنع  -في هذا السياق  -وال يجوز .. القميص 

نصفها أو ثالثة ألنه اليمكن إدراك الفكرة عبر ( الفكرة هنا يجب أن تكون متكاملة النصف فكرة ) العالم أو هذا الواقع 
  .لنتذكر دوما أن الفكر المنعكس على الواقع هو مفتاح الوجود وباني العالم.. أرباعها ألننا بذلك نجزىء الكلي 

*************************************************************** 
22/5/2105 

اصدار  -سفة وتطور الفكر البشريمحاضرات أولية مختصرة في الفل-من كتاب غازي الصوراني ) :المعتزلة
 .(0555 -غزة  -منتدى الفكر الديمقراطي 

تعود جذور المعتزلة إلى تيار أهل العدل والتوحيد الذي كان من أبرز قادته الحسن البصري المعروف بعدائه للنظام 
اإلسالم المنحاز إلى حرية  وعارضها بإظهار موقف" التي أظهرها األمويون / الجبر" األموي ، تصدى هذا التيار لعقيدة 

الذي حدد األصول الفكرية الخمسة " واصل بن عطاء " اإلنسان واختياره وقدرته ، ومن ثم مسئوليته عن أفعاله ، ثم جاء 
 .األمر بالمعروف والنهي عن المنكر_ المنزلة بين المنزلتين_ الوعد والوعيد_ التوحيد_ العدل : للمعتزلة وهي

ن أصدق الفرق في اإلسالم الذين جمعوا بين النص والممارسة في موضوع األمر بالمعروف والنهي لقد كانت المعتزلة م
إن السيف باطل ولو قتلت الرجال وسبيت الذرية ، وأن اإلمام قد يكون : " عن المنكر وكانوا ضد األشعري الذي قال 
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ن كان فاسقا ؛ كما كانوا  إن من : " نقيضا  أيضا  ألحمد بن حنبل الذي يقولعادال  أو غير عادل وليس لنا إزالته حتى وا 
غلب بالسيف حتى صار خليفة، وسمي أمير المؤمنين فال يحل ألحد يؤمن باهلل أن يبيت وال يراه إماما  عليه ، برا  كان أو 

ن عاما  في ستو " وهناك قول ألحد أئمة ذلك العصر يسندوه ظلما  ألبي حنيفه ينص على أن )فاجرا  ، فهو أمير المؤمنين 
 . " ظل حاكم ظالم لهي أفضل من ليلة واحدة دون حاكم

لكل هذه المذاهب فقد _ كما يقول المفكر االسالمي المستنير الدكتور محمد عمارة _ لقد كان موقف المعتزلة نقيضا  
عمال  سياسيا   أوجبوا النهي عن المنكر باليد واللسان والقلب، لقد كان األمر بالمعروف والنهي عن المنكر عندهم

واجتماعيا  في آن واحد ألن األمر بالمعروف عندهم هو من فروض الكفاية وواجباتها، ومعلوم أن فروض الكفاية أكثر 
ألن تخلف قيام فرض العين يأثم به من ( الخ …المقصود باألعيان الصالة والصوم والزكاة) أهمية من فروض األعيان، 

إن روعة المعتزلة تكمن في أن أمرهم بالمعروف ، كفاية فالذي يأثم به األمة جمعاءأهمل فيه ، أما تخلف قيام فرض ال
فالواجب هو األمر بإقامة الصالة ، ال ) كان يستند إلى األمر به فقط وليس مطلوبا  حمل الغير على االمتثال بهذا األمر 

مل تاركها على القيام بها    ل السيف وتجريده ضد الحاكم أو اإلمام الجائرأما بالنسبة لفرض الكفاية فقد دعوا إلى س( ح 
محمد عمارة محقا  إلى أبعد الحدود حينما وصف المعتزله بأنهم فرسان العقالنية في الحضارة اإلسالمية، فقد . لقد كان د

لترجمة عن اليونان مثلوا تيارا  عقليا  في الفكر العربي اإلسالمي تميز بالنظرة الفلسفية ألمور الدين والدنيا حتى قبل حركة ا
عند اإلنسان جعل إليه قيادة نشاطاته وهم يطلبون أن يدعم اإلنسان عقله الغريزي بعقله " وكيل اهلل " ، فالعقل عندهم هو 

 . " الجاحظ" المكتسب فذلك هو السبيل لبلوغ غاية الكمال كما يقول 
اإلجماع ؛ بينما هي أربعة _ السنة _ الكتاب : ثةاختلف المعتزلة عن السنة في عرضهم لألدلة، فهي عند أهل السنة ثال

عند المعتزلة يضيفون العقل إلى هذه األدلة الثالثة ويقدمونه عليها جميعا  ، بل يرون أن العقل هو األصل فيها جميعا  ، 
ورات كي يفصل وكان طبيعيا  أن يقدموا العقل في أمور الدنيا كما قدموه في أمور الدين وجعلوه حاكما  تعرض عليه المأث

 . في صحتها رواية وداللة
) والواثق . ( م 552_ .م566)والمعتصم . ( م 566_ . م 506) كان العصر الذهبي للمعتزلة هو عصر المأمون من 

وبموت هذا األخير انتهى عصر المعتزلة وحصل االنقالب ضدهم وضد نزعتهم العقالنية على يد . ( م 555_ . م 552
حيث اقتلعوا من مناصبهم وأبعدوا عن التأثير الفكري وزج بالكثير من أعالمهم في . ( م 550 _. م 555) المتوكل 

 .السجون ، وأبيدت آرائهم ، وتقلص سلطان العقل على الحياة الفكرية والعامة وساد الظالم وتعطل التطور
ة والرقي في المعرفة بديال  عن األحساب هكذا كان المعتزلة كوكبة من أهل الفكر والنظر والدين والثورة اتخذوا من الفلسف

 . " المذاهب والتيارات اإلسالمية" واألنساب ، حسبما يؤكد بحق الدكتور محمد عمارة في كتابه 
بعدا  فلسفيا  للمعتزلة أورده في كتابه الموسوعي _ دون أن يتناقض معه _ ويضيف الدكتور حسين مروه إلى كل ما تقدم 

أن المعتزلة استشرفوا إدراك وجود قوانين موضوعية في الطبيعة تجري : " بقوله " دية في اإلسالم النزعات الما" القيمِّ 
عندهم بخيره وشره من اإلنسان ، وأن اإلنسان متفرد بين مختلف الكائنات ( القدر )وفقها الظاهرات الطبيعية كلها ، وأن 

 . قل هو المصدر واألصل في تفرده بتلك الميزةتميزه الحرية في االختيار ألفعاله ، وأن امتالكه خاصة الع
أن مفهوم العدل الدنيوي ، األرضي عند المعتزلة ال ينفصل أيضا  عن حرية اإلنسان ، أنهم يرفضون " مروه . ويضيف د

 . " الحتمية القدرية التي تسلب اإلنسان اختياره فيما يفعل
نما ( بقديم ) كالم اهلل ليس أن المعتزلة أكدوا أن " مروه . وحول خلق القرآن يرى د أي ليس من الصفات المعادلة للذات وا 

إذن إنه خالق الكالم ، ويبرهنون على .. هو حادث أو مخلوق ككل شيء مخلوق في الكون ، فمعنى كون اهلل متكلما  
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م ، إن ذلك نوع من فكيف يعقل أن يوجه اهلل أوامره إلى المعدو .. إن البشر هم موضوع األوامر القرآنية " ذلك بالقول 
 . " العبث الذي ال يجوز على اهلل

لكي يتحقق شرط وجوده يحتاج إلُى مكلِّم ومكل م ، وقبل وجود الُمكل مين ليس هناك سوى ُمكلِّم من _ في رأيهم _ فالكالم 
 . دون ُمكل م ، بذلك يكون القول بأزلية القرآن نفيا  لعقالنية التشريع وهو باطل

 
*************************************************************** 

22/5/2105 
  0/8:حكومة اشتراكية في التاريخ/اول حركة...حركة القرامطة 

حسين .يقول المفكر التقدمي الشهيد د" المجلد الثاني /النزعات المادية في الفلسفة العربية اإلسالمية" في كتابه الموسوعي
حركة ذات جانب ثوري كانت لها نظريتها وأيديولوجيتها، ووضعت لنفسها خطة وبرنامجا  يتفقان مع نظريتها  هذه: مروة 

هذه الحركة كانت في الموقع المعارض اليديولوجية الدولة الرسمية ومن تمثلهم من االقطاعيين، وكذلك . وأيديولوجيتها
 .رجال الدين من المحافظين

اعات كبيرة من صغار الفالحين وسائر كادحي الريف والحرفيين وغيرهم من الكادحين دخلت حركة القرامطة حياة جم
والمعدمين من سكان المدن في منطقة واسعة بين البصرة والكوفة من العراق، وفي منطقة البحرين، وبعض مناطق بالد 

 .الشام ، بل بعض نواحي اليمن في جنوب الجزيرة
فين والمضطهدين، وجعلت منهم جيشا  مسلحا  يقاتل بحماسة جيوش الخالفة اجتذبت الحركة هؤالء الناس المستضع

العباسية هنا وهناك، واقامت لهم جمهورية في البحرين كانت تعبيرا  عن احالمهم الطبقية المبهمة الحدود يومئذ ، وعاشت 
لزماني ومن حيث مضمونها هذه الجمهورية مستقلة عشرات السنين كتجربة تاريخية فريدة من حيث موقعها المكاني وا

 . الثوري
كان لها تنظيم دقيق يعمل سرا  بمهارة وداب، وكان دعاتها على صلة مستمرة باالعضاء والمنظمات وفق خطط منسقة 

 .لالطالع على شؤونهم وسير الدعوة بينهم
رهم من بين الدعاة على لقد ظهرت براعة المؤسس حمدان قرمط التنظيمية في هذا المجال يعاونه اثنا عشر نقيبا  اختا

 .نحو ما كانت تعمل االسماعيلية
هذا األسلوب التنظيمي الدقيق رافقه تنظيم مالي ساعد في توسيع مجال الدعوة بين جماهير الفالحين الفقراء وكادحي 

 . الريف والحرفيين الصغار في العراق
، ويقوم ثانيا ، على توزيع األموال المتجمعة من يقوم التنظيم المالي هذا، أوال ، على فرض ضرائب معينة على االتباع

 .الضرائب والممتلكات التي تنازل عنها اصحابها لمصلحة الدعوة توزيعا بين االتباع حسب حاجاتهم
وبتسليح " دار الهجرة"ه سميت 2555كما أمكن االستفادة من هذه االموال ببناء قلعة حصينة لهم قرب الكوفة سنة 

 .هم ولفرض هيبتها في نفوس الناس واستعدادا  للثورةاالتباع تقوية لحركت
 255)م واثناء خالفة المعتضد العباسي 5111ه 255ولكن دولة الخالفة لم تبد اهتماما  يذكر بهذه الحركة اال منذ عام 

 .(م510 – 552/ ه  255 –
تماعيا  وأيديولوجيا ، فضال  عن فقد بدأت الدولة منذ ذلك الحين تشتد في مطاردة القرامطة إذ أحست بخطر حركتهم اج

 . خطرها على السلطة السياسية للخالفة
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ورغم ذلك تتابعت الحركات المسلحة للقرامطة في العراق، دون أن تستطيع جيوش الخالفة العباسية القضاء على 
 . حركتهم

ة القرمطيين الذي أرسله ثم زاد خطر هذه الحركة في مواجهة النظام االجتماعي لدولة الخالفة، حين نجح احد الدعا
 .حمدان قرمط إلى البحرين داعيا للحركة

فقد وجد أبو سعيد الجنابي في البحرين استجابة واسعة للدعوة بين سكان المدن هناك وسكان البادية أيضا ، إذ نشر فيهم 
 .فكرة المؤاخاة الشاملة بين الناس، مهما اختلفت انتماءاتهم الدينية والعرقية والجغرافية

 . اثار فيهم كذلك احالم السعادة في الحياة على هذه األرض دون انتظار السعادة االخروية الموعودين بها في األديانو 
ظلت قوى هذه الجبهة القرمطية تتعاظم ويستعصي على جيوش الخالفة اخضاعها حتى انسلخت منطقة البحرين عن 

وذلك اثناء . ليمان أبي ظاهر أحد ابناء أبي سعيد الجنابي سلطة الخالفة، واستقلت دولة البحرين القرمطية في عهد س
عشرينات القرن الرابع، وحينئذ نشات أول جمهورية عربية في العصر الوسيط، بل في تاريخ العرب كله، لها نظريتها 

 .السياسي -االقتصادي –وأيديولوجيتها وبرنامجها االجتماعي 
 .ال تقوم على الدين، بل هي أقرب إلى العلمانية بمفهومها المعاصرفهي دولة من طراز جديد كل الجدة في عصرها، 

صحيح ان الدعوة القرمطية رفعت، اثناء كفاحها في العراق، شعارات ذات وجه ديني مذهبي، ال سيما شعار الطاعة 
ها فكرة اجتماعية لكن ظهر ، بعد قيام جمهورية البحرين، ان فكرة االمام هذه ليست أبعد من كون. لألمام الخفي المنتظر

 .في شكل ديني
لكن أعمال التخريب وسفك الدماء التي ارتكبتها الجمهورية القرمطية، بفظاظة، تجاه الكعبة والحجاج المسلمين، كانت 

عن محاولتهم اضعاف  -من جهة ثانية-، من جهة وتعبيرا  " وثنية"تعبيرا  غير موفق عن مكافحة ما يعتقده القرامطة 
فة باظهارها لدى الرأي العام االسالمي انها عاجزة عن حماية اقدس االماكن والشعائر االسالمية وعن هيبة دولة الخال

تحقيق سالمة حجاج هذه االماكن المسلمين، وكذلك شأن الهجمات الفظيعة التي اقترفها قرامطة البحرين حيال مدينتي 
 . الكوفة والبصرة أكثر من مرة
كانا مقصودين لذاتيهما ، بل وسيلتين للجمهورية القرمطية استغلهما المحافظون وممثلو ولسنا نعتقد ان النهب والقتل 

 . االيديولوجية الرسمية الضفاء الطابع الهمجي على حركة القرامطة بذاتها
كل ما يمكن قوله، بشأن عقيدة مؤسسي جمهورية البحرين القرمطية، انه كانت لهم فلسفة، ولم تكن لهم عقيدة بالمعنى 

 .لدينيا
لقد . الذي هو اهلل، أو الحكمة العليا" العقل األعلى"فهم يقولون بـ. اهلل" عقلنة"العقل، أو " تأليه"تتمثل هذه الفلسفة بفكرة 

الغوا الطقوس والشعائر الدينية كليا، ولكن ذلك لم يمنع ان يرى ناصر خسرو في االحساء، اثناء زيارته جمهورية 
ال يمنعون احدا "بناه أحد الفرس السنيين هناك، وأن يشهد لهم هذا الرحالة الفارسي بأنهم م، مسجدا 0142القرامطة سنة 

 ."من اقامة الصالة، اما هم فال يقيمونها
أما النظام السياسي لجمهورية البحرين، فقد كان يختلف ، جوهريا ، عن األنظمة السياسية األولغارشية السائدة في العصر 

 . ية القرمطية شكل من القيادة الجماعيةالوسيط، إذ كان للجمهور 
، الذي كان ينتخب مواطنو الجمهورية "العقدانية"فهناك حكومة يرئسها ستة أشخاص يؤلفون ما كانوا يسمونه مجلس 

اعضاءه من أسرة سليمان ابي طاهر واعوانه المقربين أو غيرهم ممن يثقون بهم من ذوي الدرجات العالية في منظمة 
يجلسون على تخت وراءهم، أو يجلسون على مقاعدهم حين يغيبون عن " العقدانية"ستة وكالء العضاء  الحركة، وهناك



385 

 

 . الجلسات
  .هذا يصدر مقرراته في شؤون الجمهورية باالجماع" العقدانية"ومجلس 

رائبي ال يرهق الباكرة الغاء ضرائب األراضي ، والغاء الرسوم، وسن نظام ض" العقدانية"ومما وصل الينا من تشريعات 
المواطن المكلف، مثل وضع ضريبة على المراكب التي تمر في الخليج، وضريبة على أهل مقاطعة عمان وضريبة على 

باإلضافة إلى . الحجاج الذين يقصدون مكة والمدينة كل عام، وضريبة على صيادي اللؤلؤ في مياه البحرين والخليج
 .رين وعمان التي كانت من اخصب أراضي جزيرة العربموارد الثروة الداخلية من ثمرات أرض البح

أما نوعية ملكية األرض فليس لدينا حتى اآلن من المصادر ما يوضح هذه القضية، ولكن يمكن ان نفهم من ناصر 
خسرو ما يلقي عليها بعض الضوء، فهو يخبرنا ان هناك ثالثين الفا  من السودان يشتغلون في الحقول والبساتين على 

وهي الحقول والبساتين التي اشترتها بمال األمة، وان الشعب هناك ال يؤدي لحكومته ضرائب وال " العقدانية"حساب 
ما يحتاج اليه دون فائدة، " العقدانية"اعشارا  ، وانه حين يصيب أحدهم فقر، أو يقع تحت دين ال يستطيع وفاءه ، تسلفه 

ذو حرفة تسلفه ثمن أدوات العمل حتى يعمل في حرفته ويكسب وان حكومة الجمهورية كانت اذا دخل االحساء غريب 
" العقدانية"عيشه ويسدد السلفة دون فائدة، وانه كان اذا أصابت صاحب بيت أو طاحون مصيبة وكان ضعيفا  امدته 

 . بالشغيلة لترميم بيته أو طاحونه
م دون اجرة، وانه لم يبق في البالد فقير ، ذلك باالضافة إلى قوله بأن في االحساء طواحين للحكومة تطحن للناس قمحه

ثم باإلضافة إلى ان التجارة الداخلية والخارجية كانت في يد الحكومة، وان ارباحها تنفق على المصالح العامة وتحسين 
 .اعمال المزارعين والشغيلة

الغالب للمؤسسات االقتصادية  في جمهورية البحرين كان هو الطابع" القطاع العام"ان هذه الواقعات تكشف ان شكال  من 
 .االجتماعية –

 . وهذا هو الوجه الثوري األساسي لهذه التجربة الفريدة في تلك العصور
ومن هنا بالذات تنبع قوة الصمود التي صانت هذه التجربة عشرات السنين رغم كونها محاطة بالقوى المعادية لها طبقيا  

 . قبل أن تصبح مثاال  خطرا على النظام االجتماعي العام لدولة الخالفة وأيديولوجيا ، وكانت تعمل بكل جهد لخنقها
وحين لم تستطع خنقها شوهت تاريخها وطمست ايجابياتها ولم تدع ما يبرز منها للتاريخ سوى سلبياتها واخطائها التي 

 .كانت اخطاء فادحة بالفعل
*************************************************************** 

26/5/2105 
 ..........8/8اول حركة اشتراكية في تاريخ البشرية ...القرامطة /تابع 

يرى القرامطة أن : تقول مي محمد خليفة (" القرامطة من فكرة إلى دولة)في كتابها من سواد الكوفية إلى البحرين 
اء المادي فأعلنوا أنهم يريدون ارجاع العدل الحكام والسالطين أنزلوا الجماهير إلى مستوى العبودية االجتماعية والشق

نشاء الرفاه المادي ، وقد حاول المؤسس حمدان قرمط إنجاز ذلك بتأسيس مجتمع  ألتباعه في " اشتراكي"االجتماعي وا 
 ."السواد

لزنج نبط وطائفة من ااستقطب الدعوة القرمطية سائر العناصر والعصبيات المقهورة في سواد العراق منهم الفالحون ال
وبعض الزط من فقراء الهنود وكذلك بعض العناصر الفارسية ممن كانوا يعملون بالمهن والصناعات التي أنف العرب من 

ويقصد بهم القبائل العربية بمنطقة السماوة ممن عادوا إلى ( حسب تعبير الطبري)االشتغال بها إلى جانب جفاة العرب 
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سقاطهم من ديوان العطاء في خالفة المعتصم، وقد شكلت تلك حياتهم البدوية األولى بعد تسريحهم من ال جيش العباسي وا 
  .العناصر طبقة اجتماعية مغلوبة على أمرها في أواخر القرن الثالث هجري وهي الطبقة التي استقطبتها الدعوة القرمطية

أن : "تهت بنظام األلفة وهوبعد أن نشر حمدان قرمط مبادئه على مريديه فرض عليهم بالتدريج سلسلة من الضرائب ان
 ."يجمعوا أموالهم في موضع واحد يكونوا فيها أسوة واحدة وال يفصل أحد منهم صاحبه أو أخاه

ثم فرض " الفطرة"بدأ ذلك النظام االقتصادي بفرض درهم واحد على كل فرد من الرجال والنساء والصبيان ودعا ذلك 
بعد ذلك فرض على كل . وهي سبعة دنانير" البلغة"بعد فترة فرض عليهم و . على البالغين وقدرها دينار واحد" الهجرة"

 .استجابوا له" واعملوا أنما غنمتم من شيء فان هلل خمسه: "واحد منهم دفع خمس دخله وتال عليهم
صة وحين تم تطبيق ذلك النظام بادر إلى خطوة أكثر جرأة وخطورة جديدة من نوعها وذلك حين أمر بإلغاء الملكية الخا

 ."األلفة"وأحل محلها الملكية الجماعية العامة وعا ذلك باسم 
وقال لهم إنه ال حاجة بهم " واذكوا نعمة اهلل عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا: "وتال عليهم

عداده وكان ذلك في السنة وطالبهم بشراء السالح وا  . إلى اموال تكون معهم الن األرض بأسرها ستكون لهم دون غيرهم
 .السادسة والسبعين ومائتين من الهجرة

ويعد ذلك االجراء األول من نوعه في تاريخ اإلسالم ، فقبل حمدان كانت األموال تجمع من االتباع لترسل إلى اإلمام أما 
 .في الوضع الجديد فإنها تصرف على أولئك األتباع

وفي مقطع . أصحاب الثقافة الرفيعة ليعينوهم على شح العقيدة القرمطيةكان القرامطة يحرضون على كسب الفالسفة و "
ادع الناس بأن تتقرب إليهم بما : "من رسالة القيرواني إلى أبي طاهر القرمطي نص صريح بذلك االتجاه حيث يقول

ذا ظفرت با لفلسفي فاحتفظ به، يميلون إليه وأوهم كل واحد منهم بأنك منهم، فمن آنست فيه رشدا  فاكشف له الغطاء وا 
ياهم مجمعون على نواميس األنبياء وعلى القول بقدم العالم لو ما يخالفنا فيه بعضهم من ان  نا وا  فعلى الفالسفة معولنا، وا 

 ."للعالم مدبرا  ال يعرفه
 

*************************************************************** 
26/5/2105 

) عصر النهضة وتطور الفلسفة األوروبية والتنوير حتى نهاية القرن الثامن عشر:  ةالفلسفة األوروبية الحديث
 - 2105تموز /يوليو: الطبعة األولى -المادية الجدلية والتاريخية .. مدخل إلى الفلسفة الماركسية  -غازي الصوراني 

 (غزة
هر معالمها دفعة واحدة ، أو اتخذت شكل والدة هذا العصر لم تكن عملية سهلة في المكان أو الزمان ولم تتم أو تظ

إذ أن هذا االنقطاع لم يأخذ أبعاده في االنفصام التاريخي إال  بعد أربع قرون من المعاناة . القطع منذ اللحظة األولى
من انت بمثابة التجسيد لفكر النهضة واإلصالح الديني والتنوير وتحوالت ثورية في االقتصاد والتجارة والزراعة والمدن ك

جهة والتالحم مع هذه المنظومة الفكرية الجديدة من جهة أخرى ، تمهيدا  للثورات السياسية البرجوازية التي أنجزت كثيرا  
_  0555، ثم الثورة الفرنسية الكبرى  0555_ 0550في هولندا في مطلع القرن السابع عشر، وفي بريطانيا من 

 . تاسع عشر، والثورة األلمانية في منتصف القرن ال 0504
لقد كان نجاح هذه الثورات بمثابة اإلعالن الحقيقي لميالد عصر النهضة والتنوير أو عصر الحداثة ففي هذا العصر 

انتقلت أوروبا الغربية من مجتمع الطبيعة المحكوم بنظرية الحق اإللهي إلى المجتمع المدني ، مجتمع الديمقراطية والثورة 
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انتقال موضوع الفلسفة من " زاال  في الفكر األوروبي الحديث كان من نتائجه الرئيسية العلمية الكبرى التي أحدثت زل
 . العالقة بين اهلل والعالم، إلى العالقة بين اإلنسان والعالم وبين العقل والمادة

لمطروحة بما لم يهتم ببحث المسائل ا( اإلقطاعية)وفي هذا الجانب ، نشير الى أن الفكر الذي ساد في المرحلة السابقة 
لم يتطلعوا إلى " المفكرين"يدفع نحو االنتقال من حالة الجمود أو الثبات إلى حالة النهوض والحركة الصاعدة ، ذلك أن 

البحث عن الحقيقة بل عن وسائل البرهان على صحة العقائد الدينية خدمة لمصالح الملوك والنبالء اإلقطاعيين ورجال 
 .الدين

القائمة على مثل هذه األسس أن تسير في درب االنحطاط في ظروف بدأ فيها يتعزز العلم مع  كان البد لهذه الفلسفة
بدايات تشكل أسلوب أو نمط اإلنتاج الجديد في أحشاء المجتمع اإلقطاعي ما بين القرنين الرابع والخامس عشر، وقد 

طار المانيفاك: كانت بداية ذلك التشكل عبر إطارين   . تورهإطار التعاونيات ، وا 
ففي هذه المرحلة االنتقالية ، نالحظ تطورا  ونموا  للمدن وظهور التجار والصناعيين وأصحاب البنوك، واالكتشافات 

 . األفران العالية والبارود والطباعة في أواسط القرن الخامس عشر –دواليب المياه  –التكنيكية المغازل اآللية 
 : ر أسلوب اإلنتاج الرأسمالي ضمن محورين أساسيينفيما بعد تم إحراز نجاحات أخرى عززت تطو 

 .الكشوفات الجغرافية مع نهاية القرن الخامس عشر وبداية السادس عشر .1
تهاوي استبداد " ترافق كل ذلك مع تغيرات ثقافية وفكرية رحبة كسرت الجمود الفكري الالهوتي السائد ، وأدت إلى  .22

 ." الكنيسة في عقول الناس
وعات من المثقفين البرجوازيين قطعوا كل صلة لهم بالكنيسة والالهوت الديني المذهبي، وارتبطوا مباشرة وظهور مجم

 ." HUMANISM" بالعلم والفن ، وقد سمي هؤالء بأصحاب النزعة اإلنسانية
 

*************************************************************** 
25/5/2105 

 -: ئل الذين وضعوا اللبنات األولى لمرحلة عصر النهضةأبرز المفكرين األوا

 .(م 0425_ . م 0555) نيقوال ميكافيللي  _
هو من أوائل المنظرين السياسيين البرجوازيين ، حاول في مؤلفاته البرهنة على أن البواعث المحركة لنشاط البشر هي 

، إن " ون موت آبائهم أسرع من نسيانهم فقد ممتلكاتهمأن الناس ينس:" األنانية و المصلحة المادية، وهو صاحب مقولة 
السمة الفردية والمصلحة عنده هما أساس الطبيعة اإلنسانية؛ ومن جانب آخر فقد رأى أن القوة هي أساس الحق في 

قوية لدولة الكنيسة؛ ويؤكد على أن ازدهار الدولة ال( البديلة ) سياق حديثه عن ضرورة قيام الدولة الزمنية المضادة 
المتحررة من األخالق ، هو القانون األسمى للسياسة وأن جميع السبل المؤدية لهذا الهدف طبيعية ومشروعة بما فيها 

؛ والحاكم عنده يجب أن يتمتع بخصال األسد والثعلب (كالرشوة واالغتيال ودس السم والخيانة والغدر ) السبل الالأخالقية 
؛ هذه هي النزعة الميكافيلية التي تبرر كل شيء للوصول إلى الهدف السياسي ، "ةالسوط والكعك"، وسياساته هي سياسة 

 .وهي توضح معنى الفردية واإلقرار باالهتمامات الشخصية التي أشرنا إليها أعاله
 ( .م 0462_ . م 0556) نيقوال كوبرنيكس  _

مركزية األرض في الكون وذلك عبر اكتشافه ساهم هذا المفكر في تحطيم اإليديولوجية الالهوتية القائمة على القول ب
التي قام على أساسها علم الفلك الحديث؛ وهذه النظرية من أهم منجزات  Helio Contricismلنظرية مركزية الشمس



388 

 

 _:على اإلطالق وهي تستند إلى مبدأين" كوبرنيكس"
تطاع من خالل ذلك تفسير تعاقب الليل ليست األرض ثابتة في مركز الكون بل تدور حول محورها الخاص؛ وقد اس: أوال  

 .والنهار
 .األرض تدور حول الشمس مركز الكون: ثانيا  

محدودية الكون التي أثبت العلم المعاصر أن "وبالرغم من أن كوبرنيكس أخطأ في موافقته على النظرة السائدة آنذاك عن 
تحدى هيبة : " إال أنه كما يقول إنجلز" الكونالكون الذي نعيشه المتناه والمحدود ، كما أخطأ في أن الشمس مركز 

 . "الكنيسة في مسائل الطبيعة ووضع األسس األولى لبداية تاريخ تحرر العلوم الطبيعية من الالهوت
 ( .م 0511_ . م 0455) جوردانو برونو  _

كاره المادية انفصل عن الكنيسة فيلسوفا  وعالما  فلكيُا، قام بتطوير وتصحيح نظرية كوبرنيكس، بدأ حياته راهبُا وبسبب أف
المكان أو النهائية الطبيعة، ورفض مركزية الشمس في الكون مؤكدُا على أن " ال نهائية"وتفرغ لنظرياته العلمية، آمن بـ 

فالنجوم البعيدة هي " فشمسنا ليست النجم الوحيد الذي له أقمار تدور حوله"ال وجود لهذا المركز إال كمركز نسبي فقط 
أيضا  لها توابعها، كما افترض أن جميع العوالم في هذا الكون مأهولة ، يدفعه إلى ذلك إيمانه بأن كل ما في شموس 

الذي اعتنقه كغيره من الفالسفة الطبيعيون  " HYLOTOISM" الطبيعة ذو نفس استنادا  إلى إيمانه بمذهب حيوية المادة
رض والكواكب وهذه التنبؤات لم تؤكد علميا  إال في أواسط القرن ؛ وهو أول من قال بوجود التجانس الفيزيائي بين األ

 .العشرين
الكلمة : "لقد حطم برونو التصورات القديمة عن العالم المخلوق ليجعل الكون ممتدا  إلى ما ال نهاية وهو القائل بأن

بل محاكم التفتيش التي ؛ ألقي القبض عليه من ق" األخيرة في كل مجال من مجاالت المعرفة تكمن في العقل وحده
 .سجنته ثمانية سنوات أحرقوه بعدها على أحد أعمدة التعذيب بعدما رفض إنكار فلسفته وتوجهاته العلمية

 _:العلماء الطبيعيون
 (.م 0405_ . م 0542) ليوناردو دافنشي  -1

هزة أو األجسام الطائرة والمظالت، كان فنانا  وعالما  موسوعيا  ومصمما  تكنيكيا  قام بوضع عدد من التصاميم لبعض األج
وهو من أوائل المفكرين الذي استخدموا المنهج التجريبي الرياضي في دراسة الطبيعة ، كان ليوناردودافنشي من أوائل 

 . " شارح أرسطو العظيم" المفكرين الذين ق د روا عاليا  افكار ابن رشد ، وهو الذي اطلق عليه صفة 
 ( .م 0552 _. م 0455) جاليليو  -2

كان الكتشافاته الفلكية بواسطة تلسكوب صممه بنفسه دورا  كبيرا  في انتصار .. وهو من الرموز الخالدة في علوم الفلك 
 . "كولومبس السماء"نظرية كوبرنيكس وبرونو وأطلق عليه اسم 

بعد اكتشاف جاليليو أصبح كان إيديولوجيي الكنيسة يعتبرون البرهان على صحة نظرية كوبرنيك وبرونو مستحيال ؛ و 
لذا أصدرت الكنيسة مرسوما  بتحريم نشر أية أفكار عنها واعتبرت كل ما صدر عنها كتب .. مؤكدا  صحة هذه النظرية

التي اضطر  0566/12/06محرمة؛ إن آراء جاليليو هذه أحالته إلى محاكم التفتيش حيث جرت محاكمته الشهيرة في 
ليؤكد بعد ذلك بصوت عال وهو " البراءة"وخرج من السجن بعد هذه " أوهامه"و " ضالالته"فيها شكليا  إلى أن يتبرأ من 

 !!إنها تــــدور… إنها تدور .. يلفظ أنفاسه األخيرة 
تميزت فلسفته بمعطيات مادية في كل استنتاجاتها بالرغم من النزعة المثالية في مقدماتها التي تتبدى في نظرته ألصل 

إن اهلل خلق العالم في : " ، فعلى الرغم من قناعته بال نهائية العالم حاول تفسير بنيان الكون بقولهالمجموعة الشمسية 
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زمن معين، ووضع الشمس في مركزه، ووهب الكواكب حركتها باتجاه الشمس عندما غير في نقطة معينة حركتها من 
تالك قانونياتها الموضوعية الذاتية التي يدرسها العلم مستقيمة إلى دائرية وهنا يتوقف الفعل اإللهي حيث تتولى الطبيعة ام

 ."وحده
إلى الطبيعة التي إعتنقها عدد من  deism يعتبر جاليلو من أبرز مفكري ذلك العصر الذين صاغوا النظرة الديئية

والفلسفة فالسفة ومفكري القرنين السابع عشر والثامن عشر؛ أسهمت هذه النظرة إلى جانب أصحاب النزعة اإلنسانية 
 .في تعزيز وتطور الفلسفة العقالنية والمنهج المادي العلمي كمنطلقات أساسية لعصر النهضة( وحدة الوجود ) البانتيئية 
 

*************************************************************** 
24/5/2105 

 .. د الشافي الثقافيحيد عب. كلمة غازي الصوراني في مركز د... عن المصالحة والتهدئة 

األغلبية الساحقة من أبناء شعبنا الفلسطيني في الوطن والمنافي تستشعُر في هذه اللحظة مرارة  االنقسام  والصراع  
الداخلي  على السلطة والمصالح الفئوية بين فتح وحماس، الذي أدى إلى تفكيك وتهشيم األفكار الوطنية التوحيدية وما نتج 

لط فيها مشاعر الضياع والتوهان والقلق واإلحباط واليأس لحساب مفاهيم االنحطاط االجتماعي عنها من حالة تخت
 . واالستبداد التي ترعرعت في مجتمعنا خالل سنوات االنقسام

وفي مثل هذه األوضاع أغلقت سبل الخالص الوطني وانتقلت مسيرة  النضال الفلسطيني من حالة األزمة التي واكبت هذه 
ي أكثر من محطة  فيها، إلى حالة المأزق التي يصيُب اليوم  ُبنيان ها وقيادت ها وفكر ها السياسي، وهو مأزٌق حاد المسيرة ف

يحمُل في طياته م خاطر  أكبر من كل المحطات المأزومة  السابقة، خاصة  في ظل استمرار هذا االنقسام البشع، الذي 
يبدو أنه ينقسم ويتشظى اليوم إلى عدة مجتمعات متناثرة مجزأة ، الضفة أدى إلى تفكيك  أوصال شعبنا الفلسطيني، الذي 

في واد، ال يجمعها موقف او برنامج  0555في واد وغزة في واد آخر ومخيمات الشتات في وديان العرب و أراضي 
 .سياسي موحد

ساته التي فاقت في بشاعتها لكن يبدو أن معاناة وتضحيات وصمود شعبنا الفلسطيني في مجابهة العدو الصهيوني وممار 
كل أساليب النازية وعنصريتها وهمجيتها ، وصموده في مجابهة الحصار واإلفقار والبطالة وكل أشكال ومظاهر المعاناة 

االجتماعية واالقتصادية والنفسية وكل عوامل اإلحباط واليأس الناجمة عن االستبداد والقهر وقمع حرية الرأي والرأي 
ك ليس كافيا  لحركتي فتح وحماس إلنهاء االنقسام واستعادة الوحدة الوطنية لشعبنا ، بحيث يمكن كل ذل....االخر 

االستنتاج ، بأن كل منهما ، تقدم للشعب الفلسطيني أسوأ صورة ممكنة عن حاضر ومستقبل شعبنا الفلسطيني المحكوم ، 
ر والقمع العبثي جنبا  إلى جنب مع اإلذالل الصهيوني بصورة إكراهية ، بأدوات ومفاهيم الصراع الفئوي واالستبداد والقه

 . اليومي ألبناء شعبنا في المعابر والحواجز في مدن وقرى الضفة الفلسطينية
وفي هذه الحالة من الحصار الصهيوني واستمرار االنقسام الداخلي بات المواطن الفلسطيني محكوما  بقيود تحد من حريته 

، وبالتالي فاقدا  لدوره أو لحوافزه الذاتية لإلسهام الطوعي الحر في إطار النضال الوطني أو السياسية والفكرية والشخصية
 .التحرري من ناحية إلى جانب فقدانه لدوره على الصعيد الديمقراطي واالجتماعي والثقافي العام من ناحية ثانية

أي شعار وطني ال يمكن تحققه في ظل  أوضاع االنحطاط واليأس في غزة والميل لالستسالم لدرجة أن ما يعني أن
 .االنقسام

واإلشكالية الكبرى أن حركتي فتح وحماس ال احد منهما يعترف بالخطا، ناهيكم عن االعتذار وتصحيح األخطاء، دون 
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  .أن أعفي أحدا  من الفصائل من ضرورة االعتراف بأخطائها
حالة والعالقة بين حركتي فتح وحماس خصوصا ، وهى التي هذه الحالة من التمسك بالخطأ ونكرانه هي التى تفسر لنا ال

  .تفسر لماذا الفشل في إنهاء اإلنقسام
 .ولو إعترف كل منهما بهذا الخطأ ألمكن الوصول للمصالحة

نعم أخطأت فتح في الكثير من المواقف والقرارات في موقفها من ملف السالم والتفاوض واالعتراف بإسرائيل دون ثمن 
 .لسياسي مماث

وأخطأت في احتكارها لمؤسسات منظمة التحرير وعدم التزامها بعقد اجتماع اللجنة التحضيرية لتشكيل مجلس وطني 
جديد يضم الجميع وفق ما تم عليه االتفاق بين الجميع في بيروت، وأخطأت في احتكارها للنظام السياسي لما بعد 

 .أوسلو
من  –أطالب اإلخوة في حركة فتح والرئيس أبو مازن البدء الفوري وأخطأت في فرض اإلجراءات العقابية على غزه، و 

لغاء أية مخططات أو إجراءات عقابية إضافية -منطق وطني  .بإلغاء كل هذه اإلجراءات وا 
وأقول لإلخوة في حركة فتح نفذوا قرارات المجلس المركزي وبادروا فورا إللغاء اإلجراءات عن قطاع غزة وتعالوا مع كل 

حركة الوطنية لالتفاق على إنهاء االنقسام والبدء بتأسيس حكومة وحدة وطنية مؤقتة تشرف على االنتخابات أطراف ال
الرئاسية والتشريعي وااللتزام بدعوة اللجنة التحضيرية لالتفاق على تشكيل المجلس الوطني التوحيدي ولجنة تنفيذية 

 .جديدة
أتم منذ تأسيس حركتكم في رفض االعتراف بالمنظمة حتى عام أما اإلخوة في حركة حماس ، أقول لهم ، إنكم أخط

وخطئها أألكبر ما جرى في ( رغم موقف خالد مشغل كما أخبرني)، وأخطأتم بالوصول إلى السلطة 2115
 .والذهاب بعيدا باإلنقسام، والتحكم في أوضاع قطاع غزة 2115/حزيران/05

 .(ع قطر وتركياخاصة م)وأخطأت في تحالفاتها أإلقليميه والعربية 
 .وأخطات في ربطها المصالحة بملف الموظفين فقط على أهمية هذا الملف وضرورة حله، لكن المصالحة أهم وأكبر

ف ، وعلى حساب المصالحة، لذلك البد من المصالحة أوال  .ت.وأخطأت في إصرارها على التهدئة أوال  بعيدا  عن إطار م
  .اإلسرائيلي وسنظل نثق بالمنظمة وحركة فتح وكافة الفصائل كبوصلة واحدةألننا جميعا  ال يمكن أن نثق بالعدو 

أما  2115أقول لإلخوة في حماس إن النصر الوحيد الذي يمكنكم ان تفاخروا به هو ما حققتموه في انتخابات يناير  .
كم لو كسبتم غزة وخسرتم فهو هزيمة قاسيه لهذه الصورة ثم أقول لكم ما الذي ينفع 2115في غزة في حزيران " نصركم"

 .الوطن
 .وأخطأت في رفضها االعتراف الصريح بالمنظمة كممثل شرعي وحيد لشعبنا

دولة،  061ف والسلطة مهما اختلفنا معها، إذ ال يمكن تجاوز السلطة المعترف بها من .ت.البد من الحفاظ على م
وحدها حق عقد أية اتفاقات بخصوص مستقبل قطاع  وأمريكا وقطر واألمم المتحدة يدركون هذه الحقيقة ، الن المنظمة

غزة، لذلك البد من تحقيق المصالحة أوال ، ومن حق أي فصيل داخلها الرفض أو القبول، لكننا سنناضل معا  ضد ما 
 .يسمى بصفقة القرن أو فصل قطاع غزة عن الضفة عبر دويلة مسخ ال مستقبل لها

  :، والذي أكد على 25/5م بمضمون البيان السياسي الموقع مع الفصائل يوم في ضوء ما تقدم، فإنني أدعو إلى االلتزا
  وقف التصريحات االعالمية التوتيرية المسيئه -1
 .2105و 2100البدء باجراءات تطبيق اتفاق القاهرة  -2
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ة الوطنية ويضع الدعوة لعقد اجتماع اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني للترتيب لعقد مجلس وطني جديد يعزز الوحد -3
استراتيجة وطنية لمواجهة التحديات وفي مقدمتها صفقة ترامب التصفوية والتي بدات معالمها في قضيتي القدس وتقليص 

 .ملف خدمات الوكالة والعبث بحق العودة لالجئين
سة والتشريعي فور االتفاق على على المصالحه يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية مؤقته تشرف على االنتخابات للرئا -4

 .والوطني خالل موعد اقصاه ستة شهور
ومن حق اي فريق ان يقبل او يعترض لكن ضمن اطار ..أخيرا  ال خيار أمامنا سوى المصالحة الوطنية الشاملة أوال  

 .أو نتحول الى عبيد اذالء في بالدنا... ف .ت.الوحدة الوطنية داخل م
 

*************************************************************** 
25/5/2105 

التقاط هموم ... دروس وعبر القائد الخالد...في الذكرى الثامنة واالربعين لرحيل جمال عبد الناصر 
فهل تتعظ وتتعلم احزاب ...ومعاناة العمال والفقراء ورفع شأنهم واالرتقاء بوعيهم واالعتزاز بهم وتنظيمهم وتحريضهم

 وفصائل اليسار العربي ؟
فى بداية ثورة يوليو كان جمال عبد الناصر فى جولة بالقطار بمحافظات الصعيد، وكان القطار يقف فى كل 

محطة ويلوح عبد الناصر بيديه للناس، وفى إحدى المحطات أراد أحد عمال التراحيل أن يقول شيئا  للرئيس ولم ينجح، 
ينما أصيب األمن المرافق له بالهلع خوفا  من أن يكون داخل فألقى عليه بمنديله المحالوى، وتلقف عبدالناصر المنديل ب

، ولم يفهم أحد من الحضور رغم نمو حاسة (ورغيف عيش بتاو ... بصلة) المنديل قنبلة، وفتح الرئيس المنديل فوجد به 
حيد الذى فهم إال أن جمال عبد الناصر كان الو .. حب االستطالع ، لماذا رمى الرجل الطيب بهذا المنديل وما داخله؟

: " ماذا تعنى هذه الرسالة وأطل برأسه بسرعة من القطار واخذ يرفع صوته فى اتجاه الرجل الذى ألقى بمنديل قائال له
،وعندما وصل أسوان أصدر قانون عمال التراحيل والحد األدنى واألقصى . . "الرسالة وصلت يا أبويا ، الرسالة وصلت 

أحب أقول إن الرسالة وصلت وأننا قررنا زيادة أجر : " وم فى جماهير أسوان قال لألجور،وفى خطابه مساء ذلك الي
قرشا فقط ، كما تقرر تطبيق نظام التأمين االجتماعى والصحى على  02قرشا فى اليوم بدال من  24عامل التراحيل إلى 

تطع أحد غيره أن يكسر شفرتها ، لقد فهم جمال عبد الناصر الرسالة التى لم يس"... عمال التراحيل ألول مرة فى مصر
فالمنديل المحالوى هو رمز عمال التراحيل وهم العمال الموسميين الذين يتغربون فى البالد بحثا عن لقمة العيش وال 

سوى عيش البتاو وهو نوع من الخبز يعرفه أبناء الصعيد يصنع من الذرة مع مسحوق يجدون ما يأكلونه 
ن ابناء الشعب المصري عموما واجيال العمال والفالحين الفقراء وكل ان قسما كبيرا جدا م...الحلبة

الكادحين والمثقفين التقدميين الذين عاصروا وعاشوا مرحلة القائد الوطني التقدمي المصري العروبي 
جمال عبد الناصر يجب اال يستذكرونه او يترحمون عليه في هذه اللحظة فحسب بل ايضا عليهم 

ض لمجابهة ظالم المرحلة الراهنة وسوداويتها ليبدأوا نضالهم العنيد ضد كل واجب الصحوة والنهو 
ممارسات االرهاب وحركات التخلف والتطرف االسالموية على طريق النهوض بمصر صوب تحقيق 

المجد والخلود للقائد الراحل جمال عبد الناصر ...اهداف الثورة الوطنية الديمقراطية بافاقها االشتراكية 
 . مصر حرة عربية عاشت...
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*************************************************************** 

25/5/2105 
تحت إن ما يعرض علينا اليوم من حلول تخديرية وفق منطق ارادة العدو االمريكي االسرائيلي 

ال تسعى اال إلى تكريس  مسميات متنوعة ترفض مبدا الحديث عن حق العودة وازالة المستوطنات واالنسحاب الكامل ،
أو شرعية المحتل وشروطه المذلة ، وبالتالي فإن الحد األدنى المطلوب الذي يمكن ان .. الموقف األمريكي اإلسرائيلي 

يقبله شعبنا كنهاية اخيرة لسقف التنازالت يتلخص فيما ورد في وثيقة الوفاق الوطني ، التي يتوجب التمسك بنصوصها 
وأسسها بحيث تكون المحدد الرئيس لنضال كافة القوى السياسية الفلسطينية ليس في مجابهة  والتمترس حول بنودها

خاصة في دويالت السعودية  -التحالف الصهيوني اإلمبريالي فحسب، بل أيضا  في مجابهة الحكام الصهاينة العرب 
الوطنية التقدمية الديمقراطية العربية  األشد خطرا من الصهاينة اليهود ، وذلك عبر تضامنننا مع القوى-وقطر والخليج 

 .في نضالها من أجل اسقاط أنظمة العمالة واالستبداد في بالدنا العربية
*************************************************************** 

25/5/2105 
جاءت بية، إن هذه الحالة من الخضوع واالستتباع والتخلف ، المنتشرة اليوم في مجتمعاتنا العر 

ألشكال عديدة من  –كما هو معروف  –انعكاسا  لظروف موضوعية وذاتية تاريخية وراهنة ، فقد خضعت مجتمعاتنا 
السيطرة الخارجية التي كرست تخلفها، خاصة الحقبة العثمانية، ثم الحقبة االستعمارية، وصوال الى السيطرة االمبريالية 

خلف والتبعية وصوال  إلى خيانة وعمالة العديد من حكام العرب خاصة في التي أدت إلى مفاقمة أشكال ومظاهر الت
زالوا سببا رئيسا في افقار واذالل  السعودية والخليج او الصهاينة الجدد األشد خطرا من الصهاينة اليهود، الذين كانوا وما

واالقتصادي ومن ثم تحولها إلى ( يالطبق)شعوبنا ومجتمعاتنا العربية وخضوعها وارتهانها واحتجاز تطورها االجتماعي 
سوق استهالكي عبر اداوت كومبرادورية أوشرائح رأسمالية عير منتجة، وجدت في العالقة مع النظام االمبريالي وحليفه 
الصهيوني مالذا  آمنا  لها، يضمن مصالحها الطبقية األنانية، بمثل ما يضمن ويحمي أنظمتها السياسية الحاكمة، التي 

ظاهر وأدوات االستبداد واالستغالل والتخلف، إلى جانب دورها في مجابهة وقمع وخنق القوى والحركات كرست كل م
بالتنسيق مع –التنويرية العقالنية النهضوية عموما  ، والحركات الديمقراطية واليسارية خصوصا ، في مقابل تكريسها 

بكل تالوينها ومذاهبها وطوائفها ومفرداتها التي أوصلتنا  -يةالغيب–لما يسمى باليقينيات المطلقة  -االمبريالية األمريكية
 .إلى حالة المأزق أو االنسداد الراهن

وهذا يعني صراحة رفض الرؤية األمريكية اإلسرائيلية ، ورفض ما يسمى بصفقة القرن أو صفقة ترامب، رغم  -
وثائقهم االستسالمية ، الن قبولنا هو الخسارة الكبرى إدراكنا لموازين القوى المختلة مع العدو ، لكننا لن نقبل شروطهم أو 

أو مؤشر الضعف واالستسالم ، ورفضنا هو مؤشر القوة والصمود في وجه هذا العدو األمريكي اإلسرائيلي المتغطرس 
لرسالة التي سيرفضها شعبنا وفاء  منه .. الذي يريد ان يفرض على شعبنا إرادة القوة الغاشمة أو شرعية المحتل الغاصب 

شهدائه وجرحاه وأسراه ، والتزاما  بتواصل مسيرة النضال من أجل دولة وطنية ديمقراطية مستقلة كاملة السيادة على كل 
هذا هو الحد االدنى المطلوب كحل مرحلى على طريق استكمال النضال الوطني .. جزء من ارضنا وسماءنا ومياهنا 

ن الديمقراطية لكل سكانها، وذلك انطالقا  من وعينا لمفهوم التغيير الثوري والقومي ضد الدولة الصهيونية واقامة فلسطي
 .والديمقراطي
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*************************************************************** 

61/5/2105 
التي  يبدو أن معاناة وتضحيات وصمود شعبنا الفلسطيني في مجابهة العدو الصهيوني وممارساته

تها كل أساليب النازية وعنصريتها وهمجيتها ، وصموده في مجابهة الحصار واإلفقار والبطالة وكل أشكال فاقت في بشاع
ومظاهر المعاناة االجتماعية واالقتصادية والنفسية وكل عوامل اإلحباط واليأس الناجمة عن االستبداد والقهر وقمع حرية 

ح وحماس إلنهاء االنقسام واستعادة الوحدة الوطنية لشعبنا ، بحيث كل ذلك ليس كافيا  لحركتي فت....الرأي والرأي االخر 
كنة عن حاضر ومستقبل شعبنا الفلسطيني يمكن االستنتاج ، بأن كل منهما ، تقدم للشعب الفلسطيني أسوأ صورة مم

إلى جنب مع اإلذالل المحكوم ، بصورة إكراهية ، بأدوات ومفاهيم الصراع الفئوي واالستبداد والقهر والقمع العبثي جنبا  
  .الصهيوني اليومي ألبناء شعبنا في المعابر والحواجز في مدن وقرى الضفة الفلسطينية

وفي هذه الحالة من الحصار الصهيوني واستمرار االنقسام الداخلي بات المواطن الفلسطيني محكوما  بقيود تحد من حريته 
ه أو لحوافزه الذاتية لإلسهام الطوعي الحر في إطار النضال الوطني أو السياسية والفكرية والشخصية، وبالتالي فاقدا  لدور 

 .التحرري من ناحية إلى جانب فقدانه لدوره على الصعيد الديمقراطي واالجتماعي والثقافي العام من ناحية ثانية
*************************************************************** 

61/5/2105 
، ناهيكم عن برى أن حركتي فتح وحماس ال احد منهما يعترف بالخطأ او الخطيئةاإلشكالية الك

 . االعتذار وتصحيح األخطاء، دون أن أعفي أحدا  من الفصائل من ضرورة االعتراف بأخطائها
من نعم أخطأت فتح في الكثير من المواقف والقرارات في موقفها من ملف السالم والتفاوض واالعتراف بإسرائيل دون ث

 .سياسي مماثل
وأخطأت في احتكارها لمؤسسات منظمة التحرير وعدم التزامها بعقد اجتماع اللجنة التحضيرية لتشكيل مجلس وطني 

لما بعد  جديد يضم الجميع وفق ما تم عليه االتفاق بين الجميع في بيروت، وأخطأت في احتكارها للنظام السياسي
 .أوسلو

من  –ية على غزه، وأطالب اإلخوة في حركة فتح والرئيس أبو مازن البدء الفوري وأخطأت في فرض اإلجراءات العقاب
لغاء أية مخططات أو إجراءات عقابية إضافية -منطق وطني  .بإلغاء كل هذه اإلجراءات وا 

ع كل وأقول لإلخوة في حركة فتح نفذوا قرارات المجلس المركزي وبادروا فورا إللغاء اإلجراءات عن قطاع غزة وتعالوا م
أطراف الحركة الوطنية لالتفاق على إنهاء االنقسام والبدء بتأسيس حكومة وحدة وطنية مؤقتة تشرف على االنتخابات 
الرئاسية والتشريعي وااللتزام بدعوة اللجنة التحضيرية لالتفاق على تشكيل المجلس الوطني التوحيدي ولجنة تنفيذية 

 .جديدة
هم ، إنكم أخطأتم منذ تأسيس حركتكم في رفض االعتراف بالمنظمة حتى عام أما اإلخوة في حركة حماس ، أقول ل

والذهاب بعيدا باإلنقسام،  2115/حزيران/05، وأخطأتم بالوصول إلى السلطة ، وخطئكم أألكبر ما جرى في 2115
 .والتحكم في أوضاع قطاع غزة وتفكيك النظام السياسي والهوية الوطنية

وأخطات في ربطها (.خاصة مع عمالء امريكا حكام قطر وتركيا)اتها أإلقليميه والعربية وأخطأت حماس أيضا في تحالف
 .المصالحة بملف الموظفين فقط على أهمية هذا الملف وضرورة حله، لكن المصالحة أهم وأكبر
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 .ف ، وعلى حساب المصالحة الوطنية.ت.وأخطأت حماس في إصرارها على التهدئة أوال  بعيدا  عن إطار م
إن النصر الوحيد الذي يمكنكم ان تفاخروا به هو ما حققتموه في انتخابات يناير : لك كله أقول لإلخوة في حماس لذ

فهو هزيمة قاسيه لهذه الصورة ثم أقول لكم ما الذي ينفعكم لو كسبتم  2115في غزة في حزيران " نصركم"أما  2115
 .غزة وخسرتم الوطن

*************************************************************** 
0/01/2105 

  ....سؤال وجواب
وهي لحظة فارقة غير مسبوقه من تاريخنا الحديث والمعاصر ...في لحظة االنحطاط العربي الراهن 

جنبا الى جنب مع تزايد السيطرة االمبريالية الصهيونية  تتجلى فيها وتترسخ مظاهر التبعية والتخلف واالستبداد
ات وثروات شعوبنا بالتعاون المباشر من العمالء الكبار والصغار ممن يطلق عليهم أمراء وملوك ورؤساء ال هم على مقدر 

ألسنا بحاجة ...لهم سوى مراكمة الثروات لحساب مصالحهم الشخصية على حساب دماء االغلبية الساحقة من شعوبنا 
هي حكم هذه الطغم الحاكمة ؟ وتضع حدا الستبداد شتراكية تنالى ثورة شعبية ديمقراطية ،وطنية وقومية،بمنطلقات وافاق ا

وتبعية وخضوع قوى اليمين الكومبرادوري الليبرالي والرجعي والظالمي أواالسالم السياسي ؟ وتطال كل جوانب البنية 
ر واالستبداد واالستغالل الفوقية المجتمعية العربية بكل ما فيها من اقزام توارثوا الحكم بالعمالة واالستتباع والخيانة والقه

الجتثاثهم ودفنهم في مزابل التاريخ ؟ ثورة بقيادة احزاب وحركات طليعية ، شعبية  –امراء و ملوك ورؤساء  -والنهب
ديمقراطية يسارية الوجه واليد واللسان لتحقيق االهداف التي طال انتظار جماهير فقراء العرب لها رغم تضحياتهم الغالية 

حقيق الديمقراطية بشقيها السياسي واالجتماعي وتجاوز وانهاء التبعية ومجابهة التخلف بالرؤى العقالنية من اجلها، في ت
التنويرية وامتالك ادوات العلم والتكنولوجيا الحديثة وتحقيق التنمية المستقلة والتصنيع ومبدأ تكافؤ الفرص والتوزيع العادل 

تماعي واالقتصادي والثقافي والسياسي القادر وحده على توفير كل مقومات للثروة والدخل في اطار التطور العلمي واالج
قوة الردع لطرد وازالة الوجود االمبريالي والصهيوني من بالدنا وحل المسألة اليهودية بصورة ديمقراطية في مشهد عربي 

ط يمكن ان نتفاخر بصوت وعندها فق...نهضوي تقدمي وديمقراطي يفرض احترامه وهيبته على االعداء قبل االصدقاء 
 هل توافقونني على ذلك ؟...هذا هو المجتمع المدني الذي تريده جماهير شعوبنا ومجتمعاتنا العربية ..عال 

*************************************************************** 
0/01/2105 

 ... المنقسم المفكك بين حركتي فتح حماس" النظام السياسي" عن 
" نظام"بأنه ( عبر حكومتي فتح وحماس)أن يقال عن النظام السياسي الفلسطيني في ظل تفككه وانقسامه الراهن،  يصح

سلطة أو حكومة شكلية لحساب الحركة السياسية المهيمنة واجزتها األمنية والمدنية )السلطة أو األجهزة " دولة"السلطة أو 
سيادة، أو حكومة كما هي األعراف الدستورية الديمقراطية، خاصة بعد و ليست سلطة ذات ( العليا والوسيطة والقاعدية

عن ( 2105حتى خريف )إلى تدمير التجربة الديمقراطية، وفشل كل األطراف ( 2115حزيران )أن أدى االنقسام 
لتوصل إلى المصالحة عبر صيغة توحيد جامعة جديدة، حيث يبدو تمترس كل قطب منها حول رؤيته وحساباته في ا

السلطة طاغيا ، بحيث أدى هذا التمترس إلى إغالق الطريق في وجه الرؤية الوطنية الشاملة الملتزمة بقواعد الديمقراطية 
 . والتعددية

مع كل  –العلني والمستتر  –، عبر تحالفهم "أصحاب السلطة " وفي مثل هذه األحوال، تستشري بالطبع كل أطماع 
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الخ، تحت مظلة البرنامج … من مالية وعقارية وزراعية ومصرفية وتجارية وكبار المالكالشرائح الرأسمالية العليا األخرى 
السياسي لحكومة رام اهلل أو حكومة غزة، ومن خالل استمرار الحوار والصراع السياسي بينهما دون أي نتيجة طالما ظل 

ي االلتزام باالتفاقات المعقودة مع دولة ف وفتح على مطالبها ف.ت.التناقض السياسي بينهما قائما ، عبر تمترس قيادة م
العدو اإلسرائيلي ورفضها القبول بنصوص وثيقة الوفاق الوطني كمخرج لهذا التناقض من ناحية أو بسبب عدم التوصل 

 .من ناحية ثانية( وفق الشروط اإلسرائيلية األمريكية بالطبع )إلى تسوية سياسية 
لفلسطيني شكل ذريعة أو فرصة مواتية أدت إلى تمكين العدو اإلسرائيلي من وفي هذا الجانب نشير إلى أن االنقسام ا

تنفيذ مخططاته في الضفة الغربية، األمر الذي جعل الحديث عن الدولة المستقلة نوعا  من الوهم، ليس بسبب الموقف 
أيضا  بسبب عوامل وتراكمات  مع الفلسطينيين فحسب، بل" جادة"أو " عادلة"أو " تسوية إيجابية"اإلسرائيلي الرافض ألية 

 –الضعف والتراجع السياسي والبنيوي في حركة فتح وأجهزة السلطة التي باتت خاضعة إلى حد كبير للسياسات األمريكية 
اإلسرائيلية، وبالتالي فإن هذه األوضاع أو العوامل الداخلية والخارجية المحكومة بمنهجية أو منطق الهبوط والتراجع 

تعتبر  -كما يبدو –وفر المناخ المالئم لحركة حماس لكي تتقدم بالمزيد من التنازالت السياسية، حيث أنها السياسي، ال ت
هو تنازل جوهري لم تحصل في مقابله ( كحل مرحلي) 0555أن قبولها بإقامة دولة مستقلة على األراضي المحتلة عام 

سرائيل خصوصا   – يضمن االعتراف بها كقوة سياسية " إيجابي"موقف  على أي رد فعل أو -من الواليات المتحدة وا 
مشروعة في النظام السياسي للسلطة الفلسطينية، وهذا ما يفسر عدم استجابة حماس لألفكار المصرية والعربية والدولية 

المطروحة في إطار الحوار الفلسطيني، حيث تعاملت مع كل هذه األفكار بأسلوب جمع بين الرفض والقبول بحذر 
ي يأخذ بعين االعتبار الحفاظ على استمرار تماسكها التنظيمي والسياسي من ناحية ويسعى إلى تحقيق مزيد من إيجاب

الخطوات المؤدية إلى توسيع عالقاتها الدولية والعربية الرسمية من ناحية ثانية، تضمن تحقيق مكاسب سياسية لحركة 
خارج التوفيقية التي يبدو انها تمثل الخيار الوحيد أمامها طالما حماس، كمبرر لها في تقديم المزيد من التنازالت أو الم

ال فليس أمامها في حال استمرار رفضها سوى  بقيت حريصة على االستمرار في السلطة أو الحكم في غزة أو غيرها، وا 
 .أن تترك السلطة وتذهب إلى صفوف المعارضة من جديد

*************************************************************** 
2/01/2105 

 ......:مخاطر التطور االجتماعي العربي المشوه

اليوم ونحن في مطلع األلفية الثالثة، تتعرض مجتمعاتنا العربية، من جديد، لمرحلة انتقالية لم تتحدد أهدافها النهائية بعد، 
عليا، بكل أشكالها التقليدية والحديثة، التجارية على الرغم من مظاهر الهيمنة الواسعة للشرائح والفئات الرأسمالية ال

والصناعية والزراعية، والكومبرادورية والبيروقراطية الطفيلية، التي باتت تستحوذ على النظام السياسي، وتعوق أي  تحول 
يسها لمظاهر ديمقراطي حقيقي في مساره، عبر اندماجها الذيلي التابع للنظام الرأسمالي المعولم الجديد من جهة، وتكر 

التبعية والتخلف واالستبداد األبوي على الصعيد المجتمعي بأشكاله المتنوعة من جهة أخرى، من خالل التكيف والتفاعل 
بين النمط شبه الرأسمالي الذي تطور عبر عملية االنفتاح والخصخصة خالل العقود الثالثة الماضية، وبين النمط القبلي 

يعي، الذي ما زال سائدا  برواسبه وأدواته الحاكمة أو رموزه االجتماعية ذات الطابع التراثي العائلي، شبه اإلقطاعي، الر /
  .التقليدي الموروث

إن مخاطر هذا النمط المشوه من العالقات االقتصادية تنعكس بالضرورة على العالقات االجتماعية العربية بما يعمق 
الثراء «معا ، خاصة مع استشراء تراكم الثروات غير المشروعة، وأشكال األزمة االجتماعية، واتساعها األفقي والعامودي 
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كنتيجة مباشرة لسياسات االنفتاح والخصخصة، والهبوط بالثوابت السياسية واالجتماعية الوطنية، التي وفرت » السريع
ها، حيث يتحول الفرد مقومات ازدهار اقتصاد المحاسيب وأهل الثقة، القائم على الصفقات والرشوة والعموالت بأنواع

العادي الفقير إلى مليونير في زمن قياسي، وهذه الظاهرة شكلت بدورها، المدخل الرئيسي لتضخم ظاهرة الفساد بكل 
أنواعه، في السياسة واالقتصاد واإلدارة والعالقات االجتماعية الداخلية، بحيث تصبح الوسائل غير المشروعة، هي 

أهل الثقة أو المحاسيب، بعيدا  عن أهل الكفاءة والخبرة، ودونما أي اعتبار هام للقانون القاعدة في التعامل ضمن إطار 
العام والمصالح الوطنية، مما يحول دون ممارسة الحد األدنى من مفهوم المجتمع المدني أو تطبيقاته السياسية بحكم 

 .استعمال االستبداد الناجم عن استفحال الفساد
ليس الخطر الناجم عن هذه الظواهر فحسب، بل أن  -كحد أدنى–مسؤولية، أو بالتأمل و مما هو جدير بالحس بال

تصبح هي القاعدة التي تحكم أو تحدد مسار  العالقات االجتماعية والسياسية في مجتمعاتنا العربية وطبيعتها، حينئذ 
اك، وتوجيهها وفق قواعد إدارة األزمة الفساد هي التي تملك السيطرة على دفة القيادة في هذا البلد أو ذ» مؤسسة«تصبح 

باألزمة، وهنا ينتقل الحس بالمسؤولية، إلى ضرورات التغيير الديمقراطي المطلوب في مواجهة هذا الوضع المأزوم، الذي 
تفرضه طبيعة أزمة التحرر الوطني والقومي، بحكم أنها تعبير عن أزمة هذا التطور المشوه الذي فرضته حالة التبعية 

تصبح الطبقة المسيطرة أو نظامها في تناقض بين «بحيث –وية لإلمبريالية، حسب تعبير المفكر الشهيد مهدي عامل البني
، حيث بات (و النتيجة واحدة)السير في منطق الحركة التحررية الديمقراطية، وهو منطق معاد  لها، وبين السير ضده 

في تناقض مع مصالحها الطبقية، فيقتضى بالتالي ( و النظامأو التحالف أ)السير في منطق التحرر يضع هذه الطبقة 
بضرورة زوال سيطرتها الطبقية، وكذلك األمر بالنسبة لسيرها ضد منطق الحركة التحررية حيث تفقد هذه الطبقة التي هي 

  .(0)»البورجوازية الكولونيالية كل مبرر لوجودها في موقع القيادة
وازاة هذه األحوال والمتغيرات االقتصادية واالجتماعية المحلية الداخلية المأزومة، ولكن اإلشكالية الكبرى، أنه في م

، إلى الخلف بصورة مريعة، (وهي أهم مكونات المجتمع المدني)تراجعت أحزاب وقوى التغيير الديمقراطي في بلداننا 
إنتاج صيغة معرفية، سياسية اقتصادية بلورة أو  -حتى اللحظة–وبخاصة القوى القومية واليسارية منها، التي لم تستطع 

اجتماعية، علمية وواقعية، قادرة على رسم مستقبل المجتمع العربي والخروج من أزمته، وقد ترك هذا التراجع آثاره الضارة 
الى في أوساط الجماهير ووعيها العفوي، التي وجدت في الحركات السياسية الدينية مالذا  وملجأ يكاد يكون وحيدا ، يدفعها 
ذلك نزوعها الى النضال ضد العدو الرئيسي إسرائيل والواليات المتحدة األمريكية من جهة، والنضال من أجل الخالص 

 .من كل مظاهر المعاناة والحرمان والفقر ومواجهة الظلم الطبقي واالستبداد السياسي الداخلي من جهة أخرى
العولمة وثورة العلم والمعلومات واالتصال، يشهد مجتمعنا العربي ففي هذا الزمن الذي يعيش فيه العالم، زمن الحداثة و 

عودة الى الماضي عبر تجديد عوامل التخلف فيه، لم يعرف مثيال  لها في تاريخه الحديث منذ مائة عام أو يزيد، فهو الى 
صف اليوم بحق على أنه جانب ترعرع األنماط القديمة القبلية والحمائلية والطائفية، واألصولية والتعصب الديني، يو 

مجتمع شديد التنوع في بنيته وانتماءاته االجتماعية، أبوي، يعاني النزعة االستبدادية على مختلف الصعد، مرحلي، «
انتقالي، تراثي، تتجاذبه الحداثة والسلفية، شخصاني في عالقاته االجتماعية يعيش حتى الوقت الحاضر مرحلة ما قبل 

 يتبع(. ..... 2)»ولوجية، وبالتالي مرحلة ما قبل الحداثةالمرحلة الصناعية والتكن
 .645ص-0551-بيروت-الطبعة الثالثة-دار الفارابي-النظرية في الممارسة السياسية–مهدي عامل  -1

 .05ص-2111تموز -بيروت–مركز دراسات الوحدة العربية –المجتمع العربي في القرن العشرين –حليم بركات . د -2
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*************************************************************** 
6/01/2105 

، في هذا الزمن الذي يعيش فيه العالم، زمن الحداثة والعولمة وثورة العلم والمعلومات واالتصال
ئة يشهد مجتمعنا العربي عودة الى الماضي عبر تجديد عوامل التخلف فيه، لم يعرف مثيال  لها في تاريخه الحديث منذ ما
عام أو يزيد، فهو الى جانب ترعرع األنماط القديمة القبلية والحمائلية والطائفية، واألصولية والتعصب الديني، يوصف 

حليم بركات بحق على أنه مجتمع شديد التنوع في بنيته وانتماءاته االجتماعية، أبوي، يعاني النزعة .كما يقول د؛اليوم 
، انتقالي، تراثي، تتجاذبه الحداثة والسلفية، شخصاني في عالقاته االجتماعية االستبدادية على مختلف الصعد، مرحلي

 .يعيش حتى الوقت الحاضر مرحلة ما قبل المرحلة الصناعية والتكنولوجية، وبالتالي مرحلة ما قبل الحداثة
*************************************************************** 

6/01/2105 
لسطيني شكل ذريعة أو فرصة مواتية أدت إلى تمكين العدو اإلسرائيلي من تنفيذ االنقسام الف

في الضفة الغربية، األمر الذي جعل الحديث عن الدولة المستقلة نوعا  من الوهم، ليس بسبب الموقف  مخططاته
يضا  بسبب عوامل وتراكمات مع الفلسطينيين فحسب، بل أ" جادة"أو " عادلة"أو " تسوية إيجابية"اإلسرائيلي الرافض ألية 

 –الضعف والتراجع السياسي والبنيوي في حركة فتح وأجهزة السلطة التي باتت خاضعة إلى حد كبير للسياسات األمريكية 
هجية أو منطق الهبوط والتراجع اإلسرائيلية، وبالتالي فإن هذه األوضاع أو العوامل الداخلية والخارجية المحكومة بمن

تعتبر  -كما يبدو –ر المناخ المالئم لحركة حماس لكي تتقدم بالمزيد من التنازالت السياسية، حيث أنها السياسي، ال توف
هو تنازل جوهري لم تحصل في مقابله ( كحل مرحلي) 0555أن قبولها بإقامة دولة مستقلة على األراضي المحتلة عام 

سرائيل خصوصا   – يضمن االعتراف بها كقوة سياسية " إيجابي"وقف على أي رد فعل أو م -من الواليات المتحدة وا 
مشروعة في النظام السياسي للسلطة الفلسطينية، وهذا ما يفسر عدم استجابة حماس لألفكار المصرية والعربية والدولية 

المطروحة في إطار الحوار الفلسطيني، حيث تعاملت مع كل هذه األفكار بأسلوب جمع بين الرفض والقبول بحذر 
يأخذ بعين االعتبار الحفاظ على استمرار تماسكها التنظيمي والسياسي من ناحية ويسعى إلى تحقيق مزيد من إيجابي 

الخطوات المؤدية إلى توسيع عالقاتها الدولية والعربية الرسمية من ناحية ثانية، تضمن تحقيق مكاسب سياسية لحركة 
رج التوفيقية التي يبدو انها تمثل الخيار الوحيد أمامها طالما حماس، كمبرر لها في تقديم المزيد من التنازالت أو المخا

ال فليس أمامها في حال استمرار رفضها سوى  بقيت حريصة على االستمرار في السلطة أو الحكم في غزة أو غيرها، وا 
 .أن تترك السلطة وتذهب إلى صفوف المعارضة من جديد

*************************************************************** 
6/01/2105 

مليارات دوالر لإلغاثة واالعمار، وانشاء محطتي تحلية  9قطاع غزة بحاجة ماسة إلى حوالي 
مليون متر مكعب من المياه العذبة سنويا ، إلى جانب إنشاء محطات لمعالجة  41في القطاع بطاقة ال تقل عن  للمياه

 441حوالت جديدة بما يضمن تلبية حاجة القطاع من التيار الكهربائي البالغة المياه العادمة، ومحطة للكهرباء وتوريد م
لكن مؤتمر الدول المانحة لم يأخذ . ميغاوات وبالتالي االستغناء عن التيار الكهربائي الوارد من دولة العدو االسرائيلي

 .جة المياه العادمةعالبعين االعتبار أولويات القطاع وحاجته للمياه العذبة والتيار الكهربائي وم
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ليس معنيا  بمعاناة شعبنا في قطاع غزة، إلى جانب إدراكنا أن أموال الدول "الدول المانحة " بالطبع ، إنني أدرك أن مؤتمر
المانحة ليست أمواال  خيرية أو إنسانية، بل هي مشروطة سياسيا  بالتوافق مع مصالح الدولة الصهيونية انعكاسا  للموقف 

 .األمريكي
ذا يعيدنا إلى الموقف الرسمي العربي، خاصة السعودية والخليج، القادر على تأمين كافة المبالغ المطلوبة إلعمار وه

من الناتج المحلي اإلجمالي ( نصف بالمائة ما يعادل ستة مليارات دوالر% ) 2/0قطاع غزة وهي في تقديرنا ال تتجاوز 
والسعودية والخليج خصوصا ، تعيش حالة من التبعية والخضوع واالرتهان لكن بلدان النظام العربي عموما ، . لتلك الدول

 .للنظام االمبريالي، األمر الذي يجعل من هذه األنظمة أعداء  لشعبنا وقضيتنا
بكل ألم ــ إلى تقصير رجال األعمال الفلسطينيين في الشتات بالنسبة لدعم  –وفي هذا السياق، ال بد لي من أن أشير 

 !مليار دوالر 51وتخفيف الثمن السياسي، رغم أن ثرواتهم حسب العديد من التقديرات تتجاوز الـ  خطة اإلعمار
*************************************************************** 

5/01/2105 
 ... حيدر عبد الشافي.عاما على رحيل القائد الوطني د 11.

حسب، بل نفتقد أيضا  قيم الحرية والديمقراطية، وقيم الحق والعدل والخير والنظام في ذكراه الحادية عشر ال نفتقده وجودا  ف
واحترام اآلخر ونظافة اليد واللسان والتواضع والشجاعة في الموقف، وقبل كل شيء نفتقد االخالق كقيمة طالما كان 

ف فصائل وأحزاب الحركات الوطنية في لتحقيق أهدا -إلى جانب الديمقراطية والنظام –يرددها باعتبارها شرطا  أساسيا  
النقسامات فلسطين، بدونه لن تتقدم خطوة واحدة إلى األمام إن لم تتعرض لمزيد من التراجعات واألزمات والصراعات وا

  .كما هو حالنا اليوم
نملك إال ان  حيدر، ال.في رحاب الذكرى الحادية عشر لرحيل المناضل الوطني الوحدوي، االخالقي الديمقراطي النبيل د

نكون أوفياء له ولمبادئه مستلهمين الدروس والعبر من سيرته لكي نطرق أبواب الحوار الموضوعي الجريء الذي بات 
اليوم حاجة أكثر من ملحة في واقعنا السياسي المجتمعي الفلسطيني والعربي المنحط الراهن، وصوال  إلى خلق الحوافز 

كفيلة، من خالل رؤى وبرامج وطنية وديمقراطية وحدويه نقيضه لالنقسام ولالنحطاط المعرفية والسياسية واالجتماعية ال
 .واالستبداد والخضوع والتخلف والتبعية

*************************************************************** 
5/01/2105 

لت العتبارات ذاتية عاجزة القوى اليسارية الفلسطينية المعنية بوالدة التيار الوطني الديمقراطي مازا
 .وقاصرة عن تحقيق هذا الهدف

*************************************************************** 
5/01/2105 

  .. أنعي المناضل والمفكر الماركسي الديمقراطي الرفيق والصديق العزيز سالمه كيله

 .المجد والخلود لروحه وذكراه
*************************************************************** 

5/01/2105 
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فإنها  -كما هو حالنا اليوم–السياسة إذا ما أّدت إلى إضعاف وتفكيك الشعب والمجتمع والنظام 
 .تتحول إلى سياسة منحطة ال أخالقية

*************************************************************** 
5/01/2105 

، زق الفلسطيني الراهن من كافة القوى اليسارية والديمقراطية العمل لتخطي الخلليستدعي المأ
بما . الذي حكم ممارسة المعارضة السياسية، إلى دور الرافعة وحامل مشروع التيار او البديل الوطني الديمقراطي المنشود

مرتبط ارتباطا وثيقا بمنظمة التحرير هو تعبير عن مشروع وطني تحرري واجتماعي ديمقراطي إيجابي في جوهره ومظهره 
طارا  وطنيا  تعدديا  لشعبنا الفلسطيني  .الفلسطينية ومواثيقها كممثل شرعي ووحيد، وا 

*************************************************************** 
5/01/2105 

كلت نقيضًا أدى االنقسام إلى تكريس أوضاع سياسيٍة واجتماعية في قطاع غزة خصوصًا ش
 .للتحرر الوطني والتطور االجتماعي الديمقراطي

*************************************************************** 
5/01/2105 

ما الذي انجزته الحركات : بسؤال -بهدف المراجعة والنقد الجاد  -البد من مواجهة انفسنا 
وط والتفكيك وصوال  إلى االنقسام الذي كان ومازال مكسبا  صافيا  ال شيء سوى مزيد من الهب السياسية الفلسطينية؟

 ...للعدو اإلسرائيلي
*************************************************************** 

5/01/2105 
، ألنها أن يأتي الخطر والتهديد من دولة االحتالل وسياستها االستعمارية واالستيطانية أمر مفهوم

لكن ، إنجاز المشروع الوطني على أرض فلسطين سيكون على حساب المشروع الصهيوني وتطلعاته التوسعية تدرك بأن 
األكثر خطورة من ذلك هو التدمير الذاتي للمشروع الوطني، الناجم عن االنقسام واستمرار الصراع على السلطة 

  .والمصالح الفئوية بين حركتي فتح وحماس
*************************************************************** 

5/01/2105 
 : بعض الجوانب المنهجية في إستراتيجية المواجهة

إن طبيعة ومضامين التحوالت والتغيرات والسمات النوعية والتناقضات التي تعبر عنها المرحلة الجديدة ، تستدعي 
المخاطر التي تهدد راهن ومستقبل قضيتنا السياسية وتفرض خطة للمواجهة، تنسجم مع عمق وشمولية ونوعية التحديات و 

  .والمجتمعية
وتكتيكيا، فهي عملية بناء بمعنى االنطالق نحو أنماط _ استراتيجيا _ والمواجهة بهذا المعنى تكتسي طابعا شموليا 

والجذب على وأساليب وطرائق وأشكال تنظيم وممارسة نضالية تحمل ديناميات التجدد والقدرة على إعادة التحشيد 
  .الوطني وعالقته الجدلية بالبعد القومي في إطار الكتلة التاريخية المقترحة الصعيد
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  :وعلى هذا الصعيد من الهام التنبه إلى بعض الجوانب المنهجية في إستراتيجية المواجهة
، عبر الدعوة إلى تأسيس بحكم طبيعة المواجهة وشموليتها، فإن الضرورة تقضي إعطائها طابعا مجتمعيا شامال : أوال 

الكتلة التاريخية، فالعدو الصهيوني يواجهنا بطاقة المجتمع الصهيوني بكامله، عدا عن الدور االستراتيجي الذي تلعبه 
اإلمبريالية العالمية وخاصة األمريكية، في موازاة أوضاع الهبوط واالنقسام السياسي وأوضاع التردي االجتماعي الذي 

 .أشرنا إليه
اطا بهذا العنوان يصبح مطلوبا إعادة صياغة التعامل مع الجماهير وفق خصوصية كل تجمع فلسطيني، وفق الرؤية ارتب

الوطنية العامة الواردة في مضمون برنامج الكتلة التاريخية، وبما يؤمن استثمار طاقات الجماهير السياسية والكفاحية 
 .إلخ...ونيةوالنقابية والعلمية والثقافية واالقتصادية والقان

وزماني، أي أنها عملية تتراكم وتنضج مقدماتها وآلياتها عبر _ المواجهة المجتمعية الشاملة، ذات بعد تاريخي : ثانيا 
صيرورة سيكون لعامل الزمن دوره الفعال فيها، ادراكا  منا بأن عملية المواجهة للمشاريع التصفوية والصراع مع العدو 

  .ة طويلة المدى نؤمن ايمانا  عميقا  بحتمية انتصار شعبناالصهيوني ، هي عملية نضالي
مسألة منهجية ثالثة يجب التوقف أمامها وهي ضرورة إيجاد الترابط الفعال والعميق ما بين البرنامج السياسي : ثالثا 

مرحلة الجديدة من التحرري، والبرنامج االجتماعي، إذ أن هذا العنوان هو أحد المداخل والمقدمات الضرورية لمجابهة ال
  .أجل التحرير والبناء االجتماعي والديمقراطي

إن تحقيق هذا الجانب الحيوي يشكل األساس الذي يضمن للكتلة التاريخية المقترحة ، االرتكاز إلى قاعدة شعبية فاعلة 
  .المطلبي الداخلي ونشيطة، هي الضمانة للنجاح على صعيد المواجهة الوطنية ببعديها التحرري النضالي والديمقراطي

*************************************************************** 
01/01/2105 

، ضرورة إيجاد الترابط الفعال والعميق ما بين البرنامج السياسي التحرري، والبرنامج االجتماعي
نوان هو أحد المداخل والمقدمات كمهمة اولية ورئيسية من مهمات احزاب وفصائل اليسار الفلسطيني ،إذ أن هذا الع

  .الضرورية لمجابهة المرحلة الراهنة من أجل تحقيق اهداف النضال التحرري والبناء االجتماعي والديمقراطي
إن تحقيق هذا الجانب الحيوي يشكل األساس الذي يضمن توفير عوامل بلورة وتحقق الكتلة التاريخية المرتكزة إلى قاعدة 

، باعتبارها من اهم الضمانات التي توفرسبل النجاح على صعيد المواجهة الوطنية ببعديها التحرري شعبية فاعلة ونشيطة
  .النضالي والديمقراطي المطلبي الداخلي

*************************************************************** 
01/01/2105 

 ... ي العربيالعلمانية في مجابهة التخلف واالنحطاط السياسي االجتماع

". ما لم تقترن بثورة في العقليات –وفي العالم اإلسالمي بشكل أعم  –إن العلمانية لن يكتب لها النجاح في العالم العربي 
الديمقراطية : ففي صندوق الرأس، وليس فقط في صندوق االقتراع، يمكن أن نشق الطريق إلى الحداثة بركيزتيها األخريين

 .والعقالنية
تفسيرنا الوضاع ومظاهر التخلف والتبعية واالستبداد في المجتمعات العربية، ال يعود بصورة مباشرة على  ولذلك فإن

بطبيعة التطور االجتماعي المشوه  إلى عوامل داخلية ترتبط -وبشكل رئيسي-اإلمبريالية فحسب، بقدر ما يعود أيضا  
ة في النظام العربي، التي تعمل على تكريس مظاهر التخلف الحاكم" الطبقات"تاريخيا  وراهنا  من جهة، إلى جانب دور 
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حفاظا  على مصالحها، وذلك عبر نشر التدين الشكلي وتعليمه في مدارس وجامعات الدول العربية من جهة ثانية، حيث 
لعامة وفي نالحظ انه ليس هناك من دولة عربية واحدة ال تجعل من التعليم الديني تعليما  إلزاميا  في جميع المدارس ا

على الطالبات في ( الجلباب والحجاب)جميع المراحل التعليمية بال استثناء، إلى جانب فرض الزي المدرسي المتخلف 
المدارس الجامعات، مع كل ما يترتب على ذلك من اجحاف تمييز أو إذالل بحق المرأة، واألنكى من ذلك إن الدول 

أو ديمقراطيين متخرجين من كليات الفلسفة والعلوم اإلنسانية " منينمتعل"العربية، توكل التعليم ال إلى مدرسين 
واالجتماعية، بل إلى خريجي المعاهد الدينية وكليات الشريعة والجامعات الدينية ذات المنزع الرجعي أو التقليدي الخالص 

 .التي ترفع لواء المحافظة والسلفية، وتتنكر حتى لحركات اإلصالح والتنوير الديني
ال تزال في جميع البلدان العربية محدودة  –التي هي المدماك األول في بناء الحداثة  –أي حال ، إن حرية العقل على 

السقف بعدم الجهر بعدم اإليمان، ومع أن كثرة من الدساتير العربية تنص على حرية الرأي، فإن القوانين السارية المفعول 
 .الجرائمال تزال تعتبر جريمة الرأي واحدة من أفدح 

باتت ضرورة مصيرية في بالدنا  –ولو في مستقبل غير منظور بعد-لكن، على الرغم من كل ما تقدم، فإن العلمانية 
في عالم أقلعت جميع قاراته صوب الديمقراطية والعلمانية، بقينا نراوح في أوضاع الجمود  -كعرب-العربية، إذ أننا 

فاء نحو قرون وسطى جديدة، وتلك بالطبع مهمة قوى التغيير الديمقراطية والتخلف ، فما لم يتقدم فإنه مهدد باالنك
اليسارية، شرط أن تطرد من داخلها كافة مظاهر التخلف الفكري، لكي تبدأ باستنهاض ذاتها، وانتاج ثقافتها من خالل 

 .الممارسة، في مواجهة عملية إعادة التديين الشكلية المستشريه اليوم في مجتمعاتنا العربية
*************************************************************** 

00/01/2105 
في صندوق الرأس، وليس فقط في صندوق االقتراع، يمكن أن نشق الطريق إلى الحداثة بركيزتيها 

 .الديمقراطية والعقالنية: األخريين
*************************************************************** 

00/01/2105 
ال تزال في البلدان العربية ممنوعة بقوة  –وهي المدماك األول في بناء الحداثة  –إن حرية العقل 

 استبداد االنظمة ومصالحها الطبقية
*************************************************************** 

00/01/2105 
ربي ما لم تقترن بثورة في العقليات تمهد للثورة العلمانية لن يكتب لها النجاح في العالم الع

 .الوطنية الديمقراطية بافاقها االشتراكية
*************************************************************** 

00/01/2105 
على الرغم من أن معظم الدساتير العربية تنص على حرية الرأي، فإن القوانين السارية ال تزال 

 .رأي الحر واحدة من أفدح الجرائمتعتبر ال
*************************************************************** 
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21/21/1122 

” الجمود العقائدي“على امتداد التاريخ اإلسالمي، ظل العقل يعيش محنًا متتالية، وصراعًا مع 
وصيين وسندان السلطان الذي يرى في هؤالء كما ظل معتنقو العقل بين مطرقة الفقهاء النص لتفسير النص الديني،

منذ محنة المعتزلة التي فقد فيها العقل والتفسير العقالني للنصوص . الفقهاء دعامته األساسية في تسويغ قراراته وأحكامه
هن من الدينية والتراثية أهم تجربة كانت تؤشر الى مرحلة متقدمة في تطور الفكر العربي ونهضته، وصوال الى الزمن الرا

إرهابية تغزوالمجتمعات العربية واإلسالمية،  انبعاث أقصى أشكال الموروث المتخلف فكريا  وسياسيا ، والمترجم في حركات
عملية التصفية التاريخية لإلعتزال التي “ظل العقل هدفا  للقوى المناهضة للتقدم والنهضة العربية واإلسالمية، فلقد جرت 

لى إلغاء االستقاللية النسبية التي كان أقر له بها المعتزلة، انتهت إلى إعالن إقالة العق ل في الحضارة العربية اإلسالمية وا 
لى محاصرة كل انفتاح وكل نزوع عقلي إلى الجديد تحت شعار محاربة البدعة الذي ساد بال منازع على امتداد القرنين  وا 

المفكر العربي )” المية إلى سرداب ليل االنحطاط الطويلالسابع والثامن الهجريين، وكان مدخل الحضارة العربية واالس
 . (دار الساقي -0هرطقات-السوري جورج طرابيشي 

*************************************************************** 
02/01/2105 

ينية تشهد قضيتنا الفلسطينية اليوم انقسامًا نوعيًا غير مسبوق في تاريخ الحركة الوطنية الفلسط
ف وفتح من مضامينها من جهة وهوية اإلسالم السياسي التي نمت .ت.أفرغتها القيادة المتنفذة في م عبر هوية وطنية

بقوة في ظل انحسار وتراجع دور القوى الوطنية واليسارية خصوصا  من جهة ثانية والذي ما كان ليوجد لوال تخلف تسبب 
 . إنتاج تخلفنا-ونعيد  -أعدنا في تفاوت وفجوة تعني إعادة إنتاجهما إننا 

لتفسير ما  ،(بمنهجية عقالنية مستنيرة وديمقراطية) من هنا كانت أهمية المراجعة النقدية واستعادة المبادرة فكريا  وتنظيميا  
حدث وتقديم أطروحة صائبة ألسئلة مطروحة وفراغ ذهني يخطئ من يظن أن العدو ال يحاول سده بأطروحة فكرية 

حال هذه فإن المراجعة الجادة ومن ثم تكريس وتعميق وعي الرفاق بأطروحتنا الفكرية الماركسية، ليست ترفا  فاسدة، وال
كما يتوهم البعض، بل ضرورة ال غنى عنها في معركة فكرية مشتعلة، هي جزء ال يتجزأ من الحرب الشاملة التي شنها 

العربي، لتكريس فكرة الهزيمة نظريا  ونفسيا  بعد صناعتها  ويشنها العدو الصهيوني اإلمبريالي وتابعه النظام الرسمي
 .عمليا  

*************************************************************** 
02/01/2105 

بمنهجية عقالنية مستنيرة ) أهمية المراجعة النقدية واستعادة المبادرة فكريًا وتنظيميًا 
اجبة على كافة فصائل وحركات اليسار لتفسير ما حدث من تراجعات وانهيارات ضرورة أكثر من ملحة وو ،(وديمقراطية

ال ( الوطني والطبقي ) وفشل ، ومن ثم تقديم أطروحة صائبة ألسئلة مطروحة وفراغ ذهني يخطئ من يظن أن العدو 
 .يحاول سده بأطروحات فكرية فاسدة

*************************************************************** 
02/01/2105 
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لتفسير  إن المراجعة النقدية الجادة من كافة فصائل اليسارللتجربة النضالية السابقة بكل محطاتها
صائبة ألسئلة (وطنية تحررية وديمقراطية ) ما حدث من تراجعات وانكسارات ومن ثم تقديم رؤى وبرامج وأطروحات 

بل ضرورة ال غنى عنها في معركة سياسية فكرية مشتعلة، هي جزء ال مطروحة بالحاح، ليست ترفا  كما يتوهم البعض، 
يتجزأ من الحرب الشاملة التي شنها ويشنها العدو الصهيوني اإلمبريالي وتابعه النظام الرسمي العربي، لتكريس فكرة 

 .الهزيمة نظريا  ونفسيا  بعد صناعتها عمليا  
*************************************************************** 

02/01/2105 
لن يكون الكفاح الوطني التحرري والديمقراطي الشعبي الجماهيري مجديًا، إال إذا كان كفاح 

 .مواطنين حررت إرادتهم وعقولهم
*************************************************************** 

06/01/2105 
باتت القاعدة  تزايدت تراكماتها منذ ما بعد االنقسام، بسبب مظاهر القلق واإلحباط واليأس التي

محكومة إلى حد كبير لالحتياجات والمتطلبات الحياتية وسبل العيش المرتبطة بكال  -في الظروف الراهنة–الجماهيرية 
ر واألهداف الحكومتين في رام اهلل وغزة، ما يعني تراجع الوالء للوطن والنضال الوطني التحرري، ومن ثم تراجع األفكا

 .الوطنية التوحيدية في الذهنية الشعبية في أوساط فقراء شعبنا لحساب لقمة العيش
*************************************************************** 

06/01/2105 
بلورة رؤيتنا الوطنية والقومية التقدمية الديمقراطية مرهونة بوعينا وبنضالنا لالنتصار على أزمة 

 رنا وواقعنافك
*************************************************************** 

05/01/2105 
 . هزيمة انظمة وادوات القمع واالستبداد الداخلي في بالدنا شرط أول لنهوض وتحرر شعوبنا
*************************************************************** 

05/01/2105 
تتلقى ضربات العدو الصهيوني وتكتم احزانها وتودع شهداؤها وتحنو على جرحاها  غزة الصامدة

 .. يا وحدي..وتحتضنهم وحدها لكن كبرياؤها يمنعها من الصراخ 
*************************************************************** 

05/01/2105 
فككت األفكار الوطنية التوحيدية في بسبب االنقسام تراجع النضال الوطني ومن ثم تراجعت وت

 .أوساط فقراء شعبنا لحساب لقمة العيش
*************************************************************** 
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05/01/2105 
، أو في نضالنا وصراعنا الطبقي  سواء في نضالنا التحرري ضد التحالف االمبريالي الصهيوني

ي، فان مجتمعنا الفلسطيني ومجتمعاتنا العربية بحاجة ماسة إلى مهماز يتقدم بها نحو الديمقراطي االجتماعي الداخل
الحداثة بكل مفرداتها ومفاهيمها العقالنية المتمثلة في حرية الفرد وحرية الرأي والمعتقد والكتابة تجسيدا لمفهومي المواطنة 

ندخل الى رحاب الحداثة بما تعنيه من مفاهيم الحرية والديمقراطية وهي وجوه لعملة واحدة ، وبدون ذلك لن نستطيع أن 
 .والنهوض ونحن عراه ، متخلفين وتابعين ومهزومين ومقهورين تحكمنا أنظمة االستبداد والقمع

*************************************************************** 
05/01/2105 

ا نحو الحداثة بكل مفرداتها ومفاهيمها خاصة مجتمعاتنا العربية بحاجة ماسة إلى مهماز يتقدم به
 المواطنة وحرية الفرد وفصل الدين عن الدولة

*************************************************************** 
05/01/2105 

لكن ...غزة الصامدة تتلقى ضربات العدو الصهيوني وتكتم احزانها وتودع شهداؤها وحدها 
 .. يا وحدي..ن الصراخ كبرياؤها يمنعها م

*************************************************************** 
05/01/2105 

الصراع على السلطة والمصالح الفئوية بين حركتي فتح وحماس وصوال الى لحظة االنقسام شكل 
 نقيضًا الهداف التحرر الوطني والتطور االجتماعي
*************************************************************** 

05/01/2105 
ال خيار أمام شعبنا وكافة الفصائل سوى المسارعة الى اعالن االلتزام بالمصالحة وفق اتفاقي 

 .ودون ذلك مزيدا من الكوارث 8100/8107القاهرة 
*************************************************************** 

05/01/2105 
تي الخطر والتهديد من العدو الصهيوني االمريكي أمر مفهوم لكن األكثر خطورة من ذلك هو أن يأ

 . التدمير الذاتي للمشروع الوطني
*************************************************************** 

05/01/2105 
ر حرية الرأي والعقيدة في اطاالكفاح الفلسطيني ضد العدو الصهيوني من جهة والنضال الديمقراطي 

من اجل انهاء االنقسام البغيض واستعادة الوحدة الوطنية التعددية من جهة ثانية ، لن يكون اي منهما ُمجديا  ، إال إذا 
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بداعهم، فال معنى وال قيمة أو مصداقية ألي نضال وطني  كان كفاح ونضال مواطنين ُحّررت إرادتهم وعقولهم وأقالمهم وا 
  .في ظل االنقسام سياسي أو كفاحي

*************************************************************** 
05/01/2105 

 . ال معنى وال قيمة أو مصداقية ألي شعار وطني سياسي أو كفاحي في ظل االنقسام وظالمه
*************************************************************** 

21/01/2105 
 ....الملحة العادة النظر في شعار الحل المرحلي الضرورة

في كافة المنطلقات السياسية التي ارتبطت بشعار الحل  -بمنهجية موضوعية وعميقة–تتبدى الضرورة إلعادة النظر 
المرحلي ، وصوال  إلى النضال من أجل تحقيق هدف دولة فلسطين الديمقراطية العلمانية ، الذي يتوجب اليوم أن يكون 

فا  استراتيجيا  لكافة قوى التحرر العربية عموما  وللقوى اليسارية الديمقراطية في فلسطين بشكل خاص ، دون أن يعني هد
ذلك تقويضا  أو تأجيال  لعملية النضال والمقاومة بكل أشكالها ضد العدو ، آخذين بعين االعتبار مسألة جوهرية 

والعربي أن تتبناها للخروج من هذا المأزق الذي وصلنا إليه، والذي  عية يتوجب على كافة قوى اليسار الفلسطينيوموضو 
 :يتمثل في محددين رئيسيين يتصارعان لتحقيق هدفهما

يتمثل في قوى اليمين الكمبرادوري البيروقراطي ممثال  في السلطة الفلسطينية وفي معظم األنظمة العربية وأحزابها : األول
  .الحاكمة

تيار الديني أو على وجه الدقة اإلسالم السياسي الذي ال يختلف من حيث جوهره الطبقي عن هو ال: والمحدد الثاني
الخالفة أو "المحدد األول، إلى جانب ما يمثله من تكريس للتخلف والتبعية ، وما يزعمه من تحقيق الهوية اإلسالمية باسم 

 ."األمة اإلسالمية
استنفار  -على األقل نظريا  في هذه المرحلة-العلمانية هو حديث يستدعيوبالتالي فإن حديثي عن حل الدولة الديمقراطية 

برنامج يستجيب لمعطيات وضرورات /كل طاقات اليسار من أجل إعادة النظر في الخطاب السياسي وصوال  إلى خطاب
العربي لتحقيق هذه  المرحلة الراهنة والمستقبل، األمر الذي يستدعي حوارا  جادا  ومعمقا  بين أطراف اليسار الماركسي

الغاية، ليبدأ مرحلة جديدة في نضاله من اجل إعادة تأسيس المشروع القومي التحرري الديمقراطي النهضوي ، كفكرة 
مركزية توحيدية تلتف حولها الجماهير الشعبية في فلسطين وبلدان الوطن العربي ، وفي الطليعة منها الطبقة العاملة وكل 

 .ضطهدين والُمست غ لين العرب الذين سيمثلون روح هذه النهضة وقيادتها وأدواتهاالكادحين والفقراء والم
*************************************************************** 

21/01/2105 
لن نستطيع أن ندخل الى رحاب الحداثة بما تعنيه من مفاهيم الحرية والديمقراطية والنهوض 

 . ين ومهزومين ومقهورينونحن عراه متخلفين وتابع
*************************************************************** 

20/01/2105 
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 .....وجهة نظر....غازي الصوراني 
ذات الطابع الرث السائدة في " الرأسمالية" االنماط القبلية العشائرية واالنماط شبه االقطاعية وشبه 

ادى ومازال يؤدي  -ات االسالم السياسي والصراعات الطائفية الدموية البشعة ، الى جانب استشراء حركمجتمعاتنا
هي حتمية  -اذا صح التعبير  –هنا " الحتمية االقتصادية الوحيدة"بالمسار التطوري لمجتمعاتنا العربية الى نوع من 

) ري، الكومبرادوري البيروقراطي االنتقال من النظام التابع ، المتخلف ، المستبد شبه اإلقطاعي، شبه القبلي والعشائ
ووسطية من الرأسمالية الرثة، المرتبطة والخاضعة لالمبريالية العالمية وشروطها،  إلى أشكال بدائية( العسكري والمدني 

وهذا على وجه التحديد ما يعطي العامل الذاتي، الحزب الديمقراطي التقدمي، في فلسطين وكافة أقطار الوطن العربي، 
ئقة، فالمطلوب اذن من هذا الحزب او الفصيل في هذه البلدان ان يعمل على بلورة رؤيته الفكرية السياسية أهمية فا

المجتمعية التنموية ، وتعميق الوعي بها في صفوف االعضاء ، بما يضمن تميزه كيسار ماركسي ديمقراطي وثوري بعيدا 
، فليس المطلوب من الحزب أن يعرف كيف يستغل الشروط  عن اية تحالفات مع اليمين الليبرالي او اليمين االسالموي

_ الموضوعية لالنتقال إلى تطبيق مفاهيم الحداثة والمواطنة والعلمانية و مهام الثورة الوطنية الديمقراطية بافاقها االشتراكية
نما على احزاب _ فمثل هذه الشروط ضعيفة جدا في بنية االقتصاد التابع أو المجتمع المتخلف  وفصائل اليسار أن وا 

تخلق هذه الشروط من خالل تعميق الوعي في صفوف اعضائها وكوادرها بالنظرية ومنهجها من ناحية وبكل تفاصيل 
واقع بلدانها من جهة ثانية بما يمهد ويعزز توعية جموع الفقراء والمضطهدين باسباب وأدوات الظلم واالستغالل الطبقي 

 .جهم في الحراك الثوري ،ذلك هو دورها وتلك هي رسالتهاتمهيدا لتأطيرهم وتنظيمهم واندما
*************************************************************** 

20/01/2105 
 ...في توصيف ازمة المجتمعات العربية واسباب انحطاطها

ة ، متابعة مخاطر النمط شبه من المهم والضروري في اطار النضال الديمقراطي والصراع الطبقي في مجتمعاتنا العربي
، اذ أن هذا النمط المشوه من ( بالتجاور مع االنماط القبائلية العشائرية وشبه االقطاعية) الرأسمالي الذي تطور فيها

العالقات االقتصادية تنعكس آثاره بالضرورة على العالقات االجتماعية العربية بما يعمق األزمات السياسية واالجتماعية، 
دية غير استشراء استغالل الشرائح الطبقية الكومبرادورية والعقارية والمالية الطفيلية، وتراكم الثروات الفر  خاصة مع

كنتيجة مباشرة لسياسات االنفتاح االقتصادي والهبوط بالثوابت السياسية واالجتماعية » الثراء السريع«المشروعة، وأشكال 
لمحاسيب وأهل الثقة، القائم على الصفقات والرشوة والعموالت بأنواعها، الوطنية، التي وفرت مقومات ازدهار اقتصاد ا

وهذه الظاهرة شكلت بدورها، المدخل الرئيسي لتضخم ظاهرة الفساد بكل أنواعه، في السياسة واالقتصاد واالجهزة 
كبار "لدى  -نذ عقود طويلة م -البيروقراطية االدارية واالمنية والعالقات االجتماعية ، حيث تراكم وانتشر الفساد الكبير

المسئولين من الحكام واالمراء والمشايخ والوزراء ومعظم وكالء الوزارات والمديرين ، ثم تكرست مرحلة الفساد الصغير 
وانتشرت افقيا بمساحات واسعة في صفوف صغار الموظفين ورجال الشرطة واالمن وغيرهم ، بحيث اصبحت الواسطة 

هي القاعدة في التعامل ضمن إطار أهل الثقة أو المحاسيب، بعيدا  عن أهل الكفاءة والخبرة، والوسائل غير المشروعة، 
ودونما أي اعتبار هام للقانون العام والمصالح الوطنية والمجتمعية ، مما يحول دون ممارسة الحد األدنى من العدالة 

طائفية الدموية بعد أن غابت تماما امكانية تطبيق ،وأفسح المجال واسعا امام انتشار الحركات االسالموية والصراعات ال
الحد االدني من مفهوم المواطنة او الديمقراطية ناهيكم عن تطبيق مفهوم المجتمع المدني أو تطبيقاته السياسية بحكم 

االنظمة  استمرار تغلغل الفساد واالستبداد الناجم عن استفحال التبعية والتخلف واحتكار الثروات والمصالح الطبقية في
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األمر الذي يفرض على قوى اليسار العربي ...العربية الحاكمةال فرق بين نظام ملكي او مشيخي او اميري او جمهوري 
تفعيل النضال السياسي والصراع الطبقي واالندماج في حركة السيرورة الثورية للعمال والفالحين الفقراء وكل المضطهدين 

  .ة االجتماعية والتنمية المستقلة في اطار الثورة الوطنية الديمقراطية بافاقها االشتراكيةلتحقيق اهدافهم في الحرية والعدال
*************************************************************** 

20/01/2105 
.. عن الحرية ضد االستبداد.. حديثي عن الحداثة هو حديث عن النور والتنوير ضد الظالم 

 . قراطية والنهضة ضد التبعية والتخلفحديث عن الديم
*************************************************************** 

22/01/2105 
 ....تعريف الحداثة

األنوار أن يخرج اإلنسان من : "الحداثة في سياق إجابته عن سؤال ما األنوار فيقول" كانط " يعرف الفيلسوف األلماني 
بمعنى أن العقل يجب أن يتحرر من سلطة المقدس ".. تتمثل في استخدام فكره دون توجيه من غيرهحالة الوصاية التي 

 ."ورجال الكهنوت والكنيسة وأصنام العقل
ففي ضوء الحداثة والتنوير دخلت أوروبا إلى عصر الليبرالية وحرية الرأي والمعتقد وحقوق اإلنسان وعدم سجن الناس 

  .ر راسخ من الديمقراطية وتداول السلطةعلى آرائهم السياسية في إطا
العقل والعقالنية ، فالعقل المتحرر من كل سلطان هو معيار أهل الحداثة  إن األساس الذي تقوم عليه فكرة الحداثة هو

 . بل هو السلطان الحاكم على األشياء
بين الحداثة الدينية، والحداثة العلمية، فال يمكن الفصل . والحداثة بهذا المعنى إما ان تكون شاملة، كلية، واما ال تكون

.. والحداثة الفلسفية، والحداثة الصناعية أو التكنولوجية، والحداثة السياسية، بل وحتى الحداثة الشعرية أو األدبية والفنية
 . انها كل ذلك دفعة واحدة على الرغم من اختالف هذه المجاالت أو تمايزها عن بعضها البعض الى حد ما

كلها ناتجة عن انطالقة واحدة من اجل حرية االنسان وتحقيق ذاته االنسانية على هذه األرض بعيدا  عن كل  ولكنها
 .أشكال االرهاب الفكري واألمني وعن كل أشكال االستبداد واالستدعاءات والرقابة

*************************************************************** 
22/01/2105 

فكرة الحداثة هو العقل والعقالنية ، فالعقل المتحرر من كل سلطان هو معيار أهل  إن منطلق
 .الحداثة بل هو السلطان الحاكم على األشياء

*************************************************************** 
22/01/2105 

  لثامن عشرفي عصر الثورات البرجوازية أواخر القرن السادس عشر ونهاية القرن ا

.. من أجل تدعيم سيطرة اإلنسان على الطبيعة ورفض شعار العلم من أجل العلم" العلم"رفع فالسفة هذا العصر شعار 
لقد أصبحت التجربة هي الصيغة األساسية لالختراعات واألبحاث العلمية التطبيقية في هذا العصر من أجل التغيير 

) ، ديكارت. (م 0525_ . م 0450) ة في أوروبا أمثال فرنسيس بيكونوالتقدم التي عبر عنها فالسفة عصر النهض
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، سبينوزا .(م0505 -.م0555)، اليبنتز. (م 0555_ . م 0455) ، توماس هوبس . (م 0541_ . م 0455
 .( .م0555 –. م0562)

*************************************************************** 
22/01/2105 

اثة حرية االنسان وتحقيق ذاته االنسانية على هذه األرض بعيدًا عن كل أشكال استهدفت الحد
 .االرهاب الفكري واالستدعاءات األمنية والرقابة

*************************************************************** 
22/01/2105 

لن يطويه  -رنساسنة من االعتقال في سجون ف 11رغم  -الرفيق المناضل جورج عبد اهلل 
 .النسيان طالما صوت رفاقه يصدح من اجل حريته

*************************************************************** 
22/01/2105 
 

في عصر النهضة ، انتقلت أوروبا الغربية من مجتمع الطبيعة المحكوم بنظرية الحق اإللهي إلى 
 .دةمجتمع الديمقراطية وحرية الرأي والعقي

*************************************************************** 
26/01/2105 

ما يعني أن  ميالدية، 019حقائق التاريخ تؤكد على انقطاع الصلة بين فلسطين واليهود منذ عام 
نما " العودة اليهودية"ما يسمى بـ  إلى فلسطين " عودة "هي إلى بالدنا فلسطين، ليست عودة توراتية أو تلمودية دينية، وا 

خططت لها ووفرت مقوماتها بريطانيا والواليات المتحدة، عبر دعمهما للحركة الصهيونية التي استطاع روادها انضاج 
الذي توفرت لديه كافة عناصر الدافعية وآليات العمل والتنظيم لتحقيق أهداف الحركة " اليهودي"العامل الذاتي 

وما زال على حاله حتى )بي آنذاك اشة العامل الذاتي، على الصعيدين الفلسطيني والعر الصهيونية، في مقابل ضعف وهش
الذي اقتصر في رفضه لوعد بلفور والحركة الصهيونية على شعارات عامة عجزت عن تأطير نفسها ضمن ( اللحظة

الدعم المباشر وغير  لم يتورع عن تقديم -خاصة حكام االردن والسعودية  -بل ان بعضها...عمل وطني منظم وممأسس
كما هو حال معظم انظمة العرب اليوم التي باتت اكثر ...المباشر للحركة الصهيونية وفق اوامر سيدهم البريطاني آنذاك 

  .خضوعا واستتباعا وعمالة لسيدها االمريكي
*************************************************************** 

26/01/2105 
اليهودية إلى " العودة"، يقول فيه إن "اليهود أنثروبولوجيا"جمال حمدان، في كتابه .حل دمفكرنا الرا

نما هي  فلسطين إلى فلسطين " عودة"ظاهره استعمارية استيطانية إحالليه، وليست عودة توراتية أو تلمودية أو دينية وا 
 شبهة فيه بالمعنى العلمي الصارم، يشكل باالغتصاب وهو غزو وعدوان غرباء ال عودة أبناء قدامى، إنه استعمار ال
فهم ليسوا عنصرا  جنسيا  في أي معنى بل .. جسما  غريبا  دخيال  مفروضا  على الوجود العربي، غير قابل لالمتصاص
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  .جماع ومتحف حي لكل أخالط األجناس في العالم
األغلب بعض وجزء منهم وشريحة، لحما  ودما ،  قارب األوروبيين واألمريكيين، بل هم في األعمإن اليهود اليوم إنما هم أ

ن اختلف الدين، ومن هنا اليهود في أوروبا وأمريكا وروسيا ليسوا كما يدعون غرباء أو أجانب دخالء يعيشون في  وا 
نما هم من صميم أصحاب البيت نسال  وساللة، ال يفرقهم عنهم سوى الدين  .المنفى وتحت رحمة أصحاب البيت، وا 

ن هذا ، ال يمكن االقرار بأن اليهود يمثلون قومية أو شعبا  أو أمة، بل هم مجرد طائفة دينية تتألف من أخالط وانطالقا م
من كل الشعوب والقوميات واألمم واألجناس، فما الذي يجمع بين االفريقي من أثيوبيا أو المصري أو اليمني أو الهولندي 

يزي والفرنسي سوى الدين التوراتي؟ انها دولة بال مستقبل ال تعيش اال واألمريكي والروسي والصيني والبولندي واالنجل
 .بدواعي القوة والعنف وضعف العرب وتفككهم

*************************************************************** 
25/01/2105 
ماعات اإلسالموية في تناولنا للحالة الجماهرية العربية وموقفها أو رد فعلها تجاه الحركات والج..

، يمكن القول بأن هناك نوع من ردة الفعل في أوساط الجماهير العفوية تجاه حركات اإلسالم السياسي، تتراوح المتطرفة
بين الحياد والرفض المستهجن لممارساتها البشعة واإلرهابية، وبين القبول والترحيب واالندفاع في تأييدها دونما وعي 

عة دور حركات اإلسالم السياسي ورؤاها وشعاراتها الديماغوجيه وبرامجها، األمر الذي يفسر حقيقي من الجماهير بطبي
الجماهير عموما ، ويسوغ لبعضها انشدادها  تمسك كافة الجماهير العفوية بنوع ساذج من الدين، هذا التمسك يريح

 . للتيارات الدينية طالما ظل البديل الديمقراطي غائبا  
ير إلى أن النشاط الثوري العفوي للجماهير عبر انتفاضاتها وثوراتها، مستمر منذ أقدم العصور، لكن وفي هذا السياق نش

كل هذه االنتفاضات والثورات لم تحقق انتصارها ،ولهذا ظلت ُمست غ ل ة ُمضطهدة، تثور مرة، ثم تعود إلى سباتها سنوات، 
إن هذه الواقعة، فرضت على . عيها من خالل نشاطها الثوريوربما عقود، والسبب الجوهري هو أن الجماهير لم يتطور و 

من الحزب الثوري أو "... إال من خارجهم"لينين ،أن يتحدث عن أن الوعي االشتراكي الديمقراطي، لن يأتي للعمال 
شاط الطليعة الثورية، وهذا هو دور قوى اليسار الذي يتوجب على كل رفيق االلتزام به ووعيه بكل عمق، ذلك إن الن

، خبرات في التخريب ، وفي التظاهر ، والقيام (وهو ُيكسبها بالضرورة)الثوري غير المنظم قد ُيكسب الطبقات المضطهدة 
الخ ، لكنه ال يكسبها الوعي الثوري، ومن ثم زخم وتواصل الحراك الجماهيري الثوري الجتثاث أنظمة ... باإلضرابات 

 .الظلم التبعية واالستبداد والتخلف
ك علينا أن نفسر هذه الحالة الهروبية من الواقع، بصورة موضوعية ارتباطا  بظروف التطور االجتماعي االقتصادي لذل

الريعي المشوه ، الذي أسهم في تشكيل الوعي العفوي على هذه الصورة السالبة في أوساط الجماهير الشعبية ، في ظل 
إلى تكريس هيمنة الرجعية والكومبرادورية على ذهنية الجماهير  استمرار غياب القوى الثورية الديمقراطية ، مما أدى

ووعيها وصوال  إلى مشهد تزايد انتشار حركات اإلسالم السياسي والصراع الطائفي الراهن ، دون ان نتجاوز تأثير الحالة 
، وفي المدن والعواصم  في قسم هام من القطاعات الشعبية الفقيرة عموما   -بالمعنى النسبي  -الثورية العربية الراهنة 

األوضاع والعالقات الدولية والعربية والفلسطينية في  -مقتطف من مخطوطة غازي الصوراني .) العربية خصوصا  
 .(5/5/2105 -المرحلة الراهنة 

*************************************************************** 
25/01/2105 
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أحد أهم  -كما باألمس–، تمثل اليوم الجماهير الشعبية العربية أشير بوضوح الى أن بساطة وعفوية
االشكاليات الكبرى بالنسبة للفهم الصحيح أو الموضوعي للدين االسالمي من حيث النص القرآني، او من حيث تفسير 

العربية، بسبب األحداث والصراعات التاريخية بالعودة إلى أسبابها، وهذا ما تعجز عنه الجماهير الشعبية اإلسالمية و 
عفويتها وضعف وعيها وأميتها، بحيث استمرت محكومة لوعيها االيماني الغيبي ، والتسليم الكامل منها بالقضاء والقدر، 

القرآنية واالحاديث النبوية، ناهيك  دون اي إدراك حقيقي ألسباب ظلمها واضطهادها، ودون وعي عميق لديها بالنصوص
لنزر اليسير من بعض محطات التاريخ اإلسالمي، وليس لديها في تفسير التاريخ القديم عن عدم اطالعها بالمطلق على ا

أو األحداث الراهنة المتالحقة من حولها، سوى ايمانها العفوي البسيط ، المتوارث عن اآلباء واألجداد من ناحية، او ما 
الشيعة ، وهي خطابات مبرمجة مسبقا  لتبرير الُسن ة أو " شيوخ"الدينية من " الخطابات والمواعظ"تسمعه وتشاهده من 

 . المصالح الطبقية لألنظمة الحاكمة من ناحية ثانية
وفي مثل هذه االوضاع ، لم يكن مستغربا  انحياز المسلمين البسطاء من أبناء الشيعة او السنة لتلك الخطابات او 

مصالح الملوك واألمراء والحكام والطبقات الحاكمة  الشعارات الدينية الديماغوجية في معظمها ، التي تستهدف الدفاع عن
ذات الطابع االنتهازي الطبقي المستتر الُمع بِّر " الفقهاء"من حولهم، دون وعي تلك الجماهير بمقاصد اولئك المشايخ او 

 . عن رموز االستغالل واالستبداد أو الطبقة الحاكمة ال فرق
ة ، وعاء  مفتوحا  دون قيود الستقبال الحركات الدينية، دون وعي منها لدور هكذا باتت معاناة الجماهير العربية الفقير 

االستعمار تاريخيا  والقوى االمبريالية راهنا  في تأسيس تلك الحركات بالتنسيق مع القوى الرجعية الطبقية في الداخل، 
انعكاسا  لشدة معاناتها وبؤسها وليس  -وما زال–الجماهير أو إقبالها على الحركات االسالمية كان " قبول"وبالتالي فإن 

انعكاسا  لرؤيتها او لوعيها الديني البسيط والساذج، إلى جانب أوضاع العجز والقصور لدى كافة القوى اليسارية 
والديمقراطية العربية، وهكذا مضت األوضاع االجتماعية والسياسية في بلداننا العربية، على العكس مما جرى في أوروبا، 

عد انهيار النظام الناصري بسبب سياسات االنفتاح والخضوع الساداتي، التي تواصلت مع نظام حسني مبارك، خاصة ب
" قيادة"وغياب الدور الوطني والقومي لمصر العربية، ومن ثم ظهور الدور الرجعي السعودي والخليجي والقطري في 

 .االمبرياليمرحلة الهبوط والتبعية والتخلف، وفق مقتضيات ومخططات النظام 
*************************************************************** 

25/01/2105 
 ..........ف.ت.نحو استعادة مكانة ودور م

منذ توقيع اتفاق اوسلو وما تاله من مسار سياسي هابط وصوال الى اللحظة، جرى تحويل المنظمة بفعل السياسة القاصرة 
وفي المقابل لم تتخط قوى . ..لقوة المهيمنة لتوفير الشرعية لخياراتها وبرنامجها الخاصإلى مجرد إطار تستخدمه ا

ن كان خطاب بعضها وممارساته يعاكس أو يتقدم نسبيا  على  المعارضة على تالوينها المختلفة، هذا الخلل المنهجي، وا 
كان االنضباط، بوعي أو بدونه، ف ،لكن المظهر الرئيسي لفكر قوى المعارضة وممارستها .ت.ممارسة ومواقف م

ف التي تعاملت مع المنظمة كإطار لتنظيم عمل الفصائل .ت.انت تديرها قيادة مألصول اللعبة كما صنعتها وك
بينما وظيفة المعارضة ودورها هو كبديل ديمقراطي تاريخي شامل قوال  " الكوتا"وعالقاتها، وبالتالي استنزاف الصراع على 

لقيادة المتنفذة في استخدام عجز وضعف وتشتت المعارضة لتعميق حالة االستنزاف تلك وصوال الى وفعال ، ولم تقصر ا
إطارا  أدى دورا  ووظيفة وطنية في مرحلة معينة، -اليوم  -ف .ت.بناء على ما تقدم، يمكن اعتبار م.....اللحظة الراهنة 

ن ال. واآلن استنفذت ذاتها، ووصلت إلى طور السقوط والتالشي سكوت على هذا المآل سيؤدي إلى التقاطع مع هدف وا 
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االحتالل لتصفية المنظمة، إضافة أنه يضرب بصورة نهائية المضمون األساسي للمنظمة كمعبر عن وحدة الشعب 
لذلك ال بد من التحذير من أن بقاء الحال على ما هو عليه، وترك المسألة برمتها تحت ...الفلسطيني وكيانيته الشرعية 

لشروط والمخططات االمريكية االسرائيلية بالتعاون مع بعض الدول العربية خاصة دويالت الخليج وقطر رحمة ا
والسعودية، سيؤدي الى إفساح المجال أمام المشروع الصهيوني االمبريالي لتصفية المنظمة دون مقاومة من ناحية، 

 .ى شاكلة روابط القرى من ناحية أخرىعل" جديدة"وتركها تحت رحمة وهيمنة الفريق المتنفذ أو خلق قيادة 
يستدعي ما تقدم من كافة القوى الوطنية الديمقراطية الرافضة الوسلو وما تاله، تحويل موضوع منظمة التحرير إلى ميدان 
مجابهة ضد نهج يبدد دورها ومكانتها ويواصل توظيفها بصورة استخداميه لخدمة خيار أوسلو وخارطة الطريق وتكريس 

باتجاه ما يسمى بدويلة غزة االسالمية، وهو ما يصب في خدمة محاوالت الكيان الصهيوني شطب المنظمة  االنقسام
نهائها ف مسألة متحركة ترتبط بمدى قدرة الفصائل واالحزاب الوطنية عموما واليسارية .ت.إذن فإن التعامل مع م. وا 

المنظمة التزامها بمبادئها وثوابتها الوطنية الثورية خصوصا على ممارسة كل اشكال الضغط الشعبي لكي تستعيد 
  .ومواثيقها ومواصلة النضال من اجل تحقيقها

*************************************************************** 
25/01/2105 

لماذا لم تستثمر قوى اليسار العربي اوضاع الفقر والمعاناة واالستغالل واالستبداد التي استثمرتها 
 !!!!!ات االسالم السياسي ؟؟؟حرك

بسبب  –احزاب وفصائل اليسار لم تستثمر معاناة الجماهير وانتفاضتها كما ينبغي وال في حدوده الدنيا ، ألنها عجزت 
عن  -ازماتها وتفككهاورخاوتها الفكرية والتنظيمية وبيروقراطيتها المتخلفة والمقيتة وغياب الشكل والجوهر الديمقراطي 

 :ايا األهم في نضالها الثوري ، وهي على سبيل المثال وليس الحصرإنجاز القض
ادرها وقياداتها واقصد بذلك الفكر التنويري عجزت عن بلورة وتفعيل االفكار المركزية التوحيدية العضاءها وكو  –اوال 

 .العقالني االخالقي والتربوي في موازاة الفكر الماركسي وصيرورته المتطورة المتجددة
ومن ثم فشلت في ايجاد ( االقتصادي السياسي االجتماعي الثقافي ) عجزت بالتالي عن تشخيص واقع بلدانها -ثانيا

الحلول اوصياغة البديل الوطني والقومي في الصراع مع العدو االمبريالي الصهيوني من ناحية وعن صياغة البديل 
  .لمضطهدين من ناحية ثانيةالديمقراطي االشتراكي التوحيدي الجامع لجماهير الفقراء وكل ا

عجزت عن تكريس العالقات الرفاقية الدافئة بالمعنيين االنساني واالجتماعي ، كما فشلت في بناء ومراكمة عملية  -ثالثا 
الوعي الثوري الديمقراطي في صفوف اعضاءها وكوادرها وقياداتها ليس بهويتهم الفكرية الماركسية ومنهجها المادي 

االقتصاد، الصناعة ، الزراعة ، المياه ، ) ايضا عجزت عن توعيتهم بتفاصيل واقعهم الطبقي الجدلي فحسب بل 
البترودوالر ، الفقر والبطالة والقوى العاملة، الكومبرادور وبقية الشرائح الراسمالية الرثة والطفيلية ، قضايا المرأة والشباب ، 

فالوعي وااليمان ( الخ ...ديمقراطية والتخلف والتبعية والتقدم والثورة قضايا ومفاهيم الصراع الطبقي والتنوير والحداثة وال
لدى كل رفيقة ورفيق، بالهوية الفكرية وبضرورة تغيير الواقع المهزوم والثورة عليه ، ( العاطفي والعقالني معا ) الثوري 

ذه االحزاب من ازماتها ،وصوب هما القوة الدافعة الي حزب او فصيل يساري ، وهما ايضا الشرط الوحيد صوب خروج ه
  .تقدمها وتوسعها وانتشارها في اوساط جماهيرها على طريق نضالها وانتصارها

في انتظار والدة االنوية واالطر الماركسية الوطنية ...وفي حال استمرار كل من هذا العجز والفشل سيسدل الستار عليها
  .والديمقراطية من داخلها او من خارجها
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*************************************************************** 
24/01/2105 

، لكن ال ينبغي علينا استسهال أعيد التأكيد والتذكير بأننا أمام مرحلة تتطلب استعادة ألصل الصراع 
يل وتطوير األمر ، فهي ليست عملية ارتجالية ، انها تحدي المستقبل الذي يفرض علينا ثورة في الوعي ، وثورة في تفع

الحياة الداخلية للخروج من أزمتنا الداخلية الراهنة صوب النهوض السياسي والفكري والتنظيمي الديمقراطي ، وتطبيق 
شعار المقاومة الشعبية والكفاحية ضد االحتالل بصورة منهجية وهادفة ، ستضمن بالضرورة استقطاب قطاعات واسعة 

اليب النضال السياسية والديمقراطية ضمن تحقيق البعد الثوري لعملية وأسمن الجماهير في الوطن والمنافي ، بما ي
والكفاحية ، وااللتحام بالجماهير في عالقة تبادلية محكومة للوحدة والترابط الجدلي بين النضال الوطني التحرري 

  . والديمقراطي على المستويين الفلسطيني والعربي
جرد طرح الغاية والرؤية فحسب ، بل في كيفية تحقيق هذه الرؤية ، األمر على أية حال ، إن المسألة ال تكمن في م

الذي يستدعي تغيير الكثير من الشعارات ، والتأسيس ألنماط عمل واستراتجيات جديدة ، وهي على صعوبتها تحتاج إلى 
" بكتلة تاريخية"ديدة أشبه وضوح الرؤى المعرفية والسياسية بمنطلقاتها التقدمية ، بمثل ما تحتاج إلى أدوات نضالية ج

ذات مضمون وطني وقومي ماركسي كنقطة انطالق صوب التغيير المنشود ، كتلة تاريخية تبدأ أنويتها في كل بلد عربي 
على حدة برؤية تحررية وتقدمية ، وطنية وديمقراطية، تقوم على االلتزام السياسي والتنظيمي والمعرفي واألخالقي بمصالح 

الفالحين وكل الفقراء والمضطهدين ، لكي تمتد وتتواصل في اإلطار القومي العربي كخطوة الحقة ، وأهداف العمال و 
بحيث تضم هذه الكتلة ، كافة القوى اليسارية الماركسية والمثقفين والمناضلين من أجل تحقيق مهام الثورة الوطنية 

زالة الدولة الديمقراطية واستعادة بناء المشروع القومي النهضوي الديمقراطي ا لعربي ، بما في ذلك هدف تفكيك وا 
قامة فلسطين الديمقراطية العلمانية التي ستشكل إطارا  موضوعيا  لحل المسألة اليهودية بعيدا  عن كل  الصهيونية ، وا 

  .أشكال التعصب أو العنصرية
*************************************************************** 

25/01/2105 
فت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين استضافة قطر وابوظبي لفريق رياضي صهيوني بأنه وص

 .خيانة صريحة لدماء شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية
*************************************************************** 

25/01/2105 
استبدلت المصلحة  -فتح وحماس في  -باتت قضيتنا الفلسطينية اليوم محكومة لقيادات سياسية

العليا برؤاها وبمصالحها الخاصة ، ففي ظل استمرار االنقسام والصراع بين األخوة األعداء في فلسطين ،  الوطنية
انتقلت قضيتنا من التسوية الى التصفية، ويرقص عدونا اإلسرائيلي طربا بهذا المصير الذي لم يستطع تحقيقه في كل 

ما هي تلك الغنيمة الهائلة التي يتنازع قطبي الصراع المتصادمين عليها؟ ال شيء سوى : سؤال هو،وال!!حروبه ضدنا ؟؟
نما هزيمة .. مزيد من التفكك واالنهيارات والهزائم  فالحرب بين الفلسطيني والفلسطيني لن تحقق نصرا ألي منهما ، وا 

  .اهن الذي يعيشه أبناء شعبنا في الوطن والشتاتجديدة لمن يزعم انه انتصر ، يؤكد على هذا االستنتاج الواقع الر 
*************************************************************** 
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25/01/2105 
صمود قطاع غزة الفلسطيني ال يعني على اإلطالق اختالف طبيعة الرؤى واألهداف واألفكار 

ع آخر في القدس وبيت لحم وجنين والخليل ونابلس ويافا ، والديمقراطية فيه عن أي موقالتوحيدية الوطنية التحررية
بل هو امتداد لتلك األهداف التي توحد شعبنا في الداخل وفي المنافي من أجل استمرار النضال .. وحيفا والمثلث والنقب

... تها القدسالتحرري والديمقراطي وتحقيق الهدف المرحلي في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصم
بمثابة  -منذ النكبة حتى اللحظة الراهنة –الفلسطينية، ويصبح " سفينة نوح"وبالتالي ليس غريبا  أن يحمل قطاع غزة لقب 

 .األم الو اّلدة للهوية الوطنية الفلسطينية
الة التضامن معه من ؟ أما آن األوان لنقل حركة التحرر الوطني العربية من حالة التراجع إلى ح...لكن قطاع غزة يسأل 

 .جهة وفضح اوضاع االستسالم العربي الرسمي من جهة ثانية ؟
*************************************************************** 

25/01/2105 
؟ أما آن األوان لنقل حركة التحرر الوطني العربية من حالة التراجع إلى حالة ...غزة تسأل 

 . فضح االستسالم العربيالنهوض والتضامن معها و 
*************************************************************** 

25/01/2105 
بات في حكم المؤكد، أنه ال مجال لنهوض جماهيري لألمة العربية، وال مجال للخروج من هذه 

تخلف والتبعية واالستغالل الطبقي؛ إال من التراجعات والهزائم واالنهيارات وتفاقم مظاهر االستبداد وال الحلقة الطويلة
باستنهاض البعد الوطني واالجتماعي التقدمي الديمقراطي داخل كل بلد عربي أوال ، تمهيدا  الستنهاض البعد القومي 

الديمقراطي في الصراع، ودفعه نحو مواقعه الالزمة، خاصة في ظل هذه المرحلة التي تعتبر من أكثر المراحل ركودا  
وحدها؛ حيث نشهد االنقسامات المذهبية  وشعورا  بالمخاطر والتحديات، التي ال تقتصر على القضية الفلسطينية وهبوطا ،

واالثنية والجغرافية والصراعات الطائفية والدينية الدموية غير المسبوقة، وثقافة الكراهية والفوضى واإلرهاب تعصف 
ا، وغير ذلك من األسباب التي يتداخل فيها القومي بالطبقي، والداخلي بالكثير من الدول العربية، والتي باتت تهدد وجوده

األمر الذي يفرض تعزيز النضال التحرري والديمقراطي في كل بلد عربي من أرضية الصراع الطبقي . بالخارجي
اعية، والثقافية، في بمضامينه الحداثية ، التنويرية، النهضوية، العقالنية، بكل أبعادها السياسية، واالقتصادية، واالجتم

مواجهة استبداد األنظمة وتزايد المد الرجعي والصراعات الطائفية الدموية من حركات اإلسالم السياسي عموما ، والمتطرفة 
الصهيونية والعمل /من جهة، وتزايد العدوانية االمبريالية( داعش والنصرة وبقايا القاعدة وغير ذلك)منها بشكل خاص 
 .ة الفلسطينية في أذهان شعوبنا العربية من جهة ثانيةعلى استعادة القضي

*************************************************************** 
25/01/2105 

النها ما زالت مشدودة بحكم  80في مناخ نقيض للقرن  -راهنا  -المجتمعات العربية تعيش 
 01تبعيتها وتخلفها للقرن 

*************************************************************** 
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25/01/2105 
حتى اللحظة، شكل نقيضًا لكل  8117حزيران 01إن ما جرى من صراعات منذ االنقسام البغيض 
 .مفاهيم التحرر الوطني والتطور السياسي الديمقراطي

*************************************************************** 
25/01/2105 

فلتنعم كل أنظمة االستبداد والتخلف وكل قوى اليمين بكل تالوينه الليبرالية الرثة او االسالم 
في بالدنا باألمان ومزيد من الهيمنة وتعظيم المصالح الفئوية والطبقية في ظل حركات واحزاب يسارية مفككة  السياسي

  .لوالدة بديل وطني وديمقراطيوخاوية فكريا وسياسيا وعاجزة تماما عن بلورة رؤية مشتركة تمهد 
*************************************************************** 

25/01/2105 
اسقاط الكومبرادور المسيطر في بالدنا من خالل البديل الوطني الشعبي الديمقراطي شرط رئيسي 

 .النهاء التخلف واالستتباع
*************************************************************** 

25/01/2105 
الفلسطينية ويصبح منذ النكبة حتى اللحظة " سفينة نوح"ليس غريبًا أن يحمل قطاع غزة لقب 
 .الراهنة بمثابة األم الَواّلدة للهوية الوطنية

*************************************************************** 
25/01/2105 

يستند الى الجوهري فيها وهو أنها طريق للوحدة الوطنية الفلسطينية  موقفي من المصالحة
 .ف ومواثيقها.ت.التعددية في اطار م

*************************************************************** 
25/01/2105 

 للرفيق المناضل والمفكر غازي الصورانيHassan Oulhajسْوال من

اختالف أطروحاته من يسار اصالحي انتخابي الى يسار ماركسي خارج اللعبة نتيجة ضعف اليسار وتشتته و 
  الديموقراطية االنتخابات البرلمانية
المغرب ، ميدانيا اي في الشارع وليس سياسيا و اديولوجيا مع جماعة من االسالم / يتحالف حزبنا   النهج الديموقراطي   

لها وجود قوي في الم غرب وهذه المسالة اثارت لغطا من طرف باقي قوى اليسار رغم ضعف السياسي العدل واالحسان  
بملكية برلمانية في ظل نظام مخزني استبدادي كيف تقيمون ذلك ونحبد وجهة نظركم ..هذه القوى اليسارية التي تنادي  

  .شكر ا رفيقي العزيز..
------------------------------------------------ 

بالنسبة للعالقة مع االسالم السياسي ، فعلى الرغم من ...تحياتي وتقديري  Hassan Oulhaj ....رفيقي العزيز حسن

https://www.facebook.com/oulhajj2000?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARA7tgEx2MQ0KzObkXv7yG8VkMn-NXktb4wXyVgIl4upMEIMshUseW5YtjVvaXUYoChF-EyoAFdaaOej&fref=mentions
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، هي مرجعياتها " اإلسالم السياسي"تي بان أكثر ما يشغل أذهان القوى الديمقراطية واليسارية العربية تجاه حركات قناع
السلفية المتزمتة ، وانعكاس ذلك على المسار التحرري والديمقراطي لمجتمعاتنا ، حيث أن حركات اإلسالم السياسي 

خدامية ، كآلية للوصول إلى السلطة السياسية ومن ثم االستفراد بها، يمكن أن تتعاطى مع قضية الديمقراطية، بطريقة است
وتحويلها من مهد  للتغيير الديمقراطي والمجتمعي إلى لحد لهذه العملية كلها، وما قد يترتب على ذلك من إعادة إنتاج 

ي شكل من اشكال التحالف التبعية واالستغالل الرأسمالي الطفيلي واالستبداد بأشكال وصور مستحدثة ،وبالتالي فان أ
االستراتيجي مع حركات االسالم السياسي حول القضايا السياسية عموما وقضايا الصراع الطبقي والديمقراطي المطلبي 
ضد النظام في المغرب او أي نظام عربي تابع ومتخلف ومستبد ال يعني سوى تجسيد لرؤية سياسية طبقية قاصرة او 

زية ، اذ ان المعروف تاريخيا وراهنا ان حركات االسالم السياسي جسدت دوما وما زالت فاقدة للوعي الثوري أو انتها
مصالح الشرائح االقطاعية ثم الراسمالية الرثة من الكومبرادور والطفيليين ، وبالتالي ال يمكن تبرير ذلك التحالف بذريعة 

مراكم عوامل النهوض واستعادة الدور  ضعف اليسار او تراجعه، بل يجب العمل على تجاوز الضعف والتراجع صوب
إال أنني أود التوضيح هنا بامكانية التحالف الميداني في ظروف طارئه ومؤقته مع بعض الحركات . الطليعي لليسار 

  .االسالمية في اطار التزامها بمقاومة المحتل الصهيوني او مقاومة الوجود االمريكي وقواعده في البالد العربية
في إطار الصراع ، من زاوية فلسفية " الدين" في هذا السياق الى أنني لست في وارد تناول موضوعة  وأود التوضيح

كما أن عملية عدم الخلط بين الدين ، كما أنها ليست ملحة، فهذه المسألة ليست بجديدة، التاريخي بين المثالية والمادية
فان يكون لنا موقف فلسفي من الدين، ال ، مهمة وحساسة كعقيدة يحملها الناس، وبين الجمهور المتدين تعتبر مسألة 

بل على العكس، فان التحليل الموضوعي ، إلى جانب ، يعني على اإلطالق سحب ذلك الموقف على الجمهور المتدين 
ضاياه الوعي والشعور بالمسئولية والواجب، يفترض منا االقتراب من ذلك الجمهور واحترام مشاعره الدينية، والتفاعل مع ق
نهاء كافة أشكال االستغالل والقهر  وهمومه وجذبه إلي النضال من اجل الحرية والعدالة االجتماعية والديمقراطية وا 

واالستبداد بعيدا عن أي شكل من التحالف مع حركات االسالم السياسي، انطالقا  من فهمنا للماركسية بأنها ليست نظرية 
بل هي طريقة تفكير لفهم الوجود بكليته ،  –السياسي والقوى الرجعية واالمبريالية  كما يروج دعاة اإلسالم –مضادة للدين 

فالماركسية تنظر إلى الدين بوصفه جزءا  من تطّور الوعي البشري في محاولتهم فهم واقعهم، وصوغ الرؤية التي تكيفهم 
محبتي واحترامي ...وانتظام البشر في الواقعتطّورا  كبيرا  في مسار الفكر،  -في مراحل تاريخية معينة–معه، وأنه شّكل 

  .لك ولرفاقي االعزاء في حزب النهج
*************************************************************** 

61/01/2105 
صمود ونضال قطاع غزة هو امتداد لألهداف التي توحد شعبنا في الداخل والشتات عبر مواصلة 

 .الستقالل والعودةالنضال من اجل الحرية وا
*************************************************************** 

61/01/2105 
لن يكون سوى استجابة لمخططات مشبوهة ال تستهدف إعاقة نمو " دويلة غزة"الحديث عن 
ف مزيدا  من وزيادة حجم معاناة سكانه وتفكيك وطمس هويته الوطنية فحسب، بل أيضا  تستهد وتنمية قطاع غزة

 .العراقيل في وجه اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وتكريس الهيمنة الصهيونية على ابناء شعبنا في الضفة والقطاع
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*************************************************************** 
60/01/2105 

لمستقلة وتكريس الهيمنة يستهدف عرقلة اقامة الدولة الفلسطينية ا" دويلة غزة"الحديث عن 
 .الصهيونية على ابناء شعبنا في الضفة والقطاع

*************************************************************** 
60/01/2105 

، بل في كيفية تحقيق  إن ازمة احزاب وفصائل اليسار ال تكمن في مجرد طرح الغاية والرؤية فحسب
التي تشمل تغيير الكثير من الشعارات ( الحزب ) تدعي التركيز على عملية البناء الذاتي هذه الرؤية ، األمر الذي يس

والممارسات الوسطية الليبرالية الهابطة فكريا وسياسيا وتنظيميا، والتأسيس ألنماط عمل وكوادر قيادية نقية ومخلصة و 
ات جديدة ، وهي على صعوبتها تحتاج إلى وضوح عميقة الوعي بالنظرية والواقع معا ، بما يمهد لصياغةوبلورةاستراتجي

ذات " بكتلة تاريخية"ات نضالية جديدة أشبه الرؤى المعرفية والسياسية بمنطلقاتها التقدمية ، بمثل ما تحتاج إلى أدو 
مضمون وطني وقومي ماركسي كنقطة انطالق صوب التغيير المنشود ، وتشكل في نفس الوقت جزءا  ال يتجزأ من 

ممي المناهض لإلمبريالية وأدواتها العنصرية والرجعية ، كتلة تاريخية تبدأ أنويتها في كل بلد عربي على حدة اإلطار األ
برؤية تقوم على االلتزام السياسي والتنظيمي والمعرفي واألخالقي بمصالح وأهداف العمال والفالحين وكل الفقراء 

عربي كخطوة الحقة ، بحث تضم هذه الكتلة ، كافة المثقفين والمضطهدين ، لكي تمتد وتتواصل في اإلطار القومي ال
زالة الدولة  والمناضلين من أجل استعادة بناء المشروع القومي النهضوي الديمقراطي العربي ، بما في ذلك هدف تفكيك وا 

ية والقومية الصهيونية ، عبر المقاومة الشاملة للمشروع الصهيوني بكل الوسائل المتاحة ، تشق طريق الثورة الوطن
التحررية الديمقراطية كطريق ثالث ، وبديل حقيقي ينطلق من ثوابت وأهداف الجماهير الشعبية الفقيرة ، على المستويين 

الوطني والقومي ، باعتبارها المحدد الرئيسي للقيادة والتنظيم ، تمهيدا  لتحقيق مبدأ الهيمنة السياسية والثقافية والمجتمعية ، 
قوى اليسارية الماركسية العربية ، بالمعنيين الطبقي والسياسي في ان تصبح قوة مهيمنة ، سيمكنها من ذلك ان نجاح ال

التجاوز أو اإلزاحة السياسية الديمقراطية للتحالف البيروقراطي الكمبرادوري ، وان تصبح أيضا اإلطار الذي يمثل ويجسد 
  .دحيـنمصالح العمال والفالحين والبرجوازية الصغيرة وكل الكا

*************************************************************** 
60/01/2105 

، اال إذا كانت األحزاب  ال يمكن أن يكون التغيير الديمقراطي التقدمي تحريرًا من قيود الخارج والداخل
تحررت من تلك القيود بما يوفر أو الجماعات التي تقوم به قد تغيرت هي نفسها من خالل نضوج وعيها بالديمقراطية و 

لديها الجرأة المعرفية والسياسية لممارسة النقد الذاتي الموضوعي لموروثنا الثقافي واالجتماعي ، بدون ذلك ال يكون 
 التغيير إال تحريكا للمستنقع، ولن يؤدي الى امتالك مفاهيم التطور الحداثي والتنويروالديمقراطية والعلمانية واستخدام ادواته

 .باتجاه التحرر و النهوض والتقدم
*************************************************************** 

60/01/2105 
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لن نستطيع ان نباشر مهمة التحديث والديمقراطية ما لم نمارس العملية التنويرية العلمانية 
 .النقدية التي أخضع الغرب نفسه لها

*************************************************************** 
60/01/2105 

 متى تصبح االيديولوجيا مفسدة للحوار؟..مرحبا رفيقنا غازي.: سؤال من الرفيق وليم جبران

األيديولوجيا تتحول إلى مفسدة للحوار عندما تتحول إلى نوع من الجمود أو ما يشبه االعتقاد ... وليم العزيز : جوابي 
لدينا مرجع وحيد يمتلك الحقيقة المطلقة ويرفض الحوار الموضوعي الديمقراطي كما يرفض النقد الديني ، إذ يصبح 

  .والمراجعة الفكرية والتطوير لأليدلوجية
دون االعتراف باالستقالل النسبي لألنا أو ( داخل المجتمع او داخل الحزب)وبالتالي فإن تأسيس ثقافة الحوارالديمقراطي

ي المستقرالجامد الثابت او المتكلس يعني الموت، وما دام العالم متطورا  فإن الوعي الذي يمتلك فالوع. الذات، مستحيل
العالم نظريا ، معرفيا ، ينبغي أن يتطور، أن يخضع لتجديد دائم، المهم يا صديقي مزيد من الوعي والتثقيف الذاتي دونما 

ضوعي باسلوب ديمقراطي بعيدا  عن جمود األيديولوجيا من أية مواقف مسبقة، لكي تراكم في وعيك ما يؤهلك للحوارالمو 
 .ناحية ولقبولك وحرصك على احترام الرأي والرأي اآلخر من ناحية ثانية

*************************************************************** 
0/00/2105 

، معرفيًا، ينبغي أن يتطور وأن ما دام العالم متطورًا فإن الوعي الذي نمتلكه ويمتلكه العالم نظرياً 
 .يخضع لتجديد دائم

*************************************************************** 
0/00/2105 

تتميز المعرفة في المجتمعات االوروبية بأنها امتداد خالق للتراكم التطوري في سلسلة المعرفة 
من الحالة العربية التي تعيش حتى اللحظة حالة من تراكم على العكس  والتقدم العلمي في الحضارة الغربية،

 .التخلف التاريخي واالنقطاع المعرفي
*************************************************************** 

0/00/2105 
االجتماعية البائسة التي يعيشها قطاع غزة التي تراكمت منذ / ان مجمل األوضاع االقتصادية 

الى اللحظة الراهنة تؤكد بوضوح صارخ، ان ال مستقبل لقطاع غزة دون استمرار اندماجه مع اقتصاد  8117االنقسام 
الضفة الغربية في اطار وحدة جغرافية اقتصادية وسياسية واجتماعية واحدة،يناضل الجميع من خاللها تحت مظلة مواثيق 

" دويلة غزة"وعاصمتها القدس ، وبالتالي فإن الحديث عن  ف من اجل تحقيق الدولة المستقلة كاملة السيادة.ت.واهداف م
لن يكون سوى استجابة لمخططات مشبوهة ال تستهدف إعاقة نمو وتنمية قطاع غزة وزيادة حجم معاناة سكانه وتفكيك 

وتكريس وطمس هويته الوطنية فحسب، بل أيضا  تستهدف مزيدا  من العراقيل في وجه اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، 
 .الهيمنة الصهيونية على ابناء شعبنا في الضفة والقطاع

*************************************************************** 
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2/00/2105 
االنقسام خلق ظروفا أدت إلى مراكمة العوامل السلبية الخطيرة في بنية اقتصاد قطاع غزة 

إلى الركود والكساد على طريق االنهيار االقتصادي الشامل، وما  بحيث وصل إلى حالة أقرب وأوضاعه االجتماعية
ينتج عن ذلك من أوضاع اجتماعية غامرة بعوامل االفقار واالحباط واليأس، األمر الذي يوفر مزيدا  من عناصر الهبوط 

شعبنا في قطاع غزة العربية، الهادفة إلى تفكيك واضعاف الهوية الوطنية ل/ الصهيوينة / لحساب المخططات االمريكية 
األمريكية، التي يبدو أنها تتحدث عن دولة فلسطينية ناقصة السيادة ومؤقتة على " صفقة القرن"تمهيدا  لتطبيق ما يسمى بـ

من مساحة الضفة الغربية باإلضافة إلى قطاع غزة من خالل ربطه بممر أمني بإشراف % 51مساحة ال تتجاوز 
تحت االحتالل في إطار عملية تفاوض  -باإلضافة إلى تهويد القدس-وادي األردن و   (c)إسرائيلي ، وابقاء المنطقة

عبثي طويل المدى، إلى جانب استمرار فكرة الفيدرالية مع األردن بصياغة أمريكية إسرائيلية الكفيلة بإلغاء كيان الدولة 
 .الفلسطينية المستقلة

*************************************************************** 
6/00/2105 

لن يكون سوى استجابة لمخططات مشبوهة ال تستهدف إعاقة نمو " دويلة غزة"الحديث عن 
وزيادة حجم معاناة سكانه وتفكيك وطمس هويته الوطنية فحسب، بل أيضا  تستهدف مزيدا  من  وتنمية قطاع غزة

 .لهيمنة الصهيونية على ابناء شعبنا في الضفة والقطاعالعراقيل في وجه اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وتكريس ا
*************************************************************** 

6/00/2105 
التكتيك الذي ال ينطلق من االستراتيجية الوطنية الوحدوية الديمقراطية هو تعبير عن حالة 

 .سياسية هابطه أو انتهازية
*************************************************************** 

6/00/2105 
ان تفكك اقتصادنا الفلسطيني وتزايد مظاهر الكساد خاصة في قطاع غزة في ظروف االنقسام 

، بات مدخال  هاما  صوب المزيد من الهبوط السياسي الذي يوفر المناخ المالئم للمخططات  والحصار اإلسرائيلي
العربية الرسمية بالتعاون مع بعض القوى الفلسطينية المعروفة باستعداداها لتمرير تلك /  الصهيونية/ األمريكية 

المخططات، األمر الذي يؤدى إلى تغييب الوضوح بالنسبة للمستقبل ليس على الصعيد االقتصادي فحسب بل ايضا 
تفكك الوحدة الوطنية التعددية وتكريس على الصعيد السياسي وما يعنيه من تزايد عوامل تفسيخ النظام السياسي واستمرار 

 .االنقسام
*************************************************************** 

6/00/2105 
، علينا أن نثير السؤال ونحن نمارس عملية التشخيص او التحليل لواقعنا االقتصادي في قطاع غزة

قتصادي والسياسي، في ظل استمرار االنقسام ؟ وجوابنا ال كبيرة، هل هناك امكانية لتوفير عناصر الصمود، اال: التالي
وهذا يعني اعتبار االنقسام نوعا  من التناقض الرئيسي البد من مجابهته وانهائه لكي نستعيد وحدتنا الوطنية وبناء نظام 
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، وفي مقدمتها ف يوفر عوامل الصمود االقتصادي والسياسي في مجابهة المخططات المرسومة.ت.سياسي في اطار م
، وادانة ومواجهة كل من يوافق عليها من العرب أو الفلسطينيين، والسؤال " خطة ترامب"دويلة غزة المسخ ، وما يسمى بـ

المهم هنا هو ما اذا كانت الضفة والقطاع قابلين للحياة اقتصاديا وما اذا كانت تلك القابلية ممكنه من دون سيادة كاملة 
 على االرض والموارد ؟

*************************************************************** 
6/00/2105 

المستقبل هو لكل من يناضل من اجل الرؤية والبرامج الوطنية الديمقراطية المرتبطة بالعدالة 
ع والتطبيع اذ ال مستقبل لشعوبنا سوى هذه الرؤى مهما اشتد ظالم التخلف والخضو .. بافاقها االشتراكية االجتماعية

 .واالنحطاط وادواته الطبقية في هذه اللحظة العابرة
*************************************************************** 

5/00/2105 
، اال إذا كانت األحزاب  ال يمكن أن يكون التغيير الديمقراطي التقدمي تحريرًا من قيود الخارج والداخل

 .قد تغيرت هي نفسها من خالل نضوج وعيها بالديمقراطية وتحررت من تلك القيودأو الجماعات التي تقوم به 
*************************************************************** 

5/00/2105 
وشوهوا جمال محياها ..غزة لن تغفر صمتكم المتواطئ مع اولئك الذين أشاخوا نضرة وجهها 

 .وقتلوا الجمال والحب فيها..
*************************************************************** 
5/00/2105 

من شعوب بلداننا ال تعتبرهم االنظمة مواطنين أحرار بل رعايا للملك أو األمير أوالرئيس  90%
 . محكومين بكل أدوات ومظاهرالقمع واالستغالل

*************************************************************** 
4/00/2105 

يبدو ان قضيتنا أمام مرحلة هابطة ومنحطة تسعى الى القطيعة مع االهداف الوطنية الكبرى 
 .مصلحية ومطلبية صغرى" اهداف" لحساب 

*************************************************************** 
4/00/2105 

 حكم استمرار عوامل التخلف الداخلي من ناحية،ظل التشكل الطبقي الفلسطيني ضعيفًا وبطيئًا ب
وبحكم استمرار التبعية أو احتجاز التطور من ناحية ثانية، األمر الذي أدى إلى استمرار حالة التشوه االقتصادي 

باطا  واالجتماعي وتداخل األنماط القديمة والحديثة والمعاصرة وتأثيرها على تشكل العالقات االجتماعية والوعي السائد، ارت
أو العائلية والجهوية المحلية مع ( لفتح أو لحماس كما هو حالنا في ظل االنقسام)بتداخل الوالءات السلطوية المركزية 

الوالءات الطبقية الجديدة والقديمة، إلى جانب بروز أشكال متنوعة للحراك الفردي في سياق الفساد السياسي واالقتصادي، 
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ق اإلسرائيلي وما يترتب عليه من آثار تنعكس على األوضاع االقتصادية عبر أو في سياق ظروف الحصار واالغال
السوق السوداء واالحتكار والتهريب تحت مسميات مختلفة، لكنها في المحصلة النهائية تشكل وعاء واسعا  لحراك 

 .اجتماعي وفساد اقتصادي وتحوالت اجتماعية مرتبطة بهذه الظروف أو بذريعتها
*************************************************************** 

4/00/2105 
،  الوطنية والقومية واليسارية في كل العواصم العربية:إن القوى واألحزاب الديمقراطية بكل اطيافها 

عيل تواجه في هذه اللحظة ، تحديا  كبيرا  ، سيحدد مصيرها ووجودها ومستقبلها ، فإما أن تسارع إلى الخروج صوب تف
النهوض الديمقراطي الثوري الجماهيري لمجابهة وادانة ورفض ومقاومة العدوان االمريكي والوجود الصهيوني ورفض 
ومقاومة انظمة االستبداد والتبعية على طريق تحقيق الثورة الوطنية الديمقراطية بافاقها االشتراكية أو أن هذه القوى 

 .وتفككها تمهيدا  إلسدال الستار عليها وتجاوزها واالحزاب ستكون عرضة لتزايد عوامل تراجعها
*************************************************************** 

4/00/2105 
أعتقد أنني أكتب من أجل الُكل الوطني ، القومي، واإلنساني الُمَتَميِّز بتعدديته العقالنية العلمانية 

تريد وترغب قراءة ما أكتب ، ليس من منطلق %( 0بنسبة قد ال تزيد عن )ا الُكل وأدرك أن ق ل ـه من هذ.  والديمقراطية
انحيازها المعرفي والسياسي لمضمون كتاباتي وأفكاري فحسب، بل أيضا  لنقد تلك األفكار والكتابات واإلضافة عليها 

  ..يتنا التحررية والديمقراطيةالثوريـةوتطويرها واالرتقاء بها ، وااللتزام الخاّلق بممارسة مضامينها على طريق تحقيق رؤ 
*************************************************************** 

5/00/2105 
المعاش في (الطبقي)ان نقص الوعي بالنظرية وبتفاصيل الواقع السياسي واالقتصادي االجتماعي 

يسود مناخ الشللية والمحسوبيات واالنتهازية هو مقتل فصائل واحزاب اليسار ، وبسبب هذا النقص  كل قطر عربي،
وهذا يقودنا الى دعوة الرفاق كوادر واعضاء الفصائل واالحزاب والحركات اليسارية العربية ...اليمينية واليسارية الطفولية 

يد الى استعادة وتكريس دور الوعي بالنظرية ومنهجها الجدلي في داخلها وفق رؤية تربوية اخالقية كشرط اول ووح
، فمن " فالحزب الثوري يقوى بتطهير نفسه "لضمان تطهير احزابها وفصائلها من العناصر اليمينية واالنتهازية ، 

المستحيل ان تكون هناك ممارسات ديمقراطية وثورية بدون الوعي بالنظرية وبتفاصيل الواقع السياسي والطبقي 
والديمقراطي في اوساط الجماهير وفق رؤية وبرنامج عملي  االجتماعي واالقتصادي المعاش ،وممارسة النضال التحرري

  .يعبر عنها ويجسد طموحاتها
*************************************************************** 

5/00/2105 
  :"الحوار المتمدن" مقطع من حوار أجراه معي الرفاق في موقع 

 .... اليسار العربيعن وعي وممارسة العملية االستنهاضية ألحزاب  -

إنني أتحدث عن واقع مأزوم منتشر بضراوة داخل فصائل وأحزاب اليسار العربي ، وهو واقع يحتاج لجرأة عالية ومتصلة 
من العمل لتخطي دوائر المراوحة واإلحباط ومحاوالت تبرير الفشل ، باتجاه التأسيس لعمليات نهوض البد منها ، كوننا 
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في المرحلة األولى من جوالت الصراع والتناقض الرئيسي التناحري مع أعدائنا ، االمبرياليين  ال نزال ، على ما يبدو ،
نا الرئيسي مع القوى الرجعية وكل أنظمة التبعية والتخلف واالستبداد البورجوازية والصهاينة ، وفي جوالت صراعنا وتناقض

  .العائلية والكومبرادورية الرثة
ستنهاضية ، وعيا  وممارسة ،عبر إعادة تجديد وبناء ودمقرطة كل احزاب وفصائل اليسار لذا يجب أن تتم العملية اال

بوصفها صيرورة تقوم بوظيفتها عبر رؤيتها وبرامجها الثورية ودورها المحدد ،من خالل مراكمة عوامل النهوض واإلزاحة 
ين شروط الفعالية السياسية والفكرية والتنظيمية المتتالية لكل العوامل المؤدية إلى التراجع أو الفشل ، وذلك مرهون بتأم

والكفاحية والجماهيرية القصوى في قلب الصراع الطبقي، عبر توفير معايير ونواظم وآليات عمل داخلية ، ديمقراطية 
وثورية ، كعنصر قوة لالرتقاء بدور فصائل وأحزاب اليسار العربي ورؤيتها وممارستها وتوسعها وانتشارها في أوساط 

الفصائل تحت رحمة البيروقراطية القيادية الالديمقراطية التي تتميز في /جماهيرها ، إذ أن بقاء وضع هذه األحزاب 
معظمها بأنها ضعيفة الكفاءة والعاجزة أو المترهلة أو المرتدة فكريا وهابطة سياسيا ،أودت بأحزابها وفصائلها إلى االبتعاد 

قعات الردة أو المناهج التقليدية والعقلية الجامدة او الهابطة واالنتهازية، وهذا عن الممارسة الصحيحة والغرق في مستن
أمام توليد بيئة مالئمة للشللية وللنفاق وفقدان الجرأة والصراحة واللعب على التناقضات "يفتح الباب واسعا داخل التنظيم 

وبالحصيلة ، مزيد من التراجع والتهميش .جريء وشخصنتها ، وفقدان القدرة لدى معظم األعضاء على المحاسبة والنقد ال
غراق الحزب وما يواجهه من أسئلة ومعضالت ومهام كبرى فكريا وسياسيا وكفاحيا في مزيد من األزمات والمناورات  وا 
والحسابات األنانية التافهة والعزلة عن الجماهير ، وفي مثل هذه الحالة تكمن المأساة ، في أن الحزب هو الذي يدفع 

، على شكل فقدان الشروط الضرورية لتأدية دوره ووظيفته السياسية ( والتنظيمي)لثمن من رصيده السياسي والمعنوي ا
واالجتماعية ليس على المستوى الوطني فحسب بل ايضا على المستوى الشعبي الجماهيري وعند ذلك تكون النهاية التي 

  ...لن يسعد بها سوى األعداء
*************************************************************** 

5/00/2105 
تفكيك ومجابهة التخلف وازاحته مهمة أولى من بين مهام احزاب اليسار العربي على طريق 

 الديمقراطية والعدالة االجتماعية بافاقها االشتراكية
*************************************************************** 

5/00/2105 
مصطلح التنويريحتوي على معنى أخالقي ومعرفي ، فهو رديف العقل والمعرفة العلمية ، وهو 

 .. نقيض التخلف واألساطير والخرافات الدينية
*************************************************************** 

5/00/2105 
يات البلدان العربية، فهو محكوم يتميز االقتصاد الفلسطيني بخصوصية، تميزه عن باقي اقتصاد

وسياسات وقوانين الدولة الصهيونية التي تتحكم في كافة الموارد  لشروط اتفاق أوسلو و بروتوكول باريس
االقتصادية والقطاعات اإلنتاجية وغير اإلنتاجية، عبر سياسات وأوامر عسكرية، حالت دون تطور أو نمو البنية 

الى يومنا هذا ليكرس المزيد من عوامل التفكيك االقتصادي  2115لمستمرمنذ حزيران وجاء االنقسام ا... االقتصادية
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عالوة على التفكيك السياسي واالجتماعي ، إلى جانب توليد ومراكمة المزيد من المصالح الخاصة ذات الطابع الطفيلي 
  . ريب عبر االنفاقمن خالل الشرائح الرأسمالية الرثة التي تكاثرت في إطار تجارة الممنوعات والته

وفي مثل هذه األوضاع، كان من الطبيعي أن تتزايد عوامل الضعف في مكونات االقتصاد الفلسطيني، عالوة على 
حصار قطاع غزة وتدمير معظم المنشآت الصناعية والزراعية وتفاقم مظاهر الكساد واالفالس التي اصابت الشركات 

 .والتجار بصور غير مسبوقة
*************************************************************** 

5/00/2105 
بكل ثقة وموضوعية اؤكد ان الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين هي من بين القوى االكثر التزاما 

 .بمفهوم الوطنية وممارسته منذ تأسيسها الى يومنا هذا
*************************************************************** 

5/00/2105 
يصادف اليوم ذكرى العام األول بعد المئة لقيام الثورة االشتراكية في روسيا بقيادة الرفاق 

 .... كلمة في في هذه المناسبة...الشيوعيين البالشفة 
قتها ففي هذه الذكرى الخالدة، يستحضر كل إنسان وطني تقدمي ماركسي ، الروح االنسانية النقية لثورة أكتوبر، في انطال

األولى بقيادة لينين، ونهجها الثوري الحازم ، المعادي بال هوادة لالستغالل الطبقي ولكل أشكال االضطهاد واالستعمار 
 .والرأسمالية االحتكارية، إلى جانب العداء للصهيونية، واالنحياز المبدئي والكلي للمظلومين في جميع العصور

ي الجبهة الشعبية وكافة رفاقنا في األحزاب الشيوعية والفصائل والحركات ، يقف كل رفاقنا ففي هذه الذكرى الخالدة
اليسارية العربية وفي كل أرجاء هذا الكوكب، إجالال  لماليين الشهداء الذين جادوا بارواحهم دفاعا  عن الحق والعدل 

 .والمساواة واالشتراكية
عربية الفقيرة، الوفية لالتحاد السوفيتي ودوره في دعم كل في هذه المناسبة، نتطلع بثقة إلى نضال الجماهير الشعبية ال

 .قضايا التحرر الوطني ضد االمبريالية والصهيونية ، وضد كافة أشكال االستغالل الرأسمالي
من االقرار أننا نفتقد اليوم مساندة االتحاد السوفياتي ودعمه وتضامنه  -كفلسطينيين وعرب–وفي هذا الجانب البد لنا 

ع شعوبنا، في ظل خضوع وتبعية واستسالم النظام العربي والسلطة الفلسطينية لشروط التحالف االمبريالي الصادق م
الصهيوني التي تستهدف تصفية قضيتنا الوطنية الفلسطينية وطمس اهداف شعبنا الفلسطيني في الحرية واالستقالل 

ة ثانية، بما يكرس حالة االستسالم العربي من خالل والعودة من ناحية ونهب واستغالل مقدرات شعوبنا العربية من ناحي
الطغم الحاكمة في بالدنا ، وهي أوضاع لم يكن ممكنا  تحققها ، كما لم يكن ممكنا  القبول بشروط الرباعية أو ما يسمى 

 .في ظل وجود االتحاد السوفياتي كقطب نقيض لالمبريالية والصهيونية" صفقة القرن"بـ
، هو الذي اعطى كارل ماركس تلك المكانة العالمية من الدرجة األولى في القرن 0505في العام إن الحدث السوفياتي، 

 .العشرين، التي ما كان باإلمكان إطالقا  أن تتحقق في القرن التاسع عشر الذي عاش ومات فيه
 .الهائلة أما ماركس، فقد أعطى الحدث قيمته اإلنسانية التاريخية، وأعطاه زخمه وقوة اندفاعه األولى

لقد عنى ظهور االتحاد السوفياتي إمكانية تغيير العالم، وهي االمكانية التي أثارت انتباه الشعوب قاطبة ممثلة بمثقفيها 
 .وقادتها الشرفاء
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وبالتالي فإن حديثنا في مناسبة مرور مائة سنة على ثورة أكتوبر، هو حديث عن الضرورة التاريخية والتواصل الراهن مع 
ها ومبادئها العامة كمدخل رئيسي صوب بلورة رؤيتنا وبرامجنا المعبرة عن خصوصية مجتمعاتنا العربية صوب منطلقات

  .فاما االشتراكية او البربرية...وال خيار لنا سواها ..مواصلة النضال حتى تحقيق اهداف ثورة اكتوبر
*************************************************************** 

5/00/2105 
 ....المرحلة الراهنة وموقف الجبهة الشعبية لتجرير فلسطين

ان المرحلة الراهنة، بكل محدداتها ومتغيراتها العربية واالقليمية والدولية المنحطة، تشير بوضوح على أن آفاق النضال 
البنية والنهج يعانيان من القطري الفلسطيني مسدودة، مهما كانت بطولة المناضلين و جدية القادة، فكيف إذا كانت 

حماس او بكالهما معا ، وهنا بالضبط / فتح او باليمين الديني السياسي/ أزمات مستعصية مرتبطة اما باليمين السياسي
ل على حزبنا في ادراك طبيعة هذه المرحلة والقوى السياسية والطبقية المؤثرة فيها، ومن ثم العم/ تتجلى مهمة جبهتنا
الذاتية، في موازاة تفعيل العالقة الجدلية بين نضالنا الوطني وبعده القومي العربي عبر رؤية وبرنامج استنهاض اوضاعنا 

وآليات عمل تتطلع للمستقبل وال ترتهن لضغوطات وادوات الهبوط في هذه المرحلة، وفي هذا السياق نحذر بأن استمرار 
في صفوف قوى وأحزاب اليسار في بالدنا ستؤدي بالضرورة إلى الحالة المأزومة، البنيوية، الشاملة، الراهنة، المنتشرة 

إنهيارها واسدال الستار عليها، ما لم يبادر المثقف العضوي الملتزم، بالمعنى الفردي والجمعي، الى اعادة االعتبار لمفهوم 
الحياء وتجدد دور اليسار اليسار ومضمونه التنظيمي والفكري، االشتراكي العلمي الصريح ومنهجه المادي الجدلي تمهيدا  

العربي الموحد الذي سيتحمل وحده استنهاض الحالة الجماهيرية الشعبية وكسر وازالة حالة التبعية والخضوع واالرتهان 
 .وبناء المجتمع العربي االشتراكي الديمقراطي

*************************************************************** 
5/00/2105 

حزبنا في ادراك طبيعة هذه المرحلة والقوى السياسية والطبقية الهابطة / همة جبهتناتتجلى م
، ومن ثم العمل على استنهاض اوضاعنا الذاتية، في موازاة تفعيل العالقة الجدلية بين المستسلمة المؤثرة فيها

وال ترتهن لضغوطات وادوات  نضالنا الوطني وبعده القومي العربي عبر رؤية وبرنامج وآليات عمل تتطلع للمستقبل
 .الهبوط في هذه المرحلة

*************************************************************** 
5/00/2105 

وردًا على سؤال حول ما يتردد في بعض وسائل االعالم من وقت آلخر عن توطين الفلسطينيين 
من الصحة ، اذ ال يوجد في أدبيات الحركة الوطنية  هذه أكذوبة ال أساس لها»، قال غازي الصوراني في سيناء

حين طرحت الواليات المتحدة  0544عام . الفلسطينية أو وجدان الشعب الفلسطيني، أي قبول ألي تفكير من هذا النوع
ألف فدان عليهم بعد توصيل المياه  241لتوطين الالجئين في سيناء، وتوزيع ( مشروع جونسون)األميركية ما يسمى بـ

 -وال إسكان  ال توطين)لهم، خرجت التظاهرات تهتف في غزة بقيادة الرفيق المناضل الشبوعي الشاعر معين بسيسو 
، وجاء عبدالناصر يومها الى غزة، وظل بها ساعتين، ليعلن منها رفض المشروع، كان هناك (يسقط عهد األميركان

ليون، وكان هناك فائض مياه مصري يمكن استغالله، ألف الجئ فقط، بينما اليوم هناك مليون ونصف الم 51يومها 
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مليار متر  44مليار متر مكعب، عالوة على أن حصتها المكونة من  21اليوم مصر لديها عجز مائي يصل إلى 
مكعب مهددة بالنقصان، وكانت سيناء يومها بال مشكالت، اليوم سيناء مملوءة بالتعقيدات، فمن أين يأتون بمثل هذا 

ايجور )»مرة الوحيدة التي طرح فيها هذا الكالم وبشكل خافت في األدبيات اإلسرائيلية، فيما تردد تحت اسم الكالم؟ ال
 .«نحن لسنا بحاجة إلى القول إن الشعب الفلسطيني بكل قواه لم يفكر في هذا الطرح( الند

*************************************************************** 
5/00/2105 
 

 
ال نبالغ في القول، ما من حزب أو فصيل يساري عربي هو علماني وديموقراطي بصورة صريحة 

نظريا  أو بالممارسة، بل إن عدوى التخلف الديني الشكلي أو المظهري االنتهازي انتقلت إلى صفوف معظم  وواضحة
ذه األحزاب، األمر الذي عزز من تراجعها وعزلتها وفقدان دورها الطليعي ألسباب عديدة بالطبع، كوادر وقيادات وقواعد ه

االرتداد الفكري باتجاه اليمين الليبرالي الرث او باتجاه اليمين الديني وممارسة طقوسه بما  -وربما أهمها  -من بينها 
انها بداية نهاية !!..لطبقي الثوري وهويته الفكريةيتناقض جوهريا  مع عنوان أو اسم الحزب أو الفصيل ومضمونه ا

 .مأساوية اذا لم تتدارك قوى اليسار اوضاع ومظاهر ارتدادها الفكري والسياسي
 

*************************************************************** 
5/00/2105 

دف طمس الهوية لن يكون سوى استجابة لمخططات مشبوهة تسته" دويلة غزة"الحديث عن 
 . الوطنية وتكريس الهيمنة الصهيونية على ابناء شعبنا

*************************************************************** 
5/00/2105 

، فهي تستند بالنسبة للعالقة الخالفية بين اليسار العربي والفلسطيني وبين حركات اإلسالم السياسي
ليل الموضوعي الذي يؤكد على أن األساس في هذه الحركات هو دعوتها إلى معالجة إلى التح -من وجهة نظري  –

، عبر منطق غيبي تراجعي عاجز عن بلورة برنامج سياسي ...القضايا المعاصرة، االجتماعية واالقتصادية والسياسية
 .استبدادي أو رجعيديمقراطي اجتماعي تنموي يتناقض مع جوهر التخلف واالستغالل الرأسمالي أو مع أي نظام 

*************************************************************** 
5/00/2105 

األنظمة العميلة في قطر والخليج والسعودية التي مولت حركات التطرف اإلسالمي تتفرغ اليوم 
 .لتنفيذ المخطط االمريكي الصهيوني ضد قضيتنا

*************************************************************** 
5/00/2105 

https://www.facebook.com/cdideology
https://www.facebook.com/cdideology


425 

 

الموقف ضد انظمة االستبداد واالستغالل والتخلف عموما وضد العمالء العرب مما يسمى بملوك 
والخليج خصوصا يجب أن يتوحد مع الموقف في النضال ضد القوى االمبريالية  "السعودية " وامراء ومشايخ 

 –من وجهة نظري -خارجي مهما كانت ذرائعه ، وهذا هو المقياس االول وركيزته الحركة الصهيونية ، وضد أي تدخل 
 . .لمصداقية قوى المعارضة الوطنيةالديمقراطية الثورية

*************************************************************** 
01/00/2105 

لموقف في النضال الموقف ضد انظمة العمالة في قطر والسعودية والخليج يجب أن يتوحد مع ا
 ضد القوى االمبريالية وركيزته الحركة الصهيونية

*************************************************************** 
01/00/2105 

 ... غياب الوعي العميق في احزاب اليسار سبب رئيس من اسباب عزلتها عن الجماهير

لممارسه في وثائقها ومنشوراتها دون متابعة أو تفعيل وتفاعل فصائل واحزاب اليسار العربي تتحدث عن الوعي وا
ووعي حقيقي يجسد انتماء االعضاء واقتناعهم ودافعيتهم ،مما أدى الى مزيد من عزلتها عن الجماهير ، بينما في 

الى حراك ثوري العفوي البسيط ال يمكن ان يوصلها ( وعيها)المقابل، ال تمتلك الجماهير أطر منظمة فعالة، وبالتالي فإن 
لطة او تحقيق جذري او تحقيق اهدافها السياسية واالقتصادية واالجتماعية الكبرى بل بعض المتغيرات في ديكور الس

بعض المطالب االقتصادية الصغيرة ، وبالتالي مهما تمردت ،تعود لتقبل الوضع القائم، كما هو الحال في مصر وتونس 
رها ، وكما هو الحال مع كل من حكومة رام اهلل وحركة حماس في غزة، إن فقر وسوريا واالردن واليمن والمغرب وغي

تمتص ( ليبرالية او دينية) أو السلطة الحاكمة " قيادتها"الجماهير ومعاناتها وبؤسها وحرمانها يدفعها للتمرد العفوي ، لكن 
العفوي ، يوجد االزمة الشاملة التي تحاصر وتدعوها للسكينةأو ترهبها ، فالنشاط  -بصورة انتهازية او قمعية  -تمردها 

( ما تعيشه الجماهير الشعبية العربية والجماهير في قطاع غزة والضفة مؤشر واضح على تلك األزمة)الفئات الحاكمة 
واذا لم يتوفر الحزب الطليعي الثوري الملتصق بالجماهير والمعبر عنا فان قوى اليمين او قوى الثورة المضادة تتولى 

 .يطرة على حركة الجماهير وافراغها من مضامينهاالس
الوعي والتنظيم ،فهل تستطيع الجماهير تطوير وعيها و تنظيم صفوفها ؟ وجوابنا : ويطرح هذا الوضع قضيتين نقضيتين

،وكذلك مواجهة القوى الحاكمة ،بحاجة إلى تقنية عالية مسبوقة (الحزب ) إنها عاجزة عن ذلك ، ألن العمل التنظيمي 
بالوعي ، بحاجة إلى الثقافة ،و الدراسة واالضطالع والمتابعة اليومية لكل شأن من شئون الصراع مع العدو الوطني أو 

 . فالممارسة هي التي تدل على طبيعة الوعي.على مستوى التناقضات الداخلية والصراع الطبقي
على تأسيس اإليديولوجيا المناهضة لإليديولوجيا السائدة وهنا يبرز دور الفئات الواعية ،والمناضلة والمثقفة ،النها القادرة 

، والقادرة على هزيمتها، وفي هذا الجانب نؤكد على أن الوعي دون ممارسة ثورية ، ال يؤدي الى انتصار، وكذلك فإن 
 . الممارسة الثورية دون وعي ثوري ،ال تحقق نفس الغرض

، وتجعل . يف للحركة العفوية ، العقل والتنظيم ، وهما مكمن قوة طريق االنتصار ، الن الوعي الثوري يض" انهما معا
، النه يعطي التنظيم " النضال من اجل الثورة الوطنية الديمقراطية السقاط انظمة االستبداد والتخلف ممكنا ، بل وضروريا

 . "القوة الجبارة التي تدعمه وتجعل انتصاره محتما( بعد أن يستكمل كافة الشروط)
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*************************************************************** 

01/00/2105 
الموقف ضد انظمة االستبداد واالستغالل والتخلف يجب أن يتوحد مع الموقف في النضال ضد 

 . القوى االمبريالية وركيزته الحركة الصهيونية
*************************************************************** 

01/00/2105 
مع تقديري ....للحوار...رؤية وموقف ...رفاقي اصدقائي في احزاب وفصائل اليسار العربي 

 ....واحترامي

في الظروف  -إن صحة الوظائف السياسية والتنظيمية والفكرية واالجتماعية والجماهيرية لفصائل واحزاب اليسار العربي
ائف على رؤية صائبة وموضوعية للماركسية بعيدا عن كل مظاهر تتحدد في ضوء مدى تأسيس تلك الوظ -الراهنة 

الجمود ، وعبر االلتزام بالمنهج المادي الجدلي، على أن تصاغ تلك الرؤية انطالقا من قراءة واعية وموضوعية لكافة 
واستراتيجية النضال  تتحدد بموجبها تكتيك المتغيرات السياسية واالقتصادية والمجتمعية والفكرية والتنظيمية الديمقراطية

وفق مقتضيات المرحلة ، ومن ثم صياغة اهداف ووسائل النضال الوطني التحرري والمجتمعي المطلبي الديمقراطي من 
قلب الصراع الطبقي، سواء على الصعيد الوطني أو القومي العربي أو الدولي ، وهنا بالضبط يتجسد المعنى الحقيقي 

عاتقه ، وصوال  إلى النتائج المأمولة التي ستمكنه من تحقيق عملية النهوض الذاتي  لألعباء والمسئولية الملقاة على
صوب دوره الطليعي المنشود، األمر الذي يستوجب الوقوف والتأمل والنقاش العقالني الهادئ أمام الكلمات والمصطلحات 

ول إلى بلورة الرؤية الموضوعية الشاملة ، بما يضمن الوص -تاريخيا  وراهنا  –والمفاهيم المطروحة في وثائقه وبرامجه 
للقضايا السياسية والفكرية والتنظيمية، كضمانة لمسيرة قوى اليسار العربي في نضالها الراهن والمستقبلي لتحقيق أهداف 

  .الثورة التحررية والديمقراطية الوطنية والقومية بافاقها االشتراكية
ياهب اللغة والمفاهيم كما قد يذهب البعض بالتفسير ، بل ألعلى درجة إن هذه االفكار ليس الغرض منها الغوص في غ

فيما يقولون ويفعلون، أي (في فلسطين والوطن العربي)من الوعي والنزاهة واالستقامة األخالقية لجميع الرفاق اليساريين 
تطبيقهم المبادئ واألفكار التي المطابقة الخالقة بين النظرية والممارسة، بكلمة محددة أن يلتزموا بمصداقية عالية في 

آمنوا بها بما يحقق تطلعات ومصالح الجماهير الشعبية ، حتى ال ينحرف النقاش عن جوهره ليصبح بحثا  ودفاعا  عن 
هذا الموقف أو ذاك ارتباطا  بموقف مسبق، آخذين في االعتبار ان هذه العملية بابعادها السياسية والمحتمعية الديمقراطية 

ة، تستهدق تحقيق وبلورة وترسيخ الحالة االستنهاضية المأمولة لفصائل واحزاب اليسار العربي ، وهي عملية واالخالقي
صعبة لكنها أكثر من ملحة وضرورية في ظل الحقبة االنتقالية الراهنة بين مرحلتين تاريخيتين نوعيتين، مرحلة تراجع 

ياسي من ناحية ومرحلة صعود التيار الديني وبروز وانتشار هوية الحركة الوطنية بكل أطيافها صوب الهبوط الليبرالي الس
وفي آن القول " الحزب او الفصيل اليساري الطليعي"اإلسالم السياسي من ناحية ثانية، وبالتالي ال مجال الستقامة القول بـ

 .الحزب متدني المستوى أخالقيا وفكريا  وسياسيا وتنظيميا ونضاليا"بـ
*************************************************************** 

00/00/2105 
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ليس المطلوب من الحزب أن يعرف كيف يستغل الشروط الموضوعية لالنتقال إلى تطبيق مفاهيم 
فمثل هذه الشروط ضعيفة جدا _ و مهام الثورة الوطنية الديمقراطية بافاقها االشتراكيةالحداثة والمواطنة والعلمانية 

نما على احزاب وفصائل اليسار أن تخلق هذه الشروط من خالل _ القتصاد التابع أو المجتمع المتخلف في بنية ا وا 
توعية جموع الفقراء والمضطهدين باسباب وأدوات الظلم واالستغالل الطبقي تمهيدا لتأطيرهم وتنظيمهم واندماجهم في 

 .الحراك الثوري ،ذلك هو دورها وتلك هي رسالتها
*************************************************************** 

00/00/2105 
وتخليدا لسيرته النضالية بما لها وما ...في الذكرى الرابعة عشر لرحيل القائد الوطني ابوعمار

نستذكر محطات االختالف ومحطات االتفاق والنضال الميداني والكفاحي المشترك التي تجسدت عبر فتح ... عليها
فذات يوم وفي احتفال جماهيري بحضور القائدين ابو عمار والحكيم في قاعة ....ة الشعبية لتحرير فلسطين والجبه

اليونسكو في العاصمة اللبنانية بيروت ، وقف أمين عام الحزب الشيوعي اللبناني الرفيق الراحل جورج حاوي الذي قال 
  :مخاطبا الجمهور في القاعة
ني ، مع كلمة الثورات العربية المعاصرة وضمير الثورات ، طينية ، مع كلمة الشعب الفلسطيواآلن مع كلمة الثورة الفلس
 .ُيلقيها الرفيق جورج حبش

  :في تلك اللحظة غضب بعض قادة فتح وهمسوا للزعيم عرفات وقالوا له
تجلس وتسكت ، إنها إهانة  إنها إهانة ما بعدها إهانة ، وكيف ستسمح لجورج حبش أن ُيلقي كلمة الثورة الفلسطينية وأن"

لن أسّجل في تاريخي أنني خرجت من القاعة : "ولكن عرفات همس لهم قائال  .. لـ فتح ، واقترحوا عليه أن ُيغادر القاعة 
 ."أثناء كلمة حكيم الثورة جورج حبش

 . "ورفض الخروج وبقي جالسا  مثله مثل غيره يستمع الى كلمة جورج حبش
إن كلمة الثورة الفلسطينية ، كلمة الشعب الفلسطيني ، :"حين صعد جورج حبش على المسرح وقال المفاجئة الكبرى كانت 

ال ُيلقيها إال أخي ورفيق دربي القائد العام للثورة الفلسطينية ياسر .. كلمة الثورات العربية الُمعاصرة وضمير الثورات 
  "!!عرفات

فقفز أبو عمار إلى المسرح وعانق جورج حبش .. ذي ال ُينسى وهنا وقفت كل القاعة وصفقت له على هذا الموقف ال
المجد والخلود لروح القائد ".ووحدة وحدة وطنية.. تحيا الثورة الفلسطينية "وظل الجمهور ُيصفق و يهتف بصوت ُمرتفع 

 ...الوطني ابوعمار
*************************************************************** 

02/00/2105 
، إلى حالة مسيرة النضال الفلسطيني قد انتقلت من حالة األزمة التي بدأت منذ أكثر من ثالثة عقود

المأزق الذي يصيب اليوم بنيانها وقيادتها وفكرها السياسي، وهو مأزق حاد يحمل في طياته مخاطر أشد خطورة من كل 
وصوال  ( 2115حزيران )ن حركتي فتح وحماس المحطات المأزومة السابقة، خاصة في ظل انفجار الصراع الدموي بي

عاما ادى إلى تفكيك النظام السياسي الديمقراطي الفلسطيني، ومعه تفككت  00إلى االنقسام الذي مضى عليه اكثر من 
اآلخر في قطاع غزة، ناهيكم أوصال المجتمع الفلسطيني، الذي يبدو أنه ينقسم اليوم إلى مجتمعين أحدهما في الضفة و 
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 .تهما عن أبناء شعبنا في الشتات والمنافيعن عزل
فلقد أدى االنقسام إلى تكريس أوضاع سياسية  واجتماعية في قطاع غزة خصوصا  ، شكلت نقيضا  لكل من صيرورة 

التحرر الوطني والتطور االجتماعي الديمقراطي، حيث سادت حالة من االستبداد والقمع والتخلف االجتماعي واالحتكار 
ن قبل محاسيب فتح وحماس، كرست واقعا  أقرب إلى االحباط واليأس، ليس بالنسبة للعملية السياسية االقتصادي م

فحسب، بل أيضا  بالنسبة لألوضاع االجتماعية والحريات العامة وحرية الرأي، عالوة على ابراز هوية االسالم السياسي 
  .لعربيبديال  للهوية الوطنية الفلسطينية وانتمائها لبعدها القومي ا

وهنا بالضبط تتجلى مالمح المأزق السياسي والمجتمعي الفلسطيني، عبر مواقف كل من حركتي فتح وحماس وصراعهما 
الفئوي على السلطة والمصالح بعيدا  عن جوهر وشكل المشروع الوطني التحرري الديمقراطي الفلسطيني، بحيث يمكن 

الفلسطيني أسوأ صورة ممكنة من حاضر ومستقبل المجتمع المحكوم  االستنتاج ، أن كل من فتح وحماس ، قدمتا لشعبنا
بصورة اكراهية ، الدوات ومفاهيم االستبداد واالستغالل والتخلف ، وهي مفاهيم وأدوات وممارسات لم ولن تحقق تقدما  في 

لجماهيري عنها سياق الحركة التحررية الوطنية ، بل على النقيض من ذلك ، ستعزز عوامل انهيارها واالنفضاض ا
وصوال  إلى حالة غير مسبوقة من االحباط واليأس ، كما هو حال شعبنا اليوم عموما ، وفي قطاع غزة على وجه 

 .الخصوص
*************************************************************** 

02/00/2105 
 -في المرحلة الراهنة  -أنتجت البنية الفوقية المتخلفة الموروثة في بالدنا منذ مئات السنيين 

 .بنية اكثر تخلفا وانحطاطًا ورثاثة
*************************************************************** 

02/00/2105 
فيما يستمر العدوان الصهيوني على قطاع غزة ، وينتشر الدمار والرعب ورائحة الموت والدم في 

ة عنيدا في اصراره على رفع راية هويته الوطنية بيد ، وسالح الصمود والتحدي ، يستمر قطاع غز  شوارع مدنه وقراه
ثم يلتقط انفاسه فقط لكي يدفن شهدائه وينهض من جديد مملوءا بروح الحقد على الصهاينة واالمريكان .. باليد االخرى 

غزة عاتب وحزين من وعلى  وال غرابة في ذلك فهو سفينة نوح الفلسطينية ، لكن قطاع.. وحكام العرب الرجعيين 
ما الذي تنتظرونه لكي : ويسألهم جميعا .. الفصائل واالحزاب والمثقفين وعلى كافة الحركات السياسية العربية الوطنية 

تعلنوا وتجسدوا تضامنكم مع اخوانكم في قطاع غزة المكلوم؟ اين هي احتجاجاتكم واعتصاماتكم وتنديداتكم في مدنكم 
ام انكم تنتظرون الجمعة لكي تؤدوا صالة الغائب على غزة ؟ المجد والخلود لشهداء فلسطين واالمة  ؟..وعواصم بلدانكم

 العربية
*************************************************************** 

02/00/2105 
وشوهوا جمال ..غزة الثكلى لن تغفر صمتكم المتواطئ مع اولئك الذين أشاخوا نضرة وجهها 

 .وقتلوا الجمال والحب فيها..حياها م
*************************************************************** 
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06/00/2105 
غزة في هذه اللحظات وفي كل تاريخها قدمت اغلى التضحيات من اجل وحدة شعبنا فهل يفهم 

 أهل االنقسام دروس وعبر غزة؟
*************************************************************** 

06/00/2105 
، لكن ال  أعيد التأكيد والتذكير بأننا أمام مرحلة تتطلب استعادة ألصل الصراع..وثالثة ..مرة ثانية 

ينبغي علينا استسهال األمر ، فهي ليست عملية ارتجالية ، انها تحدي المستقبل الذي يفرض علينا ثورة في الوعي ، 
ر الحياة الداخلية للخروج من أزمتنا الداخلية الراهنة صوب النهوض السياسي والفكري والتنظيمي وثورة في تفعيل وتطوي

الديمقراطي ، وتطبيق شعار المقاومة الشعبية والكفاحية ضد االحتالل بصورة منهجية وهادفة ، ستضمن بالضرورة 
ق البعد الثوري لعملية وأساليب النضال استقطاب قطاعات واسعة من الجماهير في الوطن والمنافي ، بما يضمن تحقي

السياسية والديمقراطية والكفاحية ، وااللتحام بالجماهير في عالقة تبادلية محكومة للوحدة والترابط الجدلي بين النضال 
  .الوطني التحرري والديمقراطي على المستويين الفلسطيني والعربي

*************************************************************** 
06/00/2105 

كما ورد في تصريح االخ اسماعيل  -وتعلن  حماس توافق على الجهد المصري المشكور لوقف العدوان
مع دولة العدو  -عبر وساطات عربية  -" وقف اطالق النار" استعدادها العودة إلى تفاهمات التهدئة أو  -هنية 

التي تضمن انهاء االنقسام  2105و  2100وط المصالحة وفق اتفاقات القاهرة االسرائيلي دون أي التزام منها بتنفيذ شر 
ف كأولوية تعبر عما يتطلع اليه .ت.ودفنه واستعادة وحدة شعبنا الوطنية ونظامه الوطني الديمقراطي التعددي في اطار م

همية بما ال يقاس من التسرع فالمصالحة من وجهة نظر ابناء شعبنا في الوطن والشتات هي اكثر ا...شعبنا بشوق كبير
لعقد تفاهمات التهدئة التي ستعزز االنقسام وفصل غزة عن الضفة في اطار مخططات الدويلة المسخ او اية مخططات 

 .نقيضة لمصالح شعبنا
*************************************************************** 

05/00/2105 
السياسية التي تتصدر قيادة الجماهير يصبح النضال  عندما تتفكك وتنقسم وتتصارع األطر

 . الجماهيري بكل شعاراته بال جدوى وبال أفق
*************************************************************** 

05/00/2105 
من ثم، فإن التناقض بين الطرفين تناقض .الكيان الصهيوني هو النقيض االستراتيجي لألمة العربية

 .فإما استمرار هيمنة االمبريالية والكيان الصهيوني المتمدد واما المشروع النهضوي الديمقراطي العلماني العربي. اسي اس
*************************************************************** 

04/00/2105 



431 

 

توجه ( زمتنا اليوم وهي مشابهة أل)  بعد هزيمة ألمانيا، وبروز األزمة المصيرية التي تعرضت لها
أقولها هنا والى كافة المسئولين : "الى شعبه المنكسر بهذه الكلمات 0555ـ  0556الفيلسوف األلماني كارل يسبرز

حاجتنا اليوم هي أن نحاور بعضنا بعضُا، حاجتنا ليست فقط كيف يعبر كل منا عن رأيه، بل كيف يسمع كل منا رأي 
وحسب، بل أن نفكر ونستمع ونصغي لما يقوله العقل، وأن نكون مستعدين لتقبل النظرة  اآلخر، علينا أال نعبر عن آرائنا

نحن بحاجة الى قبول رأي اآلخر، ورؤية األشياء من موقع آخر، والتوصل الى رؤية أخرى مختلفة، والمطلب .. األخرى
 "فيعلن الطرفان استحالة الحوار.. .األهم أن نكتشف ما يجمع بين كل وجهتي نظر مختلفتين ال أن نركز على اختالفهما

. 
*************************************************************** 

04/00/2105 
 إلعالن االستقالل 11الذكرى الـ 

ألقى الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في العاصمة الجزائرية وثيقة إعالن قيام  0555في مثل هذا اليوم عام 
وعاصمتها القدس، نقدم فيما يلي مقتطفات من وثيقة االستقالل التي صاغ كلماتها الشاعر الفلسطيني  دولة فلسطين

 . الراحل محمود درويش
على أرض الرساالت السماوية إلى البشر، على أرض فلسطين ولد الشعب العربي الفلسطيني، نما وتطور وأبدع وجوده "

 " .وال انقطاع، بين الشعب واألرض والتاريخ اإلنساني عبر عالقة عضوية، ال انفصام فيها
ب العربي الفلسطيني بتشريده وبحرمانه من حق تقرير المصير، إثر قرار الجمعية ومع الظلم التاريخي الذي لحق بالشع"

 ، الذي قسم فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية، فإن هذا القرار ما زال يوفر شروطا للشرعية0555عام  050العامة رقم 
 ".الدولية تضمن حق الشعب العربي الفلسطيني في السيادة واالستقالل الوطني

إن احتالل القوات اإلسرائيلية األرض الفلسطينية وأجزاء من األرض العربية واقتالع غالبية الفلسطينيين وتشريدهم عن "
خضاع الباقين منهم لالحتالل واالضطهاد ولعمليا ت تدمير معالم حياتهم الوطنية، هو ديارهم، بقوة اإلرهاب المنظم، وا 

انتهاك صارخ لمبادئ الشرعية ولميثاق األمم المتحدة ولقراراتها التي تعترف بحقوق الشعب الفلسطيني الوطنية، بما فيها 
 ".حق العودة، وحق تقرير المصير واالستقالل والسيادة على أرضه ووطنه

البعيدة، لم يفقد الشعب العربي الفلسطيني إيمانه الراسخ بحقه في وفي قلب الوطن وعلى سياجه، في المنافي القريبة و "
العودة، وال إيمانه الصلب بحقه في االستقالل، ولم يتمكن االحتالل والمجازر والتشريد من طرد الفلسطيني من وعيه 

 .اميوذاته، ولقد واصل نضاله الملحمي، وتابع بلورة شخصيته الوطنية من خالل التراكم النضالي المتن
وصاغت اإلرادة الوطنية إطارها السياسي منظمة التحرير الفلسطينية ممثال شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني، باعتراف 
المجتمع الدولي، متمثال  بهيئة األمم المتحدة ومؤسساتها والمنظمات اإلقليمية والدولية األخرى، وعلى قاعدة اإليمان 

القومي العربي، وعلى قاعدة الشرعية الدولية قادت منظمة التحرير الفلسطينية  بالحقوق الثابتة، وعلى قاعدة اإلجماع
معارك شعبها العظيم، المنصهر في وحدته الوطنية المثلي، وصموده األسطوري أمام المجازر والحصار في الوطن 

 ".وخارج الوطن
والثقافية، ويتمتعون بالمساواة الكاملة في إن دولة فلسطين هي للفلسطينيين أينما كانوا فيها يطورون هويتهم الوطنية "

الحقوق، تصان فيها معتقداتهم الدينية والسياسية وكرامتهم اإلنسانية، في ظل نظام ديمقراطي برلماني يقوم على أساس 
جتماعي حرية الرأي وحرية تكوين األحزاب ورعاية األغلبية حقوق األقلية واحترام األقلية قرارات األغلبية، وعلى العدل اال
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والمساواة وعدم التمييز في الحقوق العامة على أساس العرق أو الدين أو اللون أو بين المرأة والرجل، في ظل دستور 
يؤمن سيادة القانون والقضاء المستقل وعلى أساس الوفاء الكامل لتراث فلسطين الروحي والحضاري في التسامح والتعايش 

 .السمح بين األديان عبر القرون
ولة فلسطين دولة عربية هي جزء ال يتجزأ من األمة العربية، من تراثها وحضارتها، ومن طموحها الحاضر إلى إن د

 " تحقيق أهدافها في التحرر والتطور والديمقراطية والوحدة
 

*************************************************************** 
04/00/2105 

منا عن رأيه، بل كيف يسمع كل منا رأي اآلخر لنتفق على  حاجتنا ليست فقط كيف يعبر كل
 .القواسم المشتركة الحرية واالستقالل والعودة

*************************************************************** 
04/00/2105 

المصالحة من وجهة نظر ابناء شعبنا في الوطن والشتات هي اكثر اهمية بما ال يقاس من 
 . ع لعقد تفاهمات التهدئة التي تكرس االنقسامالتسر 

*************************************************************** 
04/00/2105 

 إن النقد الجاد الكامل والصريح، هو نقطة البداية، إلعادة صياغة فصائل وأحزاب اليسار العربي
نظيمي والعقائدي، إلى جانب إعادة صياغة أهداف الثورة من منظور ديمقراطي تقدمي نقيض للمركزية والجمود الت

التحررية الديمقراطية العربية، وممارستها على أساس علمي وديمقراطي ايضا، بعد أن توضحت طبيعة الطريق المسدود 
المتراكمة ،  الذي وصلته األنظمة العربية، وما انتهت إليه مسيرة هذه الفصائل واالحزاب بسبب ازماتها الفكرية والتنظيمية

وأزمة قياداتها خصوصا ، وهي ازمة تستدعي المبادرة إلى تقييم ونقد التجربة السابقة ، الى جانب دراسة الخصائص 
والمنطلقات السياسية والفكرية التي تميزت بها تلك الفصائل واالحزاب طوال الحقبة الماضية، والتي ربما كان إهمالها في 

 .لتعثرقوى اليسار العربي وفشلها الماضي أحد األسباب الرئيسية
*************************************************************** 

04/00/2105 
إن النقد الجاد الصريح هو نقطة البداية إلعادة صياغة أحزاب اليسار العربي من منظور 

 .ديمقراطي نقيض للمركزية والجمود العقائدي والتنظيمي
*************************************************************** 

25/00/2105 
 ...عن ضرورة تطور اليسار الماركسي العربي

قد اتفق مع الكثيرين من رفاقي في فلسطين والوطن العربي حول ضرورة اعادة تحديد معنى اليسار الماركسي الديمقراطي 
 هذا الكالم ؟، س بالملمو ، باتجاه التطور والتجدد ، فماذا يمكن أن يعني 
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الديالكتيك " إنه يعني ان نتخلى عن النظرة العقائدية الجامدة إلي الماركسية ، واعادة االعتبار إلي جوهر
والمنهج المادي الجدلي ، واالقتناع بأن التاريخ الذي ال نهاية له ال يسير دوما وبالضرورة على خط مستقيم "التاريخي
عوامل الرئيسية المحركة له إلي جانب عوامل أخرى، لذلك يجب أن تستعيد اهم الوان الصراع الطبقي هو أحد ، صاعد

 .( على الصعد الوطنية والقومية واالممية)الماركسية دورها ككاشف لحركة الواقع وكمنظِّر لها 
ب إعادة إن النقد الجاد الكامل والصريح، هو نقطة البداية، إلعادة صياغة فصائل وأحزاب اليسار العربي ،إلى جان

صياغة أهداف الثورة التحررية الديمقراطية العربية،وصياغة برامجها والياتها وممارستها على أساس علمي على الصعيد 
الوطني في كل قطر عربي ، بعد أن توضحت طبيعة الطريق المسدود الذي وصلته األنظمة العربية، وما انتهت إليه 

بها اليسارية ، وأزمة قياداتها خصوصا ، وهي ازمة تستدعي المبادرة إلى مسيرة هذه الحركة بسبب أزمة فصائلها وأحزا
تقييم ونقد التجربة السابقة ، الى جانب دراسة الخصائص والمنطلقات السياسية والفكرية التي تميزت بها تلك الفصائل 

عثر قوى اليسار العربي واالحزاب طوال الحقبة الماضية، والتي كان إهمالها في الماضي أحد األسباب الرئيسية لت
 .وتراجعها وفقدانها لتأثيرها ودورها

لذلك ، يجب أن نعمل من أجل أن تستعيد الحركات الماركسية دورها االستنهاضي الديمقراطي الثوري في بالدنا 
ل عبر دور طليعي سياسي اجتماعي اقتصادي ثقافي متميز في تجسيد طموحات ومصالح الجماهير الشعبية الفقيرة في ك

بلد عربي من كل فصيل او حزب يساري كخطوة اساسية على طريق الحوار الجاد لتأسيس الحركة الماركسية الديمقراطية 
 .…العربية

هذه هي المهمة الراهنة، وهذا هو الهدف االستراتيجي المركزي في لحظة تفاقم التناقضات الطبقية مع القوى الرجعية 
داد والتخلف والتبعية ، إلى جانب تفاقم التناقضات التناحرية مع دولة العدو وقوى االسالم السياسي وانظمة االستب

 اإلسرائيلي والتحالف االمبريالي
 

*************************************************************** 
05/00/2105 

ال إذا كانت األحزاب ، ا ال يمكن أن يكون التغيير الديمقراطي التقدمي تحريرًا من قيود الخارج والداخل
  .أو الجماعات التي تقوم به قد تغيرت هي نفسها من خالل نضوج وعيها بالديمقراطية وتحررت من تلك القيود

*************************************************************** 
05/00/2105 

، أو مفهوم الحكم الذاتيفي مرحلة االنحطاط واالستسالم الراهنة أصبح سقف التفاوض محدودًا ب
و هي ساحة ) الدويلة ناقصة السيادة، على ما يمكن أن يتنازل عنه العدو اإلسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية 

، وهي كلها "خيار دولة أو إمارة غزة"، أو تكريس مبدأ الفصل بينهما عبر ما يسمى بـ ( الصراع السياسي الرئيسية اآلن 
بمنطق الهيمنة االمبريالية في إطار التحالف  –اللحظة الراهنة من اختالل موازين القوى  في –محكومة " حلول"

الذي باتت شروطه اليوم تشكل األساس أو ( قطر والسعودية ودويالت الخليج خصوصا) اإلسرائيلي األمريكي الرجعي 
لتزام الجميع بما تم االتفاق عليه في القاهرة العقبة الرئيسة التي تحول دون إنجاح الحوار الفلسطيني الداخلي وصوال الى ا

 .دون اية ذرائع واهية او انتهازية2105واكتوبر  2100
*************************************************************** 
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05/00/2105 
ان الشك أننا نتفق في الجوهر، على أن استمرار االنقسام أدى إلى فقد.. األخوة والرفاق االعزاء 

من ابناء شعبنا الفلسطيني بوصلتهم وقدرتهم على فرض رؤيتهم ومسارهم الوطني من أجل الحرية األغلبية الساحقة 
واالستقالل والعودة، في ظل تفاقم حالة القلق واإلحباط من ناحية وفي ظل الممارسات العدوانية العنصرية الصهيونية 

متغيرات والمواقف العربية واإلقليمية الداعية إلى االعتراف والتطبيع مع وحليفها األمريكي من ناحية ثانية، إلى جانب ال
 .دولة العدو الصهيوني

مخططات التحالف االمبريالي الصهيوني وحلفاؤه ، يبدو أن عنوان  وفي مثل هذه الحالة من انسداد األفق، في ظل تغول
 .الفلسطينيةاالنتقال من التسوية الى التصفية للقضية : المرحلة الراهنة هو 

إن هذا الوضع الكارثي الذي يحيق بقضيتنا الوطنية، وبمجمل األهداف التي ضحى مئات االالف من ابناء شعبنا من 
اجلها ، يفرض إعادة نظر جذرية بالنسبة لطبيعة القوى العربية والفلسطينية التي أوصلتنا إلى هذه اللحظة ، ألن يأسها أو 

ها لشروط التحالف االمبريالي هو الذي بات يحركها وليس القضية الوطنية والقومية، مصالحها الخاصة وتبعيتها وخضوع
ن المآل الذي وصلته قضيتنا الوطنية،  ما يؤكد على ان مسلسل التنازالت والمخططات بات اليوم بمثابة بئر  بال قرار، وا 

دو الصهيوني، بينما دولته تسرق الزمن يشير إلى وهم الحصول على دولة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وفق شروط الع
دون الغاء وتجاوز الحديث أو التخطيط ... من أجل فرض شروطها في ظل المأزق والتفكك واالنقسام الفلسطيني الراهن

 .إلقامة دويلة ممسوخة في قطاع غزة تتوسع في سيناء
في مدن وقرى ومخيمات الضفة والقطاع لذلك ال بد من المجابهة الجماهيرية عبر المظاهرات واالعتصامات السلمية 

ومخيمات الشتات إلنهاء وتجاوز االنقسام لكي نستعيد وحدتنا الوطنية التعددية على قاعدة االلتزام العميق بالثوابت 
واألهداف الوطنية ومواصلة النضال التحرري والديمقراطي بكل اشكاله من اجل الحرية واالستقالل والعودة وفق برنامج 

دنى الذي يجب ان يتضمن جوهر المبادئ واألسس التي تم االتفاق عليها، ومن ثم البدء الفوري في بناء النظام الحد األ
السياسي الوطني التحرري الديمقراطي الفلسطيني، فال سبيل أمامنا سوى الحوار الوطني الديمقراطي الشامل بمشاركة كافة 

تفاق على البرنامج السياسي الوطني الجامع، الكفيل بإنهاء حالة اليأس القوى والشرائح المجتمعية إلنهاء االنقسام واال
الراهنة، وتجدد روح األمل والتفاؤل والثقة في أوساط شعبنا بالقوى والفصائل الوطنية بمختلف اطيافها، بما يوفر إزاحة 

المستقلة وعاصمتها القدس ،  عوامل اإلحباط واليأس ، ويعزز مسيرة النضال الوطني من أجل إقامة دولتنا الفلسطينية
فإما الحوار الوطني الفلسطيني الشامل واالتفاق على إنهاء وتجاوز االنقسام ومخططات التصفية الراهنة أو أن نتحول 
جميعا إلى مضطهدين في بالدنا بعد أن نخسرها ونخسر أنفسنا وقضيتنا ، و أعتقد أننا في اللحظة الراهنة على هذا 

نقسام ، وطالما ظل العدو األمريكي اإلسرائيلي متحكما  في مقدرات شعبنا و طالما بقي الملف الطريق طالما ظل اال
السياسي الفلسطيني ملفا  إسرائيليا بال قيود، و في مثل هذه األحوال يضيع الحاضر و تنغلق أبواب المستقبل ويحق علينا 

  ."!!تريدون مني ؟ فنحن أيضا  ال نعرف ال تسألنا من أنتم ؟ وماذا: أيها المستقبل "قول محمود درويش 
*************************************************************** 

05/00/2105 
المآل الذي وصلته قضيتنا الوطنية، يشير إلى وهم الحصول على دولة في الضفة الغربية وقطاع 

ل فرض شروطها في ظل المأزق والتفكك واالنقسام ، وفق شروط العدو الصهيوني، بينما دولته تسرق الزمن من أجغزة
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دون الغاء وتجاوز الحديث أو التخطيط إلقامة دويلة ممسوخة في قطاع غزة لن تكون سوى تتويجا ... الفلسطيني الراهن
 .منحطا لالنقسام واستكمال تصفية القضية

*************************************************************** 
05/00/2105 

للعقل دورًا أوليًا في تحليل الواقع والتحكم في سيرورة حركته وهو أمر غير ممكن ما لم يصبح 
 . الواقع في حد ذاته معقواًل أو مدركاً 

*************************************************************** 
05/00/2105 

التي لم  ي هشام غصيب حول نهضة أوروباتأكيدا لدقة استنتاجات صديقي العزيز المفكر الماركس
نما نهضت بمادية القرنين السابع  تتحقق بتأثير فلسفة ما بعد الحداثة وال برطانة الظاهراتية ووجودية القرن العشرين، وا 

ونهضت أيضا بجدلية ليبنتز وفخته وهيغل وماركس ونقدية . عشر والثامن عشر، بما في ذلك ديكارت وسبينوزا
 .فيما يلي نبذة عن هؤالء الفالسفة العظامأورد ...كانط

 ( .م 0541_ . م 0455) رينيه ديكارت 
وهو فيلسوف فرنسي وعالم رياضيات وفيزيائي وعالم فسيولوجيا؛ بعد أن أدى فترة تجنيده العسكرية ، استقر في هولندا 

آراءه اضطهده الالهوتيون  الدولة الرأسمالية األولى في عصره حيث كرس نفسه للبحث العلمي والفلسفي؛ وبسبب
 .حيث مات بعد ذلك بعام 0555الهولنديون مما اضطره إلى االنتقال إلى السويد عام 

(. 0555)، والكتاب البحثي العالي تأمالت ميتافيزيقية (0565)أهم كتاباته المركزية الكتاب المشهور مقالة في المنهج 
 . كما كتب مبادئ الفلسفة وقواعد توجيه الروح

والفيزياء؛ وهو أحد مؤسسي الهندسة " الكوسموجونيا"بنظريته في الرياضيات وعلم نشأة الكون " ديكارت"تبط فلسفة وتر 
في مبحث المعرفة مؤسس المذهب العقالني ، هذا المذهب الذي يرتكز عنده على مبدأ الشك " ديكارت"كان . التحليلية 

ومن سلطة " ر العقل من المسبقات وسائر السلطات المرجعيةالشك الذي يرمي إلى تحري"المنهجي أو الشك العقلي 
التركيب ، فالشك عنده وسيلة _ التحليل_ السلف ، الشك الذي يؤدي إلى الحقيقة عن طريق البداهة العقلية كالحدس

ال يرقى  المتحان معارفنا ومنهجا  للوصول إلى اليقين ، فمهما اتسعت دائرة الشكوك يبقى هناك في النشاط المعرفي شيء
، وفي كل الحاالت يبقى وجود الشك ذاته ، وبما أنني أشك فإنني أفكر وبما أنني أفكر إذن أنا ( الشك ذاته ) إليه الشك 

 .موجود
 ( .م0555 –. م0562)باروخ سبينوزا 

لسفة الحاخامية ولد في مدينة أمستردام في أسرة يهودية كانت قد هربت من محاكم التفتيش البرتغالية، ودرس وهو يافع الف
  .والالهوت، وقد نظر إليه كمرشح وعاد ليكون حاخاما  

  .غير أن سبينوزا سرعان ما إبان عن تفكير مستقل عززته دراساته للعلم الطبيعي وفلسفة ديكارت
ده عن وقد أدى موقفه المستقل والشاك إلى نزاع مع الطائفة اليهودية، وعندما لم تنفع معه الدعوات وال التهديدات فتر 

  .الهرطقة انتهى به األمر إلى الطرد من الطائفة ملعونا  
وبعد ذلك انسحب سبينوزا ليعيش حياة بسيطة وهادئة، وكان يكسب قوت عيشه عن طريق عمله في صنع العدسات 

  .لألدوات البصرية
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 .حاثه الفلسفيةوهكذا حقق حريته واستقالله، وفي ما بعد، رفض عرضا  لوظيفة في جامعة كي يتفرغ كليا  ألب
فحياته الهادئة . وعلى الرغم من النزاع الذي احاط فلسفته واتهاماته باإللحاد والمادية ،لم يوجد من انتقد طريقة حياته

وبعد . البعيدة عن العواطف والمطامح الدنيوية كانت حياة فيلسوف رفيع القدر عبر عن انسجام تام بين الحياة والعقيدة 
  .، توفي وهو في الخامسة واالربعينمعاناة من مرض السل 

ينتمي سبينوزا إلى المدرسة العقالنية التقليدية إلى جانب ديكارت واليبنتز، وهو أحد أعظم بناة األنظمة الفلسفية، وكان 
  .بوصفه بأني نظام عقالني مثل ديكارت، متأثرا  بإيحاءات هندسة إقليدس

يرى سبينوزا أن ابرع . العقل البشري على الوصول إلى رؤية يقينية مطلقة وكانت لسبينوزا الثقة التي ال تتزعزع بقدرة 
تشكل فلسفته أحد االتجاهات الرئيسية في مادية القرن .. حماة الدين هم اشد اعدائه، الن آراءهم تولد الشك وتحفز العقل

 .السابع عشر؛ وقد أكد على أن الفلسفة يجب أن تعزز سيطرة اإلنسان على الطبيعة
  ( .م0505 –. م0555) فريد فيلهلم اليبنتز جوت

" ديكارت"بعكس "بين المادة والحركة( الشامل والمطلق)إلى مبدأ الترابط المحكم  "”Theology وصل من خالل الالهوت
بجوهرين مستقلين مادي وغير مادي؛ إلتزم بمبدأ التجريبية في المعرفة التي تعتبر األحاسيس شيئا  ال غنى : الذي يقول

نه للمعرفة ، ويوافق على القول بأنه ال يوجد شيء في العقل إال  وسبق وجوده في األحاسيس ، غير أن التجربة ع
واألحاسيس ، بالتالي ال تستطيع أن تفسر الجوانب األساسية في المعرفة وهذه الجوانب األساسية تتمثل في ضرورية 

ستقراء يمكن أن يكون مصدرا  لمثل هذه الحقائق ، كان مثاليا  بعض الحقائق وكليتها فال تعميم معطيات التجربة وال اال
 .ساهم في تطوير علم الفيزياء..موضوعيا  حاول الجمع بين العلم والدين أو بين المادية والمثالية

أحد تالميذ كانط ، لكنه كان من أبرز مؤسسي الحركة الفلسفية المعروفة بالمثالية ( 0505-0552)جوهن غوتلب فخته 
كثيرا ما يقدم فخته على أنه الشخص . لمانية، الحركة التي تطورت من الكتابات النظرية واألخالقية إلمانويل كانط األ

بدأ الفالسفة والدارسون تقدير فيخته كفيلسوف . الذي كانت نماذج فلسفته جسرا بين أفكار كانت والمثالي األلماني هيغل
كتب فيشته أيضا في الفلسفة السياسية . يعة الوعي الذاتي واإلدراك الذاتيهام في حد ذاته ألجل رؤاه المختلفة في طب

 .وينظر إليه من عديدين كأب القومية األلمانية
 : الثورة الكوبرنيكيه في الفلسفه -(: 0515 - 0525) عمانويل كانط 

من النفوذ " كانت"ة عما نويل لم يشهد تاريخ الفكر فلسفة بلغت من السيادة والنفوذ في عصر من العصور ما بلغته فلسف
بهز العالم وايقاظه " كانت"فبعد ستين عاما من التطور الهادئ المنعزل قام . والسيادة على االفكار في القرن التاسع عشر

نقد العقل المحض : وحظيت كتبه النقدية الثالثة بأهمية كبرى، وهي. من نومه العقائدي وكرس حياته لألبحاث النظرية 
 .(0551)، ونقد الحكم (0555)نقد العقل العملي ، و (0550)

واعتبره قضية " كانت"حتى يومنا هذا قاعدة لكل فلسفة أخرى، فقد سلم نيتشه بكل ما جاء به " كانت"وال تزال فلسفة 
بانه اعظم الكتب في األدب االلماني وأكثرها " كانت"الذي وضعه " العقل الخالص"مسلما بها، وذكر شوبنهور عن كتاب 

  ."كانت"أهمية، وعنده ان االنسان يبقى طفال  في معرفته إلى ان يفهم 
وما اجدرنا بهذه المناسبة ان .، وقد يكون هذا هو السبب في انه لم يبلغ الذروة في الفلسفة"كانت"لم يستطع سبنسر فهم 

 .أوال  " كانت"ال بد من ان يدرس  ، لكي يكون المرء فيلسوفا  "كانت"نذكر العبارة التي قالها هجل في سبينوزا، فنقول عن 
كان كانط قريبا  من فالسفة عصر التنوير ، فسعى لبناء استقالل اإلنسان عبر االستعمال المتنور والكلي للعقل، غير أنه 

وكان موقفه متمثال  في القول إن المعرفة الوحيدة . خالفا  لروسو نأى بنفسه من اإللحاد الفكري لفالسفة عصر التنوير
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نستطيع أن نحصل عليها عن العالم وعن أنفسنا، أي المعرفة القائمة على الخبرة الحسية، ال يمكن أن تكون يقينية  التي
يقينا  مطلقا ، إذ إن هناك إمكانية في أن تتناقض انطباعات حسية جديدة مع االنطباعات الحسية التي عليها بنينا نظراتنا 

  . لطبيعية ذاتها ليست بذلك اليقين المطلقحتى العلوم ا: حتى اآلن بصورة دائمة، أي
أخذ كانط على عاتقه مهمة البرهان على وجود شيء في األخالق وفي العلوم الطبيعية نستطيع بعقلنا أن نقر بانه 

  .ضروري بمعنى دقيق وصحيح بمعنى كلي
  .عط دورا  للعقلالحسي لم ي –وتلك كانت نقطة البداية عند كنت، فهو أراد أن يبين أن هيوم التجريبي 

لم يكن مشروع كانط مقتصرا  على نقاش فلسفي داخلي مع هيوم، فقد كان، بوصفه فيلسوفا ، يعمل في عصر التنوير 
  .مهتما  بالتقدم العلمي أيضا ، وبدا أنه رأى فيزياء نيوتن نصرا  دائما  للعلم، إذا به تم اكتشاف شيء حقيقي ال يقبل الجدل

ليس له أساس مكين، فهو ليس ( الميتافيزيقا)المذهب العقلي التأملي : ره عقيدة عقلية جامدة، قالكما رفض كانط ما اعتب
  .والحدس العقلي الذي ادعاه الفالسفة العقالنيون، كما فعلوا بموضوع اهلل، إن هو إال رؤية مزيفة. علما  

المتطرفون لم ير أن عصر الميتافيزيقا قد الحسيون  –انتقد كانط الميتافيزيقا، غير أنه بخالف ما رأى التجريبيون 
على النقيض من ذلك، فقد اعتبر كانط أن المسائل الميتافيزيقية مسائل ال يمكن تجنبها، فأثار مثل هذه المسائل ....ولى

 .بوصفها جزء من الطبيعة البشرية، على الرغم من استحالة وصولنا إلى جواب علمي
ط السياسية فكرة القيمة الذاتية للفرد، أي على قدرة الفرد على وضع قوانين أخالقية كانت الفكرة األساسية في نظرية كان

وتطبيق هذه القوانين وهذا يعني أن كل واحد مساو لكل واحد مبدئيا  ،وعلى الحقوق القانونية والمؤسسات السياسية أن 
ما اعتبره كانط مكونا  من مكونات البشر، فحقوق الفرد عند كانط قامت على . تستهدف حماية هذه الحرية وهذه المساواة

حقوق الفرد تشمل ما هو ضروري ألن يعيش الشخص بحرية أخالقية، وما هو ضد هذه : فال تقبل التحويل ، أي إن
لغاء العبودية، وأشكال أخرى  الحقوق هو شر، ولكي يعيش البشر في حرية أخالقية، فإن الشروط تشمل حكما  دستوريا ، وا 

لغاء الحرب من الظلم ،  وتعطي هذه الشروط صورة عن حقنا في أن نكون أسياد أنفسنا ، وأن نعيش في حرية وسالم . وا 
  . ألنه عندئذ، وعندئذ فحسب، نكون نحن أنفسنا –

أن الشعب لم ينضج بعد للحرية؛ مبينا  أن التسليم بصحة هذا المبدأ يعني أن "عارض كانط مزاعم اإلقطاع األلماني في 
 .ن تأتي في يوم من األيامالحرية ل

: الذاتي –كما ربط كانط معايير الصحة الكلية للقوانين والمبادئ الدستورية بحرية واستقاللية المواطنين أو بالتشريع 
 .(إجماع كلي)المبادئ الدستورية والقانون الفعال يجب أن يحوزا ، مبدئيا ، على الدعم الكامل من جميع األطراف المعنية 

رسة، يجب على المشرع أن يكافح إلجازة القوانين التي من الممكن أن تنال تأييد المواطنين، مبدئيا ، ذلك هو وفي المما
محك مشروعية القوانين ، فالقوانين التي تلبي هذا الشرط هي وحدها المالئمة لتنظيم العالقة المتبادلة بين المواطنين ، 

ذا كان واجب .متطابقتان مع مبادئ القانون القائمة على اإلجماع( لمحرية الق)ورأى أن حرية الصحافة وحرية الكالم  وا 
حقوق اإلنسان أن توفر ضمانا  حقيقيا ، فمن الضروري أحيانا  التدخل ضد األشخاص أو المؤسسات التي تقمع الحرية 

  .المشروعة
فقد : ر يوظف العقل توظيفا  عاما  فدافع عن التنوير وعن االستقاللية ورأى أن التنوي. كان كانط ابنا  لعصر التنوير

  .أصبحنا متنورين بالتفكير، في مجتمع مع اآلخرين
وهذا ، فإن المستقبل يقدم أمال  بأن النقاش الحر المستمر والعام بين . ويجب ممارسة هذا التوظيف العام للعقل بحرية 
 .األفراد العقالنين، سوف يزيد من جالء الحقيقة
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اعتبر التاريخ تطورا  للحرية "رائد الفلسفة الكالسيكية األلمانية ومن األركان األساسية ألفكاره أنه " كانت"أخيرا ، يعتبر 

هذه المفارقات .. البشرية وبلوغا  لحالة قائمة على العقل بالرغم من أنه وقف نصيرا  لحق التملك لألشياء وللناس أيضا  
سمالي الذي يتحدث عن الحرية أو الليبرالية والمساواة للمؤسسة المتناقضة حول الحرية ، هي سمة أساسية للتفكير الرأ

الحاكمة دون أي تطبيق لهذه المفاهيم بين المواطنين جميعا  ، وهذه القاعدة هي جوهر الممارسة الرأسمالية المشوهة ، 
 .المطبقة بصورة فجة ومتوحشة في العالم الثالث عموما  ، وفي بالدنا بوجه خاص

 التاريخ والديالكتيك –(  0560 - 0551)دريك هيجل جورج ويلهلم فري
 .فلسفة الروح. 6فلسفة الطبيعة . 2المنطق .0-:تتألف فلسفة هيجل من أجزاء ثالثة 

 0515صدر في عام " فينومينولوجيا الروح"هو من أبرز ممثلي الفلسفة الكالسيكية األلمانية ، وقد كان أول مؤلف له 
علم "للفلسفة الهيغلية؛ ثم أصدر بعد ذلك مؤلفه الضخم الثاني " المعين الحقيقي"والذي يشكل حسب تعبير ماركس 

 ."المنطق
في ضرورة " كانط"، فهو بالرغم من أنه يتفق مع " كانط وفيخته وشينغ "األفكار الخاطئة في تعاليم " هيجل"دحض 

كونه يدرس ملكة المعرفة عند اإلنسان خارج إال  أنه أخذ عليه .. البحث الفلسفي عن منطلقات النشاط المعرفي لدى الناس
في استحالة " كانط"آراء " هيجل"وانطالقا  من المبدأ الديالكيتكي في وحدة الجوهر والمظهر ، يعارض ... نطاق التاريخ

ي وأن الجوهر الخف.. ، فليس في طبيعة األشياء أية عوائق أو حدود تقف أمام عملية المعرفة" األشياء في ذاتها"معرفة 
 .حول هذا الموضوع" كانط"وهذا هو الرد الحاسم على …… للعالم ليس لديه القوة لمجابهة المعرفة الجسورة 

ال يبدو التاريخ، في نظرة التفكير التحريري الهيغلية، مجموعة من األحداث المنفصلة ، بل هو عملية التفكير التي عبرها 
  . تشق البشرية طريقها باتجاه اإلطار األفضل

أى هيغل أن ذلك التفكير الذي يدفع العملية التاريخية الخاصة بالتشكيل قدما  يتبع قوانين معينة، وهي التي تدعى ور 
  .الديالكتيك

وغالبا  ما تقول الكتب المدرسية إن الديالكتيك الهيغلي هو نظرية عن كيفية تحول اطروحة إلى نقيض وتحول هذا 
  .أطروحة من نظام أعلى، ثم يجلب هذا التركيب بدوره نقيضا  جديدا  ، وهكذاالنقيض، من جديد، إلى تركيب الذي هو 

وفهم ".النقاش"وهي لفظة تعني الجدل اوDialego ونضيف أن كلمة ديالكتيك مشتقة من الفلسفة اليونانية، دياليجين أو
  .الديالكتيك بأنه النقاش الذي بواسطته نتوصل إلى نظرات أصدق عبر المحادثة العمومية

غير أن الديالكتيك عند هيغل هو التطبيق على المحادثات النظرية وعلى العملية التاريخية الواقعية كليهما ، فال يمكننا أن 
نتعلم التفكير الديالكتيكي بواسطة المنهج الصوري، فتعلم التفكير الديالكتيكي ال يكون إال بالتفكير الديالكتيكي في كل 

  . الحاالت
مناقشتنا السابقة للتحوالت الداخلية : الوحيدة المقنعة للديالكتيك هي في التحليل الديالكتيكي الواقعي، أي لذا فإن المقدمة

 . بين األجيال المختلفة
وارتباطا بهذا التحليل ، فان مهمة الفلسفة األولى عند هيجل هي تشريح هذه االفكار المرتبطة في جميع تفكيرنا، وأكثرها 

الصلة أو العالقة، اذ ان كل فكرة تتألف من مجموعة من الصالت والعالقات، اننا ال نستطيع التفكير  شموال  وانتشارا  هي
بالشيء اال اذا قارناه بشيء آخر، وادركنا أوجه الشبه والخالف فيه ، فالفكرة تكون فكرة فارغة إذا تجردت عن العالقات، 

  .عن العالقات والصالت وال يمكن لشيء أن يوجد أو يكون له معنى اذا كان مجردا  
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وأكثر هذه الصالت والعالقات شموال  هي صلة التعارض أو التناقض، فهو يقول ان كل حالة لفكرة أو شيء، وكل رأي 
ان . وكل موقف في العالم يؤدي إلى موقف معارض له، وبعدئذ يتحد هذا المعارض أو المضاد معه لتشكيل كل اعلى

 .في كل ما كتبه من كتب والقاه من محاضرات" الحركة المنطقية"هجل يدخل هذه 
اننا نجد حركة التطور هي حركة دائمة للتطور بين االضداد والتوفيق بينها ودمجها، وهو يقول ان شلنج على صواب في 
قوله بوجود تماثل بين االضداد كما أن فخته على صواب في ان الموضوع وضده وتوحيدهما معا  يشكل سر التطور وكل 

 .قةالحقي
ليست االفكار وحدها خاضعة لهذا التطور الذي يتحدث عنه هجل، اذ ان االشياء ايضا  خاضعة لذلك، فكل قضية 

 . تحتوي على تناقض وتعارض ينتهي به النمو والتطور إلى وحدة وانسجام وتوفيق بين هذه االمور المتعارضة
تعارض أو التغاير، ومهمة علم االخالق هي توحيد ان عمل العقل ومهمة الفلسفة هي اكتشاف الوحدة الكامنة في ال

 .السلوك واالخالق،ومهمة السياسة هي توحيد االفراد في داخل الدولة
أما الدولة حسب هيجل ، فتنشأ من التاريخ، وهي بالمعنى الهيغلي التي تصوغ الروابط الحقيقية التي تربط الكائنات 

جتمع أخالقي، وبها تتمكن الكائنات البشرية من أن تدرك أنفسها ككائنات البشرية، وبفضل هذه الروابط فإن الدولة هي م
  .ورأى هيغل أن تلك الروابط أساسية أكثر من أي اتفاق قائم على حسابات األفراد المتعلقة باللذة والفائدة. بشرية

ون لها قيمة في ذاتها ، لقد رفض هيغل النظرة التي تقول إن الدولة هي اتفاق أو عقد من صنع البشر، من غير أن تك
 .ومن دون معنى داخلي للشخص الفرد

والحاصل هو الحرية، والحرية بالضرورة هي الحرية اإليجابية عند هيجل، الحرية هي فهم المجتمع التاريخي، وبالتالي 
ولة فال مكان لها أما الحرية السلبية التي يكون فيها معنى الحرية في غياب القمع من الد. إدراك دورنا في ذلك المجتمع

 .في فكر هيغل
فالدولة هي المجتمع األخالقي الذي تكون فيه الكائنات البشرية أجزاءه العضوية، لذا فإن إرادة الدولة هي أجزاؤه 

العضوية، وعليه ، فإن إرادة الدولة هي إرادة الكائن البشري، والقمع ال يمت بصلة لهذه المسألة، إال إذا حل سوء ما 
  .ساني أو بالدولةبالفرد اإلن

وفضال  عن ذلك، تجدر المالحظة أن هيغل يدافع عن الملكية الخاصة على أساس أنه البد من أن تملك الكائنات 
  .البشرية شيئا  به يمكنهم أن يعبروا عن أنفسهم

 .فوسهافال بد من أن تملك شيئا  تعبر فيه عن ن. وحسب" داخل نفوسها"فالكائنات البشرية ال تستطيع أن تعيش 
 : ( 0556 – 0505: ) كارل ماركس 

مؤسس فلسفة المادية الجدلية والمادية التاريخية واالقتصاد السياسي ، وقد تطور ماركس بفلسفة التاريخ الهجلية إلى 
نظرية صراع الطبقات التي تؤدي حسب الضرورة الهجلية إلى اشتراكية ال مفر منها، فقد قدم ماركس بدال  من المطلق 

يقرر التاريخ عن طريق روح العصر، الحركات الجماهيرية والقوى االقتصادية كأسباب أساسية لكل تغيير أساسي الذي 
 .سواء في عالم االشياء أو في حياة الفكر، لقد فقس هجل االستاذ االمبراطوري بيض االشتراكية

قائلة بحتمية الثورة االجتماعية وضرورة ماركس هو أول من اكتشف الدور التاريخي للبروليتاريا وتوصل إلى النتيجة ال
توحيد حركة الطبقة العاملة ، كما وضع نظرية فائض القيمة التي تمثل حجر الزاوية في االقتصاد السياسي االشتراكي 

 .وتكشف بوضوح عملية االستغالل الرأسمالي
الخطوط العريضة لتصور جديد للعالم الذي وضع (" 0555" )البيان الشيوعي " تم اصدار " إنجلز " بالتعاون مع زميله 
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 .، وهو المادية المتماسكة ونظرية صراع الطبقات والدور الثوري للطبقة العاملة
رفض فهم الفلسفة على إنها علم مطلق ، غريب عن الحياة العملية والنضال ، مؤكدا  " كان ماركس فيلسوفا  ماديا  جدليا  

بناء أو إنشاء المستقبل ، وال وضع نظريات تصلح لجميع العصور والدهور ، إن مهمة الفلسفة والفكر االجتماعي ليست 
النقد الذي اليرحم لكل ماهو قائم ، نقد اليرحم بمعنيين ، اليهاب استنتاجاته الذاتية ، وال يتراجع أمام " بل إن مهمتها 

" علم العلوم " أو " حب الحكمة " م ، االصطدام بالسلطات القائمة ، هكذا طرح ماركس مسألة نفي الفلسفة بمعناها القدي
الشئ يمنعنا أن " ، إنه ضد عزل الفلسفة عن النشاط العملي ، والسيما حركة الكادحين والفقراء التحريرية ، فهو يقول 

إن مأثرة .. نربط ممارستنا بنقد السياسة ، بموقف حزبي معين في السياسة ، أي أن نربط ونقرن نقدنا بالنضال الواقعي 
سفة ماركس تكمن في كونها البرهان الفلسفي والعملي في آن واحد على حتمية التحويل الجذري للمجتمع نحو االنعتاق فل

 . والتحرر والعدالة االجتماعية بآفاقها االشتراكية رغم كل ما يتبدى اليوم من عوامل القهر والتخلف
 

*************************************************************** 
05/00/2105 

المعرفة التي أدعو الى امتالكها ووعيها هي المعرفة المشغولة بالعلم واالستكشاف المرتكز الى 
والتجربة وتخليص البحث المعرفي سلطة السلف وقدسية األفكار ، كمدخل البد منه لتحرير الواقع العربي من حالة  العقل

  .التخلف والتبعية والخضوع
*************************************************************** 

05/00/2105 
المعرفة التي أدعو الى امتالكها ووعيها هي المعرفة المشغولة بالعلم واالستكشاف المرتكز الى 

 .العقل والتجربة
*************************************************************** 

05/00/2105 
 ... الدولةحول فصل الدين عن 

لنتذكر أن مفكرينا العرب لم يحلوا بعد إشكالية الثنائية في خطابنا المعاصر بين التراث والتحديث أو األصالة والمعاصرة 
أو العلم والدين ،فمازال الحاضر عندنا صورة أخرى من الماضي،ألننا ما زلنا أسرى لحالة االنقطاع الفكري التي سادت 

  .عشر ومايزال تأثيرها إلي يومنا هذا دون أي تفعيل جوهري لمضمون االختالف أو التعددبالدنا منذ القرن الثاني 
لم تتوفر .. أو ربما كما يقول الياس مرقص نحن مع معطيات مادية لحظية ال تؤدي بنا سوى إلي العدم وغياب الهوية 

.. والمقصود هنا بالمعرفة الفكر النظري .. اهيم إنتاج واقعنا بواسطة الفكر أو الصور العامة أو المف لدينا المعرفة إلعادة
.. باق كما هو كما كان .. إن الواقع من حولنا كأنه خارج رؤوسنا .. الفلسفة ، الفلسفة والعلم هنا يندمجان معا  .. العلم 

كور، أو صورة الواقع انتقال العياني المف.. لذلك إن الحركة الفكرية المطلوبة هي انفكار الحركة الواقعية في رأس اإلنسان 
أو كما قلنا في السابق ضرورة الوعي بكل جوانب الخاص في واقعنا ، هنا يكون إدراك حركة الواقع … الى الرأس 

واالختالف والتباين عبر الفهم والفكر والعقل من جهة ، وعبر االسلوب الديمقراطي الذي يجب ترسيخه بالرغم من كل 
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غايات الوصول الى التعددية واالختالف طريقا أساسيا  من أجل التحرر والتقدم والعدالة المعاناة التي قد نتعرض لها ، ل
  .االجتماعية

*************************************************************** 
05/00/2105 

 ...الديمقراطية وترسيخ الوعي بمقولة االختالف في مجابهة التفرد االستبدادي

في ظل تفاقم مظاهر وادوات القمع واالستبدادهو شكل من أشكال تجميد قواعد ( كعرب عموما  )ا إن ما يجري عندن
على ( الخ..رئيسا او ملكا او اميرا او شيخا او رئيس حركة ) االختالف أدى إلى تكريس هيمنة وسيطرة الحاكم الفرد 

ة على كل المؤسسات و المجالس الوطنية والتشريعية الناس وعلى الواقع ، الدولة او السلطة على المجتمع ،القيادة الفردي
  . والبرلمانات

" السكون"مقابل (الحركات السياسية االسالمية  في الدولة او السلطة او) الفرد الحاكم المطلق " لنتأمل " في هذا الجانب 
 . االجتماعي

لكنها حركة بطيئة غير صاعدة ( .. عفوية الجماهير ال) طبعا  الأنكر الحركة الموضوعية المتراكمة داخل ذلك السكون 
من جهة ، مسلوبة اإلرادة وال تعرف بالضبط إلى أين تتوجه طالما أن الطليعة الديمقراطية المنظمة الواعية التتصل 

بجسور قوية وبنشاط اليعرف الكلل داخل السكون االجتماعي بهدف تحويله من شكله العفوي الساكن إلى حركة 
ة واسعة وعميقة ، وهذا أمر ممكن الن كافة الظروف الموضوعية متوفرة ، لكن العامل الذاتي يعاني من ديمقراطية تغييري

 . أزمته الداخلية العميقة
من هنا ، فإن من واجبنا ترسيخ الوعي بمقولة االختالف ، باعتبار إنها تمثل الجزء األولي والبسيط في التصور 

عية واالقتصادية في بالدنا بإعتبار هذه المقولة هي الميدان الواسع الحقيقي الذي الديمقراطي للعملية السياسية واالجتما
 (لكي نسهم في تراجع حالة السكون؟) سيحدد وجهتنا في الحاضر والمستفبل 

التي تقوم على وعي جدلية الواقع واالحترام للمجتمع ، ( كفلسفة أو كمذهب أو طريقة للفكر)لذلك البد من الديمقراطية -
البداية . ) ناس ، لفهم الناس وعقلهم ، هذا االحترام شرط المعرفة ، والمعرفة شرط النقد والتغيير باتجاه النفي االيجابي لل

 .( أو في تداخلهم معا  ، المهم أن نتوجه إلى الخاص أوال  ثم العام..في المخيم .. في الحارة .. قد تكون في األسرة 
 

*************************************************************** 
05/00/2105 

المباحث الكبرى الرئيسية التي تناولتها ...في مناسبة اليوم العالمي للفلسفة...غازي الصوراني
 : الفلسفة

 .!وجود عالم غيبي يقوم فيما وراء عالمنا المحسوس( : ما بعد الطبيعة)الميتافيزيقا . أ
 .الل من حيث الصحة والفسادهو علم يدرس االستد: المنطق . ب 
أصل المعرفة البشرية (0: )تتناول نظرية المعرفة مسائل أساسية أربع هي (: االبستيمولوجيا) نظرية المعرفة . ج

 .طبيعة المعرفة البشرية( 2. )ومصدرها
 .صدق المعرفة، أي كيف تتميز المعرفة الصادقة عن المعرفة الكاذبة (3)
 .حدود المعرفة البشرية (4)
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 .فلسفة األخالق.  د
 .فلسفة الجمال. هـ
تعني فلسفة الدين : فلسفة الدين. ز. وهي دراسة وتحليل العلوم من حيث طبيعتها ومنهجها ومفاهيمها: فلسفة العلم . و

 .بدراسة ما تنطوي عليه المعتقدات الدينية
 : أما الخطوط الكبرى لتاريخ الفلسفة، فيمكن تقسيمها إلى العصور اآلتية

 .(م.ق 622 –م .ق655ولد عام )ويمتد من القرن السادس قبل الميالد وحتى وفاة أرسطو : العصر اإلغريقي ( أ)
م، وقد انصب جل 411 –م .ق 622الذي يمتد من وفاة أرسطو حتى نهاية األفلوطينية المحدثة : العصر الهليني ( ب)

 .يةاهتمام الفلسفة في هذه الفترة على المسائل األخالقية والعمل
وقد . في القرن الخامس وحتى القرن الخامس عشر 561-645ويبدأ من القديس أوغسطين : العصر الوسيط( ج)

 .انشغلت الفلسفة في هذا العصر بالمسائل الدينية عبر السيطرة المطلقة للكنيسة في هذه المرحلة
ففي هذا العصر انتقلت أوروبا : عشر عصر النهضة وتطور الفلسفة األوروبية والتنوير حتى نهاية القرن الثامن( د)

الغربية من مجتمع الطبيعة المحكوم بنظرية الحق اإللهي إلى المجتمع المدني ، مجتمع الديمقراطية والثورة العلمية الكبرى 
 .التي أحدثت زلزاال  في الفكر األوروبي

. ن السادس عشر ونهاية القرن الثامن عشرمرحلة تطور الفلسفة األوروبية في عصر الثورات البرجوازية أواخر القر ( هـ)
أول من حاول إقامة منهج علمي جديد . ( : "م 0525_ . م 0450) فرنسيس بيكون  -: ابرز فالسفة هذه المرحلة 

مؤسس المذهب العقالني ، . (: م 0541_ . م 0455) رينيه ديكارت  -". يرتكز إلى الفهم المادي للطبيعة وظواهرها
. (: م0555_ . م 0455)توماس هوبز  -. يرتكز عنده على مبدأ الشك المنهجي أو الشك العقليهذا المذهب الذي 

. ( : م0555 –. م0562)باروخ سبينوزا  -. رفض هوبز في مذهبه في القانون والدولة نظريات األصل اإللهي للمجتمع
من كبار . ( : م0515 –. م0562)  جون لــوك -.. أكد على أن الفلسفة يجب أن تعزز سيطرة اإلنسان على الطبيعة

فالتجربة بالنسبة له هي ... فالسفة المادية اإلنجليزية، يرجع جميع ظروف المعرفة إلى اإلدراك الحسي للعالم الخارجي
، قال بأن جميع أشكال المعرفة تعود إلى (0515-0562)جون ستيوارت مل  -..! المصدر الوحيد لكافة األفكار

 . ي للعالم الخارجياإلدراك الحسي الماد
 

*************************************************************** 
21/00/2105 

في مناسبة ..عصر التنويـــر الفرنسي والفلسفة األلمانية في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر
 ......اليوم العالمي للفلسفة

بحـركة "حركة فكرية واسعة وقوية عرفت ( 0555)رة البورجوازية الفرنسية شهدت فرنسا قبيل الثو : التنوير الفرنسي : أوال  
، وضع رجالها نصب أعينهم مهمة نقد ركائز اإليديولوجية اإلقطاعية، والنضال من أجل إشاعة روح التسامح " التنوير

عالء شأن العقل، من أبرزهم   -( 0544-0555)كيو شارل مونتس -: الديني وحرية الفكر والبحث العلمي والفلسفي وا 
 0555 - 0506) ديني ديدرو  -(  0555 – 0502) روسو  جان جاك -. ( م0555 –. م0555) فرانسوا فولتير 

). 
  :الفلسفة األلمانية: ثانيا  - 
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أن الشعب لم ينضج بعد للحرية؛ مبينا  أن "عارض مزاعم اإلقطاع األلماني في (:  0515 - 0525) عمانويل كانط - 
 .بصحة هذا المبدأ يعني أن الحرية لن تأتي في يوم من األيامالتسليم 

تكمن مأثرته التاريخية العظيمة في أنه كان أول من نظر إلى العالم ( :  0560 - 0551)جورج ويلهلم فريدريك هيجل 
بشكل " هيجل"لقد صاغت فلسفة . الطبيعي والتاريخي والروحي بوصفه عملية؛ أي في حركة دائمة وفي تغير وتطور

إلى جانب هؤالء، برز العديد من الفالسفة في ألمانيا وأوروبا وأمريكا ، في القرن . إلى العالم " الديالكيتكية"منظم النظرة 
التاسع عشر، وهو القرن الذي تميز باالنصراف إلى الواقع المحسوس ذاته تحت تأثير العلم الطبيعي، وظهور الفلسفة 

التي توصلت إلى النتيجة القائلة بحتمية الثورة االجتماعية وضرورة توحيد حركة (  0556 – 0505ماركس )الماركسية 
العالم عنده ارادة القوة ، ثم أوجست ( 0551-0555)ومن أبرز فالسفة هذا القرن الفيلسوف شوبنهور . الطبقة العاملة

-0521)ربرت سبنسر ، ثم ه"علم االجتماع"وهو مؤسس الفلسفة الوضعية وصاحب مصطلح ( 0545-0555)كونت 
 – 0555) وهو عالم اجتماع ومن مؤسسي المذهب الوضعي، ثم الفيلسوف األكثر تشاؤما  فريدريك نيتشه ( 0516
0511) . 

*************************************************************** 
21/00/2105 

التخلف واالنقطاع المعرفي التي مازال الحاضر عندنا صورة من الماضي ألننا ما زلنا أسرى لحالة 
 . سادت بالدنا منذ القرن الثالث عشر

*************************************************************** 
21/00/2105 

على أطماع الصهيونية والقوى االمبريالية إال بقدر ما نحقق من مكاسب -كعرب  -لن نفوز 
 . نهضوية ديمقراطية وثورية

*************************************************************** 
21/00/2105 

كل حديث عن النهاية هو بداية لشيء ما ، وكل حديث عن البداية هو نهاية ألمر آخر، أليس 
 المفكر هو من يهوى صناعة السؤال وحرفة االستفهام؟

*************************************************************** 
21/00/2105 

إن التاريخ البشري هو تاريخ تطورانتاج الوعي البشري أو هو جزء من معركة العقل المستنير ضد 
 كل مفاهيم التخلف والجمود

*************************************************************** 
20/00/2105 

اقع والتحكم في مستقبله في رحاب العقالنية تقوم على أن للعقل دورًا مركزيًا في تغيير الو 
 . الديمقراطية وحرية الرأي والمعتقد

*************************************************************** 
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20/00/2105 
، عودة جماعات اإلسالم السياسي، بزخم كبير ، إلى مسرح األحداث السياسية في العالم العربي

ا زمن المد القومي واالشتراكي في الخمسينات والستينات، كان نتيجة تضافر مجموعة بعد أن كانت قد انكفأت على نفسه
 .من العوامل السياسية واالقتصادية واالجتماعية والفكرية، التي ال يمكن ان يحيط بها نموذج تحليلي واحد

وتنامي االستقطاب االجتماعي، ومن بين هذه العوامل، سيادة مظاهر االستبداد وافتقاد الحريات، وتعثر مشاريع التنمية، 
باإلحباط خصوصا  في ظل  وانتشار الفساد، وتوسع مساحات الفقر وتفاقم البطالة وتراجع فرص العمل، وتنامي الشعور

  .أزمة األيدلوجيات التغييرية القومية واالشتراكية، عالوة على فشلها في مجابهة العدو الصهيوني
الم السياسي المعاصر، الذي برز في مطلع ثالثينات القرن العشرين مع تشكل ومهما يكن، ال بد من القول أن اإلس

جماعة اإلخوان المسلمين، ال يمثل أبدا ، امتدادا  لتيار اإلصالح الديني الذي أطلقه األفغاني في النصف الثاني من القرن 
في منطلقاته وتوجهاته  -المعاصرأي هذا اإلسالم السياسي –الماضي وواصله من بعده اإلمام محمد عبده، بل يّعبر 

يؤكد على ذلك موقف العديد من الباحثين والمفكرين العرب، الذي ينطلق . وأهدافه عن قطيعة مع تيار اإلصالح الديني
من أن هذه الجماعات ال تقدم حلوال  واقعية لالزمة العامة التي تواجهها المجتمعات العربية الن مشروعها االقتصادي 

نفسه المشروع الرأسمالي المتميز برثاثته وتبعيته ومصالحه الطبقية الكومبرادورية ، وهو بالتالي ال يتناقض  االجتماعي هو
 .مع النظام الرأسمالي المعولم

*************************************************************** 
20/00/2105 

المنحاز  والسياسي واالجتماعي والفكري ، النضال الديمقراطي، في إطار الصراع الطبقي االقتصادي
للجماهير الفقيرة في مجتمعاتنا العربية ، يحتاج بالضرورة إلى توفر األسس واألطر السياسية واالجتماعية واالقتصادية 

هو أمر والثقافية في قلب البنية التحتية للمجتمع ، ما يعني أن تطبيق هذه العملية في المدى المنظور ليس أمرا  سهال  بل 
بالغ التعقيد ، ألن المعركة بين األفكار العقالنية الديمقراطية التقدمية الثورية واألفكار األصولية الرجعية لم تحسم بعد ، 

لصالح األفكاراليمينية األصولية السلفية  -بنسبة عالية-ون محسومة تكاد تك -في اللحظة الراهنة بالتحديد–بل يبدو أنها 
م السياسي وشرائحها الطبقية من الرأسمالية الكومبرادورية والبورجوازية الرثة ، ولصالح االفكار في اطار حركات اإلسال

الى جانب قوى ( العسكرية والمدنية ) اليمينية الليبرالية الرثة في اطار تحالف قوى الكومبرادور والبيروقراطية الحاكمة
لحاح شديدين ، أن تبادر اطراف وقوى حركات الثورة المضادة بانواعها واشكالها في البلدان العربية  ، ما يعني بوضوح وا 

التحرر الوطني الديمقراطي في فلسطين والوطن العربي عموما ، وفصائل وأحزاب اليسار الماركسي العربي خصوصا، 
الوضع الخروج من أزماتها التنظيمية والفكرية والسياسية، صوب نهوض ذاتي وجماهيري، يمكنها من مجابهة تعقيدات 

الطبقي لمصلحة الجماهير الفقيرة انطالقا من اسس ومفاهيم الثورة /الراهن وحسم الصراع الوطني والديمقراطي المطلبي 
الوطنية الديمقراطية وبرامجها السياسية التحررية الديمقرطيةواالجتماعيةالنقيضة لالمبريالية والصهيونية وكل اشكال 

د الى قناعة موضوعية راسخة ان المستقبل هو لكل من يناضل من اجل هذه الرؤية وباالستنا.. االستغالل واالستبداد 
اذ ال مستقبل لشعوبنا سوى هذه الرؤى مهما اشتد ظالم التخلف والخضوع .. الديمقراطية المرتبطة بالعدالة االجتماعية 

 .والتطبيع واالنحطاط وادواته الطبقية في هذه اللحظة العابرة
*************************************************************** 

20/00/2105 
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ال مستقبل لشعوبنا سوى الديمقراطية مهما اشتد ظالم التخلف والخضوع والتطبيع واالنحطاط 
 .وادواته الطبقية في هذه اللحظة العابرة

 
*************************************************************** 

20/00/2105 
، ألن  تطبيق الديمقراطية في بلداننا في المدى المنظور ليس أمرًا سهاًل بل هو أمر بالغ التعقيد

في اللحظة –المعركة بين األفكار العقالنية الديمقراطية التقدمية واألفكار األصولية الرجعية لم تحسم بعد ، بل يبدو أنها 
صالح األفكاراليمينية األصولية السلفية في اطار حركات اإلسالم ل -بنسبة عالية-تكاد تكون محسومة  -الراهنة بالتحديد

السياسي وشرائحها الطبقية من الرأسمالية الكومبرادورية والبورجوازية الرثة ، ولصالح االفكار اليمينية الليبرالية الرثة في 
قوى الثورة المضادة بانواعها  الى جانب( العسكرية والمدنية ) اطار تحالف قوى الكومبرادور والبيروقراطية الحاكمة

  .واشكالها في البلدان العربية
*************************************************************** 

22/00/2105 
في  المرحلة الراهنة في مجتمعاتنا العربية تكاد تكون محسومة لصالح القوى اليمينية األصولية

رغم اختالف  -االنظمة اليمينية الحاكمة التابعة ، وكالهما يعبر ويجسد  اطار حركات اإلسالم السياسي ، ولصالح
  .فكر ومصالح الشرائح الطبقية الرأسمالية الكومبرادورية والبورجوازية الرثة -المظهر 

*************************************************************** 
22/00/2105 

راع مع النظام الرأسمالي اإلمبريالي من أجل تغيير وتجاوز الصراع مع المشروع الصهيوني هو ص
الراهن كمهمة إستراتيجية على طريق النضال من أجل تحقيق أهداف الثورة الوطنية  النظام العربي الكومبرادوري

قامة فلسطين الديمقراطية لكل زالتها وا  سكانها وحل  الديمقراطية وتواصله ضد الوجود األمريكي ، وضد الدولة الصهيونية وا 
  . المسألة اليهودية ضمن هذا المنظور

وبالتالي فإن المسألة المركزية تقوم على أن الصراع مع دولة العدو اإلسرائيلي ، باعتباره صراعا  عربيا  صهيونيا  بالدرجة 
على أسباب ضعف  ل تفعيل الحراك االجتماعي الثوري الديمقراطي الكفيل وحده بالقضاءاألولى، لن يجد حال  إال من خال

جبهة الشعوب، وأعنى هنا عالج أسباب هذا الضعف العضوي من مختلف أوجهه السياسية واالقتصادية والتكنولوجية 
والي أن تتوافر هذه الشروط تدريجيا سوف يستمر . والثقافية بالمعنى الحضاري النهضوي الديمقراطي التقدمي واإلنساني 

واستمر الحديث عن التفاوض من اجل السالم وفق الشروط اإلسرائيلية األمريكية،  الصراع كما هو، بالتالي فمهما طال
أو الحلول المحسومة لدويلة " السالم " فلن يكون في ذلك سوى تكريسا للهيمنة والسيطرة األمريكية اإلسرائيلية باسم أوهام 

األرض والمعابر والحدود والموارد، ما يعني  قابلة للحياة أو توسيعا  للحكم الذاتي دون أي شكل من أشكال السيادة على
 .أن إدارة هذه المعركة من صميم مسئولية جميع شعوب المنطقة وفي طليعتها شعبنا الفلسطيني

*************************************************************** 
22/00/2105 
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اليمينية حركات اإلسالم السياسي ،  المرحلة الراهنة في مجتمعاتنا العربية محسومة لصالح القوى
 .ولصالح أنظمة االستبداد والتخلف والتطبيع

*************************************************************** 
22/00/2105 

لن ندخل الى رحاب الحداثة بما تعنيه من مفاهيم الحرية والمواطنة والديمقراطية والنهوض ونحن 
 . ين ومهزومين ومقهورينعراه متخلفين وتابع

*************************************************************** 
26/00/2105 

.. عن الحرية ضد االستبداد.. حديثي عن الحداثة هو حديث عن النور والتنوير ضد الظالم 
 . حديث عن الديمقراطية والنهضة ضد التبعية والتخلف

*************************************************************** 
26/00/2105 

وممارساته التي  يبدو أن معاناة وتضحيات وصمود شعبنا الفلسطيني في مجابهة العدو الصهيوني
فاقت في بشاعتها كل أساليب النازية وعنصريتها وهمجيتها ، وصموده في مجابهة الحصار واإلفقار والبطالة وكل أشكال 

الجتماعية واالقتصادية والنفسية وكل عوامل اإلحباط واليأس الناجمة عن االستبداد والقهر وقمع حرية ومظاهر المعاناة ا
 ؟؟؟!!!كل ذلك ليس كافيا  لحركتي فتح وحماس إلنهاء االنقسام واستعادة الوحدة الوطنية لشعبنا ....الرأي والرأي االخر 

*************************************************************** 
26/00/2105 

هل يمكن ان نطلق على الشرائح الراسمالية الكومبرادورية : سؤال وجواب ...غازي الصوراني 
 والطفيلية والريعيية الحاكمة في بالدنا اليوم ، صفة البورجوازية ؟

مة في بالدنا اليوم ، صفة ال يمكنني أن أطلق على هذه الشرائح الراسمالية الكومبرادورية والطفيلية والريعيية الحاك
البورجوازية بالمعنى النهضوي أو الليبرالي او بالمعنى االنتاجي، النها شرائح رأسمالية ال عالقة لها باالنتاج السلعي 

الصانعي، بحكم تبعيتها وارتهانها للمراكز الرأسمالية ، و نظرا  إلرتباط نشاطها و دورة أموالها بمجال التداول و 
يكون من االدق الحديث عن شرائح للرأسمالية و ليست ( بالمعنى الرأسمالي المستقل و الواسع ) اإلنتاج  ليس

للبورجوازية، الى جانب فقدان هذه الشرائح ألي شكل من اشكال الوعي الوطني، وال ابالغ لو قلت بانها فاقدة اليوم لوعيها 
العالقة مع النظام االمبريالي مالذا  آمنا  لها، يضمن الوطني بعد ان فقدت منذ عقود وعيها القومي بعد أن وجدت في 

مصالحها الطبقية األنانية، بمثل ما يضمن ويحمي أنظمتها السياسية الحاكمة، التي كرست كل مظاهر وأدوات االستبداد 
مجابهة واالستغالل والتخلف، إلى جانب دورها في تكريس االعتراف والتطبيع مع دولة العدو الصهيوني ، ودورها في 

وقمع وخنق القوى والحركات التنويرية العقالنية النهضوية عموما  والحركات الديمقراطية واليسارية خصوصا ، في مقابل 
بكل تالوينها ومذاهبها وطوائفها  -الغيبية–لما يسمى باليقينيات المطلقة  -بالتنسيق مع االمبريالية األمريكية–تكريسها 

  .ية الرجعية التي أوصلتنا إلى حالة المأزق أو االنسداد الراهنومفرداتها وحركاتها االسالمو 
رثة بحكم فقدانها لكل عناصر االنتاج والنهوض والوعي الوطني " بورجوازية"وهنا بالضبط يكمن سبب وصفي لها انها 
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 اخلي عبر انظمتها الحاكمة،وتعيد إنتاج التخلف وتجدده في مجتمعاتنا بذرائع دينية وتراثية ، وبوسائل القمع واالستبداد الد
. 

 
*************************************************************** 

26/00/2105 
، في ظروف دولية وعربية في ظل استمرار االنقسام والصراع على المصالح الفئوية بين فتح وحماس

قليمية أفقدت الفلسطينيين بوصلتهم وقدرتهم على فرض رؤيتهم وقرارهم  الوطني من اجل الحرية واالستقالل والعودة، وا 
تكرست الهيمنة الخارجية على راهن القضية الفلسطينية إلفراغها من مضامينها وأهدافها النضالية التحررية ، تلك الهيمنة 

 التي يتزعمها اليوم التحالف االمريكي الصهيوني، الى جانب عدد من بلدان النظام العربي الرسمي ودعوته الصريحة
 لقوى اليسار الفلسطيني ؟؟؟؟؟ -ولو متأخرة  -هل من صحوة ...لالعتراف والتطبيع مع دولة العدو الصهيوني 

*************************************************************** 
26/00/2105 

 صهيونياالنقسام فكك الوحدة الوطنية وفتح الباب مشرعا امام التطبيع واالعتراف بدولة العدو ال
*************************************************************** 

25/00/2105 
 كيف نظر المفكر المناضل الراحل سمير أمين الى الفيلسوف كارل ماركس والماركسية ؟

مرحلة أن أنا أعتبر ماركس نقطة االنطالق فقط في فهم الرأسمالية ونقدها، ومعنى ذلك البد في كل " يقول سمير أمين
ألنني ال أعتبر أن كتابات ماركس تمثل نهاية التاريخ، والتحليل هو فقط ( الدوجما)نعايش الجديد، فأنا لست ماركس 

نقطة االنطالق، فقط علينا أن نطور هذا الفهم بعد معاينة الجديد على أسس متماشية مع تطور الظروف العامة، فأنا 
رأسمالي والجديد في الحركة في الرأسمالية ذاتها، وبالتالى المطلوب في التحدي الانتمى للماركسية المفتوحة نحو الجديد 

 . "الشعبية نفسها
 :وفي اجابته على سؤال ماذا يعني أن تكون ماركسيا  اليوم؟ يقول المفكر الراحل سمير أمين

كبار خلفائه في العصر  في رأيي أن تكون ماركسيا  يعني أن تبدأ من ماركس، ولكن ال تتوقف عنده، أو عند أحد"
أن تبدأ من . الحديث، حتى لو كان لنين أو ماو، وهناك فرق بين أن تكون ماركسيا ، أو أن تكون ناطقا  بالماركسية

ماركس، يعني أن تبدأ بالجدلية المادية، دون أن تعتبر جميع النتائج التي توصل لها باستخدامها كانت صحيحة في 
. أما إن فعلنا ذلك فهذا يعني أننا حولنا ماركس إلى نبي، األمر الذي لم يدعيه على اإلطالق. وقته، ومن باب أولى اليوم

ال بد من نزع القداسة عن ماركس، وبهذه الروح يجب، في رأيي المتواضع، أن ننظر في قضية النظرية الثورية اليوم، 
ي محاولة فهم الزمن الحالي، ووضع خطط المناضل الذي يتبنى مثل هذه النظرية ف/وبالتالي النظر في دور المثقف

 . "االلتقاء في إطار التنوع"وال بد من الروح المنفتح في ذلك، حتى يمكن التطلع لبناء . التحرك لتغييره
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25/00/2105 



447 

 

لراحل سمير امين واضافاته االبداعية لمحة عن اسهامات المفكر الماركسي العربي المصري ا
 ....لالقتصاد السياسي الماركسي

كان سمير أمين في الواقع منظرا  ومجددا مبدعا  في تناوله للماركسية عموما ولنظريات االقتصاد السياسي الماركسي 
ط بالتجربة السوفيتية او خصوصا، فقد قدم اسهاماته االبداعية على الصعيدين االستراتيجي والتكتيكي او الراهن المرتب

او التجارب المتنوعة في العديد من الدول االفريقية ، وترك ( الناصرية ثم الساداتية او االنفتاح) الصينية أو المصرية 
نما قام بوضع نظريات جديدة ورؤى ومفهومات بصماته العبقرية عبر نظرياته ورؤاه وتح ليالته المرتبطة باالقتصاد وا 

نظرية من مجال العلوم االجتماعية " )مدرسة التبعية" جديدة في االقتصاد السياسي وخاصة في اطار جديدة وتحليالت 
واالقتصاد السياسي، تنطلق من أن الفقر وعدم االستقرار السياسي والتخلف في دول الجنوب يعود سببه الى استتباع هذه 

وهي المدرسة التي كان المفكر الراحل سمير امين ينتمي ، ( الدول المسار التاريخي للتطور الذي رسمته لها دول الشمال
(  - 0561)، والمفكر االمريكي إيمانويل فالرشتاين (  0555 – 0510)اليها مع المفكر االرجنتيني راؤول بريبش 

الذي تعاون معه سمير أمين في أكثر من عمل ، وكذلك ( 2114 - 0525)والمفكر األلماني اندريه جوندر فرانك 
  - .(0564)ر األمريكي الماركسي ديفيد هارفي المفك

لسمير امين  –كل من زاويته  –شهدوا ( االشتراكيين والراسماليين) على أي حال ، ال ابالغ في القول ان معظم المفكرين 
وفي ودوره البارز في نقد االقتصاد السياسي ، وكانت أعماله في نقد االقتصاد السياسي معروفة في الغرب، في أوروبا 

 .كامتداد للماركسية  Aminismامريكا، يتداولونها بالتفصيل، إلى درجة حديث البعض في أوروبا عن النظرية األمينيه
فقد أدرك مفكرنا الراحل سمير أمين أنه بإزاء نظام رأسمالي عالمي متوحش، وأقر بالتراكم الرأسمالي على الصعيد 

نما عل ى أطراف او هوامش هذا النظام، التي تعرضت وما زالت تتعرض لمزيد العالمي، ولكنه ركز ليس على المركز وا 
من النهب واالستغالل واالضطهاد واالستتباع من النظام الرأسمالي ، وبالتالي فان حديث المفكر سمير امين عن تراكم 

، (ريقيا والبلدان العربيةأف)الرأسمال على الصعيد العالمي ينطلق من ترابط ذلك التراكم مع فكرته الرئيسية حول األطراف 
لِّد مراكز من  وهذه الفكرة كما يلخصها سمير امين ، ترى ان التراكم الرأسمالي على الصعيد العالمي هو بالضرورة، ُيو 

الثالوث المعولم ) جهة وأطراف من جهة ثانية، فالمراكز اليوم، متمحوره في أمريكا الشمالية واوروبا الغربية واليابان فقط
والدول الباقية كلها اطراف بالنسبة للمراكز، وقد ظلت هذه الفكرة ماثلة في ذهن سمير أمين ( يها سمير امين كما يسم

 .حتى رحيله، وشكلت افكاره المركزية
المهم باألمر ان مدرسة التبعية تركت أثرها في العالم كله، فهي بدأت في األمريكتين ثم امتدت بفضل سمير امين إلى 

العربي عبر كتبه وطروحاته التحليلية النقدية المحمولة برؤيته المستقبلية لالشتراكية كمخرج وحيد في  افريقيا والوطن
 .مجابهة توحش الرأسمالية المعولمة

*************************************************************** 
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رة إلى توفر األسس واألطر السياسية النضال الديمقراطي في إطار الصراع الطبقي يحتاج بالضرو 
 .واالجتماعية في قلب البنية التحتية للمجتمع
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  ما الذي يميز االطراف في عصر الرأسمالية؟...سمير امين .المفكر الراحل د

 . أي بعبارة اخرى شروط اعادة انتاجها ليست موجودة فيها وانما موجودة في المراكزإن األطراف ال تتحكم بنفسها : أوال  
القطاعات الرأسمالية الموجودة في االطراف ترتبط ليس ببعضها بعضا  وانما ترتبط بالمراكز، ولذلك االقتصاد : ثانيا  

 .باالطراف يكون مفككا  غير مترابط
 .جها بصورة او بأخرى في االطرافثالثا  انماط االنتاج القديمة يعاد انتا

ي سبعينيات القرن هذا التمييز أكد عليه سمير أمين في طروحاته المعروفه بنظرية التطور الالمتكافيء التي صاغها ف
الماضي محاوال تفسير تخلف منطقتنا، حيث رأى استحالة تحقيق النمو االقتصادي في بلداننا بإتباع النموذج الرأسمالي 

أي اندماج في هذا النظام الرأسمالي يؤدي إلى تعميق تخلفنا، وقد بنى طرحه هذا على العالقة الوطيدة بين  الغربي، ألن
رأسمالية المركز ورأسمالية األطراف، و رأى بأن الطبقة الرأسمالية في المركز متمركزة حول الذات، وتستخدم عالقاتها 

رأسمالية في األطراف فهي طبقة تابعة وفي خدمة مصالح المركز ال" الطبقة"الخارجية لخدمة مصالحها وأوطانها، أما 
بحتمية إتباع األطراف النموذج االشتراكي وتجاوزها للرأسمالية كحل للتخلص من "الرأسمالي، ومن هنا قال سمير أمين 

 . "تخلفها
، فقد «التبعية»سمير أمين بشأن كان اقتران الفكر الشيوعي بالتجربة العملية في مجال التنمية عنصرا  حاسما  في نظريات 

تصدى لمقوالت بّراقة عن التنمية والتحديث، روجتها القوى الرأسمالية العالمية لتبرر بها االستيالء على موارد دول 
  .الجنوب في أفريقيا وآسيا وأميركا الالتينية

واقتصاد « الطرف»اد هذا الجنوب ُيفّسر سمير أمين انسداد مسار المراكمة في الجنوب والتفاوت المتنامي بين اقتص
  .، بالتبادل غير المتكافئ الذي يهيكل التوّسع العالمي لنظام اإلنتاج الرأسمالي«المركز»الشمال 

 . ُبنى اإلنتاج« انحالل»ففي الشمال، يتالزم مسارا النمّو والتنمية، بينما يؤّدي اّتباع نفس المنهج في الجنوب إلى 
« بورجوازيات كمبرادورّية»لعالمي على هذا النحو، إلى استدامة حالة تبعّية الطرف الذي تسّيره وُيسفر اشتغال االقتصاد ا

بينما تتابع هذه األخيرة هدفا  واحدا  هو رفع مكانتها « المركز»نصّبتها النخب المهيمنة في« رأس حربة»هي في الحقيقة 
 .في النظام العالمّي على حساب األضعف

مبادئ هدفها األولّي بناء نظام إنتاج وطني ديمقراطي سيادي، مؤسس على التصنيع والعودة إلى ويدافع سمير أمين عن 
 .الفالحة اإليكولوجّية، ومن ثم بناء وتفعيل البديل الشعبي الديمقراطي على طريق الثورة االشتراكية

الفساد في بلدان الجنوب دون تحليل ينّدد أمين بخطاب المؤسسات الدولّية المهيمن، الذي يرّكز حصرّيا  على التشهير ب
ويذّكر أّن الفساد في دول . الميكانيزمات البنيوّية العميقة التي ساهمت في الحفاظ على العقلّية الريعّية في دول الجنوب

  . الجنوب يمّثل عنصرا  جوهرّيا  إلبقاء النخب المحلّية السياسّية واالقتصادّية في خدمة النظام النيوليبراليّ 
ظل العولمة، أزداد إحتكار الثروة في يد فئة قليلة جدا مقابل إنتشار الفقر على المستوى العالمي، فمنذ عقود أجمع  ففي

من ثرواته، ليزداد اإلحتكار أكثر لتنتقل هذه الفئة % 51من سكان العالم يحتكرون % 21المفكرون والمحللون بأن 
خيرة، وهو ما يثبت النظرية الماركسية القائلة، بأنه كلما توسعت فقط في السنوات األ% 15إلى % 21المحتكرة لها من 

 .الرأسمالية، كلما أحتكرت أقلية جدا الثروة وتوسع الفقر أكثر
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بوقة من التقهقر ، نعيش حالة غير مس80في المرحلة الراهنة من القرن  -كعرب–اننا 
االجتماعي والثقافي بعد ان اضعنا زمام المبادرة وفقدنا البوصلة ، ونعاني من االحتباس النظري  واالنحطاط والتخلف

والعملي والتخلف في مستويات المعرفة العلمية والخلق واالبداع، فسقطنا في الثرثرة واللغو الشكلي الميتافيزيقي دون ان 
ية خطوة الى األمام على صعيد كسر التبعية والتخلف او على صعيد ابداع المفاهيم الحداثية تتقدم مجتمعاتنا العرب

يجاد الحلول المناسبة لها، بل تقهقرنا وتراجعنا  الديمقراطية النهضوية ، وعجزنا عن إثارة المشكالت الحقيقية لثقافتنا، وا 
الفغاني ومحمد عبده وعلى عبد الرازق وانطوان مارون عما كنا عليه في بداية القرن الماضي مع اشراقات الكواكبي وا

  .وها نحن اليوم نعود الى تخوم القرن الثالث عشر… وسالمة موسى وطه حسين وشبلي شميل ولطفي السيد
*************************************************************** 
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، بات الى جانب استمرار االنقسام الفلسطيني الكارثيفي مرحلة االنحطاط العربي الرسمي الراهنة 

من الواضح، في كل أرجاء هذا الوطن العربي، في ظل نظام العولمة األمريكي الراهن، وبمساندته وانحيازه الكامل غير 
يال  المشروط إلسرائيل، إن العدو الصهيوني يسعى إلى الحصول على شرعية الوضع القائم أو شرعية المحتل الغاصب بد

 .لكل شرعية سواء تلك المستندة إلى حقوقنا الوطنية والتاريخية أو تلك المستندة إلى قرارات الشرعية الدولية
*************************************************************** 
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 : المفكر الراحل سمير أمين واإلسالم السياسي

الحديث في الهند على يد المستشرقين لخدمة السلطة البريطانية، ثم تبناه وبشر به لقد جرى إختراع اإلسالم السياسي 
أن المسلم المؤمن باإلسالم ال يستطيع العيش في دولة غير (( إثبات))وكان الهدف هو . المودودي الباكستاني بكامله

وهكذا . ن الدين والدولة حسب زعمهمألن اإلسالم ال يعترف بالفصل بي -وبذلك كانوا يمهدون لتقسيم البالد -إسالمية 
، رافضا  فكرة المواطن الذي يسن التشريعات لنفسه، وأن الدولة !(والية الفقيه؟)تبنى أبو العالء المودودي فكرة الحاكمية هلل 

ير كما يقول سم–، ما يعني بوضوح شديد أن اإلسالم السياسي (الشريعة)الساري لألبد " القانون الديني"عليها أن تطبق 
أي حق المجتمع في بناء مستقبله عن -يرفض فكرة التطور والحداثة المحّررة، ويرفض مبدأ الديمقراطية ذاته " -امين

 . "طريق حريته في سن التشريعات
أما مبدأ الشورى الذي ُيد عي اإلسالم السياسي أنه الشكل اإلسالمي للديمقراطية، فهو ليس كذلك، ألنه مقيد بتحريم 

، فالشورى ال تتجاوز أيا  من أشكال االستشارة التي وجدت في (االجتهاد)يث ال يقبل إال بتفسير التقاليد اإلبداع، ح
 ."مجتمعات التخلف االقطاعي ما قبل النهضة األوروبية والحداثة، أي ما قبل الديمقراطية

ة، مرتبطة بسلطات من طراز يهدف إلى إقامة أنظمة دينية رجعية صريح" -كما يضيف سمير أمين–فاإلسالم السياسي 
ومن يراقب عن كثب األنظمة في العالمين . ، أي سلطة تلك الطبقة العسكرية الحاكمة قبل قرنين من الزمان((المماليك))

بإدعاء أنها ال تعترف إال ) تضع نفسها فوق أي قانون  -كما الحركات اإلسالموية  –اإلسالمي والعربي راهنا  يجد أنها 
، في ((الواقعية))تستولي على كل مكاسب الحياة االقتصادية، وتقبل، باسم و (. بالشريعة  ، أن تندمج في وضع متدن 

وينطبق نفس التقييم على . العولمة الرأسمالية لعالم اليوم، وبالتالي ال يمكن إال أن يربط بينها وبين تلك األنظمة المملوكية
ت مؤخرا ، وبالتالي ال يوجد اختالف جوهري بين التيارات المسماة نظيرتها من األنظمة المّدعى بإسالميتها والتي ظهر 
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 ."، فمشروع كل من النوعين متطابق((بالمعتدلة))لإلسالم السياسي، وبين تلك التي تفضل تسمية نفسها (( بالراديكالية))
لكومبرادورية، ولعل شكله إن اإلسالم السياسي هو مجرد تحوير للوضع التابع للرأسمالية ا: "ويستطرد سمير أمين قائال  

يمثل الخطر األكبر بالنسبة للشعوب المعنية، ذلك إن خطاب رأس المال الليبرالي للعولمة ال يتعارض مع (( المعتدل))
على الطريقة (( الجماعية))خطاب اإلسالم السياسي، بل هما في الواقع يكمل أحدهما اآلخر تماما ، فاإليديولوجية 

جماعية (( توافقات))الترويج لها حاليا ، تعمل على إخفاء الوعي والصراع االجتماعي لتحل محلهما األمريكية، التي يجري 
مزعومة تتجاهل هذا الصراع، إذ أن استراتيجية سيطرة رأس المال تستخدم هذه اإليديولوجية ألنها تنقل الصراع من مجال 

واإلسالم . الذي يوصف بأنه ثقافي مطلق عابر للتاريخ ،(الدين)التناقضات االجتماعية الحقيقية إلى العالم الخيالي 
، كما أن نظام الحكم األمريكي، بما عرف عنه من استغالل ألخطاء اآلخرين، ((جماعية))السياسي هو بالدقة ظاهرة 

مثل نظام -األنظمة التي تستلهمه (( تخبطات))فهو يستغل . يعرف كيف يستخلص فائدة أخرى من اإلسالم السياسي
نما هي جزء ال يتجزأ من مشروعها)  -انطالب ، كلما فكرت اإلمبريالية في (وهي في حقيقة األمر ليست تخبطات وا 

 . "التدخل، بفظاظة إن لزم األمر
بسبب الظروف  -والحركات اإلسالمية الوحيدة التي تهاجمها بال تردد القوى السبع الكبار، هي تلك التي تنخرط 

مة االحتالل اإلسرائيلي، مثل حماس وحزب اهلل، وهذا ليس من قبيل الصدفة، فمن في مقاو  -الموضوعية المحلية 
أن يتصور المرء إسالما  سياسيا  معاديا  لإلمبريالية، رغم ( في ظل األوضاع السياسية والمجتمعية العربية الهابطة)الممكن 

زب اهلل في لبنان، قدرة في مواجهة العدو فقد أثبتت حماس والجهاد في فلسطين وح" أنه رجعي على الصعيد االجتماعي، 
، لكن هل يمكن إغفال أن إسرائيل والواليات المتحدة وأوروبا ( وطنية ويسارية)اإلسرائيلي تفوق فعالية قوى بديلة احتمالية 

  . "شاركت في إفشال هذه البدائل؟
*************************************************************** 
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 ...كلمة في يوم التضامن العالمي مع شعبنا الفلسطيني

إن إعادة تأسيس رؤيتنا الوطنية للصراع مع دولة االغتصاب الصهيوني، و إستعادة التصميم والموقف الشعبي الموحد 
عادة إنتاجها في الواقع الفلسطيني ، بكل مرتكزاته وابعاده القومية والوطن ية في الداخل لركائز قضيتا الفلسطينية، وا 

ومجابهة ..والمنافي ، إنما يستهدف استعادة روح القضية من براثن الهبوط واالنتهازية والمفاوضات العبثية االستسالمية 
فريقي االنقسام الفلسطيني بالبديل الوطني التحرري والديمقراطي من ناحية واستعادة ثوابتنا الوطنية والقومية من براثن 

مالة وخضوع واستسالم معظم النظام العربي الرسمي للتحالف االمبريالي الصهيوني من ناحية الهزيمة ومن خيانة وع
  .ثانية

*************************************************************** 
25/00/2105 

 ...(في مناسبة يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني...) عاما على قرار التقسيم  71

ستمراره في سياق التناقض الرئيسي المباشر مع العدو الصهيوني ليس أمرا  طارئا ، فهو في شكله  إن تأجج الصراع وا 
وجوهره، تجسيد إلرادة شعبنا ، من أجل إستعادة الحق المغتصب، ونفي وازالة المبرر الوظيفي للدولة الصهيونية الذي 

الدنا، وبالتالي فان الصراع مع هذا العدو البد له من ان يتواصل جاء تجسيدا  لمصالح النظام االمبريالي الرأسمالي في ب
 :الديمقراطية وهذا يعني حتى تتحقق ارادة شعبنا وشعوبنا العربية وأحد أهم أهدافها، إقامة دولة فلسطين
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طويال ، بل إن أية إتفاقيات التقوم وتهدف إلى تجسيد الحقوق الوطنية بصورة مباشرة وملموسة وواضحة، ال تصمد : أوال  
 .تتحول طال الوقت أم قصر إلى بذرة حرب وصراع متجدد بين أطرافها إلى أن تتم عملية الحسم

لقد بات واضحا  لنا جميعا ، في كل أرجاء هذا الوطن العربي، في ظل نظام العولمة األمريكي الراهن، وبمساندته : ثانيا  
هيوني يسعى إلى الحصول على شرعية الوضع القائم أو شرعية وانحيازه الكامل غير المشروط إلسرائيل، إن العدو الص

المحتل الغاصب بديال  لكل شرعية سواء تلك المستندة إلى حقوقنا الوطنية والتاريخية أو تلك المستندة إلى قرارات الشرعية 
 .الدولية

 -والصراع الدموي الطائفي على الرغم من مخاطر حركات التطرف االسالموي  -إن اللحظة الراهنة من المشهد العربي 
، لم تنجحا في نزع إرادة " إسرائيل"تؤكد على أن اإلمبريالية األمريكية و صنيعتها و حليفتها الحركة الصهيونية و 

الشعوب العربية، في مسارها و تطور حركة جماهيرها الشعبية و تطلعها نحو التحرر و الديمقراطية و التقدم و العدالة 
الذي يقول أن المطلوب أمريكيا  و إسرائيليا  لم و  -النقيض–لتالي فإن هذه اللحظة تمثل المشهد اآلخر االجتماعية ، وبا

ترويض و  -مهما تبدت مظاهر الخلل في موازين القوة الراهنة–لن يمتلك صفة الديمومة واالستمرار ، ألنه لن يستطيع 
قة ، و ليست جسما  غريبا  طارئا  فيها ، و لذلك إخضاع شعوب هذه األمة ، التي صنعت ماضي و حاضر هذه المنط

فإن سكونها الراهن المؤقت هو شكل من أشكال الحركة في داخلها ، يقاوم كل محاوالت تطويع إرادتها ، تمهيدا  للمشهد 
اد، الذي القادم ، بعيدا  عن السكون ، مشهد الجماهير المنظمة ، أو مشهد ما بعد سقوط أنظمة التبعية والتخلف واالستبد

  .سيعيد لهذه األمة دورها األصيل في صياغة مستقبل هذه المنطقة
*************************************************************** 

25/00/2105 
و  إن الوضع الراهن، الذي تعيشه شعوبنا العربية، لم يكن ممكنًا تحققه بعيدًا عن عوامل التفكك

، 0505، ووعد بلفور عام 0505وتجزئتها لوطننا العربي عام " سايكس بيكو"راكم منذ اتفاقية الهبوط التي بدأت في الت
، و 0550، ثم انهيار الوحدة العربية بين مصر و سوريا في أيلول 0555والنكبة األولى لشعبنا العربي الفلسطيني عام 

ووادي عربة وأوسلو والحكم اإلداري  0555، و تعمقت و امتدت بعد كامب ديفيد 0555تطورت بعد هزيمة حزيران 
وهويتنا الوطنية ، ووصوال ايضا  الذاتي وصوال إلى هذه الحالة من االنقسام الكارثي الذي فكك نظامنا السياسي ووحدتنا

عادة تشكيل الجغرافيا السياسية العربية وفق المخطط األمريكي الذي  الى حالة الخضوع الرسمي العربي وقبوله بتفكيك وا 
تطبيقه اليوم في بالدنا، بحيث يمكن القول بأن الربع األخير من القرن العشرين، واألعوام األولى من القرن الحادي  يجري

والعشرين، حملت معها صورا  من التراجع لم تعرف جماهيرنا مثيال  لها في كل تاريخها الحديث، فبدال  مما كان يتمتع به 
نات من إمكانات للتحرر و النهوض الوطني و القومي، تحول هذا الوطن بدوله العديد من بلدان الوطن العربي في الستي

، ال يحسب له حساب أو دور يذكر في -يعج بالنزاعات الداخلية و العداء بين دوله–العديدة و سكانه إلى رقم كبير 
ح ما تبقى منها عاجزا  عن المعادالت الدولية، و تحولت معظم أنظمته و حكوماته إلى أدوات للقوى المعادية، فيما أصب

الحركة و الفعل و المواجهة، في إطار عام من التبعية على تنوع درجاتها و أشكالها السياسية و االقتصادية و 
التكنولوجية والثقافية و السيكولوجية، في ظروف فقدت فيها القوى و األحزاب الديمقراطية الوطنية و القومية و اليسارية 

على الحركة و النشاط و النمو، و تراجع دورها في التأثير على الناس أو على  -ية و موضوعيةألسباب ذات–قدرتها 
 .األحداث من حولها

*************************************************************** 
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25/00/2105 
 ..... التخلف الفكري في الثقافة العربية

في الثقافة العربية، المرتبط بالمناهج، والكتب التربوية، في المدارس  سأتناول هنا أحد أهم عوامل التخلف الفكري
والجامعات العربية، التي تكرس المفاهيم السلفية الشكلية من منطلق التناقض مع المفاهيم والقيم الحضارية الحديثة، 

الوطنية والقومية ، عالوة على خاصة قيم االختالف والرأي والرأي اآلخر والديمقراطية والمواطنة وتعلن رفضها لمفاهيم 
انها ال تتناول أي إشارة إلى التنوع الديني في بالدنا من منطلق المساواة أمام القانون، بل إن معظم الكتب المقررة للتعلم 
في المدارس العربية تعتبر اإلسالم حقيقة مطلقة ووحيدة، بل تشجع على التطرف والعنصرية تجاه اآلخر، األمر الذي 

لطوائف والعقائد األخرى ضمن مفاهيم الضالل والكفر، ويسهم في تربية جيل ناقل وحافظ للمعلومة ، غير قادر يدرج ا
على الخلق والتفكير الموضوعي السليم، وكل ذلك يعود إلى أن النظام التربوي في الوطن العربي يحد من القدرة لدى 

عادة صياغتها في عقله، بشكل نقدي بل يؤسس ويكرس  الطالب على طرح األسئلة وعلى فهم المعلومة المقدمة له، وا 
لفعل قمع العقل عن التساؤل وتهيئته فقط للتلقي، ما يسطح عقلية الطالب ويخلق منهم جيال  ناقال  ال فاهما  أو مساهمة 

اسي من في صنع الفكرة، بحيث بات الدين في ثقافة المجتمع عموما ، واألطفال وطالب المدارس خصوصا  ، هو جزء أس
فمنذ سن الرابعة أو الخامسة، يبدؤون التعرف على اهلل . الخبرات التي يتلقاها األطفال في عمر مبكر جدا أثناء تنشئتهم

وُيطلب منهم استظهار أناشيد وقصص . والجنة والنار، ويصبحون على تماس مباشر بطقوس الصالة والصيام والحج
وهذا الشكل من التنشئة ال يقتصر على األسر الذي يأخذ تدينها . لدينيةتتعلق بالرسول والصحابة وغيرها من القصص ا

ويجب أن نعترف أن هذه التنشئة عموما، ال ترحب باآلخر . طابعا فكريا أيديولوجيا، بل إن له طابعا اجتماعيا عاما
العقيدة اإلسالمية هنا  على النقيض ترفضه، إذ هي تتعامل مع-كما تقول الباحثة دالل سالمه  –المختلف دينيا، بل هي 

بوصفها الحقيقة الجاهزة المكتملة المطلقة، غير القابلة للنقاش، ويوصم كل ما عداها من عقائد بالضالل، ويتلقى األطفال 
دارتها،  هذا النوع من التنشئة في وقت يستخدم فيه الدين في الوقت الحاضر، كما استخدم دوما، أداة إلثارة النزاعات وا 

  .ي خطر أن تظل المدرسة امتدادا لهذا النوع من التنشئةومن هنا يأت
ال يمثل خطوة باتجاه  -كما تضيف الباحثة دالل سالمة  -ومن هنا فإن المحتوى التعليمي لكتب الصفوف الثالثة األولى

  .نقيضة لهاتكريس ثقافة التسامح الديني، واالعتراف بحق اآلخر في الوجود، بل هو في الحقيقة يواصل تكريس القيم ال
لو ظننا أن تجديد الفكر الدينى يتمثل أساسا فى  -سيد ياسين .كما يقول د –وفي هذا السياق، فإننا نخطئ خطأ  جسيما  

مراجعة ونقد بعض األفكار المتطرفة المبثوثة فى الخطاب الدينى ، وذلك ألن المطلوب قبل إحداث ثورة دينية هو القيام 
اهج التعليم العتيقة البالية سواء فى المعاهد األزهرية التى تخصصت فى تعليم الفكر الدينى، تركز على من" بثورة معرفية"

 .أو فى مؤسسات التعليم المدنى الزاخرة بقشور العلم، والتى ال محل فيها لفكر دينى مستنير
ى الذى يطرح كل الظواهر وهذه الثورة المعرفية المقترحة لها أركان أساسية، أهمها على اإلطالق تأسيس العقل النقد"

والركن الثانى . االجتماعية والثقافية والطبيعية للمساءلة وفق قواعد التفكير النقدى المسلم بها فى علوم الفلسفة والمنطق
والركن الثالث هو الدراسة العلمية . تجسير الفجوة بين العلوم الطبيعية والعلوم االجتماعية على أساس مبدأ وحدة العلوم

والركن الرابع واألخير استخدام االكتشافات الجديدة . الدينى لمعرفة صوره وأنماطه السوية والمنحرفة على السواء للسلوك
 "فى علم اللغة والمنهجيات المستحدثة فى تحليل الخطاب لتأويل اآليات القرآنية حتى تتناسب أحكامها مع روح العصر

*************************************************************** 
25/00/2105 
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في اليوم العالمي للتضامن مع شعبنا الفلسطيني تفشل الفصائل الفلسطينية في انهاء 
 يا للعار..االنقسام

*************************************************************** 
25/00/2105 

طبا الصراع حماس وفتح عليها؟ ال بعد تكرار فشل المصالحة ما هي تلك الغنيمة التي يتنازع ق
 .شيء سوى مزيد من المعاناة واالحباط لشعبنا

*************************************************************** 
25/00/2105 

فشل كل اتفاقات المصالحة بين حماس وفتح يؤكد انحيازهما للمصالح الفئوية على حساب 
 .مصلحة الوطن والشعب والقضية

*************************************************************** 
25/00/2105 

متأخرة ثالثة ........رسالة في مناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف والتمييز ضد المرأة 
 : مع اعتذاري..أيام

أم جمال ، والى اجمل زهرات بستان مهداة الى وردتي وشريكة عمري االنسانة والمربية العظيمة الغالية على قلبي وروحي 
كذلك الى رفيقاتي وصديقاتي في الجبهة وفي حركات اليسار العربي واالطر النسوية ...حياتي بناتي رانيا ورنا وروا ن 

نوفمبر اليوم العالمي للقضاء على /  24بمناسبة .. ولكل النساء العربّيات .. الديمقراطية في فلسطين والوطن العربي 
  ........التمييز ضد المرأةالعنف و 
فصائل وأحزاب وجمعيات وفعاليات ومثقفين وشخصيات تبرق للمرأة في الخامس والعشرين من /الجميع/لبعضرّبما ا

وأنا بدوري أبرق .. نوفمبر عبارات التأييد والتضامن واالدانة والرفض لكل اشكال ومظاهر وممارسات العنف والتمييز 
لعامالت ، ورّبات البيوت ، وكل الكادحات ، والمناضالت ، وبائعات البسطات ، وأخريـات ، من لهّن ، لكل النساء ا/لها

..!! أرضعن منهن ومن ينتظرن حمل البطن والرضاعة وحمل الهموم واألوجاع واآلثام واالتهام أنهن ناقصات عقل  ودين 
بعض ُمد ع  تقدمية /ونيابة  عن كل.. مية األفكار أصالة  عن نفسي والمجتمع وظال: أقول ... لهّن كلهن في هذه المناسبة 

ورغم أّني أفترض .. وفي ممارسته بعٌض من رواسب الشرق وعاداته وتقاليده ومفرداته وذكوريته العليا في أنانتهم السفلى 
اواة بين اال انني أرى وألمس هشاشة وزيف تطبيق شعار المس.. التقدمي بل والماركسي /انتمائي إلى المثقف الحداثي

الرجل والمرأة الذي مازال مجزوءا  ومزيفا  ومغشوشا  عند الكثيرين من اهل اليسار كما هو الحال لدى الرجعيين والمتخلفين 
  .من أهل اليمين

لذلك ، وبهذه المناسبة أتوجه إلى كل المثقفين الحداثيين الديمقراطيين عموما والماركسيين منهم على وجه الخصوص ، 
ضال من أجل االرتقاء بدور ومكانة المرأة ليس في اللحظة الراهنة ، وال بصورة موسمية ، مناسبّيه ، بل مواصلة الن

التقاليد /أدعوهم إلى أن يتخطوها صوب األصل بموقف عملي وممارسة حّقه تجاه العمل الدؤوب من أجل تغيير العادات
ات المتخلفه التي ترفض التعاطي مع المرأة كانسان والتطبيق األفكار واألعراف البالية والقوانين وكل الموروث/ النظم / 

ومن أجل ذلك ، فإنني أرى أن كل حديث عن التحرر . العملي عبر االقتناع والممارسة بمساواتها الكاملة مع الرجل 
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ة بالنضال من اجل والديمقراطية والمساواة وحق العمل والعالقات المدنية والحرية والمقاومة والتقدم ال يلتزم في الممارس
إزالة ورفض كل أشكال العنف واالضطهاد والتمييز ضد المرأة جنبا الى جنب مع الممارسة المعنوية والقانونية والفعلية 

التي تؤكد على تحريرها من كل القيود الموروثة ومن كافة أشكال وأدوات ومظاهر االستبداد األسري والذكوري واالستغالل 
وبدون هذه القناعات المشروطة بالممارسة ، فإن كل حديث عن ... الذي تعانيه المرأة العربية االقتصادي والمجتمعي 

  .التضامن مع المرأة هو حديٌث زائف ال قيمة له وال تأثير
لى كل  وما أعوج منه إال اعوجاج العقل الذكوري الشرقي .. أسموه حـّواء " .. ضلع  أعوج"تحية محبة وتقدير واعتذارا 

 ...والمستبدالمتخلف 
*************************************************************** 

25/00/2105 
 ....عن الصراع السياسي والمعرفي بين االفكار الوطنية العقالنية واالفكار االصولية الرجعية

معركة سياسية وفكرية، اال انها لم  المعركة بين األفكار العقالنية الديمقراطية التقدمية واألفكار األصولية الرجعية، هي..
لصالح األفكاراليمينية  -بنسبة عالية-تكاد تكون محسومة  -في اللحظة الراهنة بالتحديد–تحسم بعد ، بل يبدو أنها 

األصولية السلفية في اطار حركات اإلسالم السياسي وشرائحها الطبقية من الرأسمالية الكومبرادورية والبورجوازية الرثة ، 
الى ( العسكرية والمدنية ) ى الكومبرادور والبيروقراطية الحاكمةالح االفكار اليمينية الليبرالية الرثة في اطار تحالف قو ولص

لحاح شديدين ، أن تبادر اطراف  جانب قوى الثورة المضادة بانواعها واشكالها في البلدان العربية ، ما يعني بوضوح وا 
طي في فلسطين والوطن العربي عموما ، وفصائل وأحزاب اليسار الماركسي العربي وقوى حركات التحرر الوطني الديمقرا

خصوصا، الخروج من أزماتها التنظيمية والفكرية والسياسية، صوب نهوض ذاتي وجماهيري، يمكنها من مجابهة تعقيدات 
يرة انطالقا من اسس ومفاهيم الطبقي لمصلحة الجماهير الفق/الوضع الراهن وحسم الصراع الوطني والديمقراطي المطلبي 

الثورة الوطنية الديمقراطية وبرامجها السياسية التحررية الديمقرطيةواالجتماعيةالنقيضة لالمبريالية والصهيونية وكل اشكال 
وباالستناد الى قناعة موضوعية راسخة ان المستقبل هو لكل من يناضل من اجل هذه الرؤية .. االستغالل واالستبداد 

اذ ال مستقبل لشعوبنا سوى هذه الرؤى مهما اشتد ظالم التخلف والخضوع .. طية المرتبطة بالعدالة االجتماعية الديمقرا
 .والتطبيع واالنحطاط وادواته الطبقية في هذه اللحظة العابرة

*************************************************************** 
25/00/2105 

، على اثر انتفاضة  اثناء زيارة الزعيم جمال عبد الناصر مدينة غزة 0699هذه الصورة في مارس 
في المخيمات والقرى ومدن )شعبنا في القطاع ضد التوطين في سيناء ، حيث خرجت الجماهير الغفيرة من أبناء القطاع 

ألول من آذار سنة في مظاهرة عارمة لم يشهد لها القطاع مثيال  في تاريخه وذلك في اليوم ا( غزة وخانيونس ورفح
، حيث كانت مشاعر الجماهير في حالة غليان حقيقي بعد قيام القوات الصهيونية باإلغارة على غزة قبل ذلك بيوم 0544

تظاهرون باحتالل كل المرافق من الجنود والمدنيين ، وقام الم( 54)وقتلت وجرحت أكثر من  0544/فبراير/25واحد في 
، ولعب الشيوعيون دورا  بارزا  في قيادة الجماهير التي هتفت ورددت الشعار الذي (مدنيةعسكرية و )الحكومية في القطاع 

، " ال توطين وال إسكان يا عمالء األمريكان"صاغه الرفيق القائد والشاعر الثوري المناضل الشيوعي الراحل معين بسيسو 
يوعيين واإلخوان المسلمين والمستقلين ، ولم التي ضمت عناصر من الش". اللجنة الوطنية العليا"وانتخب المتظاهرون 

إلى غزة حيث ألقى كلمة في مدرسة الزهراء أكد  02/6/0544تهدأ الجماهير إال بعد حضور جمال عبد الناصر سرا  يوم 
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 .فيها أنه لن يسكت على العدوان اإلسرائيلي، كما تم اإلعالن عن سقوط مشروع التوطين وقبره إلى األبد
ضد مشروع التوطين بمثابة إعادة الروح لشعبنا كله  0544ضة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة عام لقد كانت انتفا

حياء جذوة األمل والنضال فيه من جديد  .وا 
نقطة تحول هامة في تاريخ العرب المعاصر، فعلى المستوى العربي،  0544كما كان عدوان الثامن والعشرين من فبراير 

األطماع اإلسرائيلية وضرورة مواجهتها، وسجل القائد الخالد جمال عبد الناصر موقفه من  تيقظت القيادة المصرية إلى
إن غارة فبراير كانت نقطة تحول، وأن هذا العدوان كان جرس إنذار، وأن مصر يجب أن تعتمد على "هذا الحادث بقوله 

ديد في السياسة المصرية باالتجاه إلى االتحاد وعلى أثر ذلك بدأ التحول الج" قوتها الذاتية ال على مجلس األمن وقراراته
هذه صورة نادرة للزعيم جمال عبد الناصر مع سيدات فلسطينيات ....0544السوفيتي وعقد صفقة األسلحة الشهيرة عام 

 .في غزة وهي شاهد للتاريخ
*************************************************************** 

25/00/2105 
العالمي للتضامن مع شعبنا الفلسطيني تفشل الفصائل الفلسطينية في تحقيق المصالحة  في اليوم

 يا للعار..وانهاء االنقسام
*************************************************************** 

61/00/2105 
ابهة التخلف بأن األزمة الوطنية العامة، وازمة التحرر والنهوض ومج -مجددا  -البد من التذكير 

واالستبداد من قلب الصراع الطبقي التي تفاقمت في جميع االقطار العربية وادت الى انتشار مظاهر الطائفية  والتبعية
والصراع الدموي المذهبي وحركات االسالم السياسي، هذه االزمة ال يمكن أن تحال بالكامل إلى عجز النظام الطبقي 

عن الوفاء بالتزاماتها في تحقيق األهداف  -في هذا البلد او ذاك  -القيادة التاريخية الكومبرادوري الحاكم او ما يسمى ب
أن تصبح البديل الديمقراطي الثوري الذي طالما  في" المعارضة البديلة"و" المعارضة التاريخية"المعلنة، ، بل أيضا عجز 

البديل التاريخي المطلوب ، بل فشل فشال ذريعا ، بما أن في برنامجه الدواء الشافي، فأتى الواقع ليقول إنه لم يشكل : قال
يفرض على كافة قوى اليسار مراجعة نقدية صارمة لتجربتها التاريخية التى اوصلتها الى مثل هذا الفشل او الهزائم ، لعل 

التها وبرامجها في هذه المراجعة ما يدفعها الى اعادة صياغة رؤيتها الماركسية ومنهجها الجدلي ومن ثم اعادة صياغة رس
المعبرة عن مصالح جماهيرها الشعبية ، وعندئذ يمكن القول انها بدأت الخطوات االولى للخروج من مأزقها الراهن صوب 

  ...نهوضها واستعادة دورها الطليعي الذي تنتظره جماهيرها بشوق كبير
*************************************************************** 

61/00/2105 
 ......رؤية وموقف

في ضوء أوضاعنا الفلسطينية والعربية الراهنة، الطافحة بالكثير من عوامل التأزم واإلحباط والتفكك 
، يبدو ان الخيار الذي قام على أساس أنه يمكن أن يحصل الفلسطينيون على واالنقسام والصراع على المصالح

لى النهاية التي نعيشها، أي انقسام وتفكك الفكرة الوطنية التوحيدية دولة مستقلة وفق شروط أوسلو، كان وهما  قاد إ
الناظمة للنضال التحرري والديمقراطي لشعبنا، وتفكك النظام السياسي والمشروع الوطني وتوسع السيطرة الصهيونية على 
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الم السياسي والهوية هوية االس: صراع بين هويتيناألرض، وأيضا  انفصال قطاع غزة عن الضفة الغربية في إطار ال
 .الوطنية الديمقراطية في اطارها القومي واالنساني

لقد توضح خالل العقود الماضية، الى جانب تطورات الوضع العربي الرسمي الراهن المنحط والخاضع المستسلم للشروط 
راضي ، والمفاوضات االمبريالية، عالوة على استمرار الصراع على المصالح واالنقسام وتجدد الحديث عن تبادل اال

العبثية البائسة، بأن الدولة الصهيونية معنية بالسيطرة على كل فلسطين، وأنها جزء من المشروع االمبريالي للسيطرة على 
لذلك يجب ان تتأسس الرؤية لدى كافة قوى اليسار الثوري في فلسطين والبلدان العربية ، انطالقا  من ...الوطن العربي

، فالدولة الصهيونية هي مركز ثقل الوجود االمبريالي في الوطن العربي، وضمان استمرار التجزئة ذلك وليس من خارجه
لهذا بات ضروريا أن يعاد طرح الرؤية الوطنية التحررية من قلب الرؤية التقدمية القومية الديمقراطية ... والتخلف العربيين

صهيوني وأدواته البيروقراطية والكومبرادورية والرجعية، من أجل األشمل، التي تنطلق من فهم عميق للمشروع االمبريالي ال
ان يعاد تأسيس نضالنا الوطني والديمقراطي على ضوء هذه الرؤية ، وال شك في ان هذه المهمة هي مهمة القوى 

  .والفصائل اليسارية الثورية في فلسطين والوطن العربي
*************************************************************** 

61/00/2105 
 ..........ف.ت.نحو استعادة مكانة ودور م

منذ توقيع اتفاق اوسلو وما تاله من مسار سياسي هابط وصوال الى اللحظة، جرى تحويل المنظمة بفعل السياسة القاصرة 
وفي المقابل لم تتخط قوى .. .إلى مجرد إطار تستخدمه القوة المهيمنة لتوفير الشرعية لخياراتها وبرنامجها الخاص

ن كان خطاب بعضها وممارساته يعاكس أو يتقدم نسبيا  على  المعارضة على تالوينها المختلفة، هذا الخلل المنهجي، وا 
ف ،لكن المظهر الرئيسي لفكر قوى المعارضة وممارستها كان االنضباط، بوعي أو بدونه، .ت.ممارسة ومواقف م

ف التي تعاملت مع المنظمة كإطار لتنظيم عمل الفصائل .ت.ت تديرها قيادة مانألصول اللعبة كما صنعتها وك
بينما وظيفة المعارضة ودورها هو كبديل ديمقراطي تاريخي شامل قوال  " الكوتا"وعالقاتها، وبالتالي استنزاف الصراع على 

حالة االستنزاف تلك وصوال الى  وفعال ، ولم تقصر القيادة المتنفذة في استخدام عجز وضعف وتشتت المعارضة لتعميق
إطارا  أدى دورا  ووظيفة وطنية في مرحلة معينة، -اليوم  -ف .ت.بناء على ما تقدم، يمكن اعتبار م.....اللحظة الراهنة 

ن السكوت على هذا المآل سيؤدي إلى التقاطع مع هدف . واآلن استنفذت ذاتها، ووصلت إلى طور السقوط والتالشي وا 
ية المنظمة، إضافة أنه يضرب بصورة نهائية المضمون األساسي للمنظمة كمعبر عن وحدة الشعب االحتالل لتصف

لذلك ال بد من التحذير من أن بقاء الحال على ما هو عليه، وترك المسألة برمتها تحت ...الفلسطيني وكيانيته الشرعية 
ساح المجال أمام المشروع الصهيوني االمبريالي رحمة الشروط االمريكية االسرائيلية والتفاوض العبثي، سيؤدي الى إف

على شاكلة " جديدة"لتصفية المنظمة دون مقاومة من ناحية، وتركها تحت رحمة وهيمنة الفريق المتنفذ أو خلق قيادة 
 .روابط القرى من ناحية أخرى

موضوع منظمة التحرير إلى ميدان يستدعي ما تقدم من كافة القوى الوطنية الديمقراطية الرافضة الوسلو وما تاله، تحويل 
مجابهة ضد نهج يبدد دورها ومكانتها ويواصل توظيفها بصورة استخداميه لخدمة خيار أوسلو وخارطة الطريق وتكريس 
االنقسام باتجاه ما يسمى بدويلة غزة االسالمية، وهو ما يصب في خدمة محاوالت الكيان الصهيوني شطب المنظمة 

نهائها ف مسألة متحركة ترتبط بمدى قدرة الفصائل واالحزاب الوطنية عموما واليسارية .ت.امل مع مإذن فإن التع. وا 
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الثورية خصوصا على ممارسة كل اشكال الضغط الشعبي لكي تستعيد المنظمة التزامها بمبادئها وثوابتها الوطنية 
  .ومواثيقها ومواصلة النضال من اجل تحقيقها

*************************************************************** 
0/02/2105 

 ..... وخضوع النظام العربي..عن تراجع منظمة التحرير وحركة حماس 

حالة االستسالم والخضوع العربي الرسمي، أسهمت في تراجع القضية الفلسطينية في الذهنية الشعبية العربية ، والسبب 
بية العفوية، بقدر ما يعود إلى طبيعة سياسات األنظمة الحاكمة، وطبيعتها في ذلك ال يعود أبدا  إلى رغبة الجماهير الشع

الطبقية الكومبرادورية البيروقراطية الطفيلية، واستبدادها وقهرها للجماهير الشعبية الفقيرة، إلى جانب خضوعها وتكيفها مع 
لسطينية ومعظم فصائل وحركات المقاومة السياسات االمبريالية والصهيونية، إلى جانب تراجع قيادة منظمة التحرير الف

الفلسطينية عن ثوابتها وأهدافها ورؤاها الوطنية الثورية، لحساب القبول باتفاق أوسلو، أو تراجع حركة حماس واستعدادها 
لمهادنة دولة العدو في إطار الحديث عن دولة ممسوخة في قطاع غزة، وكل هذه العوامل أسهمت بالتأكيد في تراجع 

 .قضية الفلسطينية ووهج النضال القومي في أذهان الجماهير العربيةوهج ال
*************************************************************** 

0/02/2105 
وفي ظل  ،( بمختلف الوانها واطيافها)في ظل استمرار تراجع القوى الوطنية الفلسطينية والعربية

صالح الفئوية بين فتح وحماس في ظروف دولية وعربية واقليمية أفقدت الفلسطينيين استمرار االنقسام والصراع على الم
بوصلتهم وقدرتهم على فرض رؤيتهم وقرارهم الوطني من اجل الحرية واالستقالل والعودة ،ومن ثم تكرست الهيمنة 

رية ، تلك الهيمنة يتزعمها اليوم الخارجية على راهن القضية الفلسطينية إلفراغها من مضامينها واهدافها النضالية التحر 
وته الصريحة لالعتراف والتطبيع مع التحالف االمريكي الصهيوني ، الى جانب معظم بلدان النظام العربي الرسمي ودع

  .دولة العدو الصهيوني
ن المرحلة ففي مثل هذه الحالة من االنحطاط والخضوع العربي الرسمي للمخططات االمبريالية الصهيونية، يبدو ان عنوا

االنتقال من التسوية الى التصفية للقضية الفلسطينية بالتعاون مع عدد من الفلسطينيين من اصحاب : الراهنة هو 
المصالح االنتهازية ، فقدوا وعيهم الوطني بذريعة ما يسمى بالتسوية او ما يسمى بالعملية السلمية او بذريعة االعتدال ، 

مع شروط العدو الصهيوني االمريكى وتركيا والسعودية ودويالت الخليج التي تتوزع  وكلها ذرائع ال تخرج وال تتناقض
  .االدوار المشبوهة فيما بينها

ان هذا الوضع الكارثي الذي يحيق بقضيتنا الوطنية وبمجمل االهداف التي ضحى مئات االالف من ابناء شعبنا من 
التي أوصلتنا إلى هذه اللحظة ، ألن  -وخاصة الفلسطينية  -اجلها ، يفرض إعادة نظر جذرية بالنسبة لطبيعة القوى

يأسها و مصالحها الخاصة هو الذي بات يحركها وليس القضية الوطنية، ما يؤكد على ان الحلقة الخبيثة لمسلسل 
ة بئر بال هي بمثاب( بكل تالوينه ومسمياته وافراده وجماعاته)التنازالت على يد اليمين االنتهازي الفلسطيني المستسلم 

ن المآل الذي وصلته قضيتنا الوطنية، يشير إلى وهم الحصول على دولة في الضفة الغربية وقطاع غزة، بينما  قرار، وا 
دون الغاء وتجاوز الحديث او .. الدولة الصهيونية تسرق الزمن من أجل فرض شروطها في ظل المأزق الفلسطيني الراهن

لذلك ال بد من المجابهة النهاء وتجاوز االنقسام الكارثي لكي نستعيد .. غزة  التخطيط القامة دويلة ممسوخة في قطاع
وحدتنا الوطنية التعددية على قاعدة االلتزام العميق بالثوابت واالهداف الوطنية ومواصلة النضال التحرري والديمقراطي 
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الوطني الديمقراطي الشامل بمشاركة كافة  بكل اشكاله من اجل الحرية واالستقالل والعودة ، وال سبيل امامنا سوى الحوار
القوى والشرائح المجتمعية الوطنية ، فاما الحوار الوطني الفلسطيني الشامل واالتفاق على انهاء وتجاوز االنقسام والمأزق 

  .الراهن أو أن نتحول جميعا إلى عبيد أذالء في بالدنا بعد أن نخسرها ونخسر أنفسنا وقضيتنا
*************************************************************** 

0/02/2105 
 ....عن منظمة التحرير الفلسطينية

إطارا  أدى دورا  ووظيفة وطنية في مرحلة معينة، واآلن تعيش حالة غير مسبوقة من -اليوم  -ف .ت.يمكن اعتبار م
ن السكوت على هذا المآل سيؤدي إلى الت الصهيوني الذي /قاطع مع هدف التحالف االمريكيالتراجع والهبوط والتفكك، وا 

يتزعمه العنصري المتصهين دونالد ترامب لتصفية المنظمة، إضافة أنه يضرب بصورة نهائية المضمون األساسي 
  ...للمنظمة كمعبر عن وحدة الشعب الفلسطيني وكيانيته الشرعية
الشروط االمريكية  رك المسألة برمتها تحت رحمةلذلك ال بد من التحذير من أن بقاء الحال على ما هو عليه، وت

أوالمشروع الصهيوني االمبريالي لتصفية المنظمة " صفقة القرن" االسرائيلية ، سيؤدي الى إفساح المجال أمام ما يسمى 
 .على شاكلة روابط القرى من ناحية أخرى" جديدة"دون مقاومة من ناحية، أو العمل على خلق قيادة 

من كافة القوى الوطنية الديمقراطية الرافضة الوسلو وما تاله، تحويل موضوع منظمة التحرير إلى ميدان  يستدعي ما تقدم
مجابهة ضد نهج يبدد دورها ومكانتها ويواصل توظيفها بصورة استخداميه لخدمة خيار أوسلو وتكريس االنقسام باتجاه ما 

نهائها/ت العدو االمريكي يسمى بدويلة غزة االسالمية، وهو ما يصب في خدمة محاوال  . الصهيوني شطب المنظمة وا 
ف مسألة متحركة ترتبط بمدى قدرة الفصائل واالحزاب الوطنية الديمقراطية بكل اطيافها على .ت.إذن فإن التعامل مع م

ومواثيقها انهاء االنقسام وممارسة كل اشكال الضغط الشعبي لكي تستعيد المنظمة التزامها بمبادئها وثوابتها الوطنية 
باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد لشعبنا ومواصلة النضال في اطار الوحدة الوطنية التعددية من اجل تحقيق اهداف شعبنا 

  .في الحرية وتقرير والعودة
*************************************************************** 

0/02/2105 
 الى أين ؟... لفلسطيني حدوتة المشروع الوطني ا...مرة ثانية 

منذ أن تأسست حركات التحرر الوطني الفلسطينية حملت شعار تحرير فلسطين ثم بعد أقل من عشرة أعوام طرحت 
على لبنان نجح العدو الصهيوني  0552البرنامج المرحلي واقامة سلطة على اي قطعة أرض يتم تحريرها ، وبعد حرب 

ية وترحيلها الى منافي بعيدة في تونس والجزائر وليبيا واليمن حيث تراجعت االمريكي في اخراج الفصائل الفلسطين
التي كانت قارب انقاذ للمنظمة  0555/0555المنظمة وتراجع تأثيرها العربي والفلسطيني الى أن تفجرت انتفاضة شعبنا 

دة وعاصمتها القدس الى جانب حق وكان شعار االنتفاضة الحرية واالستقالل والدولة كاملة السيا. طني معا والمشروع الو 
ف سّخرت االنتفاضة لحساب مشروع أوسلو واالعتراف بالدولة الصهيونية دون أي اعتراف .ت.العودة ، اال أن قيادة م

  .مقابل من دولة العدو سوى تقديم صيغة هزيله من الحكم الذاتي المحدود على بعض الضفة الغربية وقطاع غزة
النتفاضة تأسست حركة حماس وأعلنت ميثاقها الذي أكد على تحرير فلسطين من النهر الى والمعروف أنه في بداية ا

  .البحر باعتبارها وقف اسالمي دون أن تعترف بمنظمة التحرير
بدأت الصراعات والتناقضات الداخلية الحادة بين حركة حماس  0555ومع تأسيس سلطة الحكم الذاتي في تموز 



459 

 

الذي استمر أكثر من عشر سنوات تخللتها عدة اتفاقات  2115/لحظة االنقسام حزيران ومنظمة التحرير وصوال الى
تدعو الى انهاء االنقسام واستعادة الوحدة الوطنية ، اال أنها فشلت في تحقيق هدف الوحدة الوطنية من جهة الى جانب 

  .تراكم وتفاقم عوامل االحباط والقلق واليأس في صفوف شعبنا من جهة ثانية
بل عام تقريبا طرحت حماس وثيقتها الجديدة التي أعلنت فيها القبول بحل الدولتين واقامة الدولة الفلسطينية على حدود وق

واتفاق القاهرة  2115وثيقة الوفاق /الى جانب اعترافها بمنظمة التحرير وفق ما نصت عليه وثيقة االسرى 0555
الذي أكد على تمكين حكومة الوفاق الوطني من ادارة  2105/أكتوبرواخيرا وفق ما نص عليه اتفاق القاهرة  2100/مايو

قطاع غزة كما في الضفة الغربية وفقا للنظام والقانون األمر الذي خلق حالة ملحوظة من االرتياح والتفاؤل في اوساط 
ية واالقليمية والدولية شعبنا بديال لحالة االحباط واليأس والمعاناة التي ترسخت بسبب االنقسام وبسبب التحوالت العرب

  .النقيضه آلمال وتطلعات شعبنا
فهل تتجلى الموضوعية لدى كافة الفصائل الفلسطينية عموما وحركتي فتح وحماس خصوصا للعمل من أجل استعادة 
الوحدة الوطنية التعددية وانقاذ المشروع الوطني الفلسطيني عبر نظام تحرري وطني وديمقراطي صوب تحقيق أهداف 

نا في الحرية والدولة المستقلة كاملة السيادة ونستطيع تغليب الوطني العام على الذاتي الخاص لنتمكن من مجابهة ما شعب
 التي تستهدف تصفية قضيتنا واسدال الستار على حقوق شعبنا ؟" صفقة القرن"يسمى بـ 

*************************************************************** 
0/02/2105 

 ...عاما على االنقسام الكارثي 00عن المأزق الفلسطيني واليسار بمناسبة 

حين يكون هناك يسار عصي على ممارسة النقد الذاتي ، وفي ذات الوقت ال يمل الحديث اللفظي طبعا عن ضرورة 
خطأ ؟ بل ان السؤال المراجعة ، كيف لهذا اليسار ان يعترف بالخطأ، وبمسؤوليته عن الخطأ ، بل كيف يقوم باصالح ال

الجارح كيف بامكان اليسار هذا ان يمارس الصح ان لم يقبض على رأس الخطأ ؟ انه ال يدرك ان قضيتنا واوضاعنا 
مأزقا خانقا يتطلب من كل وطني مخلص اعادة ( السباب متعددة اهمها االنقسام ) وحركتنا الوطنية بكل مسمياتها تعيش

لسابقة التى اوصلتنا الى هذا المأزق الذي يعني بصراحة شديدة وصولنا الى حالة قصوى لنظر في كافة البرامج والرؤى اا
من العطب في مسيرة الحركة الوطنية الفلسطينية وفكرها السياسي، فالمأزق حالة عطب أو فشل أوهزيمة حادة أعلى من 

 . الحالة التي يعبر عنها مفهوم األزمة
وهذا مما ليس ينطبق . ا ، وحتى إن فشل التصحيح، قد تعيد األزمة إنتاج نفسهافي األزمة خلل يقبل تصحيحا  أو تدارك

على المأزق التي يعني االنسداد الذي ال يقبل تصويبا  إال بالخروج الكلي عن المسار الذي خيض فيه وقاده في المطاف 
د  عنه ال يكون.األخير الى المأزق بغير تغيير المقدمات والمنطلقات التي  وبالتالي حين يصل فكر ما إلى مأزق، فإن الع و 

أفضت به الى ذلك المأزق، وال سبيل الى خروج الفكر السياسي من انسداد طريقه او من مأزقه غير خروجه من ذات 
الطريق التي أخذته الى النهاية المقفلة، وعدم نفع عودته عن المقدمات ذاتها التي أسست لذلك المسار المسدود 

سي الفلسطيني تعرض منذ ما قبل اوسلو لمظاهر متنوعة من االزمات وصوال الى االزمة األكبر ، فالفكر السيا....
وأعني بها اتفاق اوسلو التي راكمت مزيدا من االزمات أودت بشعبنا وقواه السياسية والمجتمعية الى المأزق الحاد الراهن 

نستطيع  –كقوى سياسية  -، الذي ال يبدو اننا( في ظل االنقسام والصراع على المصالح الفئوية بين فتح وحماس) 
االمريكي والصهيوني : الخروج منه بعد ان تالشت فكرة الدولة المستقلة كاملة السيادة ، وبعد ان بات المقرر الخارجي 

  .والعربي الرسمي واالقليمي والدولي متحكما رئيسيا في حاضرنا ومستقبلنا المنظور
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*************************************************************** 
2/02/2105 

 .......اولوية الوعي بالفكر والنظرية الثورية في احزاب وفصائل اليسار

المقياس الفكري والوعي يتجلى كمقياس رئيسي بحيث يمكن معرفة درجة تمرس الرفاق عموما  والكادر خصوصا  من 
فهم وممارساتهم ، ومعرفة مدى استيعابهم لسياسة الحزب واهدافه وبرامجه الناحية النظرية وانعكاس ذلك على مختلف مواق

هذا هو المحدد الرئيسي لهذا المقياس الذي " ال حركة ثورية بدون نظرية ثورية"ف. وتفانيهم من اجل تطبيق سياساته
ا يمكنه من مجابهة وتغيير يسعى إلى تحديد درجة استيعاب الكادر الحزبي للنظرية الماركسية ومنهجها المادي الجدلي بم

كل مظاهر االستغالل الطبقي والتخلف االجتماعي، وقدرته على تطبيقها التطبيق الخالق في الواقع المعطى، بما 
يتضمنه ذلك من القدرة على صياغة المواقف السياسية السليمة التي تستجيب لمهمات النضال الوطني 

لفصيل او الحزب مجرد حالة كمية مترهلة عاجزة ومتخلفة ال مستقبل وبدون توفر هذا الشرط يصبح ا...والديمقراطي
 ......لها

*************************************************************** 
2/02/2105 

 تعريف مفهوم الكومبرادور

 إلى كلمة -عبداهلل  حسب المفكر الراحل اسماعيل صبري -األصل التاريخي لتعبير البورجوازية الكومبرادورية ، يعود 
comprador المستعمر ، /، و كانت تعني في األصل المواطن الصيني الذي يعمل وسيطا او وكيال في خدمة أالوروبي

على المديرين المحليين والوكالء التجاريين للشركات األوروبية  -في بلدان العالم الثالث  –ثم أصبحت هذه الكلمة تطلق 
اثناء الثورة وبعدها بقيادة ماوتسي )وقد استخدم الحزب الشيوعي الصيني . ال كلمة برتغالية ، و كلمة كومبرادور هي أص

ضح العمالء والوسطاء الصينيين المتعاونين مع االستعمار ، و انتشر بعد ذلك في بعض مفهوم الكومبرادوري لف( تونج
ضائع االجنبية وتسويقها في بالده او بتقديم أدبيات الماركسية ، ويقصد بالوكيل التجاري كل شخص يقوم باستيراد الب

العطاءات أو الشراء أو التأجير أو تقديم الخدمات باسمه لحساب المنتجين أو الموزعين األجانب ونيابة عنهم ،وذلك 
بهدف الربح وعلى حساب االنتاج الصناعي الوطني المحلى وكذلك على حساب القضايا الوطنية الكبرى ، فالكومبرادوري 

وفي هذا السياق البد من اإلشارة إلى أن تأخر وتخلف الصناعة والزراعة في . وي اليوم في بالدنا مع مرتبة العميل يست
هو مصطلح له داللة اجتماعية و سياسية ثقافية " بورجوازية " بالدنا أفسح المجال البراز دور الكومبرادور ، أما مصطلح 

  .عنى وجود نوعي متمدن في نمط و أسلوب الحياة و األفكار، إذ أن كلمة بورجوازية تعني التمدن ، بم
*************************************************************** 

2/02/2105 
عاشت ...النطالقتها( 90)في الذكرى ...رفاق وأنصار وأصدقاء الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 

 ...دامت الثورة..الذكرى 

م وأبو علي مصطفى وغسان كنفاني ووديع حداد وأحمد سعدات وكل مناضلي الحركة الوطنية رفاق وأصدقاء الحكيـ
في حكايا الثورة قّصة ملحمة وطنية اسمها الجبهة الشعبية ... أقول ... الفلسطينية والعربية وشهداءها وجرحاها وأسراها

نة ما زالت على قيد حياة القضية والنضال الوطني حكاية لمسيرة سنديا.. تابعوها مع أبنائكم وأحفادكم .. لتحرير فلسطين 
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وبإصرارها العنيد .. يني والعربي والعالمي في هذه المرحلة والقومي واألممي، رافضة لعصر االنحطاط الرسمي الفلسط
 عبر أبنائها من الرفاق والرفيقات واألصدقاء والمناصرين،من اجل استعادة دورها الطليعي من منطلق التحرر الوطني

والديمقراطي المجتمعي ، تسهم بدورها الطليعي الثوري في مسيرة النضال التحرري الوطني والقومي الديمقراطي الثوري 
.. اقرؤوها في وجوه وعيون الفقراء، وعلى جبين المستضعفين وثياب الالجئين في المخيم .... في إطاره األممي واإلنساني

فكرا  ماركسيا  ومنهجا  علميا  وعلمانيا  تقدميا  ... تمسكين بوعي بهويتها وفي عقول وقلوب كوادر وقواعد الجبهة الم
تتقن كل لهجات .. كانحياز ناجي لفقراء األرض وملحها " تحت"منحازة دوما لمن هم ... واشتراكيا  ال يعرف لون الحياد 

صار رغم كل رياح اليمين بكل ألوانه الجماهير المسحوقه وتناضل من أجل تحررها وانعتاقها وثورتها المشتعلة حتى االنت
  ...وأشكاله

*************************************************************** 
6/02/2105 

 ...... عاما على االنطالقة 51

إن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي ضمت بين صفوفها منذ تأسيسها الى يومنا هذا ، أجياال  من المناضلين ، 
الجد والجدة واألب واألم واألبناء من جماهير الفقراء والكادحين ، أجيال تعاقبت على حمل الراية ، راية التحرر ، ضمت 

عاما ناضلت ( 40)راية الوطن ، راية الشعب ، راية العمال والكادحين الفقراء والفالحين والمثقفين الثوريين على امتداد 
وحق العودة واالستقالل ، بمثل ما ناضلت من اجل حقوق الفقراء من العمال  عبرها من اجل طرد المحتل وتقرير المصير

حين في سبيل لقمة اطفالهم، هي اليوم في انتظار تجدد الروح الثورية لكل أعضائها من أجل أن والفالحين وكل الكاد
فقيرة وكل الكادحين والمضطهدين تعود حقا  طليعة اليسار الفلسطيني الثوري الملتزم بقضايا ومستقبل الجماهير الشعبية ال

، على طريق النضال المتواصل لمسيرة شعبنا العربي الفلسطيني من اجل حريته وتقرير مصيره وعودته إلى وطنه وبناء 
دولته المستقلة وعاصمتها القدس كحل مرحلي على طريق مواصلة النضال من أجل استرداد كامل حقوقنا التاريخية 

قامة دولة فلسطين الديمقراطية وحل المسألة اليهودية من خاللها وتحقيق الهدف االسترات يجي في إزالة الكيان الصهيوني وا 
، بما يدفعنا ، وباعتزاز وفخر كبيرين ان نقول بثقة ان الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ما زالت كما كانت ، موضع 

  .الديمقراطيين في بالدنا وفي كل بلداننا العربية الحب واإلعجاب واألمل لدى عشرات اآلالف من المناضلين التقدميين
*************************************************************** 

6/02/2105 
من حديث الرفيق القائد الراحل جورج ...عاما على انطالقة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين  51

 ..... حبش إلى الشباب

لألجيال الصاعدة هو خالصة تجربتي، وما احتوته من دروس، سواء كانت دروس اإلخفاق إن أهم ما يمكن أن أنقله - 
نما باالستناد إلى دروسها الثمينة كونها دروسا   أو دروس النجاح، عليهم أن ينطلقوا من حيث وصلنا، ال لتكرار تجربتنا وا 

إخفاقاتنا وأسبابها، وهذا مشروط بامتالك  ُدفعت أثمانها تضحيات ودماء غالية وعزيزة، وان يجتهدوا ويجاهدوا لتخطي
، وان يملكوا الثقة بالذات، وبالمستقبل وبأن الهزائم ال تعني الوعي والعلم والمعرفة كأدوات من دونها يستحيل التقدم

نسانية إلى أبعد حد  . المساس بأهدافنا، فهي صحيحة وعلمية وعادلة وا 
ابنا أن يشحذ عقله ويشمر عن ساعده ويندفع للعمل، عليه أن يتخطى إن المهمات كبرى والتحديات جسيمة، وعلى شب- 

أخطار التهميش ، وان ينّمي روح التمرد االيجابي وتخطي نفسية الخضوع، ، وان يربط دائما  بين أصالته وضرورة 
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ختلف ميادينه، وآمل امتالك الحداثة وعدم وضعها في مواجهة مميتة، وان يجيد إنتاج الفكر والمعرفة ، واإلنتاج المادي بم
ضمن هذا السياق، أال يشكل فشل األحزاب وقساوة الهزائم قوة تدمير لروح االنتظام واالنتماء لدى شبابنا، فال مجال للتقدم 

ومضاعفة الفعل من دون االنتظام الواسع ضمن أحزاب ومؤسسات ونقابات وجمعيات ونواد، لالرتقاء باالنتظام 
 . د الشامل للطاقات، وتقليص هدرها وتوجيهها ضمن رؤية إستراتيجية شاملةاالجتماعي إلى مستوى التوحي

إنني على ثقة بأن أجيال شبابنا الصاعدة والمتتالية لن تحتاج إلى من يلّقنها ما يجب أن تفعله، فليس من حق أحد، - 
تقف إلى جانبها حقيقة ال تقل فردا  أو حزبا ، أن يصادر حقها في تحديد طموحاتها وأهدافها مسبقا ، هذه حقيقة، لكن 

أهمية، وهي أن حياة األمم والشعوب وتاريخها ومستقبلها ليست سلسلة مفككة ال يربطها رابط، إنما هي عملية تراكمية 
 .متواصلة، ومن ال يدرك تاريخه ويعيه لن يستطيع إدراك حاضره، وبالتالي مستقبله

*************************************************************** 
6/02/2105 
أيتها الصداقة ، لوالك لكان المرء وحيدا ، وبفضلك يستطيع المرء أن يضاعف نفسه وأن يحيا "

 ..محبتي الصدقائي..فولتير."في نفوس األخرين
*************************************************************** 

6/02/2105 
شاعر الفقراء والمضطهدين في مصر والوطن العربي المناضل اليوم الذكرى الخامسة لرحيل 
 .. المجد لذكراه..التقدمي الديمقراطي احمد فؤاد نجم

*************************************************************** 
5/02/2105 

التي تفاقمت في  األزمة الوطنية العامة، وازمة التحرر والنهوض ومجابهة التخلف والتبعية واالستبداد
جميع االقطار العربية وادت الى انتشار مظاهر الطائفية والصراع الدموي المذهبي وحركات االسالم السياسي، هذه 

االزمة ال يمكن أن تحال بالكامل إلى عجز النظام الطبقي الكومبرادوري الحاكم في هذا البلد او ذاك عن الوفاء بالتزاماته 
في أن تصبح البديل السياسي " المعارضة البديلة"و" المعارضة التاريخية"، ، بل أيضا عجز في تحقيق األهداف المعلنة

أن في برنامجه الدواء الشافي، فأتى الواقع ليقول إنه لم يشكل البديل : الديمقراطي الشعبي التقدمي الذي طالما قال
  .المطلوب ، بل فشل فشال ذريعا

*************************************************************** 
5/02/2105 

، بل أن ال تهدف إلى الوصول إلى دولة مستقلة للفلسطينيين" عملية السالم"يمكن أن نقول بأن 
هدفها الذي باتت يتوضح أكثر فأكثر هو دمج فئة فلسطينية بالمنظومة األمنية الصهيونية خاصة مع استمرار تكريس 

 . با صافيا للعدو االسرائيلياالنقسام الذي كان ومازال مكس
ولهذا نلمس التشابك االقتصادي الذي يتحقق، والشراكات التي تحّول فئة فلسطينية إلى كومبرادور في المنظومة 

 -بكل اسف وتقزز  -االقتصادية الصهيونية ،فمن المعروف ان حجم االستثمار الفلسطيني في االقتصاد االسرائيلي
 .وما زال البعض ينتظر روتشيلد الفلسطيني ...الرمليار دو  6يصل الى اكثر من 
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لذلك كله تتبدى فكرة دولة فلسطين الديمقراطية هي الحل األمثل بالنسبة لحقوق شعبنا من جهة وبالنسبة للمسألة اليهودية 
 برمتها من جهة ثانية، كحل استراتيجي دون الضياع في تفاصيل حلول وهمية تحت شعار الحل المرحلي ، ودون أن
يعني ذلك موقفا  عدميا  يرفض اقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس، إذا ما توفرت الظروف الذاتية 

  .والموضوعية بالمعنى النضالي المقاوم لطرد المحتل الصهيوني
*************************************************************** 

5/02/2105 
ر اختيار الحوار العقالني ونبذ اسلوب التآمر وتجنب سلوك الكراهية وتضخيم تفترض ثقافة الحوا

 .عيوب اآلخرين والرغبة في التفرد والهيمنة
*************************************************************** 

4/02/2105 
 : دعوة الى تأسيس كتلة تاريخية

تقلت بالفعل من أرضية النضال الوطني واألهداف الكبرى من أجل التحرير يمكن القول أن الحالة الفلسطينية اليوم، ان
والعودة واالستقالل ، إلى أرضية الخضوع والمساومة على حقوق شعبنا التاريخية،ما يعني أن مسيرة النضال الفلسطيني 

ليوم بنيانها وقيادتها وفكرها انتقلت من حالة األزمة التي بدأت منذ أكثر من ثالثة عقود، إلى حالة المأزق الذي يصيب ا
السياسي، وهو مأزق حاد يحمل في طياته مخاطر أشد خطورة من كل المحطات المأزومة السابقة، خاصة في ظل 

وصوال  إلى االنقسام الذي ادى إلى تفكيك النظام ( 2115حزيران )ي فتح وحماس انفجار الصراع الدموي بين حركت
معه تفككت أوصال المجتمع الفلسطيني، الذي يبدو أنه ينقسم اليوم إلى مجتمعين السياسي الديمقراطي الفلسطيني، و 

 .أحدهما في الضفة واآلخر في قطاع غزة، ناهيكم عن عزلتهما عن أبناء شعبنا في الشتات والمنافي
رورة فلقد أدى االنقسام إلى تكريس أوضاع سياسية  واجتماعية في قطاع غزة خصوصا  ، شكلت نقيضا  لكل من صي

التحرر الوطني والتطور االجتماعي الديمقراطي، حيث سادت حالة من االستبداد والقمع والتخلف االجتماعي واالحتكار 
االقتصادي من قبل محاسيب فتح وحماس، كرست واقعا  أقرب إلى االحباط واليأس، ليس بالنسبة للعملية السياسية 

لحريات العامة وحرية الرأي، عالوة على ابراز هوية االسالم السياسي فحسب، بل أيضا  بالنسبة لألوضاع االجتماعية وا
  .بديال  للهوية الوطنية الفلسطينية وانتمائها لبعدها القومي العربي

وهنا بالضبط تتجلى مالمح المأزق السياسي والمجتمعي الفلسطيني، عبر مواقف كل من حركتي فتح وحماس وصراعهما 
ح بعيدا  عن جوهر وشكل المشروع الوطني التحرري الديمقراطي الفلسطيني، بحيث يمكن الفئوي على السلطة والمصال

االستنتاج ، أن كل من فتح وحماس ، قدمتا لشعبنا الفلسطيني أسوأ صورة ممكنة من حاضر ومستقبل المجتمع المحكوم 
دوات وممارسات لم ولن تحقق تقدما  في بصورة اكراهية ، الدوات ومفاهيم االستبداد واالستغالل والتخلف ، وهي مفاهيم وأ

سياق الحركة التحررية الوطنية ، بل على النقيض من ذلك ، ستعزز عوامل انهيارها واالنفضاض الجماهيري عنها 
وصوال  إلى حالة غير مسبوقة من االحباط واليأس ، كما هو حال شعبنا اليوم عموما ، وفي قطاع غزة على وجه 

 .الخصوص
ذلك ،فان القوى الوطنية الديمقراطية الفلسطينية ادراكا  منها لطبيعة الظروف المعقدة المحيطة بشعبنا سواء وانطالقا  من 

على الصعيد المحلي والصراع بين فتح وحماس أو على الصعيدين العربي والدولي ، نؤكد على التزامنا بالمبادئ 
لشهداء في سبيلها، وتعلن بإخالص شديد توجهها إلى واألهداف الوطنية التي ناضل شعبنا وضحى بمئات اآلالف من ا



464 

 

لى كافة ابناء جماهير شعبنا المؤمنة بتلك المبادئ واألهداف  كافة القوى والفعاليات والشخصيات الوطنية والمجتمعية ، وا 
عيشها في ، أننا بصدد البدء بحراك وطني وديمقراطي واسع، يستهدف اخراج جماهيرنا من حالة الركود واإلحباط التي ت

من كافة القوى والفعاليات السياسية ومن كل ( جبهة وطنية عريضة" )الكتلة التاريخية"هذه اللحظة، من خالل تأسيس 
 .أبناء شعبنا المعنيين بتحقيق أهداف الحرية واالستقالل وتقرير المصير وحق العودة والعدالة االجتماعية والديمقراطية

*************************************************************** 
4/02/2105 

كما  القوى المرشحة لتأسيس الكتلة التاريخية من واقع وجود شعبنا الفلسطيني في الوطن والشتات
 :يلي
الفصائل واألحزاب والقوى السياسية الفلسطينية الملتزمة بوضوح بمواقفها الواضحة غير الملتبسة بالنسبة للثوابت : أوال  

بما في ذلك الموقف الواضح ضد االنقسام الكارثي وضد اتفاق أسلو وما نتج عنه من اتفاقات أو ممارسات حتى الوطنية 
  .اللحظة الراهنة

النقابات العمالية والحرفية والفالحية والشبابية والنسوية والجمعيات األهلية والنوادي الثقافية والرياضية وغير ذلك من : ثانيا  
 .ها بالثوابت الوطنية كما ورد في البند السابقالمؤسسات شرط التزام

القوى االقتصادية والمجتمعية التي تشارك في نشاطها الصناعي والتجاري والزراعي والسياحي والمالي في خدمة : ثالثا  
  .األهداف الوطنية التنموية بعيدا  عن كل أشكال التطبيع أو العالقة مع االقتصاد االسرائيلي

كأفراد أو –عناصر األخرى من أبناء شعبنا الفلسطيني في الضفة والقطاع والمنافي، اللذين يتميزون جميع ال: رابعا  
بفاعليتهم في المجتمع ارتباطا  بمواقفهم الوطنية ضد العدو الصهيوني وضد االنقسام وكافة الممارسات السلبية  -جماعات

ؤكد على أن هذه العناصر أو المجموعات تمثل اليوم الناجمة عن الصراع بين ثنائي فتح وحماس، وفي هذا السياق أ
 .من أبناء شعبنا الفلسطيني% 51أكثر من 
عالقة متحركة وجدلية تبعا  لتناقضات "أما بالنسبة لعالقة اليسار الفلسطيني مع قوى اإلسالم السياسي، فهي : خامسا  

و الصهيوني حيث يمكن أن تتوفر حالة من التقاطع الواقع السياسية واالجتماعية، وتبعا  للتناقضات التناحرية مع العد
على أرضية المعارضة ( حماس والجهاد)على الصعيد السياسي في اللحظة التي تقف فيها قوى اليسار والقوى اإلسالمية 

لى  اإلسرائيلية بعيدا  عن أية تحالفات مشبوهة مع األنظمة الرجعية العميلة، –والمواجهة لمشاريع التسوية األمريكية  وا 
جانب ذلك نشير إلى أن عالقة اليسار وتناقضاته مع هذه القوى اإلسالمية على الصعيد االجتماعي حيث يتجلى ويبرز 
التعارض والتناقض أكثر حضورا ، سواء على صعيد فهم الديمقراطية كقيم وآليات وممارسة لبناء المجتمع ومؤسساته، أو 

المرأة، حرية االعتقاد وحرية التعبير واالجتهاد وحرية اإلبداع الثقافي وقضايا حرية : تجاه القضايا االجتماعية الرئيسية
لكافة ممارسات االستبداد  -كيساريين  –العدالة االجتماعية واالقتصادية بمختلف تجلياتها، إلى جانب رفضنا المطلق 

 . والقمع في ضوء تجربة حركة حماس وحكومتها منذ االنقسام إلى اليوم
( حماس والجهاد)ه الرؤية، ومن ثم البناء عليها بالنسبة لعالقة اليسار الفلسطيني مع القوى اإلسالمية إن وضوح هذ

 :يتطلب من هذه األخيرة أن تتخذ موقفا  واضحا  من التوجهات التالية
 .النضال من أجل تحرير الوطن من االحتالل: أوال
 .تصادية والثقافيةرفض التبعية بأشكالها المختلفة السياسية واالق: ثانيا
 .رفض التطبيع بكافة أشكاله ورفض الصهيونية كعقيدة معادية لشعبنا وللشعوب العربية وحضارتها وتراثها وقيمها: ثالثا
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 .تغليب التناقضات الرئيسية على الثانوية في هذه المرحلة: رابعا
ية بكافة أنواعها وفي مقدمتها حرية النضال من اجل الديمقراطية وترسيخها كنهج حياة مجتمعي يضمن الحر : خامسا
 .المعتقد

وبناء عليه، فإننا ندعو إلى الحوار والتواصل الجاد مع كافة القوى والنقابات والجمعيات والفعاليات والشخصيات الوطنية 
 يشترك فيه كل من يوافق من أبناء( في الضفة وقطاع غزة والشتات)للتوافق على عقد مؤتمر وطني فلسطيني متزامن 

 : شعبنا على برنامج المواجهة الذي يمكن الحديث عنه بالصيغة التالية
 :برنامج المواجهة

إن طبيعة ومضامين التحوالت والتغيرات والسمات النوعية والتناقضات التي تعبر عنها المرحلة الجديدة ، تستدعي 
تهدد راهن ومستقبل قضيتنا السياسية  وتفرض خطة للمواجهة، تنسجم مع عمق وشمولية ونوعية التحديات والمخاطر التي

  .والمجتمعية
وتكتيكيا، فهي عملية بناء بمعنى االنطالق نحو أنماط _ استراتيجيا _ والمواجهة بهذا المعنى تكتسي طابعا شموليا 

لصعيد وأساليب وطرائق وأشكال تنظيم وممارسة نضالية تحمل ديناميات التجدد والقدرة على إعادة التحشيد والجذب على ا
  .الوطني وعالقته الجدلية بالبعد القومي في إطار الكتلة التاريخية المقترحة

  :وعلى هذا الصعيد من الهام التنبه إلى بعض الجوانب المنهجية في إستراتيجية المواجهة
إلى تأسيس  بحكم طبيعة المواجهة وشموليتها، فإن الضرورة تقضي إعطائها طابعا مجتمعيا شامال ، عبر الدعوة: أوال 

الكتلة التاريخية، فالعدو الصهيوني يواجهنا بطاقة المجتمع الصهيوني بكامله، عدا عن الدور االستراتيجي الذي تلعبه 
اإلمبريالية العالمية وخاصة األمريكية، في موازاة أوضاع الهبوط واالنقسام السياسي وأوضاع التردي االجتماعي الذي 

 .أشرنا إليه
نوان يصبح مطلوبا إعادة صياغة التعامل مع الجماهير وفق خصوصية كل تجمع فلسطيني، وفق الرؤية ارتباطا بهذا الع

الوطنية العامة الواردة في مضمون برنامج الكتلة التاريخية، وبما يؤمن استثمار طاقات الجماهير السياسية والكفاحية 
 .إلخ...والنقابية والعلمية والثقافية واالقتصادية والقانونية

وزماني، أي أنها عملية تتراكم وتنضج مقدماتها وآلياتها عبر _ المواجهة المجتمعية الشاملة، ذات بعد تاريخي : ثانيا 
صيرورة سيكون لعامل الزمن دوره الفعال فيها، ادراكا  منا بأن عملية المواجهة للمشاريع التصفوية والصراع مع العدو 

  .ى نؤمن ايمانا  عميقا  بحتمية انتصار شعبناالصهيوني ، هي عملية نضالية طويلة المد
مسألة منهجية ثالثة يجب التوقف أمامها وهي ضرورة إيجاد الترابط الفعال والعميق ما بين البرنامج السياسي : ثالثا 

ة من التحرري، والبرنامج االجتماعي، إذ أن هذا العنوان هو أحد المداخل والمقدمات الضرورية لمجابهة المرحلة الجديد
  .أجل التحرير والبناء االجتماعي والديمقراطي

إن تحقيق هذا الجانب الحيوي يشكل األساس الذي يضمن للكتلة التاريخية المقترحة ، االرتكاز إلى قاعدة شعبية فاعلة 
  .اخليونشيطة، هي الضمانة للنجاح على صعيد المواجهة الوطنية ببعديها التحرري النضالي والديمقراطي المطلبي الد

*************************************************************** 
4/02/2105 

أن في برنامجه الدواء الشافي : البديل الوطني الديمقراطي الفلسطيني الذي طالما قال اصحابه
 .؟!فأتى الواقع ليقول إنه فشل فشال ذريعا 
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*************************************************************** 
4/02/2105 

فساد وسرطانات تنتشر وتمتد لقوت الناس بغزة في غذائهم وقهوتهم وبهاراتهم ليكشف الحقيقه 
 .أن االنقسام هو أصل الفساد.. عارية وبشعه

*************************************************************** 
5/02/2105 

الذي  شعبنا الفلسطيني حققها مشهد وحدة الموقف الفلسطينيفرحة غامرة في وجوه وقلوب ابناء 
عبرت عنه حركة فتح والجبهتين الشعبية والديمقراطية وحزب الشعب وحركة الجهاد وغيرهم معلنين ادانتهم ورفضهم 
هم للموقف االمريكي الصهيوني ادراج حركة حماس على قوائم االرهاب ، ومؤكدين تضامنهم المبدئي األصيل مع اخوان

في حركة حماس باعتبارها حركة وطنية فلسطينية مناضلة ضد االرهاب الصهيوني للخالص من االحتالل واالستيطان 
 .وتحقيق اهداف شعبنا في الحرية وتقرير المصير والعودة

دانتهم ظة الوحدوية المعبرة عن جوهر شعبنا وكل فصائلنا واحزابنا ليعلنوااهل يلتقط االخوة في قيادة حماس هذه اللح
لالنقسام واسدال الستار عليه ودفنه الى األبد وتخليهم عن التفرد بقطاع غزة ويسارعوا الى تأكيد التزامهم الوطني بتطبيق 

كرزمة واحدة مع االقرار دون تردد بتمكين حكومة الوفاق الوطني لفترة زمنية مؤقته ال  2100و 2105اتفاق القاهرة 
ومة الوحدة الوطنية التي تتولى على الفور التحضير لالنتخابات التشريعية والرئاسية أشهر تمهيدا لتشكيل حك 6تتجاوز 

ف .ت.والمجلس الوطني بما يؤدي الى استعادة وحدتنا الوطنية التعددية ونظامنا السياسي الوطني الديمقراطي في اطار م
 حظة الوحدوية بشوق كبير ؟عاما في ترقبه لهذه الل 02ليستكمل شعبنا فرحته ويديمها، بعد انتظار طال 

*************************************************************** 
5/02/2105 

غازي الصوراني يطالب حماس بالتقاط اللحظة التاريخية الوحدوية معها وان تعلن انهاء 
 ......االنقسام

نداءا لحركة حماس بالتقاط " زي الصورانيغا" وجه المفكر عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
اللحظة التاريخية والتي يعبر فيها شعبنا بكافة فصائله وقواه ومكوناته عن تضامنه معها ضد القرار االميركي القاضي 

 . بوسمها باالرهاب واالعالن عن ادانتها لالنقسام وتخليهاعن التفرد بقطاع غزة
مرة في وجوه وقلوب ابناء شعبنا الفلسطيني حققها مشهد وحدة الموقف فرحة غا"وقال الصوراني في تصريحات له 

فلسطيني الذي عبرت عنه حركة فتح والجبهتان الشعبية والديمقراطية وحزب الشعب وحركة الجهاد وغيرهم معلنين ال
المبدئي  ادانتهم ورفضهم للموقف االمريكي الصهيوني ادراج حركة حماس على قوائم االرهاب ، ومؤكدين تضامنهم

األصيل مع اخوانهم في حركة حماس باعتبارها حركة وطنية فلسطينية مناضلة ضد االرهاب الصهيوني للخالص من 
 ."االحتالل واالستيطان وتحقيق اهداف شعبنا في الحرية وتقرير المصير والعودة

ن جوهر شعبنا وكل فصائلنا هل يلتقط االخوة في قيادة حماس هذه اللحظة الوحدوية المعبرة ع"وتساءل الصوراني 
واحزابنا ليعلنواادانتهم لالنقسام واسدال الستار عليه ودفنه الى األبد وتخليهم عن التفرد بقطاع غزة ويسارعوا الى تأكيد 

كرزمة واحدة مع االقرار دون تردد بتمكين حكومة الوفاق الوطني  2100و 2105التزامهم الوطني بتطبيق اتفاق القاهرة 
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أشهر تمهيدا لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية التي تتولى على الفور التحضير لالنتخابات  6ية مؤقته ال تتجاوز لفترة زمن
التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني بما يؤدي الى استعادة وحدتنا الوطنية التعددية ونظامنا السياسي الوطني 

عاما في ترقبه لهذه اللحظة الوحدوية  02، بعد انتظار طال ف ليستكمل شعبنا فرحته ويديمها.ت.الديمقراطي في اطار م
 بشوق كبير ؟

 
*************************************************************** 

5/02/2105 
هل يلتقط االخوة في حماس هذه اللحظة التضامنية الوحدوية معهم ليعلنوا ادانتهم لالنقسام ودفنه 

 فرد بقطاع غزة؟الى األبد وتخليهم عن الت
*************************************************************** 

5/02/2105 
، تخنق االستقالل الروحي والفكري للمواطن ، بل االنظمة والحركات المستبدة في راهن مجتمعاتنا العربية

عي واإلرادة والضمير والحس النقدي وتتغذى من هذه العملية عبر محاوالتها تفريغ المواطن من حرية الرأي ومن الو 
عمل واحد، هو جهاز أو نظام الحكم " رب"واالستقالل، كي ما تحوله إلى أداة تنفيذ فحسب، يتالعب بها عقل واحد ، أو 

  .القمعي بمختلف تالوينه ومنطلقاته
*************************************************************** 

5/02/2105 
لى اكتاف الجماهير العفوية عبر جسر الديمقراطية ثم بدال من ان تكون الديمقراطية يصعدون ع

 .مهدا للتغييرتصبح لحدا لكل تطلعات الجماهير
*************************************************************** 

5/02/2105 
  : ( 0291 – 0722)المرحلة المنحطة الراهنة وتشاؤم شوبنهاور 

عت أصوات التشاؤم في النصف األول من القرن التاسع عشر في أوروبا، وعلت أصوات الشعراء المتشائمين في كل ارتف
في " بوشكين وليرمونتوف"في ايطاليا، " ليوباردي"في المانيا، " وهيني"في فرنسا، " ودي موسيه"في انجلترا " بيرون: "مكان

وحتى بيتهوفن كان موسيقيا  . متشائمين من أمثال شوبرت وشوبانروسيا، وظهرت طائفة من الملحنين الموسيقيين ال
 .متشائما  يحاول ان يقنع نفسه بأنه متفائل

 . ح التشاؤم التي طبعت حياته وفلسفتهولكن ارثر شوبنهور الفيلسوف االلماني طغى على هؤالء جميعا  في رو 
ر الحلف المقدس الذي اتحدت فيه أوروبا ضد نابليون لقد كان عص. 0505في عام " العالم كارادة وفكرة"لقد ظهر كتابه 

وهزمته في معركة واترلو، وبذلك تم القضاء عل الثورة الفرنسية وابعد نابليون إلى صخرة سانت هيالنه في البحر البعيد، 
اتمة نابليون المحزنة ان شيئا  من تمجيد شوبنهور لإلرادة يعود إلى تأثره بنابليون، كما ان شيئا  من يأسه يعود إلى تأثره بخ

إلى الملك في فرنسا، " البوربون"، لقد ُهزمت اإلرادة أخيرا  بهزيمة نابليون، وانتصر الموت كعادته في كل الحروب وعاد 
وعاد امراء االقطاع للمطالبة في استرجاع اراضيهم ، وانتشرت حركة رجعية استغلت مثالية االسكندر المسالمة وراحت 
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  . دم في كل مكانتعمل على قمع التق
اشكر اهلل، بانني لست شابا  في مثل هذا العالم المضطرب الذي : وانتهى العصر العظيم ، وقال جوته في ذلك العصر

 .انتهى فيه كل شيء بالخراب
*************************************************************** 

5/02/2105 
 .........ع العربي الصهيونيعن اوهام الحل المرحلي ومستقبل الصرا

في كافة المنطلقات السياسية التي ارتبطت بشعار الحل  -بمنهجية موضوعية وعميقة–تتبدى الضرورة إلعادة النظر 
المرحلي ، وصوال  إلى النضال من أجل تحقيق هدف دولة فلسطين الديمقراطية العلمانية ، الذي يتوجب اليوم أن يكون 

فة قوى التحرر العربية عموما  وللقوى اليسارية الديمقراطية في فلسطين بشكل خاص ، دون أن يعني هدفا  استراتيجيا  لكا
ية ذلك تقويضا  أوتأجيال  لعملية النضال والمقاومة بكل أشكالها ضد العدو ، آخذين بعين االعتبار مسألة جوهر 

للخروج من هذا المأزق الذي وصلنا إليه، والذي وموضوعية يتوجب على كافة قوى اليسار الفلسطيني والعربي أن تتبناها 
يتمثل في قوى اليمين الكمبرادوري البيروقراطي ممثال  في : يتمثل في محددين رئيسيين يتصارعان لتحقيق هدفهما، األول

ه الدقة هو التيار الديني أو على وج: السلطة الفلسطينية وفي معظم األنظمة العربية وأحزابها الحاكمة، والمحدد الثاني
اإلسالم السياسي الذي ال يختلف من حيث جوهره الطبقي عن المحدد األول، إلى جانب ما يمثله من تكريس للتخلف 

 ."الخالفة أو األمة اإلسالمية"والتبعية ، وما يزعمه من تحقيق الهوية اإلسالمية باسم 
استنفار  -على األقل نظريا  في هذه المرحلة-دعيوبالتالي فإن حديثي عن حل الدولة الديمقراطية العلمانية هو حديث يست

برنامج يستجيب لمعطيات وضرورات /كل طاقات اليسار من أجل إعادة النظر في الخطاب السياسي وصوال  إلى خطاب
المرحلة الراهنة والمستقبل عبر عالقة جدلية وثيقة بين برنامج التحرر الوطني وبرامج النضال والصراع الطبقي، األمر 

ي يستدعي حوارا  جادا  ومعمقا  بين أطراف اليسار الماركسي العربي لتحقيق هذه الغاية، ليبدأ مرحلة جديدة في نضاله الذ
من اجل إعادة تأسيس المشروع القومي التحرري الديمقراطي النهضوي ، كفكرة مركزية توحيدية تلتف حولها الجماهير 

الطليعة منها كل الكادحين والفقراء والمضطهدين والُمست غ لين العرب  الشعبية في فلسطين وبلدان الوطن العربي ، وفي
 .الذين سيمثلون روح هذه النهضة وقيادتها وأدواتها

*************************************************************** 
5/02/2105 

الما بقيت االوضاع يبدو ان استنهاض القوى الديمقراطية التقدمية العربية سيظل امرا عسيرا ط
لهذه القوى غير مؤهلة للنهوض ، ما يعني ان العملية النهضوية مازالت أسيرة لواقعنا المحكوم اليوم لمحددين  الذاتية

األنظمة المستبدة من ناحية وجماعات اإلسالم السياسي من ناحية ثانية ، وهو واقع يحتاج لجرأة عالية : رئيسيين، هما
دوائر المراوحة واإلحباط ومحاوالت تبرير الفشل ، باتجاه التأسيس لعمليات نهوض البد منها  ومتصلة من العمل لتخطي

ناقض الرئيسي التناحري مع أعدائنا، ، كوننا ال نزال ، على ما يبدو ، في المرحلة األولى من جوالت الصراع والت
ى الرجعية وكل أنظمة التبعية والتخلف واالستبداد االمبرياليين والصهاينة ، وفي جوالت صراعنا وتناقضنا الرئيسي مع القو 

  .البورجوازية العائلية والكومبرادورية الرثة
لذا يجب أن تتم العملية االستنهاضية ، وعيا  وممارسة ،عبر إعادة تجديد وبناء ودمقرطة كل احزاب وفصائل حركة 

ودورها المحدد ،من خالل مراكمة عوامل النهوض التحرر العربية، لكي تقوم بوظيفتها عبر رؤيتها وبرامجها الثورية 



469 

 

واإلزاحة المتتالية لكل العوامل المؤدية إلى التراجع أو الفشل ، وذلك مرهون بتأمين شروط الفعالية السياسية والفكرية 
ية ، والتنظيمية والكفاحية والجماهيرية القصوى في قلب الصراع الطبقي، عبر توفير معايير ونواظم وآليات عمل داخل

ديمقراطية وثورية ، كعنصر قوة، لالرتقاء بدور أطراف حركة التحرر العربية، وفي مقدمتها فصائل وأحزاب اليسار العربي 
الفصائل تحت رحمة /ورؤيتها وممارستها وتوسعها وانتشارها في أوساط جماهيرها ، إذ أن بقاء وضع هذه األحزاب 

تتميز في معظمها بأنها ضعيفة الكفاءة والعاجزة أو المترهلة أو المرتدة فكريا  البيروقراطية القيادية الالديمقراطية التي
وهابطة سياسيا ،أودت بأحزابها وفصائلها إلى االبتعاد عن الممارسة الصحيحة والغرق في مستنقعات الردة أو المناهج 

أمام توليد بيئة مالئمة لمزيد من "اخل التنظيم التقليدية والعقلية الجامدة او الهابطة واالنتهازية، وهذا يفتح الباب واسعا د
غراقها باألسئلة والمعضالت والمهام الكبرى فكريا وسياسيا وكفاحيا ، دون  التراجع والتهميش في أحزاب وقوى اليسار، وا 

نانية التافهة القدرة على اإلجابة عليها أو التفاعل معها، وبالتالي وقوعها في مزيد من األزمات والمناورات والحسابات األ
والعزلة عن الجماهير ، وفي مثل هذه الحالة تكمن المأساة ، في أن الحزب هو الذي يدفع الثمن من رصيده السياسي 

، على شكل فقدان الشروط الضرورية لتأدية دوره ووظيفته السياسية واالجتماعية على المستوى ( والتنظيمي)والمعنوي 
 ."عيكعقد اجتما"الوطني ، ويخل ببنيته 

*************************************************************** 
5/02/2105 

 .... مخاطر االغتراب على راهن ومستقبل احزاب وفصائل اليسارالعربي

االغتراب لدى فصائل واحزاب اليسار يصبح له معنى أشمل عندما يرتبط بالتراجع والتفكك والهبوط السياسي واالنتهازية 
أن ثقافتها وشعاراتها -هذه الفصائل  -داد الفكري وفقدان المصداقية والتأثير في اوساط الجماهير، وحينما تشعر واالرت

السياسية ورؤيتها الفكرية وبرامجها لم تعد من ممتلكاتها وأن أسسها ومبادئها النظرية والفكرية والسياسية لم تعد تلهمها في 
راع الطبقي ، فتنكمش على قتضيات النضال السياسي والكفاحي والديمقراطي والصشيء لفهم التحوالت الجارية أو لفهم م

ذاتها وتنسحب من الواقع تدريجيا حتى تفقد تلك الصلة التي تربطها به، وذلك حينما تتكرس حالة االنفصام أو العزلة أو 
ارسات بعيدة إلى حد كبير عن الفجوة بين الوثائق النظرية للحزب وبين ممارساته العملية ، بحيث تصبح هذه المم

مضمون وأهداف الرؤية او المحددات النظرية كما وردت في وثائق هذاالحزب أو الفصيل او ذاك ، وفي مثل هذه 
االحوال من التراجع يصبح االغتراب مظهرا رئيسا لدى العديد من االعضاء الثوريين المتميزين بوعيهم والتزامهم العملي 

مبادىء ، ولذلك يمارسون كل اشكال التحدي الزاحة االغتراب ، لكن تراكم مظاهر وشخوص والنضالي باالهداف وال
التراجع االنتهازي والشللي التي تكرس عوامل االنهيار الفكري والسياسي تجعل موازين القوى داخل الحزب او الفصيل 

ن عوامل التفكك تمهيدا النهياره واسدال لصالح قوى االرتداد والتراجع ، ومن ثم يصبح الحزب او الفصيل معرضا لمزيد م
  .الستار عليه ووالدة القوى الثورية الجديدة من داخله ومن خارجه

*************************************************************** 
5/02/2105 

ت االغتراب يصبح له معنى أشمل عندما يرتبط بالفعل السياسي لدى الفصائل واألحزاب والحركا
حينما تشعر أن ثقافتها السياسية ذاتها لم تعد من ممتلكاتها وأن األسس النظرية والفكرية للممارسة السياسية السياسية 

لم تعد تلهمها في شيء لفهم التحوالت الجارية وقواعد اللعب الجديدة في الحقل السياسي، فتنكمش على ذاتها وتنسحب 
التي تربطها به، وذلك حينما تتكرس حالة االنفصام أو العزلة أو الفجوة بين من الواقع تدريجيا حتى تفقد تلك الصلة 
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الوثائق النظرية للحزب وبين ممارساته العملية ، بحيث تصبح هذه الممارسات بعيدة إلى حد كبير عن مضمون وأهداف 
  ...الرؤية او المحددات النظرية كما وردت في وثائق الحزب او الفصيل

*************************************************************** 
5/02/2105 

 -:( 0721 - 0701) ديني ديدرو 

ينطلق في أفكاره من القول بأزلية الطبيعة وخلودها فليست .. من أبرز وجوه الماديين التنويريين الفرنسيين على اإلطالق
ضد التفسير المثالي الالهوتي للتاريخ اإلنساني  الطبيعة مخلوقة ألحد وال يوجد سواها أو خارجها شيء مطلق؛ وقف

 .ليؤكد مع زمالئه الماديين الفرنسيين أن العقل اإلنساني وتقدم العلم والثقافة هي القوة المحركة لتاريخ البشرية
 .معيرى أن الطريق إلى الخالص من عيوب أشكال الحكم القائم ال يمر عبر الثورة بل من خالل إشاعة التنوير في المجت

حقيقي لالتجاه المادي، وقد آمن دوما  بحتمية االنتصار النهائي للحقيقة والتنوير، وقد برز دوره الزعيم ال" ديدرو"كان 
، وقد انسحب ( داالمبير وفولتير وروسو)الذي شاركه فيه " اإلنسكلوبيديا"الكبير لتحقيق هذا الهدف في مشروعه العظيم 

ظهر أولها في عام ! … ثابتا  حتى أنجز الموسوعة المكونة من سبعة عشر مجل دا  " ديدرو"الجميع من المشروع وبقي 
يكمن في أن تصبح هذه الموسوعة " األنسكلوبيديا"وقد كان الهدف العظيم وراء إنجاز ..  0552، وآخرها في  0540

المعرفة اإلنسانية في ميادين أداة هامة لترويج األفكار المادية الفلسفية والتنوير؛ كما تضمنت الحديث عن كل جوانب 
لى جانب ذلك نشر األفكار التقدمية .. العلم واألدب والفن كان على . بل وفي التكنيك واإلنتاج الصناعي والحرفي؛ وا 

 .الموسوعة أن تحارب اآلراء الروتينية واألباطيل والخرافات واألوهام والعقائد المسيطرة
*************************************************************** 

5/02/2105 
االتفاقات غير المبنية على الحقوق الوطنية ال تصمد طويال ، بل إنها تتحول ، طال الوقت أم 

 .قصر ، إلى بذرة حرب بين أطرافها
*************************************************************** 

01/02/2105 
يجري فيه طرح المشكالت الحقيقية والوقفة النقدية الصارمة  أولى ميزات الحوار الجريء أن

 .لألخطاء، وتقديم الحلول الموضوعية للحوار
*************************************************************** 

01/02/2105 
 ..لعل وعسى تتحقق صحوة المعنيين به...عن التيار الوطني الديمقراطي للمرة العاشرة

التيار الوطني الديمقراطي يعني رؤية الواقع ومستجداته وحركته، لخدمة الرؤية الشاملة للصراع الوطني مفهوم 
التحالف االمبريالي الصهيوني وتابعه / التحرري واالجتماعي الديمقراطي التي تنطلق من العداء والنضال ضد الوجود

 .الرجعي العربي الرسمي خاصة في السعودية والخليج
نى، تتضح فكرة القطع مع أوسلو ورفض المخطط الصهيوني وصفقة ترامب والتطبيع العربي الرسمي ودويلة بهذا المع

هة ، باعتبار ذلك الرفض منهجا وخيارا وتجسيدا للمقاومة الشعبية غزة المسخ وما يسمى بمؤتمرات ولجان االنقاذ المشبو 
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 . لكافة تلك المخططات التصفوية
ثقافية  –اقتصادية  –اجتماعية  -جم، حيث يتجسد التيار الوطني الديمقراطي كعملية سياسية هكذا تستقيم المعادلة وتنس

 .كفاحية نقيضه لكل من المشروع المعادي، والفكر اليومي العاجز لليمين الفلسطيني –
عب وغيرهم من الجبهتين الشعبية والديمقراطية وحزب الش) يستدعي هذا الواقع من كافة القوى اليسارية والديمقراطية 

العمل لتخطي الخلل، الذي حكم ممارسة المعارضة السياسية، إلى دور ( القوى والفعاليات التي تتوافق مع هذه المنطلقات 
بما هو تعبير عن مشروع وطني تحرري اجتماعي . الرافعة وحامل مشروع التيار او البديل الوطني الديمقراطي المنشود

هره مرتبط ارتباطا وثيقا بمنظمة التحرير الفلسطينية ومواثيقها كممثل شرعي ووحيد ديمقراطي إيجابي في جوهره ومظ
طارا  وطنيا  تعدديا  لشعبنا الفلسطيني  .وا 

 
*************************************************************** 

01/02/2105 
، وبدون ربطها بالعدالة  استخدام الديمقراطية بدون ربطها بالعلمانية وفصل الدين عن الدولة

االجتماعية، يعني إتاحة كل الفرص أمام قوى الثورة المضادة وقوى التبعية والتخلف في االنظمة العربية خاصة دويالت 
 -الخليج قطر والسعودية وابو ظبي ، وحركات اإلسالم السياسي، الستغالل عفوية الجماهير الشعبية الفقيرة وتوجيهها

لحساب رؤاها واهدافها وبرامجها وسياساتها البرجماتية االنتهازية اليمينية ، فالحركات  -ية كاذبة عبر شعارات ديماغوج
، (االفق السياسي الى جانب تفاقم الفقر والبطالة  انسداد) األصولية الدينية تتخلق في أرحام األزمات الهيكلية لمجتمعاتها 

  . ارها المواكبة لها والناجمة عنهاوتولد وتنمو مع تفاقم هذه األزمات وازدياد حدة آث
من هنا أهمية الحاجة ، سواء في النضال التحرري لقوى واحزاب وفصائل اليسار العربي ضد التحالف االمبريالي 

الصهيوني ، أو في نضالهم في اطار الصراع الطبقي الديمقراطي االجتماعي ، يحتاجون إلى مهماز يتقدم بمجتمعاتنا 
اثة والمواطنة والديمقراطية والعدالة االجتماعية من قلب برامج الثورة الوطنية بافاقها االشتراكية، وبدون نحو التنوير والحد

ذلك لن نستطيع أن ندخل الحداثة ونحن عراه ، متخلفين وتابعين ومهزومين يحكمنا الميت أكثر من الحي، ومن ثم 
 .يحكمنا الماضي أكثر من المستقبل

*************************************************************** 
01/02/2105 

إن تجربَة الجماهيِر الفلسطينيِة، مع حركتي فتح وحماس َتدفُع بقطاٍع واسٍع منها إلى الَتطلُِّع 
صادق  في حفاظه  والتزامه  بحق هذه الجماهير في الحرية   بشوٍق كبير صوَب والدِة تياٍر وطنٍي وديمقراطي

الها الوطني التحرري وتحقيق  أهدافها في العودة والدولة  والديمقراطية والعدالة  االجتماعية  بما يعزُز ُصمودها ونض 
المستقلة كاملة السيادة كحل  مرحلي، بعد أن تكشفت بوضوح صارخ عجز طرفي اليمين الوطني واليمين الديني، عن 

لهذا . والصراع على السلطة  والمصالح الفئوية  الضيقة  تحقيق األهداف المنشودة ، بل استمرارهما في تكريس االنقسام
فإن  قطاعا  واسعا من الجماهير الشعبية ت ت ط ل ُع وت بحُث بشوق  كبير  عن اليسار بكل فصائله وأحزابه ومعهم كافة المثقفين 

من أجل بناء التيار  والفعاليات والشخصيات الوطنية الديمقراطية لكي يتحمل الجميع مسؤوليته في الحوار العاجل
 هل من يستجيب ؟...الديمقراطي الوطني

*************************************************************** 
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01/02/2105 
 .......رفاقي وأصدقائي االعزاء في احزاب وفصائل اليسار العربي

جاربنا انطالقا من البحث عن االجابة الموضوعية نبدأ بعملية المراجعة النقدية لوثائق وبرامج احزابنا وت.. تعالوا معا
السباب تراجعنا وفشلنا وعزلتنا ، وكذلك مراجعة المفاهيم والمقوالت النظرية الشائخة او الجامدة وتأملها بالمعنى التجريدي 

عادة بنائها وتكوينها لتعكس وتخدم االوضاع السياسية االقتصادية والمجتمعية بما يلبي احتياجات  المعرفي، وتفكيكها وا 
قافي الجذري الشامل ، وهذا ومصالح الجماهير الشعبية ، انطالقا  من أن التغيير يجب أن يكون ديمقراطيا بالمعنى الث

يفرض طرح المشكالت بصيغ جديدة ترتكز الى الحوار الديمقراطي، إذ ال يمكن أن يكون التغيير الثوري تحريرا  من قيود 
كانت األحزاب أو الجماعات التي تقوم به قد تغيرت هي نفسها وتحررت من تلك القيود بما الخارج والداخل ، اال إذا 

 -راهنة ومستقبلية  –يوفر لديها الجرأة المعرفية والسياسية لممارسة النقد الذاتي الموضوعي لوثائقها وبرامجها برؤية 
لمستنقع، ولن يؤدي الى امتالك مفاهيم التطور ديمقراطية عصرية وعقالنية ، بدون ذلك ال يكون التغيير إال تحريكا ل

 –وهذا هو األهم  –الحداثي واستخدام ادواته باتجاه التحرر و النهوض والتقدم ليس الحزابنا وفصائلنا فحسب بل 
لمجتمعاتنا وشعوبنا، ما يعني بوضوح أننا لن نستطيع ان نباشر مهمة التحديث وصوال الى النهضة ورحابتها العقالنية و 

لعلمية والنقدية ما لم نمارس العملية النقدية نفسها التي أخضع الغرب نفسه لها ، اذ أننا لن نستطيع ان نخوض معركة ا
 .الحداثة ونحن عراة من النقد الحقيقي

*************************************************************** 
00/02/2105 

 ..... دامت الثورة...عاشت الذكرى..طالقةلالن 90الذكرى 8102/ ديسمبر/ 00اليوم 

ربطت جبهتنا صيرورة النضال الوطني  55/منذ تأسيسها في الحادي عشر من ديسمبر...رفاقي واصدقائي االعزاء
وفق وثائق ) التحرري بمستقبل النضال القومي التقدمي للحركة الثورية على المستويين العربي واألممي ، إيمانا  منا 

ألفكار الوطنية والقومية واألممية التوحيدية من منطلق الماركسية ومنهجها المادي الجدلي ، ذلك ان منطلقات با(مؤتمراتنا
عبر مسيرتهم الثورية  جبهتنا واهدافها التي ضحى في سبيلها آالف الشهداء والجرحى والمعتقلين والمناضلين من رفاقنا

يؤكدون اليوم لكل الشهداء .. بهة من الرفاق واألنصار واألصدقاء وهاهم أبناء الج. ... التي تواصلت منذ انطالقتها 
اللذين قضوا، وفائهم وعهدهم والتزامهم الثوري بالمبادئ واألهداف العظيمة التي انطلقت الجبهة في مسيرة النضال من 

يعي في مسيرة النضال أجل تحقيقها، بمثل ما يؤكدون اليوم إصرارهم العنيد على أن تسهم جبهتنا الشعبية بدورها الطل
التحرري والديمقراطي تجسيدا  لطموحات وأهداف جماهير الفقراء وكل الكادحين والمستضعفين من أبناء شعبنا، انطالقا  

من قناعة جميع الرفاق من قواعد وكوادر الجبهة انحيازهم الواعي العميق للجماهير المسحوقة، ونضالهم من أجل تحررها 
لثورة الوطنية التحررية والديمقراطية حتى تحقيق االنتصار رغم كل رياح وأطياف اليمين الليبرالي وانعتاقها واستمرار ا

 ... والديني
 

*************************************************************** 
00/02/2105 
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التي استثمرتها  لماذا لم تستثمر قوى اليسار العربي اوضاع الفقر والمعاناة واالستغالل واالستبداد
 !!!!!حركات االسالم السياسي ؟؟؟

بسبب  –احزاب وفصائل اليسار لم تستثمر معاناة الجماهير وانتفاضتها كما ينبغي وال في حدوده الدنيا ، ألنها عجزت 
قضايا األهم عن إنجاز ال -ازماتها وتفككهاورخاوتها الفكرية والتنظيمية وبيروقراطيتها الشكلية وغياب الجوهر الديمقراطي 

 :في نضالها الثوري ، وهي على سبيل المثال وليس الحصر
اقصد بذلك الفكر التنويري عجزت عن بلورة وتفعيل االفكار المركزية التوحيدية العضاءها وكوادرها وقياداتها و  –اوال 

 .العقالني االخالقي والتربوي في موازاة الفكر الماركسي وصيرورته المتطورة المتجددة
ومن ثم فشلت في ايجاد ( االقتصادي السياسي االجتماعي الثقافي ) عجزت بالتالي عن تشخيص واقع بلدانها -اثاني

الحلول اوصياغة البديل الوطني والقومي في الصراع مع العدو االمبريالي الصهيوني من ناحية وعن صياغة البديل 
  .مضطهدين من ناحية ثانيةالوطني الديمقراطي التوحيدي الجامع لجماهير الفقراء وكل ال

عجزت عن تكريس العالقات الرفاقية الدافئة بالمعنيين االنساني واالجتماعي ، كما فشلت في بناء ومراكمة عملية  -ثالثا 
الوعي الثوري الديمقراطي في صفوف اعضاءها وكوادرها وقياداتها ليس بهويتهم الفكرية الماركسية ومنهجها المادي 

االقتصاد، الصناعة ، الزراعة ، المياه ، ) يضا عجزت عن توعيتهم بتفاصيل واقعهم الطبقي الجدلي فحسب بل ا
البترودوالر ، الفقر والبطالة والقوى العاملة، الكومبرادور وبقية الشرائح الراسمالية الرثة والطفيلية ، قضايا المرأة والشباب ، 

فالوعي وااليمان ( الخ ...يمقراطية والتخلف والتبعية والتقدم والثورة قضايا ومفاهيم الصراع الطبقي والتنوير والحداثة والد
لدى كل رفيقة ورفيق، بالهوية الفكرية وبضرورة تغيير الواقع المهزوم والثورة عليه ، ( العاطفي والعقالني معا ) الثوري 

ه االحزاب من ازماتها ،وصوب هما القوة الدافعة الي حزب او فصيل يساري ، وهما ايضا الشرط الوحيد صوب خروج هذ
  .تقدمها وتوسعها وانتشارها في اوساط جماهيرها على طريق نضالها وانتصارها

في انتظار والدة االنوية واالطر الماركسية الثورية ...وفي حال استمرار كل من هذا العجز والفشل سيسدل الستار عليها
  .الديمقراطية من داخلها او من خارجها

*************************************************************** 
00/02/2105 

لست اول من يتساءل عن مصير حماسته او آراءه وكتاباته في محيط يزخر باالنتهازيين 
 .والمنافقين والمزاودين الديماغوجيين والجهلة

*************************************************************** 
02/02/2105 

هو رفض ينطلق من إدراكنا لحركتي  رفضنا لالنقسام الكارثي ولثنائية فتح وحماس وصراعهما الفئوي
 ...فتح وحماس باعتبارهما جزءا  من المأزق الراهن ، لكنهما ال يمثالن وال ُيجسدان وحدهما مشروعنا التحرري الوطني

*************************************************************** 
02/02/2105 

السياسة إذا ما أّدت إلى خدمة اهداف ومصالح الشعب عمومًا والجماهير الشعبية الكادحة 
ذا ما  والمضطهدة خصوصًا، وفق أسس وطنية تحررية وديمقراطية بالمعنى الطبقي التقدمي، فإّنها تكون أخالقية، وا 
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صلحة الفئة الحاكمة وحدها بقوة اإلكراه واالستبداد وتركت أّدت إلى إضعاف وتفكيك الشعب والمجتمع والنظام وتحقيق م
كما هو حال شعبنا –الشعــب وحيدا  في مواجهة كل أشكال المعاناه والبؤس والتهميش السياسي واالجتماعي واالقتصادي 

خدم ، فإنها تتحول ليس فحسب إلى سياسه منحطه ال أخالقية، بل أيضا  ت-الفلسطيني في ظل االنقسام الكارثي
فهناك سياسة أخالقية، وهناك سياسة ال "وبالتالي .. مخططات العدو الصهيوني اإلمبريالي بصورة مباشرة أو غير مباشرة

 .أخالقية
*************************************************************** 

02/02/2105 
في الغرب عن طريق  العقلية الجماعية لقد لعبت الفلسفة األخالقية للفالسفة الكبار دورًا وتأثيرًا في

التربية والتعليم والتثقيف والتهذيب ذلك انطالقا  من أن الفكر يلعب دوره وليس مجرد ثرثرات فارغة كما يزعم البعض، فال 
وهذا ما ينقصنا كعرب بشكل . وبالتالي فالفكر أوال ، بعدئذ  تجيء السياسة وقطف الثمار. سياسة عظيمة بدون فكر عظيم

 .موجع
*************************************************************** 

02/02/2105 
وبالتالي فالفكر أواًل، بعدئٍذ تجيء السياسة . ال سياسة عظيمة بدون فكر ديمقراطي تقدمي عظيم

 وهذا ما ينقصنا كعرب بشكل موجع. وقطف الثمار
*************************************************************** 

02/02/2105 
ينقل لنا اجابة الفيلسوف فردريك ...عندما يرثي نيتشه نفسه:هاشم صالح بعنوان .في دراسة د

 :يقول نيتشة... نيتشة على سؤال الفلسفة وكيف يفهمها ويمارسها
تعني أن تبحث في الوجود عن إنها ... الفلسفة كما كنت قد فهمتها دائما  وعشتها تعني أن تعيش في الصقيع فوق القمم“

إنها تعني البحث عن كل ما ُحذ ف من قبل . كل ما يجعلك تغترب عن نفسك وتطرح أسئلة على ذاتك ويقينياتك الحميمة
لي في . األخالق التقليدية لقد اكتسبت تجربة طويلة من خالل اقتحامي للمناطق الممنوعة المحر مة، من خالل توغُّ

وعندئذ اكتشفت األسباب التي دفعت بالناس، .. ك حيث ال يذهب أحد وال يغامر مخلوق قطنااألعماق واألقاصي، ه
لى رفعه إلى مرتبة المثال األخالقي األعلى وعندئذ أيضا  تبدت لي . وعلى مدار العصور، إلى تقديس هذا أو ذاك، وا 

فيما بعد أن المعيار الحقيقي للقيم هو واكتشفت . الحياة المخبوءة للفالسفة على حقيقتها، وفهمت نفسياتهم وشخصياتهم
كم هو مقدار جرعة الحقيقة التي يستطيع فيلسوٌف ما أن يتحملها، أن يخاطر بها أو من أجلها؟ هذا هو السؤال : التالي

 .”..األساسي، وكل ما عدا ذلك تفاصيل ثانوية
 وكيف يمكن أن نفهم هذا التعريف الغريب والمفاجئ للفلسفة؟

إن نيتشه سمح لنفسه بأن يشك في كل شيء، وأن يدفع ثمن هذه الشكوك حتى انهار -هاشم صالح .ول ديق -في الواقع 
هذا ما فعله مع . فقد شك في جميع العقائد التي توالت على البشرية منذ أقدم العصور وحتى وقته. عقله أخيرا  وجنّ 

موت اإلله المسيحي القديم في نص مشهور ال أعرف  االفالطونية أوال ثم مع المسيحية ثانيا، ومعلوم أيضا أنه أعلن عن
. انه نص مرعب بالمعنى الحرفي للكلمة وال أعرف فيما إذا كان قد ترجم إلى العربية. أجمل منه شكال وال مضمونا
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لقرن والمقصود بذلك أن التدين المسيحي التقليدي قد انتهى في أوروبا بعد انتصار العلم والصناعة والفلسفة الوضعية في ا
 .أي في عصر نيتشه بالذات: التاسع عشر

*************************************************************** 
06/02/2105 

المجد والخلود للشهداء الذين ضحوا من أجل كرامة مصانة في وطن حر موحد وديمقراطي ، فال 
 .كرامة لشعب يستكين الحتالل وطنه

*************************************************************** 
06/02/2105 

أما آن أوان المصالحة ودفن : أرواح الشهداء تلتقي اآلن لتستنطق اصحاب االنقسام وتسألهم 
 االنقسام ؟

*************************************************************** 
06/02/2105 

كيان طبيعي او االعتراف به هو في جوهره نفي للذات إن التعامل مع الكيان الصهيوني وكأنه 
 .العربية، اي إنه انتحار قومي، ال أكثر وال اقل

*************************************************************** 
06/02/2105 

لغاء اجراءاته بحق.ت.أال تستدعي تضحيات شعبنا مبادرة الرئيس لدعوة االطار القيادي لـ م  ف وا 
لتزام حماس بتمكين الحكومة ؟  موظفي غزة وا 

*************************************************************** 
06/02/2105 

سرائيل  –الصراع مع عدو، كالصهيونية  كما قال  -، هو صراع تاريخي مفتوح لن تختزله واالمبريالية –وا 
ة، هذا الفهم يدفع عمليا  نحو ضرورة إدارة الصراع بطريقة لحظات انكفاء عابر  -بحق رفيقنا المؤسس جورج حبش 

شمولية، وبصورة يتساند ويتشابك فيها النضال الوطني التحرري مع النضال القومي التحرري والطبقي االجتماعي 
مقراطية، الديمقراطي، وهذا يعني وعي الديمقراطية كأداة للنهوض وقيم للسلوك والفكر والممارسة لتحرير المجتمع، فالدي

نما بوابة للحل، أما الحل فهو قوى المجتمع وحريته القادرة على تحديد األهداف  هي في حد ذاتها، ليست هي الحل وا 
 .والطموحات والنضال من أجل تحقيقها

*************************************************************** 
05/02/2105 

أن  -نظريا  -، التي يفترض  ية الثورية والديمقراطية العربيةعندما تهترئ األطر السياسية اليسار 
تتصدر قيادة الجماهير، يصبح رصد آفاق النضال الجماهيري، وتلمس مشاكله ضربا  من الجهد الفردي القلق، ومهمة 

 شائكة وصعبة، وخاصة في مرحلة مضطربة وصاخبة ومعقدة كالتي نعيشها اليوم في ظل هذه الحالة العربية غير
المسبوقه من التبعية والتفكك واالنحطاط الرجعي السياسي واالجتماعي والثقافي التي عززت وكرست تزايد السيطرة 
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 .االمبريالية الصهيونية على راهن شعوبنا ومستقبلها المنظور
تضار ته وغياب مصداقيته ، سيجف ويتكلس ويضمر ويتآكل ويقترب من مرحلة االحاذا استمر اليسار العربي في عزل

بعد أن تهاجمه فيروسات وجراثيم الشللية واالنتهازية والليبرالية الرثة والتفكك التنظيمي والهبوط السياسي وصوال الى 
المرحلة المرضية األخطر ، فقدانه لهويته الفكرية الماركسية الثورية ومنهجها المادي الجدلي، فيفقد بوصلته ورؤيته 

دافعية واالرادة الثورية بين معظم اعضاءه ، وينخره التخلف الفكري، ويجعل منه الفراغ السياسية والطبقية وتتراجع روح ال
فهل من صحوة تدرجية ثورية وعقالنية ....النظري وغياب الوعي صنما  فارغا  بال حياة ، في انتظار النهاية المحزنة 

 محمولة بالوعي واالرادة تحول دون الوصول الى تلك النهاية ؟
*************************************************************** 

05/02/2105 
، داخل القطر الواحد أو على الصعيد  البديل الديمقراطي"المسألة األساسية األولى على جدول أعمال 

، و القومي العام ، هي مسألة كسر نظام اإللحاق أو التبعية الراهن صوب االستقالل الفعلي السياسي و االقتصادي 
التنمية المستقلة الهادفة إلى خلق عالقات إنتاج جديدة تقوم على مبدأ االعتماد على الذات ، على أن هذه اإلنتاجية 

ترتبط بمفهوم الدافعية كمبدأ رئيس في عملية التنمية ، إذ أن المواطنين األحرار الذين يعرفون أن باإلمكان مشاركتهم في 
مار جهودهم تعود عليهم و على أوالدهم ، و أن أحدا  ل والثروة الوطنية ، يعرفون بأن ثصنع القرار والتوزيع العادل للدخ

، بهذا المضمون وحده يمكن أن نتعاطى مع مفهوم أو مصطلح التنمية ، بالمعنى الشمولي " لن يستطيع سلبهم حقوقهم
أوساط المنظمات غير الحكومية كما تنادي بذلك "العميق ، وليس فقط استخدامه بالمعنى االقتصادي الضيق فحسب 

نما بمعنى االتجاه إلى تصفية التبعية لإلمبريالية ، فهنا تصبح التنمية قضية غير منفصلة " العربية الممولة من األجنبي وا 
عن قضية االستقالل الوطني والقومي ، إذ أن الفصل بين القضيتين هو ما تسعى القوى اإلمبريالية إلى تثبيته وذلك بعزل 

ة التحرر الوطني عن عملية التنمية ومبدأ االعتماد على الذات والعدالة االجتماعية ، لذلك فإن كل من يتحدث عن عملي
موضوع التنمية والتقدم في بالدنا العربية ارتباطا بالتعاون مع الغرب المتقدم أو وفق آليات السوق الحر الرأسمالي 

لية ، فهو إما واهم أو مخادع يسعى إلى تغليب مصالحه الطبقية األنانية والليبرالية الجديدة وشروط منظمة التجارة الدو 
  .الضيقة على حساب المصالح الوطنية والقومية

*************************************************************** 
04/02/2105 

ضد  ال معنى او قيمة ألي نضال ضد الدولة الصهيونية ما لم يلتحم ضمن هدف النضال
 . االمبريالية وعمالئها في االنظمة الرجعية والمستبدة

*************************************************************** 
04/02/2105 

بكل الوانها ومنطلقاتها السياسية وااليديولوجية الوطنية والقومية )نحن أمام حركة تحرر عربية 
إلى طبيعة ازمتها الراهنة، التي تدل على العجز الواضح ، في ظروف تعيش حالة من النكوص، تشير (واليسارية

 ومستجدات يبدو فيها الباب مشرعا  أمام المزيد من هيمنة العدو االمبريالي الصهيوني
ولذلك فإن النقد الجاد الكامل والصريح، هو نقطة البداية، إلعادة صياغة فصائل وأحزاب حركة التحرر العربية ، إلى 
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دة صياغة أهداف الثورة التحررية الديمقراطية العربية، وممارستها على أساس علمي، بعد أن توضحت طبيعة جانب إعا
) ريق المسدود الذي وصلته األنظمة العربية، وما انتهت إليه مسيرة هذه الحركة بسبب أزمة فصائلها وأحزابها وحركاتهاالط

، وهي ازمة تستدعي المبادرة إلى تقييم ونقد التجربة السابقة ، الى عموما ، وأزمة قياداتها خصوصا  ( خاصة اليسارية منها
جانب دراسة الخصائص والمنطلقات السياسية والفكرية التي تميزت بها تلك الفصائل واالحزاب طوال الحقبة الماضية، 

 والتي ربما كان إهمالها في الماضي أحد األسباب الرئيسية لتعثرقوى اليسار العربي وفشلها
*************************************************************** 
04/02/2105 

النقد الموضوعي الصريح نقطة البداية إلعادة صياغة فصائل وأحزاب حركة التحرر العربية 
 .لصياغة استراتيجية وطنية وقومية ديمقراطية تقدمية

*************************************************************** 
04/02/2105 

هناك نوع من التخلف الحضاري يهيمن اليوم على اإلرادة العربية ويجعلها تنام على أوساخها 
 تهرب من تحديات الحرية والديمقراطية والعدالة

*************************************************************** 
05/02/2105 

ي الديمقراطي الشامل بمشاركة كل القوى والفعاليات إلنهاء ال سبيل أمامنا سوى الحوار الوطن
 .8107و  8100االنقسام وفق اتفاقي القاهرة 

*************************************************************** 
05/02/2105 

عن النضال ، ال يعني هذا أبدا  الكّف  مائة عام من النضال والتضحيات الغالية ،ومائة عام من الخسارة
الوطني والديمقراطي ، بل مراجعة ما جرى ، بحثا  عن أفق جديد ، يفصل بين الوهم والحقيقة ، كما يفصل نهائيا بين 

، واخيرا يفصل بين االلتزام 2105و  2100االنقسام وبين دفنه واستعادة الوحدة الوطنية التعددية وفق اتفاقي القاهرة 
هة وبين الصراع على المصالح الفئوية وتحّزب الحسابات االنانية المستبدة الرثة الوطني واهداف ومصالح الشعب من ج

 .من جهة ثانية
*************************************************************** 

05/02/2105 
شرط رئيسي لتحقيق المصالحة وانهاء االنقسام  8107و  8100االلتزام بتطبيق اتفاقي القاهرة 

 ف.ت.استعادة الوحدة الوطنية في اطار مودفنه و 
*************************************************************** 

05/02/2105 
 ...واهمية وعي مفهوم المواطنة..عن االنقسام والمصالحة 

، يحكم العالقة السياسية ُأشير إلى أن وعي مفهوم المواطنة ، واإلقرار به كمرجعية ، يشكل بدوره أساسا  معرفيا  ومجتمعيا  
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وينظمها بين حركات اإلسالم السياسي، وبين الحركات الوطنية الليبرالية واليسارية العلمانية ، وفق أسس ونواظم دستورية 
وسياسية ومجتمعية محددة ، تمثل الحد األدنى المشترك بين جميع األلوان السياسية، وبدون ذلك، ال جدوى من الحديث 

شكالني، إلى ذ أن االتفاق على تلك األسس هو الشرط األساسي لضمان انتقال المصالحة من طابعها العن المصالحة، إ
محتواها وطابعها الوطني والديمقراطي العام ، الذي يضمن وأد الصراع واالقتتال الدموي واالحتكام لتلك األسس وفق ما 

، ذلك االتفاق الهادف إلى  2105و 2100القاهرة تم االتفاق عليه بين جميع الفصائل عموما وحماس وفتح خصوصا ب
استعادة الوحدة الوطنية التعددية وتوفير العناصر الكفيلة باستعادة وحدة النظام السياسي الوطني الفلسطيني وثوابته، 
ها في وأهدافه الوطنية العامة في التحرر الوطني والديمقراطي، التي تضمن بدورها تواصل الصمود والمقاومة بكل أشكال
وجه االعتداءات والغطرسة الصهيونية، بمثل ما توفر مقومات تطوير النضال الوطني الديمقراطي المجتمعي وفق 
منظومات سياسية وقانونية تضمن وحدة الكل االجتماعي الفلسطيني وتعدديته في آن  واحد ، بما ينتج فضاء  واسعا  

وبرامجها، وفق قواعد الوحدة والصراع أو االختالف السياسي والفكري  للحريات الفردية والحزبية في طرح مفاهيمها ورؤاها
من ناحية ، ووفق قواعد الديمقراطية كمعيار ومحدد أساسي للقبول الشعبي بهذا االتجاه أو ذاك من ناحية ثانية، بما يتيح 

عي ، أن تتفاعل وتتنظم أو للقطاعات والشرائح االجتماعية بمختلف أوضاعها في الخارطة الطبقية أو السّلم االجتما
تتحالف مع هذا الفصيل أو الحركة أو الحزب، وفق رؤيتها ومصالحها، في فضاء تتوفر فيه حرية المواطن المرتكزة إلى 

وهو الفضاء الذي نفتقده اليوم في ظل هذا االنقسام الكارثي المستمر ...حرية االختيار والرأي والمعتقد واالنتماء السياسي
دور ابناء شعبنا رغم توقيع كافة الفصائل ما يسمى اتفاقات المصالحة المتكررة منذ اكثر من عشرة اعوام جاثما على ص
 2105/اكتوبر/  02وآخرها اتفاق 

*************************************************************** 
05/02/2105 

 .. عضويحول طبيعة التطور االجتماعي العربي المشوه ودور المثقف ال

ال جدال في ان المسار التاريخي والراهن لتطور مجتعاتنا العربية يختلف كليا عن المسار التطوري االجتماعي 
الغربي الذي ال يصلح كأساس معياري للحكم على حركة وقوانين التطور في المجتمعات المتخلفة كما هو حال / االوروبي

في بالدنا ليس صراعا حصريا بين البروليتاريا والبورجوازية كما هو في  بلداننا العربية حيث نالحظ أن الصراع الطبقي
النماط البلدان الصناعية ، بل هو صراع تختلط فيه العوامل االقتصادية مع العوامل الدينية في اطار التشوه واختالط ا

 (بع والكومبرادوريالنمط القبائلي وشبه االقطاعي والرأسمالي التا) الطبقية القديمة والحديثة والمعاصرة
فالمجتمعات العربية ، ليست محكومه في تحوالتها بالمسار التطوري الغربي ، لذلك نجد العديد من الباحثين يتحدثون  -

والنموذج اآلسيوي ، واالقطاع القبلي ، واالقطاع العسكري والمجتمع المحكوم بالعالقات الرأسمالية " االقطاع الشرقي"عن 
 .الخ...ع المتعدد االنماط والمجتم.. المشوهه 

في بالدنا ولدت من احضان التشكيالت والعالقات ما قبل الرأسمالية دون ان تقطع مع " الطبقات الحديثة"ذلك ان  -
وبالتالي لم تصل بعد الى مرحلة الفرز الطبقي النهائي ، فال تزال ... القديم بل حملت في ثناياها مالمح القديم ومازالت

قات والفئات االجتماعية متداخلة ومتشابكة ، وال تزال فئات واسعة من السكان في المجتمعات العربية ذات العديد من الطب
 . اوضاع اجتماعية انتقالية ولم يتحدد انتماؤها الطبقي بصورة نهائية

بيعة العملية وهكذا يظل الهم النظري والسياسي في مجال تحديد وتوصيف الطابع العام للبنى االجتماعية العربية ، وط
بالنسبة لتبلور البديل الشعبي الديمقراطي اليساري على المستوى األفقي لهذا المجتع العربي أو ...االنتقالية هم ا  أساسيا  
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عزلة النخب اليسارية وعجزها الذاتي عن القراءة ( في ظروف الحالة الثورية العربية الراهنة) األمر الذي يفسر ..ذاك
تشوه الطبقي والتفاعل معه من منطلق وعي اليسار لدور المثقف الثوري الماركسي العضوى بالمعنيين الموضوعية لهذا ال
للطبقة البروليتارية غير المتبلورة لمرحلة طويلة نسبيا من " كبديل"وممارسة النضال الثوري ( الحزب) الفردي والجمعي

ئل اليسار وتنهض لكي تتمكن من االندماج الحقيقي فهل تتعظ احزاب وفصا..النضال السياسي واالجتماعي الديمقراطي
 في اوساط الجماهير لمواصلة نضالها برؤية واضحة لتحقيق اهداف الثورة الشعبية الديمقراطية بافاقها االشتراكية ؟؟؟

 
*************************************************************** 

05/02/2105 
معزول عن مسار النضال التحرري العربي وغير مرتبط به، لن  إن آفاق نضال ُقطري فلسطيني

 .يكون قادرًا على تحقيق أهدافه االستراتيجية
*************************************************************** 

05/02/2105 
نها ، وأ لقد توضح خالل العقود الماضية بأن الدولة الصهيونية معنية بالسيطرة على كل فلسطين

االمبريالي للسيطرة على الوطن العربي، وبالتالي يجب ان تتأسس الرؤية لدى الفلسطينيين والعرب  جزء من المشروع
 .انطالقا  من ذلك وليس من خارجه

فالدولة الصهيونية هي مركز ثقل الوجود االمبريالي في الوطن العربي، ووجودها حاسم الستمرار السيطرة اإلمبريالية، 
 .مرار التجزئة والتخلف العربيين، هذه البديهة هي التي تفرض علينا إعادة تقييم أوضاعنا وأفكارنا وسياساتناوضمان است

*************************************************************** 
05/02/2105 

عتقاد األيديولوجيا تتحول إلى مفسدة للحوار عندما تتحول إلى نوع من الجمود أو ما يشبه اال
  .، إذ يصبح لدينا مرجع وحيد يمتلك الحقيقة المطلقة ويرفض النقد والمراجعة الفكرية والتطوير لأليدلوجية الديني

دون االعتراف باالستقالل النسبي لألنا أو الذات، ( داخل المجتمع او داخل الحزب)وبالتالي فإن تأسيس ثقافة الحوار 
وما دام العالم متطورا  فإن الوعي الذي يمتلك العالم نظريا ، معرفيا ، ينبغي أن  فالوعي المستقر يعني الموت،. مستحيل

يتطور، أن يخضع لتجديد دائم، المهم يا رفاقي مزيد من الوعي والتثقيف الذاتي دونما أية مواقف مسبقة، لكي تراكموا في 
م وحرصكم على احترام الرأي والرأي اآلخر من وعيكم ما يؤهلكم للحوار بعيدا  عن جمود األيديولوجيا من ناحية ولقبولك

 .ناحية ثانية
*************************************************************** 

05/02/2105 
، ولضمان تحكمها بمصادر النفط، يجب منطق العربية السعودية هو أنه الستمرار حكم العائلة المالكة

من التفكير في التقدم، وتغرقها في متاهات وصراعات دموية، وحوارات فكرية  أن ُتخضع المنطقة أليديولوجية تمنعها
لقد لّوعها النهوض العربي في الخمسينات والستينات باسم القومية . سطحية جدا ، وهامشية جدا ، كل ذلك باسم الدين

ولكي . ، أي الوهابية"الدين"باسم  واالشتراكية، فباتت معنية بتدمير القومية واالشتراكية وكل تطلع نحو التحرر والحداثة
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تفرض الوهابية أيديولوجية عربية عامة تحكم كل البلدان العربية، حيث حينها تصبح هي المركز المتحكم في مجتمعات 
بالتالي فإن الحرب ضد التطرف يعني ليس الحرب ضد كل الحركات . تغرق في الجهل والتخلف والصراعات الدموية

ايضا الحرب ضد األيديولوجية الحاكمة في الجزيرة العربية او ما يسمى بالسعودية وغيرها من االرهابية فحسب ، بل 
 .....والبلدان الرجعية التابعة والعميلة" االمارات"المشيخات او 

*************************************************************** 
05/02/2105 

أهميته وضرورته وأولويته القصوى بالنسبة الحزاب اليسار  ان القراءة أو التثقيف الحزبي ، على
) ، يظل طريقا  أو بعدا  أحاديا  ال يمكن ان يحقق تأثيره أو نتائجه المأمولة بدون التفاعل مع كافة القضايا األخرى العربي

ة ، بحيث يمكن عندئذ بصورة شاملة ومترابط( السياسية واالقتصادية والمجتمعية والثقافية واالخالقية بكل تفاصيلها
لى سياسات وأوضاع وهياكل تنظيمية متالئمة ومتطلبات وأهداف الحزب،  الحديث عن تحول النظرية إلى منهج عمل ، وا 
وبدون ذلك تظل النظرية مجرد الفتة حمراء أو شعارا  مرفوعا  محكوما  للشكل أو المظاهر بعيدا  عن الجوهر الحقيقي الذي 

 .توخته أو استهدفته
*************************************************************** 
21/02/2105 

ثارة الحوار بين الناس، وحفز  أفضل ما يمكن أن يحققه رأي أو فكرة ما، هو تحريك العقل وا 
 .التفكير للمساهمة في حل المشكالت

*************************************************************** 
21/02/2105 

نواجه اوضاع مخيفة من اغتراب الفكر وغربة المفكرين إال من يحتمي بمظلة سلطة سياسية أو 
 .دينية تحوله إلى بوق ينطق بما ُينفخ فيه

*************************************************************** 
20/02/2105 

يتطلب السعي إلي تحريك  -نصر ابو زيد  كما قال المفكر الراحل -ان تثوير الفكر الذي نحتاجه 
وفتح النقاش '، محمد أركون' أو الال مفكر فيه حسب تعريف، العقول بالتحدي والدخول إلي المناطق المحرمة

' وأهم من ذلك التخلص من ذلك الجدار العازل الذي طال وجوده في ثقافتنا بين. حول كافةالقضايا دون تردد او خوف
' فتلك الدعوات التي تتردد بين الحين واآلخر عن حصر النقاش في بعض القضايا الدينية داخل دائرة '،الخاصة'و' العامة

وفي باطنها السوء ، قدعوات في ظاهرها الرحمة والح، حتي ال تتشوش عقائد العامة أو يصيبها الفساد'، أهل العلم
وفي عصر اكتساح ثورة ، إلي غرف النوم' العالم' التي تنقل( العولمة) كيف يمكن في عصر السماوات المفتوحة. والباطل

. من خطر الفكر العلمي في أخطر القضايا التي تمس حياتهم' العامة' أن يطالب البعض بحماية، المعلومات لكل الحدود
ة ال تقل لممارسة ديكتاتورية فكرية وعقلية رثة ومتخلفة عشائرية وقبائلي' الحماية' يتذرع باسم' الوصاية' إنه لألسف منطق

 .خطرا عن استبداد االنظمة الشمولية اوالديكتاتورية السياسية في مجتمعاتنا
*************************************************************** 
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20/02/2105 
' الدعوات التي تتردد بين الحين واآلخر عن حصر النقاش في بعض القضايا الدينية داخل دائرة

وفي باطنها السوء ، دعوات في ظاهرها الرحمة والحق، ال تتشوش عقائد العامة أو يصيبها الفسادحتي ، 'أهل العلم
وفي عصر اكتساح ثورة ، إلي غرف النوم' العالم' التي تنقل( العولمة) كيف يمكن في عصر السماوات المفتوحة. والباطل

من خطر الفكر العلمي في أخطر القضايا التي ' العامة' أن يطالب البعض بحماية، االتصاالت والمعلومات لكل الحدود
لممارسة ديكتاتورية فكرية وعقلية رثة ومتخلفة عشائرية ' الحماية' يتذرع باسم' الوصاية' إنه لألسف منطق. تمس حياتهم

 .وقبائلية ال تقل خطرا عن استبداد االنظمة الشمولية اوالديكتاتورية السياسية في مجتمعاتنا
*************************************************************** 

20/02/2105 
الطبعة الثالثة  –مشكالت فلسفية  -حامد خليل .من كتاب المفكر الراحل د)  االطار االجتماعي لفكر ماركس

  :. 0551( –دمشق  –دار الكتاب  –
انتصرت نهائيا  في كافة أقطار أوربا على  القرن التاسع عشر كان عصر االمتحان الكبير لفكر مفكري البورجوازية التي

 . وجه التقريب
فبعد أن دخلت مرحلة االستقرار، لم يعد يقف في طريقها ما يحول دون ترجمة أفكارها التي كانت تحملها لالنسانية إلى 

  أفعال ، فماذا كانت نتيجة االمتحان بالنسبة إلى ماركس؟
انيا  بقدر ما كان فرنسيا  وانجليزيا ، وفي هذا السؤال، فهو لم يكن ألم لقد كان ماركس في وضع يسمح له باالجابة عن

  .نهاية المطاف مواطنا عالميا  
 . والحق أن تلك الميزة لم تتحقق لغيره من الفالسفة، ولذلك كان أكثرهم أصالة، وأعمقهم إبداعا  

الذات، كواقع ألمانيا على سبيل المثال ، لم تكن تقتصر معايشته على واقع محدد ب" ماركس"والذي أعنيه بذلك هو ان 
حتى تكون أفكاره محكومة به وحده، وصدى له من دون سواه، مثلما كان يحدث عند الفالسفة السابقين من أفالطون 
نما كانت تلك المعايشة من االتساع، بحيث يمكننا القول إنها شلت واقع حياة العالم كله، قديمه وحديثه  . حتى هيجل، وا 

ة كان ماركس قارئا  نهما  للتاريخ ، اكسبته تلك القراءة خبرة عميقة بواقع حياة القدماء أسهمت بدورها في كشفه فمن جه
 (055ص. )الكبير حول القوانين االساسية للتطور االجتماعي ، أو قوانين تكون االنسان عبر التاريخ 

نما كباحث وثوري وصاحب قضية، أدى إلى  ومن جهة أخرى ، فان تنقل ماركس من بلد أوربي إلى آخر ال كسائح ، وا 
أن تكون الساحة االجتماعية األوربية كلها ميدان تجربته، وال شك ان ذلك سيكون له تأثيره الشديد على إحداث نقلة كبيرة 

وهو  في كفره من النطاق المحلي إلى نطاق أكثر اتساعا  وشموال ، هو النطاق العالمي، أو نطاق االنسان بما هو كذلك،
 .األمر الذي لم يتحقق لفيلسوف غيره من قبل

نما  لقد قرأ أثناء إقامته في باريس أفكار الثورة الفرنسية االنسانية، ال كأفكار نظرية مدونة في كتب فالسفتها فحسب، وا 
وتتحول  قوى تتحقق اآلن على األرض، فأدرك بعمق كيف تصبح الفكرة االنسانية وسيلة قهر وتدمير لالنسان، –كأفكار 

 .إلى نقيضها حين ال تقترن بشروط تحققها المادية واالجتماعية واالنسانية
*************************************************************** 

22/02/2105 
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الفلسفة ليست علما مطلقا أو علما غريبا عن الحياة العملية والصراع الطبقي والنضال التحرري 
 .والديمقراطي

همة الفلسفة والفكر الثوري الديمقراطي االجتماعي ممارسة النقد الذي ال يرحم لكل ما هو قائم، وهو نقد ال ان م
يرحم بمعنيين، األول ال يهاب استنتاجاته الذاتية والثانى ال يتراجع أمام االصطدام باإليديولوجيات الغيبية والدينية الرجعية 

، وأنا "حب الحكمة" ائمة، هكذا اقترح ماركس مسألة نفي الفلسفة بمعناها القديموال يتراجع أمام االصطدام بالسلطات الق
اتوافق كليا مع موقفه ضد عزل الفلسفة عن النشاط العملي  -ماركس كتلميذ ل -بالطبع أحب الحكمة والمعرفة، لكنني 

وني االمبريالي جنبا الى جنب من أجل التغيير المتمثل في اهدافنا التي تتلخص في النضال التحرري ضد العدو الصهي
عبر المعارك االيديولوجية ضد القوى الرجعية (في اطار الصراع الطبقي ) مع النضال الديمقراطي السياسي والفكري 

والرأسمالية الرثة عموما وضد االيديولوجيات الدينية التي تفرض نفسها بأفكار سياسية باسم االسالم السياسي ال هم  لها 
 .عي شعوبنا العربية عموما وشعبنا الفلسطيني خصوصا في معاركه من أجل المستقبلسوى تزييف و 

بناء على ذلك أقول بوضوح الشيء يمنعنا أن نربط ممارستنا في النقد السياسي وفي صراعنا وتناقضنا الرئيسي التناحري 
لعدو الطبقي المتمثل في القوى مع العدو الصهيوني االمبريالي من جهة، وصراعنا وتناقضنا الرئيسي السياسي مع ا

 -غازي الصوراني .)الليبرالية الرثة المستسلمة عموما وقوى وحركات اإلسالمي السياسي الرجعية الظالمية خصوصا 
 ( مخطوطة لم تنشر بعد -عرض مختصر للفلسفة وتطور الفكر البشري منذ االغريق حتى القرن الحادي والعشرين 

 
*************************************************************** 

22/02/2105 
عرض مختصر للفلسفة وتطور الفكر البشري -غازي الصوراني ) مدخل الى الخطوط الكبرى لتاريخ الفلسفة

  : (مخطوطة لم تنشر بعد -منذ االغريق حتى القرن الحادي والعشرين 
  : يمكن أن نقسم تاريخ الفلسفة إلى العصور اآلتية

 .(م.ق 622 –م .ق655ولد عام )ويمتد من القرن السادس قبل الميالد وحتى وفاة أرسطو : العصر اإلغريقي ( أ)
م ، وفي هذا 411 –م .ق 622الذي يمتد من وفاة أرسطو حتى نهاية األفلوطينية المحدثة : العصر الهليني (  ب)

وقد انصب جل اهتمام ... وأبيقور وزينون وأفلوطين، الرجعية وفلسفة بيرون( المدرسية) العصر سادت الفلسفة السكوالئية
 .الفلسفة في هذه الفترة على المسائل األخالقية والعمليةالميتافيزيقية

وقد . في القرن الخامس وحتى القرن الخامس عشر 561-645ويبدأ من القديس أوغسطين : العصر الوسيط(  ت)
ر السيطرة المطلقة للكنيسة في هذه المرحلة ، التي بدأت في التراجع انشغلت الفلسفة في هذا العصر بالمسائل الدينية عب

الذي هاجم الهوتيي عصره، وحاول المزج بين الدين والعلم ( 0252 - 0221)ومن ثم اليقظة على يد روجر بيكون 
( 5504-0556)والعمل ، ويعتبر رائد العلم التجريبي الحديث ، ثم تواصلت يقظة أوروبا على يد مارتن لوثر 

-0455) وجوردانو برونو( 0425 - 0555)وميكافيللي ( 0552 - 0455)وجاليليو ( 0462-0556)وكوبرنيكس
( 0165-551)وابن سينا ( 541-551)والفارابي ( 555-511)ويعتبر فالسفة اإلسالم ابتداء من الكندي (...0511

 .رافدا  من روافد هذا العصر( 0055-0025) وانتهاء بابن رشد
النهضة وتطور الفلسفة األوروبية والتنوير حتى نهاية القرن الثامن عشر والدة هذا العصر لم تكن عملية  عصر(  ث)

سهلة، قرون من المعاناة وتحوالت ثورية في االقتصاد والتجارة والزراعة والمدن كانت بمثابة التجسيد لفكر النهضة 
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-0455)ورينيه ديكارت (0525-0450)يس بيكون أبرز فالسفة هذا العصر فرنس...واإلصالح الديني والتنوير
-0562)وجون لوك(0555-0562)وباروخ سبينوزا(0505-0555)واليبنتز (0555-0455)وتوماس هوبز(0541
( م0555 –م 0555)وفرانسوا فولتير ( 0544-0555)شارل مونتسكيو : ثم فالسفة التنوير الفرنسي من أبرزهم (0515

واخيرا الفلسفة االلمانية وأبرز فالسفتها (.. 0555 - 0506) ديني ديدرو و ( 0555 – 0502)وجان جاك روسو 
-0515)ولودفيج فيورباخ(  0560 - 0551)وجورج ويلهلم فريدريك هيجل ( 0515 - 0525) عمانويل كانط 

0552). 
هو القرن الذي تميز إلى جانب هؤالء، برز العديد من الفالسفة في ألمانيا وأوروبا وأمريكا ، في القرن التاسع عشر ، و 

 0556 – 0505ماركس )باالنصراف إلى الواقع المحسوس ذاته تحت تأثير العلم الطبيعي، وظهور الفلسفة الماركسية 
التي توصلت إلى النتيجة القائلة بحتمية الثورة االجتماعية وضرورة توحيد حركة )  0554-0521وزميله فريدريش إنغلس

 .الطبقة العاملة
العالم عنده ارادة القوة ، ثم أوجست كونت ( 0551-0555)الفيلسوف شوبنهور ( 05)فة هذا القرن ومن أبرز فالس

من مؤسسي المذهب الوضعي ، ( 0516-0521)وهو مؤسس الفلسفة الوضعية ، ثم هربرت سبنسر ( 0555-0545)
 .( 0511 – 0555) دريك نيتشه وموضوعه البرهنة على الطبيعة األبدية للرأسمالية، ثم الفيلسوف األكثر تشاؤما  فري

عصر التحليل المنطقي للغة الفلسفة والعلم على األكثر،  -حسب العديد من الفالسفة والمفكرين-أما القرن العشرين، فهو 
-0556)، ثم الفيلسوف جورج سنتيانا ( 0501-0552)وانتشار الفلسفة البرجماتية، ومن أهم فالسفتها وليم جيمس 

وهو مؤسس مدرسة شيكاغو الذرائعية ، ويعتبر من أهم المدافعين عن ( 0542-0545)ي ، ثم جون ديو ( 0542
  . الليبرالية البرجوازية والفردية وحرية السوق

وفي هذا القرن ، تكرست وانتشرت الفلسفة الوضعية المنطقية إلى جانب الفلسفتين الوجودية والماركسية في إطار الصراع 
شتراكي، والمعروف أن الفلسفة الوجودية انقسمت إلى الوجودية المؤمنة التي عبر عنها بين النظامين الرأسمالي واال

، والوجودية (0554-0556)، واأللماني كارل ياسبرز ( 0544-0506)الفيلسوف الدانمركي سورين كيركجورد 
ة القرن العشرين ، فقد ويعتبره البعض من أهم فالسف( 0555-0555)اإللحادية التي عبر عنها األلماني مارتن هيدجر 

أن يحدد عالقة الوجود باإلنسان إنطالقا  من اإلنسان ، فهو لم يعترف أبدا  إال " الوجود والزمان"حاول هيدجر في كتابه 
-0514)بالوجود كمصدر وحيد لكل الحقائق عبر اإلنسان بالطبع ، شاركه في فلسفته هذه، الفرنسي جان بول سارتر 

القرن عدد من الفالسفة الماديين الذين اسهموا في تطوير وتجديد ونقد الفلسفة الماركسية  ، وقد ظهر في هذا(0551
" 0556-0554"ماكس يوركهيمر )والتجربة السوفياتية، من ابرزهم مدرسة فرنكفورت أصحاب النظرية النقدية للماركسية 

وجورج ( . وغيرهم"... 0551-0511"وأريك فروم " 0555-0555"وهربرت ماركيوزة " 0555-0516"وتيودور أدورنو 
-0505)ولوي ألتوسير ( 2100 -0525)وبول باران ( 0565-0550)وأنطونيو جرامشي ( 0550-0554)لوكاتش 
وظهور الفلسفات البنيوية والتفكيكية وما يسمى بفلسفة ما بعد الحداثة والليبرالية (  -0525)ويورغن هابرماس ( 0551

وجاك ( 0555-0525)و ميشيل فوكو ( 0554-0525)مة ، ومن أبرزهم جيل دولوز الجديدة وصوال  إلى عصر العول
 .وغيرهم -2115) 0561)دريدا من مواليد الجزائر 

*************************************************************** 
22/02/2105 
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لعمال الشيوعي كلمة الرفيق غازي الصوراني بمناسبة افتتاح المؤتمر العلني األول لحزب ا
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ، النهج الديمقراطي )، بمشاركة األحزاب والقوى الماركسية العربية والعالمية  التونسي

التقدمي بالمغرب ، الحزب الشيوعي اللبناني ، الحزب الشيوعي الفرنسي ، شبيبة التحرير الشيوعي باليونان ، الحزب 
، الحزب المناهض للرأسمالية فرنسا ، المنظمة الشيوعية باليونان ، الحزب الشيوعي الماركسي اللينيني ألمانيا 

، الحزب الشيوعي لعمال الدنمارك ، ( توفان)، حزب العمل البلجيكي ، الحزب الشيوعي اإليراني ( أفريقيا/)البينيني
، مجموعة ( أمريكا الالتينية)باإلكوادور منظمة بناء الحزب الشيوعي لعمال ألمانيا ، الحزب الشيوعي الماركسي اللينيني 

، الحزب الشيوعي الثوري في بوركينا فاسو ، ( أفريقيا)األرضية الشيوعية بايطاليا ، الحزب الشيوعي الثوري بساحل العاج 
  . (حزب العمل التركي ، حزب العمال الشيوعي الفرنسي ، الحزب الشيوعي الماركسي اللينيني باسبانيا

*************************************************************** 
26/02/2105 

نظريا  -، التي يفترض  عندما تهترئ األطر السياسية الوطنية والقومية التقدمية والديمقراطية العربية
ق، أن تتصدر قيادة الجماهير، يصبح رصد آفاق النضال الجماهيري، وتلمس مشاكله ضربا  من الجهد الفردي القل -

ومهمة شائكة وصعبة، وخاصة في مرحلة مضطربة وصاخبة ومعقدة كالتي نعيشها اليوم في ظل هذه الحالة العربية غير 
المسبوقه من التبعية والتفكك واالنحطاط الرجعي السياسي واالجتماعي والثقافي التي عززت وكرست تزايد السيطرة 

 .المنظور االمبريالية الصهيونية على راهن شعوبنا ومستقبلها
*************************************************************** 

26/02/2105 
عندما تهترئ األطر السياسية الوطنية والديمقراطية العربية يصبح رصد آفاق النضال الجماهيري 

 . وتلمس مشاكله ضربًا من الجهد الفردي القلق
*************************************************************** 

26/02/2105 
، المنحاز النضال الديمقراطي، في إطار الصراع الطبقي االقتصادي والسياسي واالجتماعي والفكري 

للجماهير الفقيرة في مجتمعاتنا العربية ، يحتاج بالضرورة إلى توفر األسس واألطر السياسية واالجتماعية واالقتصادية 
التحتية للمجتمع ، ما يعني أن تطبيق هذه العملية في المدى المنظور ليس أمرا  سهال  بل هو أمر  والثقافية في قلب البنية

بالغ التعقيد ، ألن المعركة بين األفكار العقالنية الديمقراطية التقدمية الثورية واألفكار األصولية الرجعية لم تحسم بعد ، 
لصالح األفكاراليمينية األصولية السلفية  -بنسبة عالية-ون محسومة تكتكاد  -في اللحظة الراهنة بالتحديد–بل يبدو أنها 

في اطار حركات اإلسالم السياسي وشرائحها الطبقية من الرأسمالية الكومبرادورية والبورجوازية الرثة ، ولصالح االفكار 
الى جانب قوى ( لعسكرية والمدنية ا) اليمينية الليبرالية الرثة في اطار تحالف قوى الكومبرادور والبيروقراطية الحاكمة

لحاح شديدين ، أن تبادر اطراف وقوى حركات  الثورة المضادة بانواعها واشكالها في البلدان العربية ، ما يعني بوضوح وا 
التحرر الوطني الديمقراطي في فلسطين والوطن العربي عموما ، وفصائل وأحزاب اليسار الماركسي العربي خصوصا، 

اتها التنظيمية والفكرية والسياسية، صوب نهوض ذاتي وجماهيري، يمكنها من مجابهة تعقيدات الوضع الخروج من أزم
الطبقي لمصلحة الجماهير الفقيرة انطالقا من اسس ومفاهيم الثورة /الراهن وحسم الصراع الوطني والديمقراطي المطلبي 
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االجتماعيةالنقيضة لالمبريالية والصهيونية وكل اشكال الوطنية الديمقراطية وبرامجها السياسية التحررية الديمقرطيةو 
وباالستناد الى قناعة موضوعية راسخة ان المستقبل هو لكل من يناضل من اجل هذه الرؤية .. االستغالل واالستبداد 

والخضوع  اذ ال مستقبل لشعوبنا سوى هذه الرؤى مهما اشتد ظالم التخلف.. الديمقراطية المرتبطة بالعدالة االجتماعية 
 .والتطبيع واالنحطاط وادواته الطبقية في هذه اللحظة العابرة

*************************************************************** 
26/02/2105 

وفي عصر ، إلي غرف النوم' العالم' التي تنقل( العولمة) كيف يمكن في عصر السماوات المفتوحة
من خطر الفكر العلمي في أخطر القضايا التي ' العامة' أن يطالب البعض بحماية، حدوداكتساح ثورة المعلومات لكل ال

لممارسة ديكتاتورية فكرية وعقلية رثة ومتخلفة عشائرية ' الحماية' يتذرع باسم' الوصاية' إنه لألسف منطق. تمس حياتهم ؟
 .سياسية في مجتمعاتناوقبائلية ال تقل خطرا عن استبداد االنظمة الشمولية اوالديكتاتورية ال

*************************************************************** 
26/02/2105 

مع تفاقم االستبداد والتخلف والفقر، وغياب تأثير القوى الديمقراطية يبدو ان التراكمات الكمية في 
 .بالدنا تنتج كيفية استسالمية

*************************************************************** 
26/02/2105 

في غياب االحزاب الديمقراطية وتفاقم التخلف واالستغالل والقهر وكبت حرية العقل وحرية االنسان 
 ، يطفو على السطح االنتهازيون والمنافقون

*************************************************************** 
25/02/2105 

يعني الموت، وما دام العالم متطورًا فإن الوعي الذي يمتلك العالم نظريًا ومعرفيًا، الوعي المستقر 
 ينبغي أن يتطور وأن يخضع لتجديد دائم

*************************************************************** 
25/02/2105 

يحتاج إلى توفر األطر النضال الديمقراطي في إطار الصراع الطبقي المنحاز للجماهير الفقيرة 
 . اليسارية في قلب البنية التحتية للمجتمع

*************************************************************** 
25/02/2105 
أهمية  -فيما اعتقد –هنا تتبدى...ايمكن ربط السياسة بالتاريخ دون تفاعل العقل مع العاطفة ل

معا  ، إنهما بمثابة الدافعية الداخلية التي تكفل تطوير ( العقل) المرتبط بالعاطفة والوعي تأثيرااللتزام واالنتماء التنظيمي
الوضع الذاتي المترهل في فصائل واحزاب اليسار العربي ، وانتقاله من حالة المتلقي إلى حالة الفعل والتغيير بحماس 

ى التفكير بالحاضر الفعلي بشكل متماسك وموحد واندفاع عقالني وعاطفي متواصل ، ذلك إن قيادة جمهور من البشر ال
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لحقيقة جديدة تبقى ملكا  لمجموعات صغيرة من " صفة فلسفية"فلسفي أكثر أهمية من العثور على جزء من "هي فعل 
 .المفكرين ،إن السياسة هنا تتحول الى فلسفة والفلسفة الى سياسة

*************************************************************** 
25/02/2105 

 ...اصدقائي ورفاقي المسيحيين في فلسطين والوطن العربي..معايدة إلى أهلي 

آمال ان نحتفل بكل اعيادنا القادمة في  -التي هي اعيادنا  -أتقدم اليكم جميعا غربيين وشرقيين، بالتهنئة بأعيادكم 
في ظالل مجتمع .. تعصب والطائفية واالنغالق الدينيمجتمعات حرة وديمقراطية ، بعيدا  عن كل أشكال ومظاهر ال

وكل عام ....إلخ ... ديمقراطي موحد يحكمه مفهوم المواطنة الذي يتساوى فيه المسيحي والمسلم والعلماني وغير المتدين 
 وانتم بالف خيرومحبة

*************************************************************** 
24/02/2105 
يدة إلى أهلي المسيحيين غربيين وشرقيين، بالتهنئة آمال ان نحتفل بكل اعيادنا القادمة في معا

 مجتمعات حرة وديمقراطية
*************************************************************** 

24/02/2105 
لمحكمه في مناسبة مرور عشر سنوات على اصدار ا... رسالة الى رفيقي القائد احمد سعدات

 ..... الصهيونيه حكما بالسجن ثالثين عاما بحقه

 .أبو غسان..صديقي ورفيقي المناضل الوطني الجبهاوي المثقف الماركسي القائد الباسل الصامد أحمد سعدات 
وع تحل ذكرى اعتقالك وهذا الزمن العربي الرسمي الصامت  الباهت مازال محكوما بأفكار الظالم والتخّلف والتبعية والخض

ثة والهبوط السياسي االنتهازي   .. باسم الواقعية الر 
تحدى بصمودك وبسالتك في مجابهة السجان الصهيوني تظل نبراسا مضيئا تتحدى ظالم المرحلة وهبوطها بمثل ما ت

 .بشاعة االنقسام والصراع على السلطة والمصالح الفئوية بين فريقي اليمين الوطني والديني
ُغر  الوطن ، لكن لم ولن ت صُغر أحالم األحرار و أحالم الّثوار ... ال رفيقي المناضل المث ُغر ت  كل األشياء وص  لقد ص 
تستلهم من صمودك وكل الرفاق واالخوة االسرى مزيدا من القوة والنضال من أجل إنهاء االنقسام .. التي ستظل كبيرة 

رته الثورية حتى تحقيق األهداف التي استشهد من أجلها واستعادة روح شعبنا ووحدته الوطنية التعددية واستنهاض مسي
  .وُسجنت  ورفاقك واخوانك من أجلها.. اآلالف 

لكن تحديك للسجان الصهيوني يعزز في كل رفيق من رفاقك اآلمال .. نعم لقد ك ُبرت  مع السجن وفيه .. رفيقي أحمد 
  ..اجل والدة اآلمال العظيمة التي تكبر من رحم المعاناة و والتضحيات واآلالم العظيمة من

ال أبالغ إذا قلت . إنني أراك  اليوم أنشودة  للنضال ، ومثاال  وقدوة  للرفاق ونغمة حب  دافئة في سيمفونية جبهتنا الشعبية 
أننا ورفاقك نتذكرك مع كل تضحية وفي كل مناسبة ومع كل معاناة أسير ، ونعاهدك وكل اسرانا البواسل ان تظل 

 .فا لن نحيد عنهحريتكم هد
*************************************************************** 
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25/02/2105 
 كيف افهم العلمانية ؟

هي صمام االمان للديمقراطية والعكس صحيح، فهي تعني على  –ولكثيرين من رفاقي واصدقائي  –العلمانية بالنسبة لي 
، تحرير العقل من المسبقات، والمطلقات، وتحرير الفكر من كل األوهام صعيد النضال الوطني الديمقراطيوالمجتمعي 

والخرافات وكل مظاهر ورواسب التخلف، وتحرير اإلنسان من العبودية واالستبداد واالستغالل، العلمانية ليست ضد 
تاريخية او صيرورة تقدم الدين، لكنها ضد الوثنية الدينية وضد سلطة رجال الدين وتدخلهم في حياة االنسان، إنها عملية 

ا  مشتقة من العالم الدنيوي أو عالم البشر الذي يصنعون تاريخهم بأنفسهم، وهي بذلك في التاريخ والمعرفة، فالعلمانية لغوي
تقيم سلطة العقل والمنطق، وتعلن نسبية الحقيقة وتاريخيتها وتغيرها، وذلك هو جوهر الديمقراطية والتنوير وحرية الرأي 

د والعقالنية والعلم والتطور والنهضةوالتقدم والتحرر السياسي االجتماعي واالقتصادي كعناوين تجسد جوهر الحداثة والمعتق
المطلوبة في مجابهة وتجاوز هذه المرحلة الظالمية من تطور شعوبنا ، لذلك يتجلى وعي جوهر الحداثة وحركتها 

عالمي عموما ، ووعي النظرية الماركسية في سيرورة تطورها وتجددها الالنهائية انطالقا من وعي التراث الفكري التقدمي ال
مهمة رئيسية من مهمات احزاب وفصائل اليسار العربي في مجابهة مظاهر التبعية والتخلف واالستبداد والقهر 
الشعبية  واالستغالل الطبقي في موازاة النضال ضد الوجود االمبريالي الصهيوني على طريق التحرر والنهوض والثورة

  .الديمقراطية بافاقها االشتراكية
*************************************************************** 

25/02/2105 
العلمانية لغويًا مشتقة من عالم البشر الذين يصنعون تاريخهم بأنفسهم، وهي بذلك تقيم سلطة 

 .العقل والمنطق وتعلن نسبية الحقيقة وتغيرها
*************************************************************** 

25/02/2105 
وبين  -في احزاب وفصائل اليسار العربي  -أما وقد مضى وقت طويل بين اإلقرار بحال األزمة

، ولم نتقدم هذه االحزاب على طريق حل األزمة، فإن ذلك يؤشر على عدم نضج الوعي اللحظة التي نعيشها اآلن
علمي المادي الجدلي أوال، وعدم نضج الوعي بتفاصيل الواقع المعاش ثانيا، واستمرار تغييب الوعي العميق المعرفي ال

 .بالديمقراطية ثالثا
في مثل هذه األوضاع يكون من الطبيعي انتشار أحزاب وتيارات اليمين الليبرالي الرث وحركات اإلسالم السياسي بصور 

في أحزاب  -عاصر، بسبب استمرار تخلف أو عدم نضوج أو توفر األوضاع الذاتية غير مسبوقة في تاريخنا الحديث والم
الطبقي، رغم أن األزمة نفسها قد نضجت /القادرة على تقديم الحلول المناسبة لألزمة ببعديها المعرفي والمجتمعي -اليسار

 .شاملة أزمة بنيوية -أو انها أصبحت فعال  -كفاية وأصبحت تراكماتها تنذر إلى أن تصبح 
*************************************************************** 

25/02/2105 
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دون اقرار الديمقراطية وحرية الفرد أو ( داخل المجتمع او داخل الحزب)إن تأسيس ثقافة الحوار 
لعالم متطورا  فإن الوعي فالوعي المستقر يعني الموت، وما دام ا. النسبي لألنا أو الذات، هو حوار مستحيل االستقالل

 .الذي يمتلك العالم نظريا ، معرفيا ، ينبغي أن يتطور، أن يخضع لتجديد دائم
*************************************************************** 

25/02/2105 
يًا، الوعي المستقر يعني الموت، وما دام العاَلم متطورًا فإن الوعي الذي نمتلكه نظريا أو معرف

 .ينبغي أن يتطور، أن يخضع لتجديد دائم
*************************************************************** 

25/02/2105 
كل التقدير واالحترام والتضامن مع الصحفية المتميزة بجرأتها وحسها الوطني هاجر محمد حرب 

 .فكم يحتاج العمل الصحفي ألدوات جرأة هاجر..
*************************************************************** 

25/02/2105 
نحن بحاجة الى احترام رأي اآلخر لنكتشف ما يجمع بين كل وجهتي نظر مختلفتين ال أن نركز 

 .على اختالفهما فيعلن الطرفان استحالة الحوار
*************************************************************** 

25/02/2105 
، مشروط تخطي األزمة التي تعاني منها القوى الديمقراطية الفلسطينية عموما واليسارية خصوصا

بقدرتها على إعادة بناء ذاتها، وفق استحقاقات البديل الوطني الديمقراطي، واالنتقال بالعملية من المستوى الفصائلي 
مي المحدود إلى مستوى فهمها كعملية بنائية ترتقي عبرها الضيق إلى المستوى الوطني الشامل، ومن المستوى التنظي

القوى الديمقراطية أو التيار الديمقراطي من مستوى الفعل المحدود لبعض القوى السياسية والشخصيات االجتماعية إلى 
 وطني الديمقراطيمستوى الحالة الديمقراطية الشاملة لعموم الشعب الفلسطيني، التي بدونها يستحيل ترجمة مفهوم البديل ال

. 
*************************************************************** 

25/02/2105 
هذه دعوة الى فصائل واحزاب ...على طريق انتشالها من عزلتها واستعادة مصداقيتها وتأثيرها 

اجتماعية /تنموية/تعاونية / /صحية/زراعية) للمبادرة الى تأسيس منظمات أهلية اليسار في فلسطين والوطن العربي
منبثقة من قلب الجماهير الشعبية الفقيرة تعتمد في تمويلها على اشتراك ( الخ...نسوية/ شبابية/ قانونية وحقوقية/ ثقافية/ 

آالف االعضاء المنتسبين اليها عبر اشتراك سنوي وعبر تبرعات االعضاء واالصدقاء من العرب واالجانب ممن يوافقون 
بعيدا عن مظاهر )نما اية شروط مسبقة وثوابتنا الوطنية ضد التحالف االمبريالي الصهيوني الرجعي ، ودو  على اهدافنا

، وبذلك نحقق هدف المشاركة األهلية الديمقراطية الواسعة من قلب ( البذخ والفنادق والمكاتب الفخمة والرواتب المريبة
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جمعياتها العامة التي /د عبر منظمات شعبية جماهيرية وهيئاتهاالنضال والصراع الطبقي ضد أنظمة االستغالل واالستبدا
-01التي يتم تشكيلها حسب المقاس من   NGO,sتضم االف االعضاء بدال من الهيئات العامة الحالية في منظمات

لتي عضو موافقين سلفا على المخطط دون أي اعتبار لتطبيق مفهوم وآليات الديمقراطية او الشفافية والمحاسبة ا 21
 يتشدقون بها في الفنادق والندوات المدفوعة االجر من الممول االمريكي او االوروبي او الياباني ؟؟؟؟؟؟؟؟

*************************************************************** 
25/02/2105 

 وافالطون المدافع عن مصالح االسياد..السوفسطائيين المناضلين ضد القهر واالستعباد 
دروس وعبرمن تاريخ الفكر اليوناني للمقارنة مع اوضاعنا العربية ..واستغاللهم وقهرهم لجماهير العبيد والفقراء

 ...المحكومة ألبشع مظاهر االستبداد والقهر
 : المثل األعلى السفسطائي

 . حركة السفسطائيةلم يحدث في تاريخ الفكر الفلسفي أن طمست معالم حركة فلسفية، وشوهت أفكارها، مثلما حدث لل
لكن ذلك لم يكن باألمر الذي يدعو إلى االستغراب، فالسفسطائية لم تكن مجرد حركة فلسفية يقتصر هدفها على تفسير 
نما كانت قبل كل شيء حركة صاحبة قضية، ومناضلة، وداعية إلى تغيير أسس القهر االنساني، وما  العالم فحسب، وا 

  . لناس وتقاليدهم وعقائدهم التي تحول دون ارتقائهم العقلي والبدني على السواءيترتب على ذلك من تغيير في قيم ا
وحقيقة األمر ان السفسطائية كانت أول وأعنف حركة تحد ألشرس تشكيلة اجتماعية امعانا في تكريس عبودية االنسان، 

ودية التي كانت تشكل طابع الحياة وسلبه قوى تفتحه وابداعه التي يكون بها وحدها انسانا  بحق، أعني التشكيلة العب
  . م.االجتماعية اليونانية في القرن السادس ومطلع القرن الخامس ق

لكن خصوم السفسطائيين ، من القوى المستفيدة من تكريس تلك العبودية، لم يلقوا أسلحتهم حين كانت االفكار 
نما كانوا يتحينون الفرص لالج هاز على السفسطائيين، واقتالع جذورهم من أعماق السفسطائية تلقي رواجا  كبيرا  ، وا 

  .الحياة اليونانية
لى األبد، ( م.ق)وقد تحقق لهم ذلك في أواخر القرن الخامس  ، فأفل نجم الحركة السفسطائية منذ ذلك التاريخ وا 

جديف ، وأصبحت االجيال فيما بعد ال تعرف عن مفكريها أي شيء سوى ما كان خصومهم يلفقونه عليهم من تهم ت
  .كواحد من أخطر أولئك الخصوم" أفالطون"وأخص بالذكر 

نما لتشويه أفكارها، وجعلها موضع احتقار الناس  فقد وظف كامل عبقريته ليس لطمس معالم تلك الحركة حسب، وا 
وعارا  ، أصبح فيا بعد، سبة ، " سفسطائية"إذ أن لفظ . وقد أفلح في تحقيق تلك المهمة بنجاح منقطع النظير. وتندرهم

  .ومصدرا  للتهكم والسخرية في نظر البشرية حتى عهدنا هذا ، اللهم إال في حاالت نادرة
م ، .ولتوضيح ما مر ذكره، دعنا نقف على طبيعة الوضع االجتماعي الذي كان سائدا  في اليونان في القرن الخامس ق

بوصفها حركة فكرية اجتماعية سياسية، تحتل  لكي نتبين كيف أن السفسطائية كانت استجابة دقيقة لروح ذلك العصر
قضية تحرير االنسان وارتقائه مركز القلب في فلسفتها، وان السفسطائيين كانوا أصحاب قضية ومناضلين، ولم يكونوا أبدا  

مجرد مجموعة أفراد منحرفين ودجالين، وال هم لهم سوى جمع المال ، وتحطيم القيم، ونشر الرذيلة كما يقول لنا 
  .الطونأف

لقد كان جميع االرقاء والنساء والعمال والمستوطنين الغرباء وعدد كبير من التجار الصغار وأصحاب الحرف، محرومين 
  .ن الحقوق السياسية في المجتمع اليوناني في القرن السادس ومطلع الخامس
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ربعمائة ألفا ، مقابل مائة ألف من تقول بعض االحصائات ان عدد العبيد وحدهم، من بين تلك القوى المذكورة ، كان أ
  .المواطنين االحرار

نما كانوا مقسمين تسيما  غير دقيق إلى  أما من كانت لهم مثل تلك الحقوق، فلم يكونوا يجتمعون في احزاب سياسية، وا 
ميل إلى توسيع ، على أساس ال(حكم القاعدة العريضة من االحرار)، وأنصار الديمقراطية (حكم القلة)أنصار األوليجاركية 

  .الحقوق السياسية أو تضييقها
 .والواقع إن أنشط االعضاء في كلتا الجماعتين كانوا ينتظمون في نواد كانت تسمى مجتمعات الرفقاء

وقد كان أعضاؤه متضامنين ويساعدون بعضهم البعض في . وكان النادي األوليجاركي أقوى النوادي في تلك الفترة
ونية، وتربطهم بعضهم ببعض رابطة العداوة المشتركة الشديدة للطبقات الدنيا، التي كانت تنافس الشؤون السياسية والقان

وهي الطبقة التي . طبقتهم المؤلفة من االشراف كبار مالكي األرض، وبعض التجار أصحاب رؤوس االموال الكبيرة
  .كانت تحكم أثينا بقبضة من حديد في القرن السادس وأوائل القرن الخامس

أما في الجانب اآلخر ، فقد كان يقف النادي الديمقراطي الذي كان يضم في عضويته ذوي االمالك الصغيرة، وصغار 
  .التجار والحرفيين ، واالجراء، والبحارة الذين يعملون على ظهور السفن التجارية وسفن االسطول االثيني

لى مصاف قيادتهم رجاال  من دابغي الجلود، وبائعي وقد كان هؤالء يبغضون ترف االغنياء وامتيازاتهم، ويرفعون إ
  .االغنام، وبائعي حبال السفن، وصانعي القيثارات

وانتزاع السلطة منهم، خاصة بعدما أسرفوا كثيرا  في اضطهاد . وكانوا يتحينون الفرص لالنقضاض على األوليجاركيين
  .الناس واستغاللهم واذاللهم

. حركة السفسطائية مستجيبة لروح العصر، ومعبرة عن تطلعات القوى الديمقراطية الجديدةوفي تلك الفترة بالذات ظهرت ال
على هذا األساس نقول، إن السفسطائيين كانوا أصحاب قضية، وحملة رسالة تحررية ، ومناضلين، ال سيما وأن معظمهم 

ر في صياغة أسس النظام الجديد، فقد وكان لهم دور كبي. كانوا قادة أو أعضاء فاعلين في الحزب الديمقراطي المذكور
كان " هيبياس"كما ان . مهمة وضع دستور للبالد ومسائل تشريعية أخرى" بروتاغوراس"أوكلت إلى واحد من أهم مفكريهم 
  .فقد قتل في مؤامرة سياسية دبرها له خصومه. وقد دفع حياته ثمنا  لموقفه. من أشهر قادة الحزب الديمقراطي

ئيين كانوا خطباء، وهذه مسألة اقتضتها طبيعة المرحلة الجديدة التي أشرنا إليها، لكنهم لم يكونوا صحيح أن السفسطا
 .يبيعون أنفسهم لن يدفع أكثر كما صورهم أفالطون

فقد كانت لديهم فلسفة متكاملة شملت كل ميادين الحياة االنسانية، من نظرية معرفة وأخالق واجتماع وسياسة، ومسائل 
واالخطر من ذلك أنهم كانوا أول من بحث في االنسان، من حيث موقعه في الكون، وطريقة تكونه، . بشريةالطبيعة ال

ولذلك ال نجانب الصواب إن قلنا إنهم هم ، . وغير ذلك.. وطبيعة قواه، ووسائل ارتقائه، وعالقته باآللهة والمجتمع والدولة
 ( حامد خليل.د -مشكالت فلسفية : المرجع . ) ألرض، أول من أنزل الفلسفة من السماء إلى ا"سقراط"وليس 
 

*************************************************************** 
25/02/2105 

آمل المعذرة على هذه الورقة المطولة عن التنويرالفرنسي والفلسفة ...رفاقي واصدقائي االعزاء 
.  05العقل والتقدم الذي عاشته اوروبا منذ اواخر القرن  –عصر التنوير -: األلمانية في القرن الثامن عشر

وليس من السهل ..لم تدخل عصر الحداثة بعد 06أنشرها للمقارنة مع اوضاع بلداننا التي ما زالت اسيرة لتخلف القرن 
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 .....عليها دخوله في ظل انظمة وطغم االستبداد واالستغالل المهيمنة
 :التحديث والعلم

من القرن السابع عشر أثرت بريطانيا بقوة على النقاش السياسي، غير أن الذي حصل هو أن النقاش في النصف األخير 
نشاط محلي داخلي  –حصل بعد تأسيس الملكية الدستورية، وصارت الطاقة تصرف على النشاط السياسي الواقعي 

 .لإلصالحات السياسية، ونشاط خارجي بغية بناء اإلمبراطورية
من القرن الثامن عشر اندلع لهيب النقاش السياسي في فرنسا، واتسمت النظرية السياسية في القرن وفي النصف األول 

 .الثامن عشر بمقدار كبير بتميز فالسفة عصر التنوير الفرنسيين
ُحل  المجلس القومي وتحول : ترسخت أسس الملكية المطلقة في فرنسا( 0504 – 0565)وفي عهد لويس الرابع عشر 

لى حاشية الملك، وصار الحكم مركزيا  النبالء   .بمقدار واسع إلى موظفين مدنيين وا 
غير أن الصعوبات السياسية باغتت لويس الرابع عشر وأخافته في أواخر حكمه، وفي ذلك الوقت نشأ النقاش السياسي 

  .في فرنسا، عندما حصل رد فعل من الشعب ضد سوء إدارة الحكم
لعدم فعاليته الكافية وعدم عقالنيته، غير أن هؤالء النقاد لم يطالبوا بشكل حكم آخر، فقد  وقد انتقد الناس الحكم المطلق

 . أرادوا ملكية مطلقة وفعالة وأكثر تنورا  
 ."تصمد أمام النقد"وفي ذلك الزمن، لم يكن في فرنسا مؤسسات قابلة للحياة نشأت قبل الملكية المطلقة يمكنها أن 

اعتدال وزيادة فعالية الحكم بواسطة مساعدة مؤسسات تمثيلية مثل البرلمان البريطاني،  لذا، كان يصعب الحصول على
 . باندالع الثورة الفرنسية 0555وقد حصل هذا الثوران في عام . فكان البد من أن ياتي التغيير عن طريق ثوران سياسي

الية، وكانت المثل العليا هي مثل الفيلسوف لوك استورد الفرنسيون في بداية القرن الثامن عشر أفكارا  بريطانية بنسبة ع
 . الليبرالية الجديدة والعلم الجديد –والعالم نيوتن 

 . واتخذ مفكرو عصر التنوير الفرنسيون شكل الحكم البريطاني نموذجا  لهم
 ."المعجبون بما هو إنجليزي " (Anglophiles)وكان أفراد النخبة الفكرية الفرنسية أنجلوفايلز

 .ار فولتير بريطانيا في العشرينيات من القرن الثامن عشر، ومونتسكيو في الثالثينيات من القرن ذاتهوقد ز 
فقد سبق أن تأسست جمعيات : وهكذا، كان عصر التنوير في القرن الثامن عشر ذا صلة بتغيرات اجتماعية وبتقدم علمي

 . ن السابع عشرعلمية مهمة، مثل الجمعية الملكية في بريطانيا قبل منتصف القر 
ونشرت مجموعات كبيرة من . كما ظهرت إلى الوجود، في الوقت ذاته، مجالت علمية ، ومطبوعات أخرى تعزز التنوير

 .( مثل دائرة المعارف الفرنسية)الكتابات التي تناولت جميع مظاهر المعرفة في ذلك الزمان 
 . الجامعات األلمانية في نهاية تلك الفترةوماثل ذلك تحديث للجامعات طوال القرن الثامن عشر، وبخاصة 

وباقتراب القرن العشرين ازدادت قوة انتشار العلم في . وباقتراب القرن من نهايته ظهر عصر فكري جديد إلى الوجود
نما شمل األفكار والمواقف –المجتمع   .ولم يقتصر ذلك على مؤسسات األعمال االقتصادية واإلدارة، وا 

 .القوى المضادة والمتغيرة على الدوام ، والكثيرة، فقد تابع برنامج التنوير تقدمه وعلى الرغم من وجود
كان منشأ النقاش السياسي في فرنسا خالل القرن الثامن عشر في الصالونات األدبية للطبقة الوسطىة المقيمة في المدن، 

  .ففي ذلك المكان األنيق، تمازجت السياسة والفلسفة واألدب بسهولة
أيضا  عمل الفكر السياسي البريطاني الذي كان في ذلك الوقت محافظا  في بريطانيا نفسها، كنقد لمجتمع يعيش في  وهنا،

 . ظل الملكية المطلقة في فرنسا
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وهكذا، خدمت فكرة الحق الطبيعي الذي هو فوق الملك، والذي عين للفرد حقوقا  ال يمكن خرقها، االستقرار والمحافظة 
 . بريطانيااالجتماعية، في 

غير أن هذه الفكرة عملت في سياق الحكم المطلق الفرنسي، كنقد للنظام ، وفي حين كان الكالم عن مثل هذه الحقوق ذا 
  .فإنها صارت مجردة وفكرية وبعيدة عن الواقع في الوضع الفرنسي –ألنها وجدت هناك  –معنى، في بريطانيا 

سان من غير أن تكون لهم الخبرة السياسية العملية التي للبريطانيين، وبدت وقد استورد الفرنسيون تصور لوك لحقوق اإلن
فكرة حقوق اإلنسان في الوقت ذاته متطرفة، أي شكلت هجوما  على النظام الملكي المطلق، وبدت فكرية مجردة، ليس لها 

 .أساس سياسي صلب
 .فرنسا كانت أكثر تناقضا  مما هي في بريطانياوارتبطت النبرة المرة أيضا  بالواقع المفيد أن الفروق الطبقية في 

فقد كان رجال الدين يملكون خمس األرض، ولهم امتيازات ، وكان للنبالء امتيازات أيضا ، على الرغم من أن قوتهم 
 .السياسية كانت قد تدنت

: ألقوياء يشعرون أنهم الثقلوفي الوقت نفسه، كان نفوذ البورجوازية أكبر مما هو في بريطانيا، وكان التجار الفرنسيون ا
 .إذ كان النبالء والكهنة طفيليين وذوي امتيازات ، وباتت سلطة الملك غير فاعلة

فظهر النقاد القادة من صفوف البورجوازية العليا تلك، وأصبح الصراع األيديولوجي بين فكرة حقوق اإلنسان والليبرالية 
 .التقليدية للنبالءفي مواجهة الملكية المطلقة واالمتيازات ( لوك)

على تضاد مع الدين وسلطة الكهنة، ووضع فالسفة عصر التنوير العقل ( نيوتن)وفضال  عن ذلك، كان العلم الطبيعي 
 .وأملوا بواسطة العقل أن يحققوا السعادة والتقدم في الصراع ضد االمتيازات والجهل. في مواجهة التقليد

فهناك ثقة متيقظة في العقل وفي : ل التقدمي داخل الطبقة الوسطى المتوسعةوهكذا، تميزت حقبة عصر التنوير بالتفاؤ 
 . كان هناك مذهب خالص مدني، حل فيه العقل محل اإلنجيل. اإلنسان

 . وبعون من العقل صار بإمكان اإلنسان أن يكشف الجوهر الداخلي للواقع ويحقق التقدم المادي
  .لطة التي ال أساس لها، وعن الوصاية الالهوتيةوسيستقل اإلنسان تدريجيا ، ويستغني عن الس

 . وصار اإللحاد زي العصر. لقد تحرر الفكر ألن اإلنسان شعر أنه حاكم نفسه، وأنه مستقل عن الوحي والتقليد
غير أنه سرعان ما تبين أن تحقيق التقدم المتوقع أصعب مما ظن فالسفة عصر التنوير الفرنسيين، في القرن الثامن 

 . عشر
قد يؤدي إلى تقدم مادي عظيم، لكن ( العلم)صحيح أن فالسفة عصر التنوير كانوا محقين عندما زعموا أن العقل 

لى حد بعيد ، فقد شمل في ما شمل المعرفة المنطقية والتجريبية  الحسية والفلسفية والرؤية  –مفهومهم للعقل كان مبهما ، وا 
 . السياسية الموجودة في سبيل تحقيق هذا التقدمالوصفية والمعارية، من غير اعتبار للصعوبات 

 : في ما يأتي عرض مبسط لعناصر فلسفة عصر التنوير األساسية
ويمكن لإلنسان وحده أن .غاية اإلنسان السعادة في هذا العالم، وليس النعيم في العالم اآلتي . اإلنسانية خير بالطبيعة
 .( المعرفة قوة)يحقق تلك الغاية بالعلم 

 . العقبات في سبيل الوصول إلى تلك الغاية هي الجهل والخرافة والتعصب وأعظم
 .(ال ثورة)وللتغلب على هذه العقبات، نحتاج تنويرا  

 . لذلك، عبر التنوير، سيتقدم العالم إلى األمام. وبالتنوير، تزيد أخالق اإلنسان بطريقة أوتوماتيكية
 :فضال  عن ذلك، يمكننا أن نصوغ النقاط اآلتية
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 .( وليس الخبير وحده، أي ذو االميتاز)العقل في حوزة الجميع  .1
 .(ضد االمتيازات وضد االستبداد)القانون الطبيعي يضمن حقوق الفرد  .2
 . النظرية األخالقية عند المتنور ذي المصلحة الذاتية تقتضي بأن تنشد األفضل ألنفسنا .3
فصراعنا لمصلحتنا الخاصة يسهم في سعادة كل : المصالح الذاتية ومن الوجهة السوسيولوجية، هناك انسجام بين  .4

 . إنسان
رأسمالية خاصة محمية من الدولة قوميا  ، وتحمي )الدولة المثالية تؤمن حقوق الملكية والحرية الفردية ، وهي فعالة  .5

: ترجمة –تاريخ الفكر الغربي  –لجي غنار سكيربك و نلز غي: المرجع (. ............) اإلنتاج القومي واالستعمار دوليا  
 -(2102( ابريل)الطبعة األولى ، بيروت، نيسان  –مركز دراسات الوحدة العربية  –حيدر حاج إسماعيل .د

*************************************************************** 
25/02/2105 

  :عرض مبسط لعناصر فلسفة عصر التنوير األساسية

ويمكن لإلنسان وحده أن .غاية اإلنسان السعادة في هذا العالم، وليس النعيم في العالم اآلتي . ة خير بالطبيعةاإلنساني
 .( المعرفة قوة)يحقق تلك الغاية بالعلم 

 . وأعظم العقبات في سبيل الوصول إلى تلك الغاية هي الجهل والخرافة والتعصب
  .وللتغلب على هذه العقبات، نحتاج تنويرا  

*************************************************************** 
25/02/2105 

، من خالل ال يكون العقل عقالنية، وال ُيجسَّد في السلوك، إال إذا انطلقنا من الفعل وخضعنا لمنطقه
تحديدا  التي تتمظهر  عملية التجريد والتوضيح والتعقيل، لكي نتمكن من استبدال المنطق الموروث أو سلبياته المعرفية

وتتجلى منذ القرن الثالث عشر الى يومنا هذا حيث تعيش المجتمعات العربية حالة من المراوحة الفكرية على تراث 
خاصة )الغزالي وابن تيمية وابن القيم الجوزية او ما اسميه التواصل المعرفي مع هذه المحطات السالبة في التراث القديم 

من جهة ومع األنماط االقتصادية ( العقل في اإلسالم بن خلدون والفارابي والكندي والمعتزلة فرسانبعد إزاحة ابن رشد وا
في -بقوة القهر  –واالجتماعية القديمة والمشوهة من جهة ثانية، وهو تواصل حرصت الطبقات الحاكمة على تكريسه 

قة من الناس في حالة من الجهل والتخلف بما بالدنا ، وهو حرص استهدف دوما  إبقاء الوعي العفوي لألغلبية الساح
األمر الذي يستدعي تفعيل  -كما هو الحال في اوضاعنا العربية الراهنة -يضمن استمرار مصالح الطبقات الحاكمة، 

واستنهاض دور المثقف في بالدنا لمجابهة وتغيير هذا الواقع، وهي عملية مشروطة باستيعاب مفهوم المثقف التقدمي 
 .طي ودوره في التنوير والتحريض على مواصلة الثورة الشعبية الديمقراطيةفي هذه المرحلة الصعبة والمعقدةالديمقرا

*************************************************************** 
25/02/2105 

فكر اعتبار اهلنا واخواننا المسيحيين اقلية هو انتقاص واهانة لكل ماقدمه مسيحيو المشرق من 
والقومية في مسيرة النضال التحرري ضد التحالف  وثقافة ونضال وتضحية دفاعا عن قضايانا الوطنية

  ... االمبريالي الصهيوني والقوى الرجعية
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لذلك فان التصريحات واالراء المسيئة ألهلنا المسيحيين، الخارجة عن ثقافة وقيم شعبنا، يجب أن تخضع للمحاسبة 
  .وقواه وفصائله الوطنية التقدمية بحزم أمامها لمنع تكرارها الفورية، ووقوف شعبنا

ومن منطلق رفضي وادانتي تلك التصريحات، ال املك سوى ان استعيد في اللحظة ، وعلى عجالة ، الروح الوطنية 
ؤرخين و المثقفين التوحيدية النهضوية المستنيرة والرؤى العقالنية وحرية الرأي والمعتقد التي حكمت المفكرين والكتاب والم

والصحفيين والروائيين والشعراء والفنانين والشهداء والمناضلين العرب المسيحيين باعتبارهم سكان البالد األصليين قبل 
الفتح العربي وباعتبارهم مكونا رئيسيا واصيال من النسيج التاريخي واالجتماعي واللحمه الوطنية والقومية العربية ، قاموا 

يعية المتميزة في بلورة ونشر فكر النهضة والفكر القومي الوحدوي والفكر االشتراكي ضد االستعمار والحركة بادوارهم الطل
واوائل القرن العشرين كما في الثورات العربية  05الصهيونية، وكان لهم إسهامهم البارز في يقظة العرب اواخر القرن 

  :ي، نذكر منهمالحديثة والمعاصرة في فلسطين وكل اقطار الوطن العرب
 -سالمة موسى  -ابراهيم وناصيف اليازجي  –اديب اسحق  –نجيب عازوري  -ايليا أبو ماضي  –جبران خليل جبران 

جورج  –نجيب الريحاني  -( أبو المسرح العربي)مارون النقاش  –جورجي زيدان  –أنطوان مارون  -شبلي شميل 
 –ميخائيل نعيمة  -جورج انطونيوس  –فرح انطون  –س البستاني بطر  –امين الريحاني  –مكرم عبيد  ––ودولت أبيض

 –عزت طنوس  –فارس نمر -فؤاد نصار  –يعقوب صروف  –امين معلوف  –خليل السكاكيني  –سليم وبشاره تقال 
 –و فرنسيس المراش  –فرج اهلل الحلو –انطوان سعادة -ميشيل عفلق –قسطنطين زريق  –مي زيادة -عيسى نخلة 

األب ابراهيم عياد  -انطون سعادة  –موسى سابا  -وديع وشفيق طرزي -حنا دهده فرح –بترو طرزي  –حبش اسكندر 
الشهيد جول  -جورج حداد  –ميشيل عفلق  –جورج شفيق عسل  –كريم خلف  –الشهيد جايل العرجا  –حنا ميخائيل  –

المطران المناضل  -مجدي يعقوب  – رشدي سعيد-الرحابنة  –فيروز  –المخرج السينمائي يوسف شاهين –جمال 
 –جورج حبش  –ادوارد سعيد  –سمير أمين .د –إلياس مرقص  –الروائي حنامينا -حنا عيسى .د -هيالريون كبوجي

 –الشهيد كمال ناصر  -عيسى مدانات  –يعقوب زيادين  –يعقوب دواني  -حنان عشراوي -نايف حواتمة  –وديع حداد 
 -وفا الصايغ  -مي الصايغ  –( 0555شهيد االنتفاضة االولى) خضر طرزي -فيدي وسام الر  –هيالريون كبوشي 

 -الفنان التشكيلي سليمان منصور  –يوسف شاهين  –المطران عطاهلل حنا  -اميل توما  –أميل حبيبي -مانويل مسلم 
سالمة كلية -ي علوش ناج –هشام غصيب .د –توفيق طوبي  –اميل الغوري  –نقوال زيادة  -الكاردينال ميشيل صباح 

ميشيل  –فؤاد زكريا  –لويس عوض  –الياس خوري –غالب هلسا  –انطوان زحالن  –رمزي زكي  -جورج طرابيشي –
وفي هذا ... وغيرهم كثيرون جدا  ... وليم نصار  -جورج البطل  –جورج حاوي –غالي شكري -جورج اسحق  -كامل 

اقلية هو انتقاص واهانة لكل ماقدمه مسيحيو المشرق من فكر وثقافة ونضال  السياق فان اعتبار اهلنا واخواننا المسيحيين
دخالهم الكثير من المعارف، وكونهم اليوم اقلية عددية في بالد العرب ال يعنى ابدا  وتضحية وانفتاح على الحضارات وا 

ان مفهوم األقلية ال يلغي ابدا وبالتالي ف...انهم امتداد وجودي واجتماعي وتاريخي للعرب والعروبة منذ االف السنين 
كل الفخر واالعتزاز باهلنا احبتنا ....اصالة انتماء المسيحي العربي لوطنه وعروبته منذ فجر التاريخ الى يومنا هذا 

 .وكل عام واهلنا المسيحيين بخير ومحبة...واخواننا المسيحيين عموما والرواد منهم خصوصا
*************************************************************** 

61/02/2105 
/ ، العربيةإلى أي مدى يساهم المثقف القومي التقدمي الديمقراطي في رسم الخارطة الثقافية -

 الفلسطينية؟ وكيف يمكن استنهاض وبلورة مشروع ثقافي عربي يتصدى لتحالف العولمة األمريكي الصهيوني؟



495 

 

ليست سهلة، تحتاج من حيث المبدأ إلى عملية تجديد، وهو تجديد ال يتم إال من أعتقد أن رسم الخارطة الثقافية مهمة 
خالل إعادة بناء وممارسة الحداثة في معطياتها وتاريخها ارتباطا  بالتطور المادي الحضاري لمجتمعاتنا، بما يؤدي إلى 

ل يكمن في امتالكنا للروح طور الفعاوالشرط االول لدخول عصر العلم والتقانة والت. ترابط الماضي بالحاضر والمستقبل
 .النقدية والعقالنية والديمقراطية

فيصل دراج، بسبب أن .ففي ظروفنا الثقافية العربية الراهنة نكتشف بؤس الحداثة العربية المتأخرة كما يرى بحق د
وتغيب او تتعطل فيه الى . المجتمع العربي هو مجتمع تابع ومتخلف تحكمه عالقات ما قبل الحداثة العشائرية والطائفية

درجة كبيرة معظم أشكال سيادة القانون او الديمقراطية او المساواة او الحرية او المواطنة، انه مجتمع مشوه، مجتمع 
والتبعية والخصخصة التي ال تتوافق مع تطلعات " ثقافة االستهالك"او " ثقافة السالم"االمتثال والطاعة، يتجاور مع 

 .ية بل تتناقض معهاالجماهير او األغلب
وهنا بالضبط تكمن أهمية المثقف الملتزم التي ال تقوم على تبرير الوضع القائم بل ممارسة النقد لما هو كائن التزاما بما 
يجب أن يكون، عبر كل أشكال الثقافة التنويرية التقدمية في األدب والشعر والمسرح والرواية والفنون واالقتصاد والسياسة 

 ؟.الخ...التلفزيون والصحافةوالتعليم و 
في : ما الذي جرى لنا حتى نضب فكرنا على هذا النحو في معظم المجاالت: على أي حال في مواجهة السؤال

والجواب الصريح يكمن في هذا التراكم المتسارع في عوامل التبعية والتخلف ... االقتصاد، والسياسة، والثقافة، واإلعالم 
شل مجتمعاتنا في صناعة فالسفة كبار على مدار التاريخ الحديث والمعاصر، او تلك القطيعة واالرتهان، هذا هو سبب ف

المعرفية السائدة منذ ابن رشد وابن خلدون الى يومنا هذا، حيث كان ومازال تخلف المجتمع واحتجاز تطوره سببا  في 
ه في مجال التنمية والتصنيع والتقدم الشامل غياب دور الثقافة كسلطة اجتماعية تفرض نفسها باالصطدام بالواقع وتغيير 

 .من ناحية وعبر المشاركة الشعبية لكل القوى والمؤسسات المنتجة والمبدعة من ناحية ثانية
لكن قبضة البيروقراطية واالوتوقراطية .. الحقيقة إن المثقف العربي قادر على التعاطي والتفاعل مع التطور والحداثة 

وتلك هي المهمة الرئيسة كيف؟ ليس بالرفض .. وهي قبضة ال بد من مواجهتها وكسرها. .الحاكمة تحول دون ذلك
السياسي للعولمة فحسب، بل باستيعاب جوهرها العلمي، واستخدام كافة العناصر والمقومات الفكرية والتكنولوجية 

اجهة تحتاج إلى صحوة قومية وهذه المو .. واالقتصادية في مواجهتها، انطالقا  من ظروف ومحددات واقعنا المباشر 
زاحة عوامل التخلف والتبعية و من ثم  بالمعنى السياسي والعلمي واالجتماعي واالقتصادي واأليدلوجي من أجل كسر وا 

 .إخضاع مستقبلنا كعرب وفقا لتطلعاتنا وليس وفقا  لشروط العولمة
نسانية نقيضة لرؤية العولمة الرأسمالية، وتسعى إلى  إذن ال بد من التأسيس لحركة تقدمية عربية تملك رؤية قومية وا 

  .تجاوز هذا الواقع العربي المهزوم والمأزوم وبناء البديل القومي الديمقراطي العربي الموحد
أخيرا ، إن المهمة الثقافية الكبرى التي تنتظر المثقف العربي التقدمي اليوم هي بناء عقل حديث لحركة التحرر القومي 

 .ربية بآفاقها االشتراكيةالديمقراطية الع
عادة بناء الوعي الفكري الماركسي المتجدد ووحدته الجدلية والمباشرة بكل تفاصيل  وهنا بالتحديد البد من مراجعة وا 

 .ومكونات واقعنا العربي
*************************************************************** 

61/02/2105 
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في االقتصاد، : تى نضب فكرنا على هذا النحو في معظم المجاالتح -كعرب  -ما الذي جرى لنا 
والجواب الصريح يكمن في هذا التراكم المتسارع في عوامل التبعية والتخلف واالرتهان، ... والسياسة، والثقافة، واإلعالم ؟

لك القطيعة المعرفية هذا هو سبب فشل مجتمعاتنا في صناعة فالسفة كبار على مدار التاريخ الحديث والمعاصر، او ت
السائدة منذ ابن رشد وابن خلدون الى يومنا هذا، حيث كان ومازال تخلف المجتمع واحتجاز تطوره سببا  في غياب دور 
الثقافة كسلطة اجتماعية تفرض نفسها باالصطدام بالواقع وتغييره في مجال التنمية والتصنيع والتقدم الشامل من ناحية 

 .لكل القوى والمؤسسات المنتجة والمبدعة من ناحية ثانية وعبر المشاركة الشعبية
*************************************************************** 

61/02/2105 
 غازي الصوراني...كل عام وانتم بالف خير ومحبة ...أهلنا ومواطنينا المسيحيين 

خواننا المسيحيين أقلية هو انتقاص واهان ة لكل ما قدمه مسيحيو المشرق من فكر وثقافة ونضال اعتبار أهلنا وا 
وتضحية دفاعا عن قضايانا الوطنية والقومية في مسيرة النضال التحرري ضد التحالف االمبريالي الصهيوني والقوى 

 ... الرجعية
للمحاسبة  لذلك فان التصريحات واآلراء المسيئة ألهلنا المسيحيين، الخارجة عن ثقافة وقيم شعبنا، يجب أن تخضع

 .الفورية، ووقوف شعبنا وقواه وفصائله الوطنية التقدمية بحزم أمامها لمنع تكرارها
دانتي تلك التصريحات، ال املك سوى ان استعيد في اللحظة ، وعلى عجالة ، الروح الوطنية  ومن منطلق رفضي وا 

تي حكمت المفكرين والكتاب والمؤرخين و المثقفين التوحيدية النهضوية المستنيرة والرؤى العقالنية وحرية الرأي والمعتقد ال
والصحفيين والروائيين والشعراء والفنانين والشهداء والمناضلين العرب المسيحيين باعتبارهم سكان البالد األصليين قبل 

العربية ، قاموا الفتح العربي وباعتبارهم مكونا رئيسيا واصيال من النسيج التاريخي واالجتماعي واللحمه الوطنية والقومية 
بادوارهم الطليعية المتميزة في بلورة ونشر فكر النهضة والفكر القومي الوحدوي والفكر االشتراكي ضد االستعمار والحركة 

واوائل القرن العشرين كما في الثورات العربية  05الصهيونية، وكان لهم إسهامهم البارز في يقظة العرب اواخر القرن 
 : فلسطين وكل اقطار الوطن العربي، نذكر منهم الحديثة والمعاصرة في

 
 -سالمة موسى  -ابراهيم وناصيف اليازجي  –اديب اسحق  –نجيب عازوري  -ايليا أبو ماضي  –جبران خليل جبران 

جورج  –نجيب الريحاني  -( أبو المسرح العربي)مارون النقاش  –جورجي زيدان  –أنطوان مارون  -شبلي شميل 
 –ميخائيل نعيمة  -جورج انطونيوس  –فرح انطون  –بطرس البستاني  –امين الريحاني  –كرم عبيد م ––ودولت أبيض

 –عزت طنوس  –فارس نمر -فؤاد نصار  –يعقوب صروف  –امين معلوف  –خليل السكاكيني  –سليم وبشاره تقال 
 –و فرنسيس المراش  –حلوفرج اهلل ال –انطوان سعادة -ميشيل عفلق –قسطنطين زريق  –مي زيادة -عيسى نخلة 

األب ابراهيم عياد  -انطون سعادة  –موسى سابا  -وديع وشفيق طرزي -حنا دهده فرح –بترو طرزي  –اسكندر حبش 
الشهيد جول  -جورج حداد  –ميشيل عفلق  –جورج شفيق عسل  –كريم خلف  –الشهيد جايل العرجا  –حنا ميخائيل  –

المطران المناضل  -مجدي يعقوب  –رشدي سعيد -الرحابنة  –فيروز  – المخرج السينمائي يوسف شاهين–جمال 
 –جورج حبش  –ادوارد سعيد  –سمير أمين .د –إلياس مرقص  –الروائي حنامينا -حنا عيسى .د -هيالريون كبوجي

 –صر الشهيد كمال نا -عيسى مدانات  –يعقوب زيادين  –يعقوب دواني  -حنان عشراوي -نايف حواتمة  –وديع حداد 
 -وفا الصايغ  -مي الصايغ  –( 0555شهيد االنتفاضة االولى) خضر طرزي -وسام الرفيدي  –هيالريون كبوشي 
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 -الفنان التشكيلي سليمان منصور  –يوسف شاهين  –المطران عطاهلل حنا  -اميل توما  –أميل حبيبي -مانويل مسلم 
سالمة كلية -ناجي علوش  –هشام غصيب .د –توفيق طوبي  –اميل الغوري  –نقوال زيادة  -الكاردينال ميشيل صباح 

ميشيل  –فؤاد زكريا  –لويس عوض  –الياس خوري –غالب هلسا  –انطوان زحالن  –رمزي زكي  -جورج طرابيشي –
وفي هذا ... وغيرهم كثيرون جدا  ... وليم نصار  -جورج البطل  –جورج حاوي –غالي شكري -جورج اسحق  -كامل 

عتبار اهلنا واخواننا المسيحيين اقلية هو انتقاص واهانة لكل ماقدمه مسيحيو المشرق من فكر وثقافة ونضال السياق فان ا
دخالهم الكثير من المعارف، وكونهم اليوم اقلية عددية في بالد العرب ال يعنى ابدا  وتضحية وانفتاح على الحضارات وا 

وبالتالي فان مفهوم األقلية ال يلغي ابدا ...منذ االف السنين  انهم امتداد وجودي واجتماعي وتاريخي للعرب والعروبة
كل الفخر واالعتزاز باهلنا احبتنا ....اصالة انتماء المسيحي العربي لوطنه وعروبته منذ فجر التاريخ الى يومنا هذا 

 .واخواننا المسيحيين عموما والرواد منهم خصوصا
 وكل عام وأهلنا المسيحيين بخير ومحبة

 
*************************************************************** 

60/02/2105 
التنوير والعقالنية والديمقراطية اهداف عظيمة ، لكن أعظم العقبات في سبيل الوصول إلى تلك 

 .الغاية هي الجهل والخرافة والتعصب
*************************************************************** 

60/02/2105 
بالعيد في مجتمع تحكمه مبادىء الحرية  -ليس قريبا  -ال ريب اننا سنحتفل في يوم ما

 . والديمقراطية والعدالة االجتماعية والمواطنة
*************************************************************** 

60/02/2105 
الال مشروطة لالنتفاضة السلمية للشعب  الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تؤكد دعمها ومساندتها

في نضاله من اجل الحرية والكرامة والعدالة االجتماعية ، وتتقدم باصدق مشاعر التضامن الرفاقي  السوداني الشقيق
مع قوى اإلجماع الوطني وفي مقدمتها رفاقنا في الحزب الشيوعي السوداني لقيامهم بدورهم النضالي الديمقراطي دفاعا 

قات المسحوقة في مواجهة االستبداد واالستغالل والقمع الدموي للنظام االستبدادي األصولي الدكتاتوري، وتحقيق عن الطب
االهداف العظيمة التي انطلقت من اجلها انتفاضة الجماهير الشعبية وفي مقدمتها اسقاط نظام االستبداد واالستغالل 

دمي الذي يضمن تنفيذ اهداف الديمقراطية والعدالة االجتماعية في الطبقي واالعالن عن والدة النظام الديمقراطي التق
  سودان حر وديمقراطي

*************************************************************** 
60/02/2105 

تتقدم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الى كل الجماهير الشعبية وكل الكادحين والمضطهدين في 
اء الوطن العربي عموما ،ولكل رفاقنا االعزاء في االحزاب الشيوعية واليسارية العربية الشقيقة وكل ارج فلسطين
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آملين أن يكون عاما محموال بقوة االرادة النهضوية الشعبية تحت رايات الثورة  2105خصوصا ، بتهنئتهم باطاللة العام 
سياسي واالجتماعي في مجتمعاتنا العربية لتكريس مفاهيم الوطنية الديمقراطية بما يمكننا االرتقاء بالنشاط النضالي ال

طنية التحررية الديمقراطية المناضلة ضد كل وآليات الديمقراطية والتحرر والعداله االجتماعيةعلى طريق إقامة الدولة الو 
دولة الديمقراطية انها ال.....مظاهر وادوات التخلف والتبعية ، وضد الوجود االمبريالي والصهيوني وازالته من بالدنا

المتدين وغير المتدين وفق أسس وقواعد المواطنة والعدالة االجتماعية بعيدا  عن كل : التقدمية التي يتساوى فيها الجميع 
وحينها سنستظل مع كل شعوبنا باشراقة ...أشكال االستغالل واالستبداد ومظاهر التعصب والطائفية واالنغالق الديني

 .ا كل عام وشعوبنا بالف خير ومحبةالعيد والفرح ونردد مع
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