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املفردة فّواز طرابليس كانت  بيكو«  »�سايك�س  باأّن  القول  يف  جمازفة  ل 

الأكرث ا�ستخدامًا يف املنطقة وعن املنطقة خالل ال�سنوات 

املقالت  من  مقدار  اأكرب  اأثار  الذي  واملو�سوع  الأخرية، 

ظهور  بعد  خ�سو�سًا  الإلكرتونية،  والنبذات  والتعليقات 

داع�س عرب احلدود العراقية ــ ال�سورية. جرت معظم ردود 

تلك  اكت�سبته  الذي  الأ�سطرة  من  اإياه  النمط  على  الفعل 

احلديث:  العرب  تاريخ  يف  واملاأ�سوية  التاأ�سي�سّية  اللحظة 

جتزئًة  فينا  يفعل  جمهول  على  والتطّورات  الأحداث  بناء 

من  خمتلفة  اأ�سكال  عن  ا�سرتاتيجية  توّقعات  و�سيطرة، 

يف  والبداهة  اإياها،   ١٩١٦ العام  خريطة  ر�سم  اإعادة 

الأ�سماء،  يف  تغيريات  مع  ر، 
ّ
تتكر تني  ل  »م�ساريع«  بيان 

اإلخ. وملّا كانت  الأو�سط اجلديد(،  ال�رشق  )اآخرها م�رشوع 

الأ�ساطري ل تعرف التناق�س، فنحن اأمام �سايك�س ــ بيكو 

جديد �سوف يتوّل جتزئة املجّزاأ، ونحن يف الوقت ذاته اأمام 

ة، واأمام �سايك�س ــ بيكو 
ّ
موؤامرة �سايك�س ــ بيكو امل�ستمر

العائد، بعد اأن كّنا اأمام نهاية �سايك�س ــ بيكو التي يب�رّش 

بها حمّللون ا�سرتاتيجّيون عندنا ويف اخلارج.

اإل  تنقيحّية  نقدية  نظرة  اإلقاء  اإل  املقالة  هذه  ترمي   

، يف اإطاره من النزاع الربيطاين 
ّ
احلدث، مبا هو م�سار تاريخي

لوراثة  الأول  العاملّية  احلرب  وُبعيد  خالل  الفرن�سي  ــ 

ال�سلطنة العثمانية، نظرة تعيد العتبار للم�سالح القت�سادية 

اتفاقية  بني  ال�سلة  وتقيم  ال�ستعمارّية،  وال�سرتاتيجية 

�سايك�س ــ بيكو ووعد بلفور، التي اأحدثت تعديالت جذرية 

يف التفاقية ذاتها، وتختم بت�سجيل مالحظات على الثنائيات 

الوحدة/التجزئة،  بيكو«:  ــ  »�سايك�س  خطاب  يف  الأثرية 

الطبيعي/ال�سطناعي، الدولة القومية/احلكم الأقّلي.

�صايك�س بيكو: الوثيقة واخلريطة

حكومتا  تداولت  الأول،  العاملية  احلرب  مطلع  منذ 

بريطانيا وفرن�سا م�ساريع تدّخل ع�سكري �سّد ال�سلطنة 

العثمانية يف عقر دارها برتكيا كما يف ولياتها الأوروبية 

ون 
ّ
والعربية. تناول البحث دعم انتفا�سات ي�سّنها م�سيحي

يف جبل لبنان، وعلوّيون يف جبال الن�سريّية، اأو يقودها 

القرتاح  كان  اجلزائري.  القادر  عبد  الأمري  اأحفاد  اأحد 

الأثري عند الفرن�سيني اإنزاًل ع�سكريًا لقوات »الئتالف« 

ي�سعف  �سوف  لأّنه  بريطانيا  عار�سته  الإ�سكندرون.  يف 

ات قوات »الئتالف« عند م�سائق 
ّ
اجلبهة الرئي�سة لعملي

ع�رشات  طحنت  معارك  رحى  تدور  حيث  البو�سفور 

قواه  بهزمية  تختتم  و�سوف  »الئتالف«  من جنود  الألوف 

اأمام اجلي�س الرتكي بقيادة ال�سابط  يف معركة غاليبويل 

»كمال  با�سم  لحقًا  يعرف  �سوف  الذي  كمال  م�سطفى 

عن  ني 
ّ
املحلي الفرن�سيني  امل�سوؤولني  اأبرز  وكان  اأتاتورك«. 

يف  فرن�سا  قن�سل  بيكو،  جورج  النتفا�سات  م�ساريع 

ية حني غادر 
ّ
بريوت، الذي اأّدى اإهماله اإتالف وثائق �رش

الرتكية وت�سليم  الأجهزة  قبل  اكت�سافها من  اإل  املدينة 

ني وال�سوريني اإل م�سانق جمال 
ّ
عدد من الوطنيني اللبناني

با�سا خالل عامي ١٩١٥- ١٩١٦.

كان  والديبلوما�سي،  ال�سيا�سي  ال�سعيدين  على   

الغر�س الأول للدولتني انتزاع اعرتاف ع�سبة الأمم بوراثة 

املنطقة  �سعوب  على  ال�سيطرة  يف  العثمانية  ال�سلطنة 

كان  الذي  امل�سري  تقرير  مبداأ  على  التحايل  طريق  عن 

»�سالم  لتحقيق  املنذورة  الدوليّة  املوؤ�ّس�سة  وجود  ر  مربّ

باري�س  ا�ستنبطتها  التي  الأثرية  واحلّجة  �سالم«.  بعده  ما 

الفرن�سيون  �سّدد  الدينيّة.  الأقليّات  حماية  هي  ولندن 

والعلويني  والدروز  امل�سيحيّني  حماية  على  البداية  منذ 

اأو  عربيّة  قوميّة  وجود  ينفي  بيكو  جورج  كان  وال�سيعة. 

باملنطقة  العا�سفة  الفو�سى  اإل �سبط  داعيًا  عربيّة  وحدة 

الدينيّة«  الرافعة  حول  القبائل  »توحيد  طريق  عن 

مئوية اسيكس بيكو
اخلرائط والتارخي
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 Vincent Cloarec, La France et la question de Syrie,(

غّلبوا  قد  الإنكليز  كان  اإذا   .)1914-1918, 1998, p. 143-4

مبا  املنطقة  ل�سكان  القومي  ــ  الإثني  التعريف  الأمر  بادئ 

اأن يخرجوا  هم عرب، فلم يتطّلب الأمر وقتًا طوياًل قبل 

ملّف حمايتهم يهوَد ال�سلطنة الذي فر�سه رئي�س الوزراء 

باملر�ستون كاأمر واقع على ال�سلطان العثماين العام ١٨٤١.

بعد �سنة من تبادل الر�سائل بني م�سوؤولني يف خارجية   

جديدًا  م�سوؤوًل  الربيطانية  احلكومة  كّلفت  البلدين، 

نظري جورج  كان  الفرن�سي.  الطرف  مع  املبا�رش  للتفاو�س 

النائب املحافظ  اآرثر �سايك�س،  ال�سري  الفرن�سي هو  بيكو 

عن  ا�ستطالع  مهّمة  من  والعائد  العموم،  جمل�س  يف 

امل�سالح الربيطانيّة يف م�رش والعراق حيث تقّدم مب�رشوع 

طموح لربط بغداد ب�ساحل املتو�سط عن طريق خّط �سّكة 

اإل  ال�سورية مبا�رشة  ال�سحراء  اأو يعرب  اإل حيفا،  حديد 

اأوائل   املوؤمن، من 
ّ
قناة ال�سوي�س. و�سايك�س، الكاثوليكي

اإل  يرى  فل�سطني،  يهودّية يف  منطقة  اإن�ساء  اإل  الداعني 

ال�سليبيّة.  احلروب  من  انتقامًا  للقد�س  بريطانيا  احتالل 

ل  اأّنه  الأرمن  �سّد  الرتكية  املجازر  من  ا�ستخل�س  وقد 

يوؤمتن لالأتراك بالن�سبة اإل الأقليّات.

ة 
ّ
بجر بيكو  �سايك�س وجورج  اآرثر  ر�سمه  الذي  اخلط   

قلم على خريطة املنطقة من عكا على �ساحل املتو�سط اإل 

كركوك �سمال ما بني النهرين، ق�ّسم الوليات العربية من 

ال�سلطنة العثمانية بني منطقة نفوذ بريطانية جنوبية حمراء 

ومنطقة نفوذ فرن�سية �سمالية زرقاء.

با�سم  لحقًا  عرفت  التي  التفاقية  وثيقة  واأّكدت   

ة 
ّ
ني »ا�ستعداد الدولتني لالعرتاف بدولة عربي

َّ
الديبلوما�سي

املنطقتني  عربية يف  بكونفيدرالية حكومات  اأو  م�ستقّلة 

)اأ( و)ب( يف ظل �سيادة قائد عربي« على اأن تتمّتع فرن�سا 

ات يف العالقات 
ّ
وبريطانيا يف كل من املنطقتني باأف�سلي

امل�ست�سارين  القت�سادّية والتجارّية وال�ستثمار وتقدمي 

ة 
ّ
لكونفيدرالي اأو  العربية  للدولة  الأجانب  واملوظفني 

ة.
ّ
الدول العربي

املنطقة  يف  فرن�سا  التفاقيُة  منحت  ثانية،  جهة  من   

ال�ساحل  طول  على  عّكا  �سمال  من  ترقى  التي  الزرقاء 

وكيليكيا،  الإ�سكندرون  لواَءي  لت�سمل  ال�سوري 

وبريطانيا يف املنطقة احلمراء التي متتّد من جنوب كركوك 

اإن�ساء  احلّق يف  العرب،  و�سّط  اإيران  اخلليج مبحاذاة  اإل 

غري  اأو  مبا�رش  حكم  اأو  مبا�رشة  غري  اأو  مبا�رشة  اإدارة 

مبا�رش بالتفاق مع الدولة العربية اأو كونفيدرالية الدول 

والفرن�سي  الربيطاين  الطرفان  اّتفق  اقت�ساديًا،  ة. 
ّ
العربي

يف  ة 
ّ
اجلمركي والتخفي�سات  الت�سهيالت  تبادل  على 

بناء  بريطانيا يف  التابعة لكّل منهما، وعلى حّق  املرافئ 

خّط �سّكة حديد بني بغداد وحيفا.

�سورية  حدود  على  الدائر  النزاع  التفاقية  حت�سم  مل   

�سمالً وجنوبًا و�ساحاًل، وخ�سو�سًا على م�سري الأرا�سي 

الفل�سطينية حول القد�س حيث كانت فرن�سا تعترب املنطقة 

على  موؤقتًا  الطرفان  فاّتفق  اجلنوبية«،  »�سورية  باأ�رشها 

تلوين تلك البقعة من اخلريطة باللون البُّني وو�سعها حتت 

اإدارة دوليّة. وظّل الطرف الفرن�سي متحّفظاً على التدويل.

ال�رشيك الثالث

وّقع بيكو و�سايك�س التفاقية يف ٩ اأيار/مايو ١٩١٦ ولكن 

القي�رشية  اخلارجية  لإبالغ  بطر�سربغ  �سان  زارا  اأن  بعد 

�سوف  اأّنها  اعتبار  على  فيه  رو�سيا  دور  وتثبيت  بالتفاق 

تقتطع امل�سائق على ال�سفتني الأوروبية والآ�سيوية لرتكيا 

الرو�سي  الطرف  طالب  اإ�سطنبول.  ومنطقة  مرمرة  وبحر 

باحل�سور يف اإدارة �سوؤون القد�س، فا�سرتط بيكو العرتاف 

الأمر  وانتهى  فل�سطني.  يف  فرن�سا  بحّق  امل�سبق  الرو�سي 
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الأرا�سي  باقتطاع  الفرن�سي  الطرف  فيها   
ّ
يقر بت�سوية 

الرتكية لرو�سيا مقابل تعّهد رو�سي باملوافقة على مطالبة 

فرن�سا بالقد�س اإذا متّت املوافقة الربيطانيّة عليها.

وهي منا�سبة للتذكري باأّن م�ساريع التقا�سم الأنكلو ــ   

فرن�سي للمنطقة �سملت كامل تركيا وبالد البلقان. وقد كان 

احللفاء يوّزعون الأرا�سي جنوبًا و�سماًل بق�سد ا�ستجالب 

الدول للم�ساركة باحلرب اأو تعوي�سها على دورها فيها.

امل�صالح االقت�صادية: »املَنهبة الكربى«

»املَنهبة الكربى« ــ ذلك هو ال�سم الذي اأطلقه امل�سوؤولون 

من  العربية  الوليات  على  والفرن�سيّون  الربيطانيّون 

كان  وملّا  الأول.  العامليّة  احلرب  العثمانية خالل  ال�سلطنة 

ُيختزل  اأن  يكاد  بيكو  �سايك�س  باتفاقية  الغالب  ال�ساغل 

بثنائي وحدة/جتزئة، فغالبًا ما جتري التعمية على حقيقة اأّن 

ال�سيطرة على املنطقة وتقا�سمها انطوت على عمليّة نهب 

وا�ستغالل ا�ستعمارية متكاملة لعبت امل�سالح القت�سادية 

وال�سرتاتيجية دورًا حا�سمًا فيها.

على جتارة  ال�سيطرُة  القت�سادّية  الأغرا�س  راأ�س  يف   

العربي  امل�رشق  اإل  حتتاج  تزال  ل  اأوروبا  كانت  املنطقة. 

يف  واحلبوب.  الزراعية  واملنتجات  اخلام  للمواّد  كمورد 

مفتوحة  املنطقة  اأ�سواق  تبقى  اأن  املطلوب  كان  املقابل 

اأمام ال�سلع الأوروبية من اأقم�سة ومن�سوجات وحمروقات 

ومعادن واآلت ومنتجات �سناعية، تتوّل حركة املبادلت 

�رشكات نقل وتاأمني َبحرية فرن�سيّة وبريطانيّة.

املكت�سف  النفط  قطاع  يف  بريطانيا  م�سالح  تركزت   

اأمام  املنطقة  اأ�سواق  وفتح  واملو�سل  اإيران  يف  حديثًا 

منتجاتها ال�سناعية، وهي امل�سّدر الأول للمنطقة، وتنمية 

ل العراق وم�رش و�ساحل املتو�سط  ا�ستثماراتها، وتاأمني و�سْ

بخّط �سّكة حديد ح�سب تو�سيات �سايك�س. وكانت اأبرز 

امل�سالح الربيطانية القت�سادية ــ الإ�سرتاتيجية هي طبعًا 

قناة ال�سوي�س التي �سوف يلعب النزاع عليها دورًا حيوّيًا 

يف تلك الفرتة. 

ل�ستطالع  �سايك�س  اآرثر  بريطانيا  اأر�سلت  ومثلما   

وم�رش،  العراق  وال�ستغالل يف  لال�ستثمار  القابلة  املوارد 

اأيار  يف  علميّة  بعثًة  مار�سيليا  جتارة  غرفة  اأوفدت  كذلك 

هوفالن  بول  برئا�سة   ١٩١٩ �سبتمرب   / اأيلول   – مايو   /

)١٨٧٣ ــ ١٩٢٤( اأ�ستاذ تاريخ القانون يف جامعة ليون. 

قيمة  »ما  ــ  جدًا  معربّ  عنوان  ذا  تقريرًا  البعثة  اأ�سدرت 

اأن جتنيها  املقّدر  والأرباح  الفوائد  اأبان  الذي  ــ  �سورية؟« 

املياه  وم�سادر  واملعادن  املوارد  على  ال�سيطرة  من  فرن�سا 

ال�سورية وحرير جبل  اجلزيرة  )قطن  الزراعية  واملنتجات 

الفرن�سية  ال�ستثمارات  وتو�سيع  وحماية  مثاًل(  لبنان، 

بني  العربات  احلرير ومرفاأ بريوت وطريق  معامل حّل  يف 

عاتها. 
ّ
ومتفر حماه  دم�سق  حديد  و�سّكة  ودم�سق  بريوت 

واو�ست البعثة بتنمية دور فرن�سا التعليمي لإنتاج موظفني 

قادرين على خدمة تلك امل�سالح. وقبل اأن يغادر اجلرنال 

ليون  جتارة  غرفتا  اأقامت  ولبنان،  �سورية  لحتالل  غورو 

ومار�سيليا حفل ع�ساء على �رشفه، حيث رفع خالله كاأ�سه 

ليعلن: »اأيها ال�سادة، اإّن ال�سفقة �سوف تكون ُمرِبحة!«.

�صايك�س ــ بيكو ووعد بلفور

ووعد  بيكو  �سايك�س  اتفاقية  مع  غالبًا  التعاطي  يجري 

العمل  توزيع  اأو  والتوازي  النف�سال  من  ب�سيء  بلفور 

و»الوعد«  وال�سيطرة،  للتجزئة  »التفاقية«  احلدثني:  بني 

للم�سوؤوليّة الربيطانية عن قيام دولة اإ�رشائيل. وهي نظرة 

اإل وعد بلفور تكتب تاريخ احلدث من نهايته وتر�سم خطًا 

بيانيًا حتميًا بني الوعد وحتقيقه.

الأطروحة التي نوّد الدفاع عنها هنا هي الدور الأ�سا�سي   

لوعد بلفور يف انتزاع فل�سطني من املطالبة الفرن�سية بها 

النتداب  حّق  وانتزاع  اجلنوبية«،  »�سورية  اعتبارها  على 

عنها،  وال�سعبي  العربي  احلكم  �رشعيّة  نزع  بعد  عليها 

وا�ستخدام ال�ستيطان اليهودي �سد الأكرثّية العربيّة فيها 

ال�ستيطانية  ال�ستعمارية  ال�سرتاتيجيّات  طريقة  على 

من  ولي�س  الربيطانية.  امل�ستعمرات  �سائر  يف  املعهودة 

دليل اأبلغ على هذا الدور لوعد بلفور من رّد فعل جورج 

مار�س ١٩١٥  اآذار/  �سايك�س يف ١٣  اأبلغه  عندما  بيكو 

نيّة بريطانيا »تقدمي فل�سطني لليهود«، فكان رّد بيكو  عن 

اأن ت�سري فل�سطني بريطانيّة«  اأبدًا على  »لن توافق فرن�سا 

.)Cloarec, 153(

بعبارة اأخرى، مل يكن الغر�س من ر�سالة اللورد بلفور   

الثاين/  ت�رشين  من  الثاين  يف  روثت�سايلد،  اللورد  اإل 

ملنح  بفل�سطني  املطالبة  فرن�سا عن  اإزاحة  نوفمري ١٩١٦، 

اليهود وعدًا  القومي«. كان املطلوب منح  اليهود »وطنهم 

ونيل  فل�سطني  عن  فرن�سا  اإزاحة  اأجل  من   
ّ
قومي بوطن 

بريطانيا النتداب عليها. 

وكانت امل�سلحة الأمرباطورّية الربيطانيّة يف ال�سيطرة   

على  ال�سيطرة  والو�سوح:  احليوّية  حا�سمة  فل�سطني  على 

فل�سطني  وحتويل  ال�سوي�س،  قناة  من  ال�سماليّة  ال�سّفة 

�سورية  يف  الفرن�سي  النفوذ  منطقة  بني  عازلة  منطقة  اإل 

اء الكلفة 
ّ
وقناة ال�سوي�س، وقد تزايدت تلك ال�رشورة جر
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ال�سخمة التي تكبّدتها بريطانيا ل�سّد هجوم جمال با�سا، 

قائد اجلي�س الرابع العثماين، على القناة. وقد اقت�سى الأمر 

نحو �سنتني قبل اأن تتمّكن القّوات احلليفة، بقيادة اجلرنال 

الرتاجع عن كامل  اإل  املهاجمة  القّوات  دفع  األلنبي، من 

�سيناء يف نهاية العام ١٩١٦.

وما ل ُيذكر اإّل فيما ندر اأّن مهند�س وعد بلفور اإن هو   

اإّل اآرثر �سايك�س ذاته، الذي حاول ا�ست�سدار اأول ت�رشيح 

حكومي بريطاين ل�سالح وطن قومي يهودي يف فل�سطني 

يف العام ١٩١٥. وهي املحاولة التي حتّدث عنها �سايك�س 

لبيكو اأعاله. لقي القرتاح معار�سة الوزراء اليهود ووجهاء 

اأواخر  انتظار  الأمر  اقت�سى  وقد  معًا.  اليهودية  اجلالية 

واآرثر  احلكومة  رئا�سة  اإل  جورج  لويد  وجميء   ١٩١٦

وقد  ة، 
ّ
الكر �سايك�س  ليعاود  اخلارجية،  وزارة  اإل  بلفور 

اإل م�ساعد �سكرتري »حكومة احلرب« امل�سوؤول عن  رّقي 

�سوؤون ال�رشق الأو�سط. حينها انعقد توافق داخل احلكومة 

على اأّن وظيفة ال�ستيطان ال�سهيوين �سوف متّهد ل�ستعمار 

فل�سطني وتوفري قاعدة �سكانيّة له.

  من اأجل تثبيت احلّق الربيطاين يف ا�ستعمار فل�سطني، 

حرمان  على  باأول،  اأوًل  الر�سالة  تن�ّس  اأن  الأمر  اقت�سى 

يف  احلّق  من  وبالتايل  ال�سعب  �سفة  من  فل�سطني  عرب 

تقرير امل�سري اأي يف اإقامة دولة م�ستقلة خا�سة بهم. مت نزع 

�سفة ال�سعب عن عرب فل�سطني وحرمانهم احلق يف تقرير 

اليهود، وعددهم يف فل�سطني ل  ُمِنح  امل�سري بال�ستبدال. 

دولة  اإقامة  ال�سعب، واحلق يف  األفاً، �سفة  ال�ستني  يتجاوز 

اأمام كل من يرغب من  مفتوحة  اأّمة(  ــ  )دولة  لهم  قومية 

يهود العامل يف الهجرة اإل فل�سطني، وحرم، يف الآن ذاته، 

اأكرث من ٧٠٠ األف عربي )اأكرث من ٩٠٪ من ال�سكان( من 

احلق يف تقرير امل�سري وبناء الدولة القوميّة.

�سكان  هوّية  تعريف  من  بّد  ل  كان  ذلك،  ولتاأكيد   

فل�سطني التعريف الديني ــ الإثني بني يهود و»غري يهود«. 

اليهودي«  القومي  اإن�ساء »الوطن  اإ�ساءة  بعدم  التعهد  فاإذا 

اليهودية،  غري  للجماعات  والدينية«  »املدنيّة  احلقوق  اإل 

من  فل�سطني  عرب  حرمان  �س 
ّ
يكر لأنه  بّلة  الطني  يزيد 

كامل حقوقهم ال�سيا�سيّة يف بناء دولة وال�ستقالل وتقرير 

يف  حّقهم  وحتى  بل  باأنف�سهم،  �سوؤونهم  واإدارة  م�سري 

التمثيل ال�سيا�سي وامل�ساركة ال�سيا�سية. من هنا فاإّن عدم 

يف  اليهودي«  القومي  »الوطن  بدل  يهودية«  »دولة  ذكر 

ر�سالة اللورد بلفور مل يكن من قبيل التورية، قدر ما كان 

للتاأكيد اأّن فل�سطني �سوف تكون »بريطانيّة«، متامًا كما فهم 

جورج بيكو باكرًا.

مارك �سايك�س

جورج بيكو
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كما  بلفور  لر�سالة  الأّول  الغر�س  اأّن  على  تاأكيدًا   

العرب، مبن فيهم  بيكو، كان حرمان  لتفاقية �سايك�س 

الفل�سطينيون، من حق تقرير امل�سري، رف�ست بريطانيا 

وفرن�سا امل�ساركة يف بعثة كينغ كراين التي دعا الرئي�س 

اأجل  من  اإليها  لالن�سمام  وبريطانيا  فرن�سا  ول�سن 

ال�سابقة.  العربية  الوليات  �سكان  رغبات  ا�ستطالع 

الربيطانية  احلكومة  اإل  �رشّية  مذكرة  يف  بلفور  كتب 

ا�ستطالع  �سورية،  حالة  يف  نعني،  »هل   :١٩١٩ العام 

�سيئًا  نعني  ل�سنا  اإّننا  رئي�سية؟  بدرجة  ال�سكان  رغبات 

ال�سكان،  رغبات  تكن  فاأيًا  وهكذا  القبيل...  هذا  من 

عليهم[  منتدبة  ]قوة  فرن�سا  على  يح�سلون  �سوف 

... و�سوف يكون التناق�س بني امليثاق ]ميثاق  بالتاأكيد. 

و�سيا�سة احللفاء فاقعًا يف حال ]احلديث  ع�سبة الأمم[ 

عن[ »اأّمة فل�سطني امل�ستقّلة«... ذلك اأّننا ل�سنا نقرتح يف 

فل�سطني ا�ست�سارة رغبات �سكان البلد احلاليني ولو من 

حيث ال�سكل«.

 J M N, Jeffries, «Analysis of the Balfour Declaration», in  

 Khalidi, Walid, (ed.) From Haven to Conquest، Institute for

Palestine Studies, Beirut 1971, pp. 173-4.

الظريف واالإ�صرتاتيجي

لحقًا  اعتمدت  التي  الظرفية  العتبارات  هي  كثرية 

تف�سري دوافع احلكومة الربيطانية يف تقدمي وعد لليهود 

 يف فل�سطني. ثّمة عربون وفاء لأثرياء اليهود 
ّ
بوطن قومي

لوا املجهود احلربي الربيطاين اأو مكافاأة حاييم 
ّ
الذين مو

لفتائل  الالزمة  الآ�سيتون  مادة  اخرتاعه  على  وايزمان 

ال�سا�سة  لدوافع  متناق�سان  تف�سريان  وثّمة  املتفّجرات. 

�سامية(،  )ل  لليهود  عداوؤهم  هو  اأحدهما  الربيطانيني، 

مطلب  مع  متعاطف  توراتي  بروت�سطانتي  دافع  والثاين 

العودة اإل اأر�س امليعاد. ومن �سمن العتبارات املتعّلقة 

ت�سجيع  اإل  احلاجة  ُتذكر  ذاتها،  احلرب  معارك  ب�سري 

احللفاء  جانب  اإل  احلرب  دخول  على  ول�سن  الرئي�س 

ال�سهيونيني  اليهود  من  م�ست�ساريه  اأبرز  با�سرت�ساء 

برانداي�س وفرانكورتر، اأو احلاجة املماثلة لإقناع رو�سيا 

بالتاأثري  احلرب،  بالبقاء يف  كرن�سكي  بقيادة  اجلمهورية 

اأواخر  ومن  الرو�سية.  الثورة  قيادة  يف  اليهود  على 

لأملانيا  بريطانيا  ا�ستباق  عن  تتحّدث  التي  تلك  احلجج 

معلومات  على  بناًء  الأوروبيني  اليهود  تاأييد  ك�سب  يف 

الأملانية  احلكومة  باأّن  �سايك�س  بوا�سطة  وايزمان  نقلها 

تنوي اإ�سدار تعّهد بدعم وطن قومي لليهود يف فل�سطني 

مقابل لعب وجهاء اليهود الأملان دور الو�سيط مع قوى 

»الئتالف« من اأجل اإنهاء احلرب. 

 Scott Anderson, Lawrence in Arabia: War, Deceit, Imperial

Folly and the Making of the Middle East, 2013, pp. 348-9.

يتها، 
ّ
اأهم على  الظرفية،  العتبارات  هذه  اأّن  غري   

يف  لربيطانيا  الأبرز  امل�سلحة  اإطار  يف  تن�سوي 

وقد  �سّفتيها.  على  بال�سيطرة  ال�سوي�س  قناة  تاأمني 

لت بريطانيا لإزاحة فرن�سا عن فل�سطني وانتزاع 
ّ
تو�س

ه الذي �رشعنت به فرن�سا 
َ

النتداب عليها املنطق نف�س

منطق  ة: 
ّ
العربي الوليات  �سائر  ل�ستعمار  حججها 

ات.
ّ
حماية الأقلي

 

�صايك�س بيكو الثانية: التعديالت

ة 
ّ
مع اإطاللة العام ١٩١٧ كانت الت�رشيحات الربيطاني

ل من �سايك�س ــ بيكو. و�سف �سايك�س  قد بداأت تتن�سّ

ل  بيكو  جورج  و�سعه  م�رشوع  د 
ّ
جمر باأّنها  التفاقية 

ميكن للحكومة الربيطانية قبوله دون تعديالت عميقة. 

حماية  على  اأقدر  بريطانيا  باأّن  جورج  لويد  ح 
ّ
و�رش

ة، باأّن 
ّ
ل مر

ّ
الأرا�سي املقّد�سة من اأي كان وجزم، رمّبا لأو

)بيرت  اأ�ساًل«  واردًا  »لي�س  الفرن�سية  فل�سطني  مو�سوع 

مان�سفيلد، تاريخ ال�رشق الأو�سط، ١٨٤(.

  كان لويد يتحّدث من موقع ال�رشيك ال�ستعماري 

قوى  ًا 
ّ
عملي قادت  التي  هي  فربيطانيا  الأقوى. 

»الئتالف« خالل احلرب الكونية وقّدمت العدد الأكرب 

من القتلى. وهي التي هزمت حملة جمال با�سا لحتالل 

اتها باتت حتّتل القد�س 
ّ
قناة ال�سوي�س، اإ�سافة اإل اأّن قو

بقيادة اجلرنال األلنبي يف كانون الأول/ دي�سمرب ١٩١٧ 

الذي فر�س احلكم الع�سكري على فل�سطني �سّد اإرادة 

ة م�سرتكة، ومل يرتك 
ّ
باإدارة مدني املطاِلب  بيكو  جورج 

للفرن�سيني غري امل�ساركة يف اإدارة الأماكن املقّد�سة يف 

فرن�سا  ر�سخت   ١٩١٨ فرباير  �سباط/  ويف  القد�س. 

ات 
ّ
القو اأن كانت  بعد  بلفور  واأّيدت وعد  الواقع  لالأمر 

ًا على كامل فل�سطني. ويف 
ّ
الربيطانية قد �سيطرت عملي

الأول من ت�رشين الأول/ اأكتوبر ١٩١٨، دخلت قوات 

العربي« دم�سق،  ة ومعها وحدات من »اجلي�س 
ّ
بريطاني

ل�سورية  الع�سكري  احلاكم  ب�سفته  األلنبي،  فتوّل 

وفل�سطني، اإبالغ الأمري في�سل باأّن �سورية »له« ولكْن 

منحه  على  الأمري  اعرت�س  وملّا  ولبنان.  فل�سطني  دون 

باأّنه حتت  األلنبي  ذّكره  البحر،  على  لها  منفذ  ل  مملكًة 

اإمرته ع�سكريًا وعليه اأن ينّفذ الأوامر الع�سكرّية.
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من  ينتزع  اأن  جورج  للويد  اأمكن  عليه،  بناءً   

كليمن�سو اآخر مغامن احلرب يف املنطقة يف حوار �سديد 

ة موؤمتر 
ّ
الدللة جرى يف ال�سفارة الفرن�سية بلندن ع�سي

ال�سالم يف كانون الثاين/ يناير١٩١٩:

كليمنصو: حسنًا، ما الذي سوف نناقشه؟  
لويد جورج: بالد ما بين النهرين وفلسطين.  

قل لي ماذا تريد؟  
أريد الموصل.  

سوف تكون لك ... أّي شيء آخر؟  
نعم. أريد القدس أيضًا.  

سوف تكون لك، قال كليمنصو مجّددًا.  
)جامي�س بار، خط يف الرمال، بالإنكليزية، �س ٧١-٧٢(.

الواقعة  الفل�سطينّية  الأرا�سي  كل  طبعًا  بالقد�س  املق�سود 

بني حيفا وجنوب غّزة ١٩١٨. وكان اجلي�س الربيطاين قد 

واملو�سل  كركوك  ودخل   ١٩١٧ العام  نهاية  بغداد  احتّل 

 .١٩١٨ �سيف  يف  ال�ساد�س  الرتكي  اجلي�س  ا�ست�سالم  بعد 

بعد  احلمراء  املنطقة  اإل  املو�سل  �سّم  بريطانيا  وفر�ست 

اكت�ساف النفط فيها بوا�سطة �رشكة النفط الأنكلوــ فار�سية 

ة يف  الولية ح�سّ عن  التخّلي  مقابل  فرن�سا  تتلّقى  و�سوف 

»�رشكة نفط العراق«.

تق�صيم �صورية

ر�سم حدود  املعّدلة  بيكو  ــ  �سايك�س  اتفاقّية  اأعادت  هكذا 

»�سورية التاريخّية«، بعد اأن انتزعت منها كيليكيا واملو�سل 

�سمالً وفل�سطني جنوبًا.

اأخلى الربيطانيون املنطقة )اأ( ع�سكريًا وتركوا الفرن�سيني   

كليمن�سو  اقرتح  �سورية.  حول  في�سل  والأمري  يتفاو�سون 

مملكًة عربّية حتت النتداب الفرن�سي عا�سمتها دم�سق وتكون 

الفرن�سي، وكان في�سل  ال�سامي  اإقامة املفو�س  حلب مركز 

رف�سوا  به  املحيطني  العروبيني  لكّن  القرتاح،  لقبول  مّياًل 

كليمن�سو  حكومة  �سقطت  التام.  ال�ستقالل  على  م�رّشين 

رت احتالل �سورية، 
ّ
وحّلت حمّلها حكومة ميني ا�ستعمارّي قر

فكان اإنذار غورو ال�سهري وتقّدم قّواته لحتالل دم�سق قبل 

انتظار رّد احلكومة العربية، وبعد مبارزة يائ�سة يف مي�سلون 

مملكة  نهاية  وكانت  ودّبابات،  وطريان  وخّيالة  م�ساة  بني 

في�سل العربية يف حزيران/ يونيو ١٩٢٠.

تق�سيم  حول  الفرن�سية  القيادة  اقرتاحات  تفاوتت    

لك�رش  كيانات  ع�رشة  اإن�ساء  اإل  بيكو  جورج  دعا  �سورية. 

واثقًا  كان  غورو  لكن  وت�ستيتها.  ال�سورية  املعار�سة  قوى 

»باإمكان ال�سيطرة على �سورية بتق�سيمها اإل اأربعة اأو خم�سة 

كيانات« على حّد قوله )انظر: فواز طرابل�سي »تاريخ لبنان 

وهكذا   .)٢٠١٠ الطائف«،  اتفاق  اإل  الإمارة  من  احلديث. 

ل »لبنان الكبري« ع�سية الأول من اأيلول ١٩٢٠،  �سار. ُف�سِ

اأجزاء �سورية،  ال�ساحل، عن �سائر  الق�سم الأكرب من  ومعه 

يف  العلوية  الدولة  من  ال�سورية  الكونفيدرالية  واأن�ِسئت 

دولتا  وبينهما  اجلنوب  الدرزية يف  والدولة  الغربي  ال�سمال 

 ١٩٢٦ عام  ال�سوري  الد�ستور  اإقرار  مع  وحلب.  دم�سق 

وّحدت �سلطات الحتالل دولتي حلب ودم�سق. ثم �سّمْت 

مفاو�سات  خالل  الدرزية  والدولة  العلويني  دولة  اإليهما 

اأخريًا.  ال�سورية  اجلمهورية  لتن�ساأ  العام ١٩٣٦  ال�ستقالل 

مفاو�سات  يف  اإّل  و�سورية  لبنان  بني  احلدود  �س 
ّ
تتكر ومل 

ما  على  اأخري  تعديل  ويف   .١٩٣٦ العام  البلدين  ا�ستقالل 

تبّقى من »�سورية التاريخية«، تخّلى النتداب الفرن�سي عن 

الإ�سكندرون ومدينة اأنطاكية لرتكيا اأتاتورك لتاأمني حيادها 

يف احلرب العاملية الثانية.

حتجيم الوطن القومي اليهودي

اأّمنت بريطانيا فل�سطني �سمن ممتلكاتها حتى اأجرت  اإن  ما 

تعديلني على خريطة فل�سطني، وبالتايل على خريطة »الوطن 

ّمت  القومي اليهودي« كما و�سعتها املنظمة ال�سهيونية، و�سُ

اإل �سّك النتداب الربيطاين على فل�سطني يف ع�سبة الأمم. 

القومي  للوطن  ال�سمالية  احلدود  ال�سهيونية  اخلريطة  ت�سع 

اإذ ينعطف بني �سيدا و�سور  الليطاين  نهر  اليهودي جنوبي 

لي�سّب يف البحر الأبي�س املتو�سط، ثّم ينعطف خّط احلدود 

جنوبي دم�سق لي�سمل اجلولن قبل اأن يعود لي�سري يف موازاة 

خط �سّكة حديد احلجاز على ال�سّفة ال�رشقية من نهر الأردن 

و�سوًل اإل العقبة، ومنها ي�سعد يف خّط م�ستقيم اإل جنوب 

رفح على املتو�ّسط.

الطويلة  املفاو�سات  خالل  الأّول  التعديل  ح�سل   

بني  احلدود  لرت�سيم  پوليه  ــ  نيوكومب  جلنة  اأجرتها  التي 

الأعوام  خالل  والربيطانية  الفرن�سية  النتداب  منطقتي 

ال�سيطرة  مدار  احلكومتني  بني  النزاع  دار  ١٩٢٠ــ١٩٢٣. 

احلكومة  رف�ست  الأول.  بالدرجة  املائية  املوارد  على 

�ِسمت 
ُ
الفرن�سية ا�ستئثار بريطانيا بنهر الأردن وبروافده، فر

احلدود انطالقًا من الناقورة �سمال عّكا، بحيث بقيت منابع 

نهر الأردن وروافده يف منطقة النتداب الفرن�سي مبا فيها 

الأردن  بنهر  بريطانيا  ا�ستئثار  مقابل  يف  اجلولن،  ه�سبة 

وجمراه وببحريتي احُلولة وطربّيا. 



مارك �سايك�س 

حماطًا برجال اأمن 

لبنانيني يف بريوت 

قبل اأيام من توقيع 

التفاق ال�سهري
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اإل  فل�سطني  حدود  تقلي�س  اإل  الثاين  التعديل  اأّدى   

خريطة  من  فُحذفْت  الأردن.  نهر  غربي  الواقعة  الأرا�سي 

 ٣٠ حوايل  عر�سها  اأرا�ٍس  اليهودي«  القومي  »الوطن 

كيلومرتًا على طول ال�سّفة ال�رشقّية لنهر الأردن و�سوًل اإل 

ميناء  اإل  امليت حيث ترقى احلدود يف خّط م�ستقيم  البحر 

حتت  العام١٩٢١  الأردن  �رشق  اإمارة  ن�ساأت  هكذا  العقبة. 

احلماية الربيطانية، واعرتفت بها ع�سبة الأمم يف العام ذاته. 

وقد عار�ست املنّظمة ال�سهيونّية هذا التعديل وظّلت تطالب 

التاريخية«.  اعتباره جزءًا من »فل�سطني  الأردن على  ب�رشق 

لليمني  التاريخي  الأب  جابوتن�سكي،  زئيف  اأ�ّس�س  وعندما 

ال�سهيوين، »حزب الإ�سالح« العام ١٩٢٧ دعا اإل ا�ستعادة 

بال�ستيطان  وال�سماح  النتدابّية  لفل�سطني  الأرا�سي  تلك 

اليهودي �رشقي النهر.

بعثة كينغ كراين

على  امل�سري  تقرير  يف  مبداأه  ول�سن  الرئي�س  يطّبق  مل 

الوليات العربية اخلارجة من حتت ال�سيطرة العثمانية. ورد يف 

النقطة ١٢ من نقاطه الـ١٤ ال�سهرية دعم الوليات املتحدة 

اأّما باقي »القومّيات« فن�سيبها  لرتكيا كـ»دولة ذات �سيادة«، 

بالتاأكيد،  فيها  احلياة  اأمن  �سيغة مبهمة عن �رشورة »�سمان 

و]منحها[ فر�سة مْطلقة لنمّو احلكم الذاتي دون اأّي تدّخل«.

اأظهرت نتائج ال�ستطالعات وال�ستفتاءات التي اأجرتها   

املنطقة  �سّكان  اأّن  حا�سم  نحو  على  كراين  ــ  كينغ  جلنة 

العي�س يف  ويرغبون يف  قاطعًا  رف�سًا  بلفور  وعد  يرف�سون 

مملكة عربّية واحدة م�ستقّلة، واأّنهم عند تخيريهم بني الدول 

املنتدبة عليهم، رّجحوا اأمريكا على ح�ساب بريطانيا وفرن�سا. 

وما  اللجنة  اكت�سفته  ما  بني  كبريًا  الفارق  كان  ذلك،  ومع 

اأو�ست به. بدياًل من ال�ستقالل والوحدة، اقرتحت تق�سيمًا 

ـ اأمريكّية. اقرتحت اللجنة  اآخر للمنطقة حتت انتدابات اأنكلوـ 

تدويل منطقة اإ�سطنبول الأوروبية والآ�سيوية حول امل�سائق 

وانتدابًا اأمريكّيًا على اجل�سم الرئي�سي لرتكيا، حظيت اإزمري 

 ،
ّ
فيه مبوقع »منطقة �سبه حكم ذاتي«، اأرمينيا: انتداب اأمريكي

ظل  يف  العراق  داخل  تبقى  اأو   
ّ
اأمريكي انتداب  كرد�ستان: 

 اأو بريطايّن، �سورية مبا فيها »لبنان« كـ»منطقة 
ّ
انتداب اأمريكي

« وفل�سطني و�سوًل اإل حدود �سحراء �سيناء: 
ّ
�سبه حكم ذاتي

انتداب اأمريكي اأو بريطاين اأي�سًا واأي�سًا.

املقاومة

�سايك�س  اتفاقية  ي�سّمى  ما  اأّن  اأعاله  عر�سناه  مما  يتبنّي 

الزمن  من  عقدين  من  اأكرث  ا�ستغرق  م�سار  هو  بيكو  ــ 

من  ُيح�سى  ل   
ّ
لكم �س 

ّ
تعر وقد  وتنفيذه  �سياغته  على 

اأبرز حمّطاته موؤمترا باري�س  املراجعات والتعديالت، ومن 

و�سان رميو والعام ١٩٢٦ وتكري�س النتدابات يف ع�سبة 

الأمم، واإقرار الد�ساتري، و�سوًل اإل العام ١٩٣٦واتفاقيات 

ا�ستقالل �سورية ولبنان التي ما لبثت اأن تراجعت فرن�سا 

عن تنفيذها.

واجهْته  النتدابات  فر�س  باأّن  التذكري  ويجدر   

انتفا�سات �سعبية وم�سّلحة منذ الأيام الأول لذاك العام 

التاأ�سي�سي، العام ١٩٢٠ الذي �سّمي »عام النكبة« وعرفت 

املقاومة ثالث دورات من النتفا�سات ال�ساملة للم�رشق 

العراق،  يف  الع�رشين  ثورة  البارزة  معاملها  من  العربي، 

والثورة ال�سورية الكربى يف جبل الدروز وانتفا�سة املدن 

اليهود  وامل�ستوطنني  الأهايل  بني  وال�ستباكات  ال�سورية 

النتفا�سة  ذروتها يف  وبلغت  العام ١٩٢٥،  فل�سطني  يف 

الفل�سطينية الكربى فرتة ١٩٣٦ــ ١٩٣٩. وميكن القول 

اإّن مرحلة اأول من فر�س اتفاقية �سايك�س ــ بيكو ووعد 

بلفور على �سعوب اختتمت مع اإخماد تلك النتفا�سة.

جتزئة، توحيد اأم اإعادة ت�صكيل؟

التاريخية  املرحلة  تلك  حول  اجلدل  من  كبري  ق�سم  دار 

التاأ�سي�سية مدار عدد من الثنائيات املانعة الواحدة منهما 

لالأخرى: جتزئة/وحدة، كيان طبيعي/كيان ا�سطناعي، اأّمة 

لو�سع  منا�سبة  وهي  اإلخ.  اإثني،  ــ  طائفي  دولة/كيان  ــ 

ات.
ّ
بع�س النقاط على حروف تلك الثنائي

ة جتزئة؟ 
ّ
د عملي

ّ
ة �سايك�س ــ بيكو جمر

ّ
هل كانت عملي  

وباأّي معنى؟ واإذا �سّح القول فما الذي جّزاأته؟ وبالقيا�س 

اإل اأية وحدة؟

اإذا كانت التجزئة قد متّت بالقيا�س اإل وحدة ال�سلطنة   

الفرتة  ال�سلطنة؟ واأين هي؟ يف  العثمانية، فما هي وحدة 

والوليات  تركيا  اإل  تقّل�ست  وقد  ب�سددها،  نحن  التي 

اإذا كان املق�سود جتزئة التق�سيمات  اأّما  العربية امل�رشقية. 

 
ّ
�سم ات 

ّ
عملي عن  احلديث  فالأحرى  العثمانية،  الإدارية 

بدمج  العراق  ن�ساأ  جديدة:  كيانات  مبوجبها  ن�ساأت  وفرز 

)كانت  واحد  كيان  يف  �سابقة  ة 
ّ
عثماني وليات  ثالث 

اخلرائط العثمانية منذ نهاية القرن التا�سع ع�رش تدجمها 

 
ّ
ب�سم فل�سطني  وتكّونت  العربي«(،  »العراق  ت�سمية  حتت 

�سناجق عكا ونابل�س والقد�س، ون�ساأ �رشق الأردن بدمج 

الق�سم اجلنوبي من �سنجق حوران و�سنجق معان، وُولدت 

ال�سام  اأجزاء من ولية  التي �سّمت  ال�سورية،  الفيدرالية 

 
ّ
واأجزاء من ولية بريوت، واأخريًا لبنان الذي قام على �سم
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اأجزاء من ولية بريوت واأربعة اأق�سية من ولية ال�سام اإل 

فية جبل لبنان، التي متّتعت بقْدر من احلكم الذاتي 
ّ
مت�رش

بني ١٨٦١و ١٩١٥.

غري اأّن ال�سجال حول الوحدة والتجزئة لي�س يقت�رش   

دللت  ي�ستدعي  اإّنه  الإداري.  العتبار  هذا  مثل  على 

املركزية  ال�سلطة  تقرن  مثلما  بالقّوة  تقرنها  للوحدة 

اللتزام  واجب  الوحدة  على  وت�سفي  والقوة،  بالوحدة 

يجري  عندما  خ�سو�سًا  عليها،  اخلروج  وعدم  باجلماعة، 

تعيني اجلماعة مبا هي »الأّمة« في�سري امل�سا�س بـ»الوحدة« 

يعادل »الفتنة«.

طبيعي اأم ا�صطناعي؟

ما »الطبيعي« وما »ال�سطناعي« يف كيانات �سايك�س ــ 

بيكوــ بلفور؟

عندما يتحّدث قوميّون عرب اأو قوميون �سورّيون عن   

ون بعودة 
ّ
ون لبناني

ّ
»�سورية الطبيعية« وعندما يطالب قومي

لبنان اإل »حدوده الطبيعية«، ماذا يعنون بـ»الطبيعي«؟

ل« 
َّ
»املتخي الكيان  يق�سدون  اأّنهم  باجلواب  اأجازف   

لة، باملعنى الذي يق�سده بنديكت اأندر�سن 
ّ
واحلدود املتخي

لة« التي 
ّ
يف كتابه عن الأمم مبا هي تلك »اجلماعات املتخي

اأندر�سن »جماعة ع�سوّية«  تتجاوز القرية، التي يعتربها 

كانت  لذا  الطباعة«.  ة 
ّ
»راأ�سمالي اإليها  الدعوة  عّممت 

لها بطر�س الب�ستاين 
ّ
ة« هي تلك التي تخي

ّ
»�سورية الطبيعي

يف مقالته ال�سهرية »مركزنا« اأو الأب لمن�س البلجيكي 

النتداب  ة 
ّ
ع�سي ال�سادر  »�سورية«  كتابه  يف  الي�سوعي 

ان ــ جبال 
ّ
الفرن�سي على �سورية، يحّدها حاجزان طبيعي

طورو�س �سماًل وال�سحراء جنوبًا ــ منحها �سفة التمايز 

تلك  اأو  »العرب«،  عن  وبالتايل  ال�سحراء  عن  احل�ساري 

نها ال�رشيف ح�سني من مر�سني اإل جنوب اجلزيرة 
ّ
التي عي

ة منذ ١٨٣٤(. 
ّ
العربية با�ستثناء عدن )امل�ستعمرة الربيطاني

واإّنا  وواقع  ما هو كائن  لي�س   »
ّ
»الطبيعي هكذا �سار   

هو منّوعات ممّا يجب اأن يكون. و�سار »امل�سطنع« هو ما 

�سايك�س  تطبيقات  اأنتجته  وما  الرغبات  تلك  عن  يحيد 

بيكو وبلفور.

دول قومية اأم حكُم اأقّليات؟

بيكو،  �سايك�س  اتفاقية  عن  الآن  احلديث  يجري  عندما 

مبا يوحي  الأقّليات  اأغفلت حقوق  بكونها  البحث  يقرتن 

اأّن الكيانات التي تاأ�ّس�ست ابتداًء من العام ١٩٢٠ كانت 

اإنها  اأي  ة، 
ّ
الأوروبي الأّمة  ــ  الدولة  لنموذج  تطبيقًا حمّليًا 

ة واحدة ت�سّكل اأكرثّية ال�سّكان. جتاهلت 
ّ
ة على قومي

ّ
مبني

ات 
ّ
الإثني من  عدد  حقوق  بيكو  ــ  �سايك�س  ة 

ّ
اتفاقي

لكّن  �سحاياها.  اأبرَز  الكرد  كان  املنطقة،  يف  والطوائف 

ـ بيكو وبلفور اأّنها جتاهلت  القاعدة يف تطبيقات �سايك�سـ 

حقوق الأكرثّيات واأر�ست ال�سلطات واأنظمة احلكم على 

اأقّليات يف لبنان وفل�سطني والعراق.

ة
ّ
الهند�صة الكولونيالي

ة 
ّ
الكولونيالي الهند�سة  اإّن  القول  ميكن  اخلال�سة،  يف 

زت بخا�ستني نادرًا ما تلحظهما معظم 
ّ
لكيانات املنطقة متي

ات عن املو�سوع.
ّ
الأدبي

التغلغل  وم�سالح  مقت�سيات  على  البناء  اأّوًل،   

القدمية  املوارد  ة 
ّ
واأهمي املنطقة  ني يف 

ّ
الراأ�سمالي والرتاكم 

ة 
ّ
واأهمي املدن  ر 

ّ
وتطو والغاز(  )النفط  واجلديدة  )الأنهر(، 

واملوا�سالت  التجارة  خطوط  يف  والتبّدلت  املرافئ 

ة 
ّ
والجتماعي القت�سادّية  رات 

ّ
التطو اإليها  اأف�ست  كما 

ة الأخرية. وقد 
ّ
ة يف احلقبة العثماني

ّ
ة وال�سكاني

ّ
والعمراني

ة اكت�سبت 
ّ
ا�ستتبع ذلك بناُء الكيانات حول مراكز مديني

يف  القد�س  ــ  يافا  حمور  رات: 
ّ
التطو تلك  ب�سبب  ثقلها 

فل�سطني، حمور بغداد يف العراق، حمور بريوت ــ دم�سق 

يف �سورية ــ لبنان.

ثانيًا، حاول كّل طرف التوفيق بني م�ساحله القت�سادّية   

النق�سامات  ا�ستخدامه  وبني  جهة  من  ة 
ّ
والإ�سرتاتيجي

الدويّل  العرتاف  لنتزاع  والع�سائرّية  ة 
ّ
والديني ة 

ّ
الإثني

بالنتداب ومتكني �سيطرته من جهة اأخرى.

ومل يكن ذلك بالأمر ال�سهل، فمن مفارقات الهند�سة   

 
ّ
ة يف �سورية مثاًل، اأّن م�سلحة النتداب الفرن�سي

ّ
الكولونيالي

ًا 
ّ
�سيا�سي �سورية  لبنان عن  بف�سل  التي ق�ست  ة 

ّ
ال�سيا�سي

ة، 
ّ
واإدارّيًا، تباينت مع َم�ساحله القت�سادية والإ�سرتاتيجي

ًا، على 
ّ
الأمر الذي اأّدى ال توّحيد الكيانني اقت�سادّياً ومالي

 
ّ
اأ�سا�س عملة واحدة وم�رشف اإ�سدار واحد ونظام جمركي

واحد ومرفاأ وعا�سمة اقت�سادّية واحدة هي بريوت. ومن 

ما  اأّن  ماآ�سيها،  من  بل  ة، 
ّ
ال�ستقاللي الأنظمة  مفارقات 

مه 
ّ

ق�س  ١٩٢٠ العام  ون 
ّ
الفرن�سي ال�ستعمارّيون  وّحده 

ة 
ّ
ون يف القطيعة اجلمركي

ّ
ون ال�سورّيون واللبناني

ّ
ال�ستقاللي

القت�سادّية التي وقعت بني البلدين العام ١٩٥٠.

على الأقّل نحن هنا اأمام بادرة تق�سيم واحدة ل ميكن   

اأن ُيلقى اللوم فيها على �سايك�س ــ بيكو! وللبوادر تتّمات 

ة 
ّ
ات املحلي

ّ
�س تاريخ القرن من منظار امل�سوؤولي

َ
عندما ُيدر

ة عن تركة �سايك�س ــ بيكو.
ّ
واخلارجي
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لشبوا و»الفادو« والياسر

جامعية من لبنان.

ونهر سينثيا كرياشيت الأطل�سي  املحيط  من  ت 
ّ
هب ريح  لفحة  كل  مع 

 رائحة �سمك القد )وي�ستهر 
ّ
تاجة، كان باإمكاين اأن اأ�سم

يف  اأم�سي  واأنا  وال�رشدين  بالربتغالية(  باكالو  با�سم 

يقة  وال�سّ املتعرجة  ال�سوارع  اأنهكت  املدينة.  اأنحاء 

واملمتّدة عرب ه�سبات املدينة ع�سالت ج�سدي، لكّني 

مل  حلني  ول�ساعات،  يوميًا،  بذلك  بالقيام  اأ�ستمتع  كنت 

تعد قدماي قادرتني على امل�سي. اأينما ذهبت كان النا�س 

ة 
ّ
يقومون ب�سوي ال�سمك على الفحم على الأر�سفة. ثم

تعبق  الهواء  رائحة  جتعل  النوا�سي  كل  على  خمابز 

�سفائح  املحال  واجهات  تعر�س  وال�سكر.  بالزبدة 

واجهات  معظم  على  اقة. 
ّ
بالذو اخلا�س  املعّلب  ال�سمك 

ن 
ّ
امللو الربتغايل  )البالط  الزليج  قطع  تعك�س  املباين، 

الذي ينت�رش يف املغرب وتون�س اأي�سًا( �سم�س منت�سف 

متلوؤها  مطعم  باحة  اأجد  كنت  اأحيانًا  احلارقة.  النهار 

الربتغايل.  النبيذ  من  كاأ�س  ل�رشب  واأتوقف  ال�سم�س 

اإل  ال�سل�س  فريدي«  »الفينو  من  الأنواع،  كل  جربت 

اأكرث اأنواع النبيذ الأحمر احلاّد اأي »الدورو«، لكن رغم 

ذلك مل يعتد مذاق ل�ساين على طعم نبيذ بورتو احلاد.

ت زراعة العنب يف ال�سنوات اخلم�س والع�رشين 
ّ

تغري  

الأخرية اإل حد كبري. يف بداية الثمانينيات من القرن 

تاأهيل  لإعادة 
 ١

خمططًا الدويل  البنك  اأطلق  الع�رشين 

الزراعة يف املناطق ال�سمالية من الربتغال، والتي تعترب 

املزارعني  منَح  اخلطة  اقت�ست  اأوروبا.  يف  فقرًا  الأكرث 

بفوائد  قرو�سًا  العنب  من  معنّي  نوع  بزراعة  املهتمني 

منخف�سة، وت�سجيعهم على زرع كروم جديدة متطورة 

زيادة  عام  ب�سكل  الدويل  البنك  هدف  كان  وممْكننة. 

وهو  الربتغايل،  القت�ساد  يف  اخلدمات  قطاع  حجم 

ل تزايد حني نالت الدولة ع�سوية الحتاد الأوروبي 
ّ
حتو

جتارة  عن  القيود  باإزالة  ذلك  ترجم   .١٩٨٦ العام  يف 

ل التجار الكبار اإل م�سّدرين كبار. كذلك 
ّ
النبيذ وحو

التي تدخل  املواد اخلام وتلك  الدولة عن دعم  توّقفت 

.
٢
يف هذه ال�سناعة

يف ل�سبونة مئات »املريادورو�س« اأي الأماكن العالية   

التي ميكن للزائر اأن يراقب اأفق املدينة منها، ويحاول 

اأّي اأمر. يف متجر للمن�سوجات ال�سوفية  اأّل يفكر يف 

التقليدية التي ت�سمى »بوريل« قرب »مريادور« �سانتا 

لو�سيا، رافقتي اأدريانا واأنا اأجول واأّطلع على الأو�سحة 

اجلميلة املعرو�سة. كنت اأحاول اختيار الأجمل، ولأيّن 

اأطراف  جتاذبنا  البوريل  عن  اأكرث  اأعرف  اأن  اأردت 

على  طراأت  التي  التغريات  عن  يل  ْت 
ّ

ف�رش احلديث. 

قام  »ل�سنوات  اإّنه  قالت  الربتغال.  البوريل يف  �سناعة 

البالد  املناطق اجلبلية يف  املا�سية يف  املزارعون ورعاة 

يف  اأنف�سهم  حلماية  ال�سويف  الو�ساح  هذا  ب�سناعة 

كما  اليوم  ي�ستخدم  يعد  مل  القا�سية.  املنطقة  �ستاءات 

اثنني  مع  املتجر  هذا  يف  اأعمل  اأنا  ال�سابق.  يف  كان 

اأعرف كيف يدار امل�سنع ورواتبنا منخف�سة  غريي. ل 

اليوم  امل�سافة  القيمة  على  ال�رشيبة  واأ�سبحت  جدًا، 

٢٣ يف املئة. بالكاد اأ�ستطيع حت�سيل قوتي«.

لقد عاثت الأزمة املالية فو�سى يف العديد من دول   

اقت�ساداتها  هيكلة  اإعادة  متّت  والتي  املتو�سط  جنوب 

هذه  بالطبع  الربتغال  جتنيب  يجر  مل  مماثل.  ب�سكل 

الأزمة. تعالت ن�سبة البطالة، وزادت الديون، و�سارعت 

تق�ّسف  اإجراءات  اقرتاح  اإل   
٣
الأوروبية الرتويكا 

مل�ساعدة �سكان البالد. منذ العام ٢٠٠٨، مل يعد هناك 

ه حلو يف ل�سبونة �سوى احللوى الوطنية 
ُ
اأّي �سيء طعم

»با�ستيل دي ناتا«.

تابعت اأدريانا قائلة اإّن »هناك الكثري مما ل اأ�ستطيع   

ل  اأ�سدقائي  من  الكثري  جيدة.  حياتي  لكّن  �رشاءه 

يعرف با�سم   ١

PDRITM

اأي م�رشوع  

التطوير الريفي   

ملنطقة ترا�س 

اأو�س مونتي�س.  

على �سبيل املثال،   ٢

فاإّن توزيع كحول 

العنب، وهو نوع 

معنّي يح�سل عليه 

بعد تقطري العنب 

بطريقة خا�سة، 

وي�ستخدم لتكثيف 

نبيذ البورتو، مل 

يعد يخ�سع لأّي   

قوانني وقواعد.

وهي املفو�سية   ٣

الأوروبية، 

وامل�رشف املركزي 

الأوروبي، و�سندوق 

النقد الدويل.
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الو�ساح  بتو�سيب  قامت  ثم  عمل«.  اإيجاد  ي�ستطيعون 

ُبني مع   
ّ
بعناية وو�سعته يف كي�س ورقي الذي اخرتته 

بطاقة عليها عنوان املتجر وورقة ذات ت�سميم جريء 

لكن مينيمايل، عليها الن�س التايل:

اآخر  من  واحد  البوريل يف  �سناعة  اإحياء  اأعدنا  »لقد 

امل�سانع العاملة يف بلدة مانتيغا�س ال�سغرية، الواقعة يف 

قلب �سل�سلة جبال �سيريا دا اأ�سرتيال، ومنتوجاتنا جتمع 

اخلربة  باأّن  نوؤمن  نحن  واملبتكرة.  اجلديدة  الت�ساميم 

اإنتاج  اإعادة  يف  �رشورية  قرانا  يف  املوجودة  واحلكمة 

املا�سي وجعله حا�رشًا حتى ي�سبح اأبديًا«.

تعك�س الورقة �سعورًا بالقتالع والعتداد بالنف�س.   

واملقاولون  ال�سباب  احل�رشيون  املهنيون  قام  لقد 

يف  كبري  بجهد  الأنيقة  الت�ساميم  ذوو  وامل�ستثمرون 

تدمري الذاكرة واملا�سي. يف اليوم الذي و�سلت فيه اإل 

لت بني اأنقا�سها مل 
ّ
قلعة �ساو خورخي يف غرا�سا وجتو

اأ�ستطع التوّقف عن التفكري بثالثية ر�سوى عا�سور عن 

 من قراءتها. تتحدث رائعُة 
ّ
غرناطة والتي انتهيت للتو

اأحداثها يف �سبه اجلزيرة الإيبريية  التي تدور  عا�سور 

نوع  عن  تتحدث  الإ�سالمية،  املدن  اآخر  �سقوط  بعد 

يجربون  الذين  النا�س  ووجع  اخل�سارة،  من  خمتلف 

بكامله  العامل  فيما  راأ�سهم،  م�سقط  عن  التخلي  على 

ل 
ّ
ل اإل اأو

ّ
يتغري من حولهم. كانت الربتغال اآنذاك تتحو

ة يف التاريخ.
ّ
اإمرباطورية عاملي

�صاوداد وفادو

ل تزال مدن غرا�سا وبيكا وكا�ستيلو وحميطها، الواقعة 

انطالقًا  القارة  داخل  نحو  الطريق  على  ه�سبتني  بني 

اليهود  اآخر  من  للمتحّدرين  موطنًا  الأنهر  �سفاف  من 

الأخرية  ال�سنوات  يف  الإ�سالمية.  اإيبرييا  يف  والعرب 

 اإليهم الكثري من املهاجرين من الهند، وباك�ستان، 
ّ
ان�سم

وال�سنغال،  وغينيا،  الأخ�رش،  والراأ�س  وبنغالد�س، 

املهاجرين  من  وغريهم  وال�سني،  وزائري،  وموزامبيق، 

ممن توجهوا نحو اأوروبا بحثًا عن حياة خمتلفة. بالقرب 

يف  الأقدم  وموراريا  الفاما  منطقتا  تقع  املنطقة  من 

اأوروبا، وهي مولد مو�سيقى الفادو.

الفادو هي املو�سيقى الربتغالية العاطفية وال�سادرة   

من القلب، وهي بالن�سبة اإل الكثريين التعبري الأ�سمى 

بالكاآبة  الكبري  ال�سعور  اأو  احلزن،  اأو  »ال�سوداد«  عن 

والنو�ستاجليا والتوق ل�سخ�س اأو �سيء قدمي ولن يعود. 

بالروح  خا�سة  »ال�سوداد«  اإّن  ل�سبونة  �سكان  يقول 

الربتغالية، ومتنحهم م�ساعر فرح وحزن يف الوقت عينه، 

اأي لغة اأخرى.  اأو التعبري عنها يف  ول ميكن ترجمتها 

مبا اأنني من مدينة �ساحلية اأي�سًا ا�ستطعت اأن اأفهمهم. 

يف بريوت، غالبًا ما لدّي »ال�سوداد« اخلا�سة بي املتعّلقة 

املدن  اإّن  تعود.  لن  اأّنها  اأعرف  واأوقات  واأماكن  بنا�س 

ة جدًا.
ّ
ة عاطفي

ّ
ال�ساحلي

قراأت جملتني من اأغنية على جدار متحف مو�سيقى   

األفادو يف األفاما تتحدث عن احلب واملوت: »حتى لو اأّن 

 .
٤
�سنونوة ماتت من قلب مك�سور فاإّن الربيع مل ينتهي«

تو�سعت  ماريزا،  مثل  مغنني  مع  املن�رشم  العقد  خالل 

العامل.  بل حول  الربتغال  فقط يف  لي�س  األفادو  �سهرة 

مل تكن الأمور دومًا على هذا احلال. يف العام ١٩٣٣ 

دي  اأنطونيو  والقت�سادي  ال�سيا�سي  احلكم  توّل  حني 

اجلديدة«،  بـ»الدولة  يعرف  ما  اأ�س�س  �سالزار  اأوليفريا 

وهي �سلطة ا�ستبدادية ومعادية للربملان ا�ستمرت حتى 

العام ١٩٧٤. متت املوافقة على املوؤ�س�سة الكوربوراتية 

يف  عام  ا�ستفتاء  يف  اجلديدة«  »الدولة  اأ�س�ست  التي 

التا�سع ع�رش من اآذار/ مار�س من العام ١٩٣٣. عار�س 

وال�سرتاكية  ال�سيوعية  الديكتاتوري  �سالزار  حكم 

وذلك  لال�ستعمار  املناه�سة  واحلركات  والأناركية 

على  و�سّدد  للغاية،  قوميًا  احلكم  كان  عنيف.  ب�سكل 

متح�رشة  اأمة  بو�سفها  الكاثوليكية،  الربتغال  هوية 

عظيمة ذات انت�سار يف اأنغول وموزامبيق وغوا وغريها 

من امل�ستعمرات الربتغالية.

بـ»اليقني  ينادي  �سالزار  كان  املنا�سبات،  كل  يف   

الكبري للثورات الوطنية«. مل يكن م�سموحًا للربتغاليني 

والتاريخ.  الأر�س  اأو  والأخالق،  العائلة  يف  النقا�س 

اجلوهر  باأمرها«  امل�سكوك  غري  »احلقائق  هذه  �سّكلت 

وحماه.  النظام  غّذى  الذي  والإيديولوجي  ال�سيا�سي 

لقد خلق �سالزار ماكينة للربوباغندا لتعليم هذه القيم 

على كل امل�ستويات، وعرب كل املوؤ�س�سات الجتماعية، 

�سيطر  والعمل. والأهم من ذلك،  العائلة واملدر�سة  اأي 

نظامه  هذيان  خلدمة  املقّد�س  الثالوث  على  �سالزار 

هذا  واأ�سبح  وفاطيمة.  والفادو  القدم،  كرة  امل�ستبّد: 

»الدولة اجلديدة«.  الأ�سا�س يف خطاب  الثالوث حجر 

والنو�ستاجليا،  القومية  عن  الفادو  مو�سيقى  عربت 

القدم  وكرة  الكاثوليكية،  فاطيمة  القّدي�سة  وج�سدت 

ر.
ّ
مّثلت التنمية والتطو

الكتابات على جدران متحف الفادو بقيت يف راأ�سي.   

انتقلت  ل�سديقة  عينها  الكلمات  اأرّدد  نف�سي  وجدت 

بداية اأغنية �سهرية   ٤

لكارلو دي كارمو 

اأحد اأهم مغّني 

الفادو يف لي�سبونة. 

كتب كلماتها 

خواكيم دي بريتو 

الذي كان �ساعرًا 

زًا كتب 
ّ
وموؤّلفًا ممي

 اأغاين الفادو.
ّ
اأهم



بدايات  العدد 14 | ربيع / �سيف 182016

من القاهرة اإل بريوت. كانت �سديقتي تعار�س ب�سّدة 

الثورة  وقوى  امل�ساّدة  بالثورات  عة 
ّ
متذر الأمل،  مبداأ 

امل�سادة واحلروب الأهلية التي �سهدها العامل بعد العام 

٢٠١١. قلت باإ�رشار م�ستعيدة كلمات الأغنية: »حتى 

لو اأّن �سنونوة ماتت من قلب مك�سور فاإّن الربيع مل ينته. 

انظري، تطّلب الأمر وقتًا وجهدًا لكّن كّل هذه الأمور 

مل تعد مرتبطة اليوم بال�سدمة«.

بعد  اأي  العام ١٩٣٤،  من  يناير  الثاين/  كانون  يف   

ال�سيوعيون  دعا  اجلديدة«،  »الدولة  ن�رش  من  اأ�سهر 

الي�سارية  العمالية  الحتادات  وكذلك  والأناركيون 

�سنة  الأربعني  مدى  على  عام.  اإ�رشاب  اإل  والنقابات 

اأنواع القمع والعتقال  التالية، تعر�سوا لأب�سع واأق�سى 

وُهّددوا  ا�سُتجوبوا  الع�سكرية.  واملحاكمات  التع�سفي 

الكهربائية  لل�سدمات  تعر�سوا  واأهينوا.  وُعّذبوا 

وال�رشب وحرموا من النوم لليال طويلة.

يف كتاب ن�رشه يف العام ٢٠١٤ كل من ال�سحافية   

كارلو�س  الربتغايل  والكاتب  اآرانيا  اآنا  الربازيلية 

اأدميار بعنوان »اأمل من دون حدود: التعذيب يف �سجون 

، جمع الكاتبان مئات ال�سهادات من ال�سجناء 
٥
ال�رشطة«

التقى  �سالزار.  ظل حكم  عانوا يف  الذين  ال�سيا�سيني 

كانا  حني  ماتو�س  وكون�سي�ساو  اأبرانتي�س  دومينغو�س 

منت�سبني اإل احلزب ال�سيوعي الربتغايل ونا�سطني �سّد 

ة. با�ستخدام بطاقات هوّية مزّورة تزّوجا يف العام 
ّ
الفا�سي

ّية يف الغالب، وتنّقال من مكان 
ّ
١٩٦٣. عا�سا حياة �رش

لآخر م�ستبقني اعتقاًل حمتماًل.

�سجن  يف  التعذيب  جل�سات  دومينغو�س  يتذّكر   

اجلوبي يف ل�سبونة: »قيل يل ح�رّش نف�سك لتذهب اإل 

واأ�سيئت  خوذة  راأ�سي  على  وو�سعوا  جل�ست  املاكينة. 

تتذّكر  الكهرباء«.  مبوجات من  �سعرت  الأ�سواء.  بع�س 

هناك  »كان  ت�ست�سلم:  اأن  كادت  اأّنها  كون�سي�ساو 

كبرية،  واملعاناة  الأمل عظيمًا،  وكان  الياأ�س،  من  اأوقات 

ن�رش الكتاب   ٥

بالربتغالية بعنوان 

 No limite da dor:

 a tortura nas  

prisões da PIDE.  

�رشطة الدفاع   

ة والدولية 
ّ
الوطني

كانت جهازًا

ًا يف ظّل 
ّ
اأمني  

»الدولة اجلديدة«.

دعا الشيوعيون واألناركيون وكذلك االتحادات العمالية 
اليسارية والنقابات إلى إضراب عام. تعرضوا ألبشع وأقسى 

أنواع القمع واالعتقال التعسفي والمحاكمات العسكرية. 
اسُتجوبوا وُهدّدوا وُعذّبوا وأهينوا. تعرضوا للصدمات الكهربائية 

والضرب وحرموا من النوم لليال طويلة.
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والتعذيب قا�سيًا، اإل درجة اأنني كنت اأريد اأن يرموا بي 

من النافذة«.

ومل  النا�س،  ي�ست�سلم  مل  القمع  هذا  كل  رغم   

ال، والطالب، والن�ساء، 
ّ
 الفاّلحون، والعم

ّ
ين�سوا. ا�ستمر

واملثّقفون يف مقاومة ا�ستبداد النظام وحماربة ال�ستغالل 

وامل�ستعمرات.  البالد  يف  الراأ�سمالية  متار�سه  الذي 

وح�سدوا  الية، 
ّ
العم النقابات  ونّظموا  الإ�رشابات  قادوا 

كات، ونا�سلوا من اأجل الدميقراطية 
ّ
ات والتحر

ّ
التعاوني

امل�سري.  تقرير  يف  واحلّق  وال�سالم  واخلبز  واحلرية 

التي  الثورات  واألهمتهم  فل�سطني،  وقفوا مت�سامنني مع 

اجتاحت اأوروبا والعامل يف العام ١٩٦٨. كانت »ثورة 

القرنفل« يف العام ١٩٧٤ تتويجًا لكل ن�سالتهم. يعيد 

العام  منذ  الأقل.  على  باآخر  اأو  ب�سكل  نف�سه،  التاريخ 

٢٠٠٨، هناك عودة للي�سار يف الربتغال، لكّن �سياطينه 

اليوم من نوع اآخر.

منطقة  يف  جميل  مقهى  يف  ميغيل  قابلت  حني   

قراءة  اأحاول  كنت  اأّنني  لحظ  مني.  �سخر  �سيادو، 

عن  عاجزة  كنت  الذي  الوقت  يف  برتغالية  جريدة 

الإنكليزية.  بلغة غري  املقهى  للنادل يف  طلبي  تو�سيح 

ابت�سمت باأ�سلوب مهّذب.

لك.   
ّ

�ساأف�رش الربتغالية.  من  القليل  »اأفهم  قلت:   

اإل  اأ�سري  واأنا  قلت  احلايل«  وزرائكم  رئي�س  هو  هذا 

�سورة لنطونيو كو�ستا. تابعت: »و�سل اإل من�سبه يف 

الأمني  كان  العام ٢٠١٥.  من  نوفمرب  الثاين/  ت�رشين 

ملدينة  ال�سابق  والعمدة  ال�سرتاكي  للحزب  العام 

ة 
ّ
�سيا�سي لعبة  ب�سبب  ال�سلطة  اإل  وو�سل  ل�سبونة، 

ة«. نظر اإيّل ميغيل وهو غري  ة بعد النتخابات العامّ
ّ
ذكي

الأخرية  الفرتة  اأ�سبحت يف  اأنني  له  ت 
ّ

ف�رش م�سّدق. 

دول  يف  والقت�سادية  الجتماعية  بالتغريات  ة 
ّ
مهتم

جنوبي املتو�سط.

يف  ينجحوا  مل  الربتغايل.  احلّل  يه 
ّ
ن�سم »نعم،  قال:   

 الأمَل 
ُ
تطبيقه يف اإ�سبانيا حتى ال�ساعة. هنا، اأعاد الأمر

ئًا للغاية، مع التق�ّسف 
ّ
للعديد من النا�س. كان الو�سع �سي

ال�سيوعي  احلزب  حتى  جعلت  لدرجة  املالية،  والأزمة 

ي�سعر باحلاجة اإل امل�ساركة يف لعبة احلكومة وال�سيا�سة. 

مل يح�سل هذا من قبل«.

يف  جرت  التي  العاّمة  النتخابات  من  فرتة  بعد   

ت�رشين الأول/ اأكتوبر من العام ٢٠١٥، ت�سّكل حتالف 

ع 
ّ
ي�سارّي من احلزب ال�سرتاكي، وحزب اخل�رش، وجتم

هذا  اأطاح  ال�سيوعي.  واحلزب  الراديكايل،  الي�سار 

ة اليمني يف الربملان و�سغط على الرئي�س 
ّ
التحالف اأغلبي

باجّتاه تعيني كو�ستا كرئي�س للوزراء، وتكليفه بت�سكيل 

حكومة. ياأمل الربتغاليون باأن ينهي ذلك بع�س اإجراءات 

التق�ّسف التي اعتمدتها احلكومات ال�سابقة.

يف  باحث  اإّنه  قال  وظيفته.  هي  ما  ميغيل  �ساألت   

اأعرف  كنت  اإن  و�ساألني  غولبنكيان«،  كالو�ست  »معهد 

من هو غولبنكيان. اأجبته بنعم »يف جامعتي يف بريوت 

�سمي امل�ستو�سف على ا�سمه. هرب العديد من الأرمن 

من الإبادة ابتداء من الـ١٨٩٠. لكن كيف و�سل تاجر 

نفط اأرمني اإل ل�سبونة؟«. اأجابني: »كّنا حمظوظني على 

ما اأعتقد. هل �ساهدت فيلم كازابالنكا؟« �ساألني.

�سالزار  ذكاء  اأّمن  الثانية،  ة 
ّ
العاملي احلرب  خالل   

احللفاء  دول  وعد  بعدما  الظاهري،  الربتغال  حياد 

ة وو�سول اإل اأر�س البالد وخريات 
ّ
واملحور بتجارة حر

اأ�سبحت ل�سبونة مق�سدًا لكّل من حاول  م�ستعمراتها. 

الفرار لالأمريكيتني اأو كّل من يبحث بب�ساطة عن ملجاأ 

حاول  ل�سبونة،  اإل  ي�سل  مل  اأّنه  رغم  اأوروبا.  اآمن يف 

الفيل�سوف والناقد الفني الأملاين والرت بنجامني الو�سول 

اإليها. حني �ساع يف بورتوبو يف كاتالونيا قام بالنتحار. 

هرب غولبنكيان اإل ل�سبونة اأي�سًا. هذه الأّيام، بريوت 

من  اأوروبا  اإل  بالهرب  يرغب  من  لكل  املق�سد  هي 

�سوريا. قام املاليني بهذه الرحلة بحثًا عن الأمان.

يف اأحد اآخر موؤلفاته، وهو ن�س ذاتي معنون »�ست   

جورج  الراحل  املفّكر  يوؤّكد  حياتي«،  من  مراحل 

املاأ�ساة: »اأول خم�س مراحل  طرابي�سي على عمق هذه 

يف حياتي كانت رحياًل كتبُت على اأثره كّل ما كتبته )...( 

لكّن املرحلة ال�ساد�سة، يف املقابل، هي مرحلة التوقف، 

الكتابة: هي مرحلة الأمل  التام عن  وال�سمت، وال�سلل 

ال�سوري، امل�ستمر منذ اأكرث من اأربع �سنوات، والذي ل 

تبدو هناك اأي نهاية له«.

ّية، 
ّ
اأ�سبح �سجن اجلوبي اليوم متحفًا للمقاومة واحلر  

اأبريل  ني�سان/  والع�رشين من  اخلام�س  افتتاحه يف  ومت 

العيد احلادي والأربعني لثورة  ة 
ّ
العام ٢٠١٥، ع�سي من 

�سجنًا.  دومًا  املبنى  هذا  كان  م�ست  لقرون  القرنفل. 

جراح  قال  كما  هناك.  البكاء  عن  التوقف  اأ�ستطع  مل 

وحيوات  حمّطمة،  اأج�سادًا  هناك  اإّن  يومًا  فل�سطيني 

عاملنا  الدمار  �سلب  الأخرية،  الفرتة  اأي�سًا. يف  حمّطمة 

مّنا. فيما بع�س الأمور ل ميكن تعوي�سها، اأريد اأن اأوؤمن 

فاإّن  مك�سور  قلب  من  ماتت  �سنونوة  اأّن  لو  حتى  اأّنه 

الربيع مل ينته. لي�س بعد على الأقّل.
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ُدق، ما زرِت دم�سق قبل احلرب؟« ثم تاأّوه  »يا للخ�سارة، �سُ

م�سرت�ساًل يف تاأ�ّسفه. �سديقي نزار املجنون ببغداد، يدعونا 

�سحك  ليايل  ل�سرتاق  واأخرى  فرتة  بني  اأ�سدقاءه  نحن 

لتّوه  الفجر  بداأ  قد  كان  املدينة.  هذه  يف  و�سواء  و�سمر 

بالطلوع ونحن على �سقف بيته املفتوح حيث نام اأ�سدقاوؤنا 

ذّكرْته نخلة  وبقينا نح�ّس ع�سب احلديث من هنا وهناك. 

ومنظر يحّدها لبيت تدّلت �سجرته واأزهارها، يلطم فخذه 

 عيناه كما كّل مرة عندما األحظه 
ّ
اأ�سابع يده، حتمر يفرك 

يتكّلم ب�سدق ومن كّل قلبه. يرتفع �رشب من احلمام ومعه 

ي�سري باإ�سبعه، حتى تدور حول منظر حمّدد: »دم�سق مثل 

بلحظات  املتاأّججة  اأ�سواقه  هذه« ويحت�سنني حني غمرته 

اأعادته ل�سهور ع�سل من حياته هناك.

الأ�سهر  �سوريا حتى وقت قريب من  بعد كّل خراب   

َور احلمام وهو يحّط على نوافذ  الأول يف العام ٢٠١٦، �سُ

و�سبابيك عتيقة، ممتلئة بال�سكينة تفتح ري�سًا من الأ�سئلة: 

وِزّر  املدن  �سور  اأجمل  ما  دم�سق؟  يف  ال�سكينة  هذه  هل 

الكامريا ي�سغط للتقاط امل�سهد!

وا؟ ت�ساوؤل تالحقه 
ّ
من هم هوؤلء ال�سوريون الذين فر  

اإل  ق 
ّ
التطر الأول  للوهلة  العار. وقد يبدو خميفًا  ب�سمة 

اأ�سئلة باتت هي من م�سّلمات ال�ستم والتخوين يف بالدنا 

اليوم. مل اأذهب اإل دم�سق يومًا، رغم كرثة اأ�سفاري خارج 

العراق. لكن ي�ساء احلّظ اأن يعود عراقيون ُكرُث من دم�سق 

اإل بغداد: يا خ�سارة، مل تزوري دم�سق. �سوريا التي ُخربت 

لن تعود وتلك ال�سورة احلاملة عن املقاهي والأزّقة، بقيت 

ر من اأفواه اأ�سدقائي يف جل�ساتهم 
ّ
ر�سمًا فوتوغرافيًا يتكر

حني يجتازهم حنني الأوطان من غربتهم عن �سكل بغداد 

اليوم اإل ما �سار عليه �سكل دم�سق لحقًا.

قائمة  اإل  دم�سق  فاأ�سيف  خ�سارة،  يا  �سديق:  يل  يقول   

لندن،  القائمة  اإل زيارتها. ففي  اأتطّلع  التي  والبلدان  الأماكن 

مرة  اإ�سطنبول  ثالثة،  مرة  عمان  اأخرى،  مرة  وروما  البندقية، 

�سابعة، جيالن اأوغيالن الإيرانية، بغداد عام ١٩٦٥ ثم دم�سق 

ت�ساركتا  املدن  من  دون غريهما  املدينتان  هاتان  قبل ٢٠١١. 

لدّي يف حّيز مكاين وزمايّن لن يتحّقق، فتغرّي الزمن على بع�س 

هذا  اأ�سرتد  فلو  موجودة.  تعد  مل  وكاأنها  غريها  يجعلها  املدن 

وذاك لأ�سرتد الزمان ذلك. رمبا من اأجل الأمل وحده، قد يعود 

الزمن لهاتني املدينتني لأعرف قيمة ما خ�رشُت خطوة بخطوة.

بيت املطريجية

»ت�سري الطري الطاير، اأح�سن من اأن ت�سري الكب�س املذبوح«، 

اأو »الذي ل يه�ّس ول ين�ّس«.

لدفع  الكلمات  هذه  تخرج  الرجال  �سيوخ  اأفواه  من   

مت�سي  الأر�س  اأّن  يعرفَن  الأّمهات  الرحيل.  اإل  اأبنائهم 

الطري  اأّن  الأر�س، يعرفن جّيدًا  اأولدهّن على  ليبقى  بهّن 

ية ورف�س 
ّ
 جليل افُتنت باحلر

ّ
والكب�س مذبوحني ثمن حتمي

يدفع  ياأكل ويو�سو�س، ول  اأن  يعرف  ال�ستعباد. جيل ل 

بحقوقه  واملطالبة  �سوته  رفع  على  ترتّتب  التي  امل�سيبة 

وقد  بق�سبة،  لها  اخلانعة  واملجتمعات  الأنظمة  م�سايرة  ل 

اأهوار  من  بق�سبة  والبالء  امل�سيبة  دفع  العراقيون  ا�ستلهم 

ماء  يف  ال�سغري(  )القارب  امل�سحوف  ي�سري  حيث  اجلنوب 

ف 
ّ
يتعر اأن  ل  يف�سّ الذي  اجليل  هذا  بق�سبة.  بدفعه  الهور 

اإل ال�سيطان الغريب كي ل يظّل حتت رحمة املالك الظامل 

الذي يعرفه، جيل يقراأ الكتب ويرثثر مبا ل يعنيه، يريد اأن 

يقول �سيئًا ويقمعه. هذه حال اجلميع مبن فيهم عدد كبري ممن 

يقراأ الآن. جيٌل هو لالأمهات �رشب حمام مقتول اأو قتيل، 

والجتماعية  ال�سيا�سية  اأنظمته  وا�ستبداد  لختالفه  فهو 

�سار بني مق�سلتني يكمل اإحكام خناقهما املقّد�س.

يف بغداد، ل�سيما اأحياءها ال�سعبية، تربز اأع�سا�س الطيور   

ع�رشات  املنازل.  �سطوح  اأعلى  من  كبرية  اقفا�س  داخل 

اشعرة وكاتبة 
وإعالمية عراقية. 
حازت لقب أفضل 
مراسل تلفزيوين 
يف العراق لألعوام 
 .2014 ،2013، 2011
حازت عىل جائرة 
اليونسكو للشعر يف 
العام 2011. اشركت 
يف تأسيس مرشوع 
»أنا عرايق« ومرشوع 
»أنا أقرأ« و»كتاب 
يف حقيبة ناسئية« 
للتشجيع عىل القراءة.

صابرين كاظم

أهاجر مثل طري مذبوح
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ال�سطوح،  كافيًا يف  نهارًا  يعي�سون  الطيور(  )مرّبي  املطريجية 

والعمل  الطعام  للوقت بني  تق�سيم  يلزم من  ما  ُيجرون  خالله 

ويتوّلون اأحيانًا َحْمل طَبق التّنور لالأّمهات وهّن يخبزن. فعلي 

 الطيور، �سو�سة البالء، 
ّ
غري ما ُعرفوا به من النقد الالذع ملربي

. اإّل اأّن الطيور 
ّ
وخ�سني ال�سهوة، التي يت�سيدون بها ن�ساء احلي

جعلتهم يعرفون حجم الري�سة الواحدة وه�سا�سة روح الطري. 

بعناية من  وينقلونها  الطيور  وتفريخ  التبيي�س  يديرون وقت 

قف�س اإل اآخر ثّم يعّلمونها التحليق بعيدًا حلني تقّرر الطيور 

لأ�سابيع حتى  تطول  وقد  لأيام،  تذهب يف رحلة  اأو  تعود  اأّل 

العودة ثانية اإل الرجل الذي يرفرف لها بخرقة بي�ساء.

الطيور  يرّبي  كان  ببغداد،  ال�سعبي  احلي  يف  جاري   

ويحمل طبق التنور لأّمه، يحمل لها ُعّدة الت�سّوق ويرك�س 

كل  ومثل  اجلريان،  ابنة  يحّب  حليم  الباب.  لفتح  قبلها 

العراقي   
ّ
املحلي ال�سعر  يكتب  عنهم،  املعروفة  الق�س�س 

انفجار،  اإثر  حبيبته  والد  تويف  قلبها.  ليقطف  والدرامي 

وتزّوج حليم حبيبته وعا�ست العائلتان معًا هما واأخواتهما 

على  املراأة  هذه  يح�سدن   
ّ
احلي ن�ساء  و�سارت  الأخريات، 

 مثل حليم يرفع طبق التنور حلبيبته الهانئة.
ّ
رجل رومان�سي

اأخرى. يلم�س اجلميع  ر يف مدن عربية 
ّ
هذه الق�سة تتكر  

رّقة مرّبي الطيور وحرية احلمام وهو يدفع اأجنحته كل �سباح 

نحو اأ�سّعة ال�سم�س، وكيف اأّنه بلحظة اأ�سى، يرفع العيون عن 

الدخان  اإل �سماء �سافية، يخرتقها بخيط رفيع من  اخلراب 

بعد كل انفجار. واأن يكون املرء والطري يحدقان عاليًا ل ي�سبه 

اأبدًا فكرة اأن يكونا داميني بواحد من خيوط الدخان هذه.

من  للتحرر  احللم  بهذا  ارتبط  الأجنحة  رفيف  �سوت   

واملطربون  ال�سعراء  تغّنى  وطاملا  بعيدًا،  بالذهاب  القيود، 

اأحد وله اجلغرافيا وطنًا مثاليًا  بذلك الطري الذي ل يعوقه 

اأين �ساء ووقتما �ساء، فهو اأقرب مثال ملمو�س يف بيئة تكاد 

احلرية  عن  حقيقة  اأمثلة  من  تقّدمه  ما  يف  �سحيحة  تظهر 

النا�س  قبول  لتجعل  الأفراد،  وحقوق  ال�سخ�سي  واخليار 

لفكرة احلرّية ومغادرة الأ�سوار واملمنوعات اإل ف�ساء اأكرث 

رحابة، فكرة حمّلقة مل�سها ال�سيخ واملراأة، ال�سبي والعامل.

احلرب  بداية  مع  واحدة  مدّماة وحرب  خم�سون حمامة   

يف  العراق  يف  ال�سيعية  امللي�سيات  ظهور  وبوادر  الأهلّية 

لتلفزيون  ميدانّية  مرا�سلة  العمل  وخالل   ،٢٠٠٧ العام 

يف  الت�سوير  من  �ساعات  يوم  كّل  اأق�سي  كنت  اأمريكي، 

علوي  طابق  تفّخخ،  عزاء  جمل�س  ببغداد:  ال�سدر«  »مدينة 

على  منت�رش  زجاج  خروف،  دماء  الدماء  ورمبا  �سوف  فيه 

من  �سالل  متفّحم،  كهرباء  موّلد  اجلدران،  وزوايا  الأر�س 

البي�س وورقها الكارتون بق�سور �سوداء وت�سلعات تنا�سب 

كثريًا م�سهد عمارات املحيط حيث »علوة جميلة« �سوق بيع 

اخل�رشوات املعروفة يف مدينة ال�سدر ال�سعبية ببغداد. اأرى 

اأ�سالء حّبات البطيخ والنا�س ممزوجة، اللون الأحمر القاين 

هو ما ميّيز بني الفاكهة وج�سد الب�رش املتناثر، بعد اأيام و لياٍل 

من العنقوديات و�سواريخ بعلم اإيران، ك�سك فالفل وراأ�س، 

بعد م�ست�سفيات ودماء واآباء يدخلون بد�سدا�ساتهم اِلبي�س 

حني  الله  بها  ليحاكم  �ستبقى  وبدماء  ال�سدر  من  املمّزقة 

�سوؤاله  كفنه،  هي  �سارت  اأيام  ثالثة  بعد  �رشيعًا،  �سيموت، 

عن ابنه، باأّي �سبب؟ واأنا يا الله بائع خردوات احلديد، كّل 

�سيات«،  ناقلة »بي كي  دبابة، كاتيو�سا،  اأف�سخ ركن  حدادة 

هذا الرجل الذي تويف حزنًا على ابنه بعد فرتة وجيزة، قبلها 

علي  الإمام  م�ست�سفى  يف  هناك  حّيًا  يزال  ل  ما  كان  حني 

داخل »مدينة ال�سدر« ــ »مدينة الثورة« �سابقًا. مّد اجلي�س 

الأمريكي طوقًا اأمنيًا على جميع جهات املدينة وبقي لها اأربع 

منافذ، جدران خر�سانية مل�ساء، على ارتفاع ثالثة اأمتار.

كنت اأ�سكن هناك، لكّن عملي كان يف املركز التجاري   

داخله،  اإل  خارجه  ومن  خارجه  اإل  الطوق  من  لبغداد. 

جّيدة.  ب�سّحة  �سيجعلني  باأّنه  نف�سي  اأ�سّلي  يومي  ماراثون 

و�سمة  �ستكون  اإنها  كويلو  باولو  عنها  يقول  التي  ال�سحة 

عار اإذا متنا حتت اأ�رش حتقيقها، ال�سّحة التي اأعتني بها جّيدًا 

لت�ستقبلها ر�سا�سة اإيرانية �سدئة اأو »ليزر اأمريكي« وثقٌب 

يف الراأ�س، لأكون دلياًل للم�ساة املتاأخرين. اإّن املوعد اليومي 

لهذه احلرب قد بداأ وثّمة قتلة من جهتني يرتّب�سان بكم. ما 

اأ�سّق هذا الت�سور! يقاطعني �سائق التاك�سي ليطلب الأجرة 

 عملي، وي�ساعف ال�سعر بحجة اأيّن بنت. 
ّ
فقد و�سلت اإل مقر

امل�ساة  يهرب  الأر�س  على  عجينة  ل�رشُت  ينقذين  مل  ولو 

من حولها كي ل يبدو اأن لهم بها عالقة. باإمالة الراأ�س اإل 

اجلهة الأخرى من جهة اجلثة مثلما اأفعل ع�رشات املرات كّل 

تنقذين  اأن  عاليًا ع�سى  املايكروفون  رفع  مع حماولت  يوم 

كلمة »بر�س _ �سحافة« من هذه الر�سا�سة املحتملة، لأجنو 

واأ�سيف يومًا اآخر من النجاة يف �سريتي.

توّقع  اأ�سابيع،  بعد  اله�سترييا  تنتهي  اأن  النا�س  توّقع   

ومل  �سيء،  كل  ت�سّخم  الأخبار  اأّن  ب�ساأن  اأكذب  اأّنني  اأبي 

م�ست�سفيات  اأ�رّشة  ا�ستباكات،  ثالثة  �سوى  �سيء  يحدث 

لطفل  ماأ�ساوي  وحدث  جرحى،  لب�سعة  تت�سع  ل  اإ�سافية 

اأتوّقع،  خاللها  اأكن  مل  العراقي(.  )اخلبز  ال�سّمون  ي�سرتي 

هديل  انقطع  فقد  باحلياة  الإح�سا�س  واأفقد  اأ�سطرب  بل 

كان  ري�سة  من خم�سني  اأكرث  عندي  و�سار  لأ�سهر،  احلمام 

وحمامة  بلباًل  لكّن  ري�سة،  وخم�سون  اثنتان  اأنها  يفرت�س 

كانا ملت�سقني بعمود كهربائي.
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باحثة ماشركة يف 
معهد األصفري 
للمجتمع المدين 
والمواطنة يف اجلامعة 
األمريكية يف بريوت. 
ناشطة سياسة 
تاشرك يف محالت 
عديدة تدعم حقوق 
الناسء والعمال 
ويف حركات ترمي 
إىل حتقيق العدالة 
االجتماعية. 

فرح قبييس

من الاشرع اىل االنتخابات البلدية

»بنت ال�سارع �سو اإلها عالقة بالنتخابات؟!«، بهذه اجلملة 

التعجبية وال�ستفهامية معًا عرّب �سديق عن ا�ستغرابه من 

قراري خو�س النتخابات البلدية يف بريوت يف اأيار/ مايو 

٢٠١٦ مع حملة »بريوت مدينتي«. اأما ا�ستغرابه فمرّده اإل 

اأنه اعترب اأن هنالك تناق�سًا بني توّجه تلك املراأة التي يعرفها 

توّجهها  اأي  والتنظيمي،  ال�سيا�سي  ن�ساطها  خالل  من 

ال�سرتاكي الثوري، وبني قرارها امل�ساركة يف النتخابات. 

ظّل  يف  لبنان،  يف  النتخابات  اأّن  على  �سديقي  اأوافق 

الربملانية،  اأو  البلدية  �سواء  ال�سائدة،  النتخابّية  القوانني 

التجديد لنف�سها ولتطيل  ال�سلطة  اإّل و�سيلة لتعيد  ما هي 

على  اأوافقه  اأيّن  كما  مقبلة.  جديدة  ل�سنوات  حتّكمها  اأمد 

الطريق  هي  النتخابات  باأّن  �سائدًا  عاّمًا  وهمًا  هنالك  اأّن 

الوحيدة للتغيري، لذا، نرى مثاًل اأحزابًا �سيوعية تخّلت بعد 

�سقوط الحتاد ال�سوفياتي، ويف لبنان منذ مطلع الت�سعينيات، 

عن بناء حركات اجتماعّية وعّمالية وطاّلبّية من اأ�سفل، وما 

فتئت تتزّلف حتالفات انتخابية مع قوى ال�سلطة طمعًا مبقعد 

ومرّد  الداخل«.  من  »التغيري  �سعار  هناك حتت  اأو  هنا  من 

ذلك اإل اأّن الدميقراطّية التمثيلّية اأ�سبحت واحدة من اأكرب 

اأيقونات ال�سيا�سة يف ظّل الليربالية اجلديدة وُتعقد عليها 

الكثري من الآمال والأوهام اأي�سًا!

جاء  البلدية  النتخابات  خو�س  قراري  اأّن    غري 

ح�سلت   ٢٠١١ العام  منذ  اأّنه  اأوًل،  اأ�سا�سيني.  لعتبارين 

اندفاعة كبرية يف ال�سارع لن�سالت من خارج ال�ستقطابات 

الطائفّية واحلزبّية املهيمنة تنادي بالتغيري على م�ستوى �سكل 

احلكم باجتاه جتاوز النظام الطائفي املاأزوم وتنادي بتغيريات 

وعّمالية  نقابّية  حتركاٌت  عنها  عرّبت  واقت�سادية  اجتماعية 

روؤية  يحمل   
ّ
�سيا�سي بديل  اإل  تفتقر  تزال  ل  خمتلفة، 

هنالك  اأ�سفل.  كان  من  التغيري  منظور  على  مبنّية  متكاملة 

الذي  �سيف ٢٠١٥  حراك  بعد خفوت  �رشورة، خ�سو�سًا 

بداأ مع اأزمة النفايات، وحالة الياأ�س التي رافقت العديد من 

الذين واللواتي �ساركوا بها، ال�ستمرار يف حماولة تطويق 

تكون  باأن  لها  ال�سماح  وعدم  املهيمنة،  واأحزابها  ال�سلطة 

الالعب الوحيد الأوحد، �سواء يف ال�سارع اأو يف النتخابات.

كما اأّن املطلوب هو انخراطنا يف تلك العملّية ال�سيا�سّية   

اأي�سًا  ل�ستغاللها  اإنا  ح�رشًا،  لتكري�سها  لي�س  التقليدّية، 

النا�س  مع  اأو�سع  عالقات  �سبكة  خلق  اأوًل  تتيح  كو�سيلة 

وكمنرب  ال�سّيقة،  »النا�سطني«  دوائر  عادة يف  تقع  ل  التي 

بدائل  لت�سّكل  اأو�سع  م�ساحات  خلق  على  للتحري�س 

دميقراطية من اأ�سفل.

وهنا يقع العتبار الثاين لقراري. فتجربة حراك �سيف   

٢٠١٥ اأك�سبتني وعيًا باأهمية العمل البلدي بالتحديد. فقد 

اأزمة تكّد�س  البلديات يف حّل  ت�ساءلنا حينها: ما هو دور 

حلول  اعتماد  بهدف  اأموالها  ر 
ّ
حتر باأن  وطالبنا  النفايات؟ 

تدار  من خاللها  التي  املركزّية  عن  بعيدًا  وم�ستدامة  بيئية 

معرفة  اكت�سبنا  واأي�سًا  واملحا�س�سة.  اخل�سخ�سة  �سفقات 

جديدة باأّنه من الأ�سهل نظريًا ممار�سة الرقابة وال�سغط على 

جمل�س بلدي، من ممارر�ستها على جمل�س وزراء اأو نواب.

ومن خالل جتربة خو�س النتخابات البلدّية، تعّلمت اأّن   

هناك م�ساحة �سيا�سّية مل نطرقها بعد، لال�ستباك مع قاعدة 

اأو�سع من النا�س حول م�ساكلهم اليومية. وتبنّي يل اأّن هذه 

على  بدائل  تكّون  لبداية  جدًا  مهّمة  بالتحديد  امل�ساحة 

اأغلب  احلاكمة  امللي�سيات  م�سادرة  بعد   
ّ
املحلي امل�ستوى 

م�ساحات الن�سالت امل�سرتكة الطالبّية والنقابّية والعّمالّية 

م�سكلة  من  حتديدًا  تبداأ  امل�ساحة  وهذه  وغريها.  واملهنّية 

الأر�سفة وغريها،  وم�سكلة  ال�سارع،  واإنارة   ،
ّ
احلي جمرور 

جميع  يعني  الذي  الأو�سع  ال�سوؤال  طرح  اإل  و�سوًل 

والوطنية  اجلن�سية  اختالفاتهم  على  والآن،  هنا  القاطنني 

والطبقية واجلندرية: اأي مدينة تلك التي نريد؟



بدايات  العدد 14 | ربيع / �سيف 242016

اإمكانية  هنالك  املحّلي،  امل�ستوى  على  التدّخل  عرب   

لإعادة تعريف ال�سيا�سة وحتميلها م�سامني جديدة، مبا هي 

التي  وعالقاتنا  نريد،  الذي  املجتمع  �سكل  حول  �رشاع 

نن�سجها فيما بيننا يف احلّيز العام الذي نت�ساركه، من اأجل 

ترحيبًا  واأكرث  �ساكنيها  مع  بعالقتها  دميقراطّية  اأكرث  مدينة 

بهم على تنّوعاتهم. ل�سديقي هذا اأقول اإّن ل تناق�س بني 

اأحيانًا م�ساران  ال�سارع وخو�س النتخابات، فهما  ن�سال 

ي�ستكمالن بع�سهما البع�س ما دام هدفنا معًا هو بناء بديل 

 دميقراطي ينطلق من هموم النا�س ويدافع عن حّقنا 
ّ
�سيا�سي

جميعًا بحياة اأف�سل.

»اأ�صغر مر�صحة«

باأّنك  اأتظّنني  الالئحة،  على  مر�ّسحة  اأ�سغر  »ب�سفتك 

ت�ستطيعني متثيل م�سالح اأهل بريوت؟«، ل يزال هذا ال�سوؤال 

عالقًا يف ذهني منذ اأن �ُسئلته يف اأحد الربامج التلفزيونية. 

حاولت اإخفاء انزعاجي واأجبت من دون انفعال باأّن �رشاعنا 

لي�س جيليًا ح�رشًا، بل هو �رشاع حول روؤيتنا للمدينة. لكن 

بعيدًا عّما يحملة ال�سوؤال من فكرة الو�ساية الأبوّية، تراين 

اأ�ساًل؟ هل َمن  التي نّثلها  بامل�سالح  ال�سّن  اأ�ساأل: ما عالقة 

على  حري�سون  بال�رشورة  هم  �سّنًا  الأكرب  من  ال�سلطة  يف 

م�سالح النا�س اأكرث؟ اأغلب ال�ساكنني يف هذا البلد �سيجيبون 

بالنفي. وهل بال�رشورة »ال�سباب« منهم اأكرث متثياًل مل�سالح 

�سيجيبون  البلد  هذا  يف  ال�ساكنني  اأغلب  العاّمة؟  النا�س 

»ال�سباب«  حول  يبقى اخلطاب  ذلك،  رغم  بالنفي.  اأي�سًا 

كثري النت�سار يف املوؤمترات حول »دور ال�سباب يف...«، ويف 

اخلطابات ال�سيا�سّية حول »تعزيز دور ال�سباب« وغريها.

حول  اخلطاب  هو  كما  ال�سباب،  حول  اخلطاب   

»التكنوقراط« عابر للطبقات، وللجندر والأ�سول الوطنّية. 

خطاب جاذب لالآلف ممّن ياأملون ح�سول تغيري، اإذ يعُدهم 

اأي�سًا  منا�سب  خطاب  وهو  القدمي،  عن  خمتلف  بجديد 

�س الرتاتبّية الأبوّية يف املجتمع كما يعمل 
ّ
لل�سلطة لأّنه يكر

على اإخفاء مظاهر التمايز الجتماعي وعدم امل�ساواة.

خالل التغطية الإعالمّية للثورات العربية مثاًل، ل�سّيما   

الطبقية  الرتكيبة  اإخفاء  مت  وم�رش،  تون�س  من  كل  يف 

لالحتجاجات حتت عباءة مرّكب متجان�س ومتخّيل جديد 

على  الرتكيز  املهدي.  رباب  حتاجج  كما  »ال�سباب«  �سمي 

هذا امل�سطلح ي�سمح بتجاهل ما كانت عليه هذه الثورات 

من انتفا�سات على عهود من �سيا�سات الليربالية اجلديدة. 

ال�سباب.  بالفعل احلرب على  اأعلنت  التي  ال�سيا�سات  هذه 

التاأقلم  عليه  العاملة،  من  الطبقة  خ�سو�سًا  اجليل،  فهذا 

تكلفة  فيه  وترتفع  العمل،  فر�س  فيه  ت�سمحّل  عامل  مع 

الجتماعي. وحني  الدعم  �سبكات  فيه  وتتقّل�س  التعليم، 

�سباب  باأنه  عليه  �سّن حرب   
ّ
يتم الواقع  ينتف�س على هذا 

اأخرق وطائ�س. خوف ال�سلطة اإذًا من ال�سباب، حتديدًا ذلك 

والباحث  القت�سادية  ال�سغوط  وطاأة  حتت  يختنق  الذي 

عن بدائل �سيا�سّية واملنتف�س على بوؤ�س واقعه، يتالزم مع 

ة تنعته بالطي�س 
ّ
حماولتها امل�ستمرة ل�ستيعابه. لذا نراها مر

�سالح  اإل  للعودة  تدعوه  اأخرى  ة 
ّ
ومر خوفًا،  والرعونة 

الأخالق، فيما تعمل هي كاملحدد الأوحد لها.

اأحاجج  بل  اجليلّية،  امل�ساألة  وجود  كلّيًا  اأنفي  ل  لذا،   

خياراتنا  عليه  ترتكز  الذي  الأوحد  املحّدد  لي�ست  باأّنها 

وجيل  جيلي  بني  هو  ال�رشاع  اأّن  اأرى  ل  فاأنا  ال�سيا�سّية. 

جتربته  من  انطالقًا  هواج�سه  لديهما  اجليلني  فكال  والدّي. 

ن�ساأته. ولنا مع هذا اجليل ما يجمعنا من خماوف  وظروف 

قنا. فوالدي مثاًل، ميلك م�سلحة جتارية �سغرية، 
ّ
اأكرث ممّا يفر

ونا�سل على مدار �سنيه الأربعني املا�سية يف اأكرث الظروف 

ق�سوة من اأجل اأن يوفر لولديه حياة كرمية من اأكل وتعليم 

وب�سمان  بال�سكن  حّقه  من  الدولة  حرمته  فيما  وطبابة، 

جيلي  بنت  واأنا  تقاعدي.  ومعا�س  واجتماعي   
ّ
�سّحي

احلا�رش  قلق  وي�سّكل  هذا.  اأبي  م�ستقبلي يف حا�رش  اأرى 

وهاج�س امل�ستقبل دافعًا كبريًا يل ولالآلف من اأبناء وبنات 

جيلي يف لبنان والعامل للن�سال �سد �سيا�سة القلق املعّممة 

هذه ومن اأجل العدالة الجتماعية. 

بنف�سه،  قائمًا  متجان�سًا  واحدًا  مرّكبًا  لي�س  »ال�سباب«   

منها  اأخرى،  اأ�سا�سية  وهوّيات  مرّكبات  معه  تتقاطع  بل 

حملة  رفع  ومن  وغريها.  واجلندرية  الطبقّية  النتماءات 

من  اأولئك،  من  مئات  هم  اأكتافه  على  مدينتي«  »بريوت 

العالية  التعليم  اأكالف  طالب جامعات يعانون حتت �سغط 

اأو خريجني جدد عاطلني من العمل اأو وافدين حديثًا على 

�سوق تبلغ ن�سبة البطالة فيه ما يزيد عن ٢٤٪ من بينهم 

٣٤٪ من ال�سباب.

اأمام العائلة املمتّدة

يف  التفكري  اإل  دفعتني  التجربة،  هذه  من  الكثري  تعّلمت 

ق�سايا مل اأتنّبه لها �سابقًا. تعلمت مثاًل، اأّن العائالت حتتّل 

حتديدًا.  البلدية  النتخابّية  العملّية  م�سار  يف  هاّمًا  مركزًا 

على  وتعمل  منها،  املهيمنة  حتى  الأحزاب  عليها  ترتكز 

ا�ستمالتها لكت�ساب اأ�سواتها. اأّما القوى التي تطرح نف�سها 

العائالت �رشبًة واحدة  اإل  توّجه  اأن  ت�ستطيع  كبديل فال 

النظام  بنية  داخل  من  بالعمل  اإ�سكالّية  يرى  ل  وبع�سها 
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القائم، حتى ُبناه العائلية. تعّلمت بالتجربة اأّن هذه الأخرية، 

اإنتاج  النظام  التي يعيد  النواة  الطائفية، ت�سكل  اأكرث منها 

نف�سه و�سبكة عالقاته من خاللها.

من موقعي ك�سخ�س مل ي�ستثمر كثريًا من الوقت واجلهد   

العائلة  مع  عالقاته  متتني  يف  املا�سية  �سنة  الـ٢٨  خالل 

املمتّدة، و�سعتني النتخابات اأمام �سوؤال العائلة. فمن موقعي 

ر اإل حّد كبري من �سيطرة العائلة 
ّ
ك�سخ�س متّكن من التحر

ذاتّية، طبقّية،  الن�ساء، لعتباراٍت  التي عادة ما متار�س على 

�سيا�سّية، وجغرافّية، وكن�سوّية تدرك البنية البطركّية للعائلة 

والمتيازات التي متنحها للرجال، مل اأجد اللجوء اإل العائلة 

املو�ّسعة يف خ�سم احلملة النتخابّية قرارًا �سهاًل.

الن�ساء،  اإل  بالن�سبة  القرابة  ا�ستح�سار �سلة  يرتافق    

اإرادّي  غري  اأو  اإرادّي  ا�ستح�ساِر،  مع  للدعم،  كان  واإن 

�سعاد  حتاجج  كما  البطركّية،  العالقات  وتراتبّية  للقَيم 

جوزيف. وبالتايل، كان �سوؤال العائلة بالن�سبة اإيل �سيا�سّيًا 

ومبدئيًا.  فا�ستح�سار العائلة هو ا�ستح�سار  ل�سلطة اأبوية 

الجتماعّية.  الن�ساء  حياة  من  واخلا�س  العام  احلّيزين  يف 

وعلى قدر ما متّثل العائلة م�سدرًا للدعم واحلب لأع�سائها، 

تكون م�سدرًا للممار�سات الت�سلطّية على خيارات الن�ساء 

ال�سيا�سّية والجتماعّية واجلن�سّية وغريها. لهذه الأ�سباب، 

ترّددت اأمام اللجوء اإل العائلة يف حماولٍة لك�سب اأ�سواتها 

دعمًا لالئحة »بريوت مدينتي«.

اإّل اأّنني اكت�سفت بالتجربة اأّن موقعي الفردّي والن�سوّي   

خلقتها  التي  القوّية  والأ�سداء  احلالة  اإل  بالإ�سافة  هذا، 

احلملة، اأتاحت يل املجال للتعامل مع اأفراد العائلة �سيا�سّيًا. 

ويف يوٍم من الأيام النتخابّية، ا�ستجمعت قّوتي ووقفت لأول 

مرة يف اأحد اجتماعات العائلة التي بادر اإل تنظيمها اأحد 

عن �رشورة  م�سبقٍة  رقابٍة  دون  من  وحتّدْثت  الأ�رشة،  اأفراد 

املبادرات  دعم  و�رشورة  اآذار،  و١٤   ٨ ثنائّية  من  اخلروج 

تكوين  على  والعمل  الطائفّية،  ال�ستقطابات  عن  اخلارجة 

بدائل �سيا�سية. وكان مفاجئًا بالن�سبة اإيّل حجم احلّب والدعم 

اجتماعاٍت  يف  الوقفة  هذه  رت 
ّ
تكر كفرد.  بي  اأحاط  الذي 

اأخرى واأكرث ات�ساعًا. ون�سطت املبادرات والت�سالت داخل 

العائلة وتكّثفت لدعم تر�ّسحي، على الرغم من كوين امراأًة 

�ساّبة. واأتى بع�ٌس من الدعم لأنني »قبي�سية« و»بنت العم« 

والبع�س الآخر عن قناعة ب�رشورة دعم مبادرات اعرتا�سية 

على ال�سلطة وبديلة منها. ودخل اأبجدّيتي م�سطلٌح جديد 

يدعى »املفاتيح«. هوؤلء هم رجال العائلة من ذوي احليثية 

والنفوذ داخلها، والذين من خاللهم ُيفتح للمر�سحني مثاًل 

باب التوا�سل مع اأع�ساء الأ�رشة الباقني.

ميكن  ل  اأّنه  اكت�سفت  حتديدًا،  اللحظة  تلك  يف   

متاأقلم،  هي  بل  كثابت،  ول  واحدة،  ككتلة  العائلة  مقاربة 

ال�سيا�سّية  بالدينامّيات  اأي�سًا  تتاأثر  داخلها  والدينامّيات 

خيارات  تفّتح  واأّن  خارجها.  والقت�سادّية  والجتماعّية 

حول  النقا�س  يفتح  اأن  �ساأنه  من  العائلة  خارج  �سيا�سّية 

اخليارات ال�سيا�سّية داخلها.

الوحدة  املمتّدة  العائالت  ت�سّكل  ذلك،  من  الرغم  على   

والجتماعي  ال�سيا�سي  النظام  عليها  يقوم  التي  الأ�سا�سية 

يف لبنان. فغالبًا ما يح�ّسن »مفاتيح« العائالت موقَعهم جتاه 

الزعامات ال�سيا�سية من خالل �سبط اأفراد العائالت، ن�ساء 

ورجاًل، �سيا�سيًا واإلزامهم بالت�سويت مثاًل باجتاٍه معنّي ككتلة 

واحدة مل�سلحة هذا الزعيم اأو ذاك. فيما تعمل هذه الزعامات 

خاللهم  من  لتفتح  العائالت  رجال  كبار  ا�ستمالة  على 

الزبائنية.  اإل �سبكتهم  الغنائمي من الدولة  التوزيع  قنوات 

باملجتمع  ال�سيا�سّية  ال�سلطة  حتّكم  اأوجه  اأحد  بالتايل  وهذا 

الإ�سالح  طرح  من  بّد  ل  لذا  العائلية.  ال�سلطة  طريق  عن 

النتخابي خ�سو�سًا جلهة حّق النتخاب القائم على مكان 

ال�سكن كو�سيلة من اأجل زعزعة الأ�س�س التي يقوم عليها 

حتالف ال�سلطات هذا ومن اأجل حترير الأفراد، ن�ساًء ورجاًل، 

بخياراتهم ال�سيا�سية من ال�سلطة الأبوية للزعيم وملفتاحه.

خ�صم ال�صلطة غري النمطي

ممّا  لل�سلطة،   
ّ
نطي غري  خ�سما  مدينتي«  »بريوت  �سكلت 

اأّدى اإل اإرباكها بداية من حيث اآليات التعاطي مع احلالة 

التي خلقتها، قبل اأن تعمد اأجزاء منها اإل حماولة ل تزال 

حتى ال�ساعة يائ�سة ل�ستيعابها )مثل حماولة وزير العدل 

مدينتي«  لـ»بريوت  حتية  وّجه  حني  ريفي  اأ�رشف  اللبناين 

و�رّشح باأنها اأ�س�ست لنت�ساره النتخابي يف طرابل�س(. فـ 

»بريوت مدينتي« مل تقارع الأحزاب املهيمنة يف امل�سمار 

خالل  من  اأْي  فيه،  تتفّوق  والذي  الأخرية  لهذه  املحّبب 

احلملة  طرحت  بل  مثاًل.  طائفي  متثيل  اّدعاء  يف  املغالة 

وهي  العامة،  امل�سرتكة  امل�سلحة  عنوانه  خمتلفًا  خطابًا 

امل�ساحة التي ت�سّكل اإدانة كربى لهذه القوى. ول �سك يف 

اأّن احلملة اأعطت دفعًا وثقة للنا�س بالتعبري عن غ�سبها جتاه 

احلكام وعن حاجتها لبدائل �سيا�سية. هكذا خرجنا، على 

ما يقول اأحد الأ�سدقاء، اأفرادًا ولوائح وناخبني من بريوت، 

واجلنوب  ال�سمال  قرى  من  وبالعديد  بال�ساحية،  مرورًا 

واجلبل ورفعنا يف وجه هذه القوى اأ�سبعنا الأو�سط با�سمني 

وَمالآنني بالأمل والإ�رشار على النطالق »ببدايات« جديدة 

تبني على ما حتّقق.



 المرض كمجاز يف أدبيات
 ختطيط المدن

يارا �سقف احليط
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�سوزان  تناولت   
١
)١٩٧٨( كمجاز«  »املر�س  كتابها  يف 

املرتبطة  املجازّية  وال�ستعارات  التو�سيفات  �سونتاغ 

هذه  تاأثري  ُمظهرة  قبله،  ال�سّل  ومر�س  ال�رشطان  مبر�س 

الغمو�س  وتكثيف  املر�سني  اأ�سطرة  يف  ال�ستعارات 

عن  التعبري  على  املر�سى  قدرة  من  والإ�سعاف  حولهما، 

الأعرا�س التي ي�سعرون بها، وذلك لعدم توفر لغة ت�سمح 

بذلك ولت�سابك اللغة املرتبطة باملر�س ق�رشيًا مع غمو�س 

ال�ستعارات املجازّية.

ي�ستعري هذا املقال جزءًا من عنوانه من كتاب �سونتاغ،   

ا�ستعارات  ل�ستخدام  ي�ستعر�سها  التي  احلالت  اأّن  اإّل 

منها  ا�ستوقفني كل  والتي  ــ  املدينة  تو�سيف  املر�س يف 

خالل بحثي يف موا�سيع خمتلفة تظهر يف تباعد الأزمنة 

واملناطق اجلغرافية بني الأمثلة املذكورة ــ ل يرتبط فيها 

املجاز بال�رشورة بالغمو�س، واإّنا يكاد يكون العك�س متامًا، 

اإذ اإّن تبعات ا�ستخدام املجاز ل تقف عند غاية الو�سف، 

ة 
ّ
فتتعّداها اإل الإ�سارة ال�سمنية اإل وجود عالقات، �سببي

كبري  ب�سكل  تخدم  حمتملة  وعواقب  �رشطية،  اأو  كانت 

نة 
ّ
غر�س ت�سكيل �سورة عن املكان جتعل من حلول معي

ة من ال�سعب مقاومتها.
ّ
ا�ستجابات حتمي

ات 
ّ
اأدبي يف  املر�س  ا�ستعارات  ا�ستخدام  حالة  يف   

يك�سف  املجاز  غمو�س  اإل  اللجوء  فاإّن  املدن،  تخطيط 

اأكرث ممّا يخفي.

ل بد من الإ�سارة هنا اأن فكرة املقال راودتني خالل بحث 

اأجريته بالإ�سرتاك مع زميلتي لنا جودة يف �سياق التح�سري 

اأفالم  عرو�س  �سل�سلة  وهو  لوكوربوزييه،  وداعًا  لربنامج 

وحلقات نقا�س قمنا بتنظيمها يف مركز خليل ال�سكاكيني 

يف  احلداثة  عمارة  من  ناذج  ل�ستك�ساف  الله،  رام  يف 

جغرافيات خمتلفة يف حماولة لفهما خارج حدود النمط 

املعماري الذي عادًة ما يتم اختزالها فيه.

جراحة حذرة

ارتبط ا�سم باتريك جيد�س )١٨٥٤ ــ ١٩٣٢( ــ املخّطط 

لتخطيط  احل�سنة  بالنوايا  ــ  الإ�سكتلندي  والبيولوجي 

املدن، حتى واإن مل يجر اختبار نتائج معظم خمططاته على 

ز التنفيذ. عمل 
ّ
اأر�س الواقع، اإذ اإن اأكرثها مل ي�سل اإل حي

جيد�س على مدار ثالثني عامًا خمططًا مدنيًا يف مدن عّدة 

منها  الربيطانية،  بالإمرباطورية  يعرف  كان  ما  نفوذ  حتت 

اإدنربا، دبلن، القد�س، حيفا، طربيا، قرب�س وعدن. كان تاأثري 

درا�سة جيد�س لعلم الأحياء وا�سحًا يف �سياغة اأفكاره عن 

املدينة، فقد اأّكد على اأهمية »الت�سخي�س« املتاأيّن مل�ساكل 

 من اإيجاد احللول لها وذلك با�ستحداثه 
ّ
املدينة كجزء مهم

املخططات،  اإعداد  ت�سبق  كمرحلة  املدين  امل�سح  ة 
ّ
ملنهجي

مرتبطة  وم�ساهدات  معلومات  جمع  اإل  ي�سار  وفيها 

التخطيط  لبناء  احتياجاته  ة 
ّ
وخ�سو�سي املحّلي  بال�سياق 

ات التخطيط ال�ستعماري ال�سائدة 
ّ
عليها، بخالف منهجي

يف حينه من اإقحام ملخططات غربية دون الكرتاث ملدى 

الوقع الإيجابي  اأن  لل�سياق املحلي. ل �سك يف  مالءمتها 

باملنظومة  العميق  ط 
ّ
التور من  ُيعفها  مل  جيد�س  لأفكار 

ا�ستدعى  الربيطانية  احلكومة  لدى  فعمله  ال�ستعمارية، 

املنهجية  عن  النظر  بغ�ّس  مل�ساحلها  تبّنيه  بال�رشورة 

املّتبعة، وميكن قول الكثري عن الإ�سكاليات املرتّتبة على 

متقابلة،  ات 
ّ
ثنائي  يف 

ّ
هو غربي وما   

ّ
ما هو حملي اختزال 

اإّل اأن الغر�س من ا�ستعرا�س نهج جيد�س يف التخطيط 

ق اإل اأحد املفاهيم التي ا�ستحدثها وهي ما 
ّ
هنا هو التطر

�سماه »اجلراحة املحافظة«.

لـ»اجلراحة  احلريف  املعنى  من  ال�ستدلل  ميكن  كما   

املحافظة«، فهي تتما�سى مع ما نادى به جيد�س من توّخي 

مع  جيد�س  يتعامل  العمراين.  الن�سيج  مقاربة  عند  احلذر 

اإ�سافته  يجب  وما  اإزالته  يجب  ما  فيحّدد  القائم،  الن�سيج 

المرض كمجاز يف أدبيات ختطيط المدن

يارا سقف احليط

باحثة يف المتحف 
الفلسطيين، رام الّله.

 Sontag, Susan.  ١

 Illness as metaphor.

 New York:

 Farrar, Straus &  

Giroux, 1978.
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مل  بعافية  لإمداده  اأو  عافيته  العمراين  الن�سيج  ل�سرتداد 

 ذلك بغر�س 
ّ
يعهدها �سابقًا بح�سب روؤيته. ويف احلالتني، يتم

حتقيق اأكرب تاأثري ممكن باحلد الأدنى من التدّخل. ا�ستخدام 

جيد�س مل�سطلح »اجلراحة« يقت�سي �سمنًا الت�ساوؤل عما اأراد 

ا�ستئ�ساله، وهو ما يظهر بو�سوح اأكرب عند ا�ستعرا�س اآلّية 

تطبيقه ملفهوم »اجلراحة املحافظة« يف اأحد اأبرز خمططاته: 

خمطط مدينة القد�س يف بداية النتداب الربيطاين.

الربيطاين  النتداب  حكومة  قبل  من  جيد�س  ُكّلف   

حد  اإل  تاأثريها  امتّد  القد�س  ملدينة  خمططات  باإعداد 

كبري يف ت�سكيل املدينة حتى الوقت احلايل. بعد �ساعات 

القد�س،  ملدينة  له  زيارة  اأول  يف  القطار  من  نزوله  من 

املدينة  »�سور  ولحظ  ة، 
ّ
الأولي م�ساهداته  جيد�س  دّون 

اأخرى  جهة  ومن  القدمية«  البّوابات  اإل  املوؤّدي  البارز 

باملدينة... رداءة املباين  التي حّلت  »الت�سويهات احلداثية 

احلديثة املمتّدة نحو الوادي... والقيا�س املبالغ فيه للعديد 

اأو�سى   .
٢
الت�سميم« رديئة  احلديثة  الدينية  املباين  من 

القدمية  الربك  على  احلفاظ  ب�رشورة  جيد�س يف خمّططه 

ة ب�سفتها »ال�رشوح التوراتية الوحيدة 
ّ
وامل�ساطب الزراعي

.
٣
التي من املمكن اإعادتها اإل جمالها الأ�سلي والعريق«

»جراحة«  اأن  على  ال�ستدلل  ال�سعب  من  لي�س   

وفقًا  القد�س  مدينة  ت�سكيل  اإعادة  اإل  هدفت  جيد�س 

من  احلداثة  مظاهر  ا�ستئ�سال  عرب   
ّ
التوراتي للمخيال 

امل�رشوع  مع  ذلك  توافق  ة 
ّ
تلقائي عدم  وعلى  املدينة، 

اإل  املدينة  اإعادة  فكرة  اأّن  كما  ال�سهيوين.  ال�سيا�سي 

لة 
ّ
»�سابق عهدها« اأو بعبارة اأدّق، اإعادتها اإل ن�سخة متخي

تعّكر  التي  ال�سوائب  اإزالة  على  الإ�رشار  عرب  كانته  ملا 

احلياة  اآثار  اإزالة  عرب  مْتحفتها  ا�ستدعى   
ّ
النقي جمالها 

اليومية ملن كانت لهم املدينة مكان عي�س.

مقاربة  جيد�س يف  اأّن حذر  هنا  بالذكر  اجلدير  ومن   

على  التاأكيد  يف  واإ�سهابه  القد�س  يف  العمراين  الن�سيج 

حلول  اإقحام  اأو  ة 
ّ
دراماتيكي تغيريات  اإحداث  ته 

ّ
ني عدم 

النهج  مع  كبري  ب�سكل  متا�سى  القائم  الن�سيج  غريبة عن 

العديد من  اّتبعته حكومة النتداب الربيطاين يف  الذي 

النتداب  فتن�سيب  القد�س.  م�ستعمراتها وخ�سو�سًا يف 

اأبوّي  منهج  يف  نف�سه  عَك�س  و�ساية  كحكومة  نف�سه 

فلم  امل�ستعمرات،  جتاه  الربيطانية  احلكومة  انتهجته 

م�ساعدتها  اّدعت  واإنا  ة، 
ّ
املحلي املجتمعات  متامًا  تتجاهل 

مبا راأته الأف�سل لها.

اليومية  املظاهر  يف  للجمال  جيد�س  روؤية  وجدت   

احلذرة،  جيد�س  فجراحة  للمقّد�س.  تدني�سًا  واحلياتية 

يف  ا�ستعمارّية  اأقّل  تكن  مل  املعلنة،  نواياها  من  بالرغم 

جوهرها من نهج التخطيط الذي يحلو له ن�سف ما �سبقه 

 البدء على اأر�س نظيفة.
ّ
ومن ثم

 

ة
ّ
جراحة مديني

 
٤
خالل عر�س فيلم »خرافة برويت اآيغو: تاريخ مديني«

خليل  مركز  يف  لوكوربوزييه«  »وداعًا  برنامج  �سمن 

املا�سي،  ني�سان/اإبريل  �سهر  الله  رام  يف  ال�سكاكيني 

ر ظهور مقطع فيديو اأر�سيفي، من بداية ال�سبعينيات، 
ّ
تكر

اآيغو  برويت  اإ�سكان  مباين  اأحد  ن�سف  ة 
ّ
عملي ي�سّور 

الأمريكية  لوي�س  �سانت  مدينة  يف  الثمانية  املجتمعي 

بالديناميت. على ال�سا�سة وخالل ثوان يتحّول املبنى ذو 

ز للعديد من مباين الإ�سكان 
ّ
النمط احلداثي ال�سارم املمي

ة 
ّ
العاّمة يف فرتة ال�ستينيات وال�سبعينيات اإل غيمة اأفقي

انهيار  م�سهد  الأذهان  اإل  املقطع  هذا  يعيد  الركام.  من 

كال  اأّن  املفارقة  ومن  نيويورك،  يف  العاملي  التجارة  برج 

املبنيني �سّممهما املعمارّي ذاته، مينورو يامازاكي. وكما 

يفوق  هدمه  عند  تاأثري  العاملي  التجارة  برج  ملبنى  كان 

اإ�سكان  هدم  م�سهد  فاإّن  ت�سييده،  عند  اأهّميته  باأ�سعاف 

برويت اآيغو ــ الذي ُبّث على التلفزيون الوطني الأمريكي 

التاأريخ  اأدبيات  الأقّل يف  على  اأيقونيًا،  اأ�سبح  ــ  حينها 

الغربي لعمارة احلداثة، وحتديدًا، تاريخ الإ�سكان العامة.

على  املبنى  ن�سف  م�سهد  بث  من  عامًا  ع�رشين  قبل   

فوروم«  »اأركيتكت�رش  اأ�سدرت جملة  الوطني،  التلفزيون 

عام  ني�سان/اأبريل  يف  ال�سادر  عددها  يف  الأمريكية 

يف  الع�سوائية  الأحياء  »جراحة  بعنوان  مقاًل   ١٩٥١

لو�سف  »جراحة«  م�سطلح  ا�ستخدم  لوي�س«.  �سانت 

عملية تفريغ الأحياء الع�سوائية من �سكانها الذين كانوا 

وال�سواحي  الريف  يف  منازلهم  غادروا  عماًل  مبعظمهم 

للعمل يف امل�سانع القريبة من و�سط مدينة �سانت لوي�س 

مبهمة  للقيام  جهتان  ُكّلفت  الثانية.  العاملية  احلرب  بعد 

تفريغ الأحياء هما: »�سلطة �سانت لوي�س لتفريغ واإعادة 

لالإ�سكان«.  لوي�س  �سانت  و»�سلطة  الأرا�سي«  اإعمار 

اإخالوؤها  ثم  تفريغها  مّت  التي  الأحياء  الأول  حّددت 

وهدمها متهيدًا لبيعها للقطاع اخلا�س ب�سعر اأقل من �سعر 

ال�سوق، فيما توّلت الأخرية بناء اإ�سكانات عاّمة لل�سكان 

الذين مت اإخالوؤهم، والتي كان اأحدها اإ�سكان برويت اآيغو.

الفرتة  تلك  العامة يف  الإ�سكان  بناء  اأّن  �سك يف  ل   

القطاع  ري 
ّ
مطو لقيام  املجال  اأتاح  فقد  مربحًا،  كان 

من  تفريغها  مت  التي  الأحياء  اأرا�سي  با�ستثمار  اخلا�س 

 Geddes, Patrick.  ٢

 Jerusalem Actual

and Possible, p. 4.

املرجع نف�سه،  ٣

�س. ٦.  

كان عر�س   ٤

الفيلم جزءًا من 

برنامج »وداعًا 

لوكوربوزييه« من 

تنظيم جمموعة 

٢٨، وهو عبارة 

عن عرو�س اأفالم 

وحلقات نقا�س 

تتناول مو�سوع 

عمارة احلداثة يف 

جغرافيات خمتلفة.



�سل�سلة لقطات 

ت�سّور حلظات ن�سف 

م�ساكن برويت 

اإيجو بالديناميت 

عام ١٩٧٢

والتي مت بثها

على التلفزيون 

الوطني الأمريكي

�سورة جوية ملدينة 

القد�س و�سواحيها 

التقطت بني

عام ١٩٤٠

وعام ١٩٤٦. 

امل�سدر: جمموعة 

�سور اإريك 

مات�سون يف مكتبة 

الكونغر�س – 

وا�سنطن
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اأماكن  يف  يقع  كان  معظمها  اأن  وخ�سو�سًا  ال�سكان، 

كلمة  ا�ستخدام  هنا  الالفت  من  املدينة.  من  مركزية 

ة تفريغ وهدم الأحياء الع�سوائية. 
ّ
»جراحة« لو�سف عملي

اإّن التو�سيف غري املبا�رش لتلك الأحياء باملر�س الذي مّت 

ا�ستئ�ساله يعك�س نظرة لفهم املدينة كان من م�سلحة 

الع�سوائية  الأحياء  فاعتبار  لها.  الرتويج  املال  راأ�س 

عافيتها،  املدينة  ت�سرتّد  وبزوالها  الأ�سا�سية،  امل�سكلة 

النظام  هي  اإلتي  احلقيقية،  امل�سكلة  عن  النتباه  ي�سّتت 

ال�سيا�سي والقت�سادي والقانوين الذي اأّدى اإل ن�سوء 

هذه الأحياء لعدم توفري بديل لئق. وبالفعل، فبعد مرور 

بتغيري  قامت  التي  »اجلراحة«  تلك  على  عامًا  ع�رشين 

مكان امل�سكلة بدًل من حّلها، عادت امل�سكلة اإل التفاقم 

اً 
ّ
نوذجي مثالً  م�سّكلة  اآخر  موقع  يف  ولكن  جديد  من 

املارك�سي  اجلغرايف  بح�سب  الذي  املال  راأ�س  ل�سلوك 

ديفيد هاريف »ل يقوم اأبدًا بحل اأزماته، بل ينقلها اإل 

موقع جغرايّف اآخر«.

التلفزيون  على  امل�رشوع  ف�سل  م�سهد  بّث  لقى   

الوطني تغطية اإعالمية وا�سعة عك�ست نف�سها يف اأدبيات 

�سورة  فرافقت  الالحقني.  املعمارّيني  واملنّظرين  املوؤرخني 

مبنى اإ�سكان برويت اآيغو اأثناء ن�سفه العديد من املقالت 

التي اأعلنت ف�سل مفهوم الإ�سكان العامة وم�ساريع الرفاه 

الجتماعي املمّولة من قبل الدولة.

كما كتب ت�سارلز ينك�س، املنّظر والناقد الأمريكي اأّن   

عمارة احلداثة قد انتهت عند ال�ساعة ٣:٣٢ من بعد ظهر 

 وهي حلظة 
٥
يوم اخلام�س ع�رش من متوز/يوليو، عام ١٩٧٢ 

ن�سف املبنى.

ة 
ّ
م�سوؤولي تركيز  فعال يف  ب�سكل  امل�سهد  هذا  �ساهم   

اأيغو  برويت  اإ�سكان  مظهرًا  املبنى،  على  امل�رشوع  ف�سل 

املبنى  هدم  جدًا  املنا�سب  من  وكان  له.  ماّدي  كتج�سيد 

 لتوثيق هذا الرتباط، ولالإيهام 
ّ
 وا�ستعرا�سي

ّ
ب�سكل علني

باأنه، مرة اأخرى، بزوال املبنى مّت التخّل�س من امل�سكلة.

خالل  من  فريديريك�س  ت�ساد  الفيلم،  خمرج  عمَد   

تفكيك  اإل  اآيغو  برويت  �سكنوا  َمن  بع�س  مع  مقابالت 

�س 
ّ
والتعر طويلة،  ل�سنني  امل�رشوع  لّفت  التي  اخلرافة 

للمبنى  الفيزيائي  التدهور  اإل  اأّدت  التي  للعوامل 

وامل�رشوع، منها انقطاع الدعم احلكومي لتكاليف ال�سيانة 

بعد اأن مل يعد ذلك جمديًا، وا�ستحالة تغطيتها من رواتب 

ال�سكنية  ال�سواحي  وانت�سار  اأ�ساًل،  املتدّنية  ال�سكان 

خارج املدينة التي ا�ستقطبت ذوي الدخل الأعلى ن�سبيًا 

ت�سديد  ــ و�ساهمت يف  البي�س  ال�سكان  ــ مبعظمهم من 

 Jencks, Charles.  ٥

 The Language

 of Post Modern

 Architecture. New

York: Rizzoli, 1991.

�سورة جوية

مل�ساكن برويت اإيجز 

يف مدينة �سانت 

لوي�س، امل�سدر: 

املجتمع التاريخي 

ملدينة ميزوري





 

خريطة طوبوغرافية 

ملدينة القد�س 

و�سواحيها انتجت 

ما بني عام ١٩٠٠ 

وعام ١٩٢٠، 

امل�سدر: جمموعة 

اإريك ما�ستون

يف مكتبة 

الكونغر�س – 

وا�سنطن
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وطاأة الف�سل العن�رشي املمنهج من خالل القيام بهند�سة 

اجتماعية عن طريق الإ�سكان.

ن�سف  حلظة  ربط  اأّن  ُيظهر  ال�سياق  هذا  ا�ستعرا�س   

احلداثة  عمارة  وانتهاء  العامة  الإ�سكان  بف�سل  املبنى 

اأّن  اإل  فبالإ�سافة  عابر.  ت�سخي�س  �سوء  د 
ّ
جمر يكن  مل 

العاّمة مل تعد مربحة بعد النتهاء من  م�ساريع الإ�سكان 

ال�سكان  ترحيل  بعد  الع�سوائية  الأحياء  اأرا�سي  تطوير 

منها ورفع قيمتها يف ال�سوق العقاري، ا�ستدعت احلاجة 

اإل جراحة اأخرى اأكرث دراماتيكية لتغيري موقع امل�سكلة 

يكن  املرة مل  هذه  ولكن  ة، 
ّ
الراأ�سمالي كعادة  ــ  املر�س  ــ 

امل�ستهدف املر�س مبعناه املجازي فقط.

اأ�سلحة  على  جتارب   
ّ
الأمريكي اجلي�س  اأجرى   

خالل  لوي�س  �سانت  منطقة  يف  يطّورها  كان  بيولوجية 

اآيغو  برويت  اإ�سكان  موقع  اختيار  ومت  الباردة،  احلرب 

والنمط  الإ�سكان  هذا  بني  الكبري  ه 
َ
لل�سب التجارب  لهذه 

من  كان  ال�سوفياتية حيث  للمدن  والتخطيطي  املعماري 

الفرتة  تلك  �سّجلت  الأ�سلحة.  تلك  ا�ستعمال  املرّجح 

ارتفاعًا يف حالت الإ�سابة مبر�س ال�رشطان يف املنطقة، 

ويف تلك احلالة، كان ن�سف املبنى طريقة منا�سبة لت�ستيت 

الرتكيز ال�سكاين القائم، والإ�سعاف من اإمكانية مالحظة 

الأ�سلحة  بتجارب  وربطها  جماعي  ب�سكل  الأعرا�س 

ولتجّنب اأن يوؤدي ذلك اإل حراك مدين.

�صيا�صة احتواء العدوى

اخلم�سينيات  منت�سف  يف  الثاين  في�سل  امللك  دعا 

مثل  مبعظمهم  الغربيني  ــ  احلداثة  معمارّيي  من  جمموعة 

ــ  رايت  لويد  وفرانك  غروبيو�س  ووالرت  لوكوربوزييه، 

كجزء  بغداد،  مدينة  يف  عاّمة  ملباٍن  ت�ساميم  اقرتاح  اإل 

النفط  عائدات  با�ستخدام  املدينة  لتحديث  خمّطط  من 

�سّقت  التي  املخّططات  عدد  قّلة  من  وبالرغم  املرتاكمة. 

ال�سيا�سية  الأنظمة  اأو  في�سل  امللك  طريقها خالل حكم 

اإل  املقرتحات  تلك  عادت  التنفيذ،  ز 
ّ
حي اإل  املتعاقبة 

الظهور يف ال�سنوات الأخرية واأ�سبحت مو�سوعًا للعديد 

من الدرا�سات واملعار�س التي تناولت عمارة احلداثة يف 

بغداد وما كانت �ستكون عليه املدينة، متاأثرة اإل حّد كبري 

بتناق�س تلك الروؤية مع واقع املدينة احلايل وباخلوف من 

�سياغ ما مت بناوؤه فعاًل من اإرث املدينة احلداثي.

الطابع  ذات  ال�سهرية  املخّططات  اإل  بالإ�سافة   

اأقّل  ف�سل  هناك  واجليمنازيوم،  الأوبرا  كدار  ال�رشحي، 

خالل  بغداد  مدينة  ت�سكيل  يف  جوهرية  واأكرث  �سخبًا 

اخلم�سينيات وال�ستينيات، وهو م�رشوع الإ�سكان القومي 

التطوير  جمل�س  كّلف  عندما   ١٩٥٥ عام  يف  بداأ  الذي 

مبهّمة  اليوناين  و�رشكاه«  دوك�سيادي�س  »مكتب  العراقي 

م�رشوع  وهو  للعراق.  القومي  ال�سكن  برنامج  تخطيط 

طويل الأمد هدف اإل ت�سكيل البيئة املبنية للدولة وفقًا 

اإل  بالإ�سافة  و�سمل  النامية،  القت�سادية  ل�سيا�ساتها 

الإ�سكان، اخلدمات العامة والبنية التحتية.

اإذ  بامتياز،  �سيا�سيًا  منحى  الإ�سكان  مو�سوع  اأخذ   

التقّدم  مالمح  تظهر  اأن  الن�ساأة  حديثة  الدولة  على  كان 

والتغيري ب�سورة ملمو�سة للطبقات ذات الدخل املحدود 

رفاه  برنامج  وتوفري  ال�سكن،  اأزمة  حّل  طريق  عن 

فت�سكيل  ا�سرتاكي حمتمل.  مّد  اأّي  مبنع  اجتماعي كفيل 

من  جزءًا  بالأ�سا�س  كان  العراقي«  التطوير  »جمل�س 

الأمريكية  املتحدة  الوليات  انتهجتها  احتواء«  »�سيا�سة 

من  احلّد  اإل  هدفت   )١٩٤٧(  
٦
ترومان مبداأ  اإعالن  بعد 

احلديدي«.  بـ»ال�ستار  عرف  ما  خارج  ال�سيوعي  املّد 

�سّور دين اآت�سي�سون، وزير اخلارجية الأمريكي يف حينه 

»تنتقل  بقوله  ال�سيوعي  املّد  احتواء  �سيا�سة  �رشورة 

التفاح يف  اإل باقي  التالفة  التفاحة  العدوى ب�رشعة من 

اإيران  اإل  اليونان  من  الف�ساد  ينتقل  �سوف  ال�سندوق... 

اإل  العدوى  لت�سل  ال�رشق«  دول  �سائر  اإل  ثم  ومن 

»اأفريقيا من خالل اآ�سيا ال�سغرى وم�رش، واإل اأوروبا من 

.
٧
خالل فرن�سا واإيطاليا«

للنظام  املقابلة  الأقطاب   
ّ
اأهم من  العراق  اأّن  ومبا   

مكانة  له  كان  فقد  حينه،  يف  املنطقة  يف  النا�رشي 

ال�رشوري  من  كان  الإحتواء.  �سيا�سة  يف  ا�سرتاتيجية 

وحر�س  القومية،  ال�سفة  ال�سكن  م�رشوع  اإعطاء 

دوك�سيادي�س يف خمططاته وت�ساميمه على ترك هام�س 

فاكتفى  لحتياجاتهم،  وفقًا  منازلهم  لتطويع  لل�سكان 

املناطق  بع�س  يف  التحتية  والبنى  الأرا�سي  بتخطيط 

وترك العديد من القرارات ب�ساأن املباين ل�سكانها.

الالفت يف هذه احلالة هو جت�سيد �سيا�سة الحتواء على   

دوك�سيادي�س  ملخططات  الجتماعي  البعد  اإن  الأر�س. 

كان مبثابة ح�سان طروادة )فر�س نوذج تطويري حمكوم 

دولة  لأفكار  الرتويج  غطاء  حتت  احلر  ال�سوق  بقواعد 

�سل�س  انتقال  لإيجاد  ا�ستخدم  الذي  الجتماعي(  الرفاه 

احلرة.  ال�سوق  اإل  الدولة  و�ساية  من  الإ�سكان  لقطاع 

حيث �سملت املخططات حتديدًا لأ�سعار العقارات متهيدًا 

خل�سخ�ستها، وراأى دوك�سيادي�س يف مبداأ امللكية اخلا�سة 

�سمانًا ل�ستمرار �سيانة املن�ساآت وحماية من تدهورها.

»حني يهدد عدوان   ٦

اأمن الوليات 

املتحدة و�سالمتها 

فعندئذ يكون 

لزامًا على احلكومة 

الأمريكية اأن تقوم 

بعمل ما لوقف

هذا العدوان«.  

 Theodosis, Lefteris.  ٧

 «Containing  

 Baghdad:

 Costantinos

 Doxiadis’ Program

 for a Developing

 Nation». City of

 mirages: Baghdad,

 from Wright to

 Venturi. Pedro

 Azara, ed.; Laura

 Iglesias Martinez,

 coord. Barcelona:

 Department
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 (Universitat
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كاتبة عربية كندية.

سالف زكريا

فن أمين بعلبكي
اكتاشف للّذات من خالل جتربة احلرب

»اأنتمي اإل جيٍل من الفنانني والكّتاب الذين عا�سوا ٢٠ 

.
١
�سنة حرب ولي�س لديهم حديٌث اآخر �سوى احلرب«

ُولد اأمين بعلبكي عام ١٩٧٥، يف ال�سنة التي ا�ستعلت   

من  لي�س  بالتايل  اللبنانية.  الأهلية  احلرب  �رشارة  فيها 

واملوا�سيع  احلرب  من  اإلهاَمه  ي�ستمّد  اأن  امل�ستغرب 

وماّدي   
ّ
عاطفي وفراغ  وخ�سارة،  دمار  من  بها  املرتبطة 

معر�سه  يّت�سم  ال�سحية.  وهوية  وانتقام  �سواء،  حٍد  على 

الأحدث، ال�سخ�سي جدًا واملتنا�سق جدًا، الذي اأقيم يف 

الإح�سا�س  ورهافة  بال�رشاحة  بريوت،  يف  اأجيال  �سالة 

ذاتها التي طبعت معار�سه ال�سابقة.

يريد  »ل  بعلبكي:  ح 
ّ
�رش عام ٢٠٠٦،  له  مقابلة  يف   

هو  هذا   .
٢
احلرب« مو�سوع  اإل  قوا 

ّ
يتطر اأن  اللبنانيون 

الرف�س الذي يتحّداه ويجابهه يف هذا املعر�س، بالطريقة 

تاأثر  الذي  كيفر،  اآن�سلم  فيها  حتّدى  التي  تقريبًا  نف�سها 

ال�سمَت  للجدل  مثري  ب�سكٍل  باأ�سلوبه،  بو�سوح  بعلبكي 

الثانية  العاملية  احلرب  م�ساألتي  ب�ساأن  لأملانيا  اجلماعي 

.
٣
والرايخ الثالث

اإل  مو�سوعي،  �سبه  وب�سكٍل  بدّقة،  املعر�س  ينق�سم   

مباين  د 
ّ

جت�س لوحاٍت  الأعمال،  من  خمتلفتني  جمموعتني 

ميتة واأخرى رجاًل مقّنعني.

ترمز لوحة »اإ�ستيقظ يا �سيزيف« اإل عملية النتقال   

من اجلزء الأول من املعر�س اإل اجلزء الثاين.

التهجري

كذلك، ت�سّكل هذه اللوحة باألوانها الزاهية ج�رشًا ب�رشيًا 

و�سط  يف  مبنى  خلفية  على  املعر�س.  جزءي  بني  لطيفًا 

بريوت، ُحزَمت اأمتعة الأ�رشة امللونة، اإل جانب احليوانات 

الريفية الأليفة، وبدت جاهزة لالنطالق يف رحلة. 

تذّكرنا ال�سماء الزرقاء ال�سافية املالأى بزهوٍر حمراء   

العمل  هذا  زهو  اأّن  بيد  القرية.  يف  ة 
ّ
ال�سيفي بالعطلة 

يتناق�س مع م�سمونه الذاتي املوؤّثر، ذلك اأّن عنوانه يف�سح 

قتاَمته على الفور. فكما ُحِكم على ملك كورنثيا القدمي اأن 

يدفع على الدوام �سخرة اإل اأعلى تلة يف اجلحيم لتعود 

ة ي�سل فيها اإل القمة، كذلك اأي�سًا 
ّ
وتتدحرج يف كل مر

 فيها.
ّ
 كّل مرة ي�ستقر

ّ
ُحِكم على بعلبكي بالتهجري امل�ستمر

ت عائلة بعلبكي اإل الهرب من راأ�س الدكوانة 
ّ
ا�سطر  

يكن  مل   .١٩٧٥ عام  ة 
ّ
الأهلي احلرب  اندلع  ب�سبب 

اأبو جميل  اإل وادي  انتقلوا  اأ�سهر.  عمره يتجاوز ب�سعة 

الذين  لأولئك  مالذًا  اأ�سبح   
ٌ
حي وهو  بريوت،  و�سط  يف 

دتهم احلرب.
ّ
�رش

اأبو جميل  وادي  من  بعلبكي  اآل  انتقل  عام ١٩٩٥،   

بعد احلرب  ما  املدين  التطّور  اأمام موجة  املجال  لإف�ساح 

وقد اخترب الفنان للمرة الأول �سعورًا بالتهجري. انتقلوا 

اإل حارة حريك. وبعد خم�س �سنوات، انتقل بعلبكي اإل 

يف   
ّ
وا�ستمر  ٢٠٠٤ عام  حتى  فيها  عا�س  التي  باري�س 

التنّقل بني بريوت وباري�س حتى عام ٢٠٠٧.

يف عام ٢٠٠٦، دّمر الهجوم الإ�رشائيلي على بريوت   

مقتنياته  عن  ف�ساًل  حريك  حارة  يف  بعلبكي  اآل  منزل 

اأعمال  األهم الكثري من  جميعها. وكان هذا احلدث الذي 

ة احلديثة.
ّ
بعلبكي الفني

و»بناية  املو�سوي«  عبا�س  »�سارع  لوحة  ت�سّور  ل   

وح�سب  املاّدي  الدمار  عنوان«  »بدون  ولوحة  يا�سني«، 

احلرب  خّلفته  الذي  اأي�سًا   
ّ
النف�سي الدمار  ت�سّور  بل 

�رشبات  ل  ت�سكِّ  .٢٠٠٦ عام  لبنان  على  ال�رشائيلية 

عنيفة،  تكون  اأن  تكاد  جديدة  تعبريّية  جريئة،  فر�ساة 

مباين مظلمة، عدمية ال�سكل، مدّمرة دمارًا جزئيًا اأو كليًا، 

ل حياة فيها، تقطر دمًا، تلوح يف اأفٍق رمادّي وتطغى على 

لوحاته الزيتية.

كايلني ويل�سون  ١

– غولدي،   

مقالة بعنوان   

 Taking a sense of

 place – and moving

it، �سحيفة دايلي 

�ستار، بريوت،

١٤ حزيران/  

يونيو ٢٠٠٦.  

املرجع نف�سه.  ٢

 Arasse, Daniel,  ٣

 Venice 1980,

 Anselm Keifer,

 Harry N. Abrams,

Inc., Publishers.
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اأّما تعّدد الر�سومات التي ت�سّكل لوحة »بدون عنوان«   

باأّي  حلق  الذي  الدمار  حجم  من  فتقّلل  حجمها  و�ساآلة 

مبنى فردي فُترِبز احلجم احلقيقي للدمار وُتفاِقم ال�سعور 

الدمار  حيث  من  اللوحة  هذه  توازي  والعزلة.  بالوحدة 

و»بناية  املو�سوي«  عبا�س  »�سارع  لوحتي  واخلراب 

منزل  كان  ومو�سوعهما  ًا، 
ّ
ن�سبي املتجان�ستني  يا�سني« 

الفنان وحمرتفه.

تخلو مباين بعلبكي ب�سكٍل وا�سح من احلياة الإن�سانيّة   

من  الثاين  الق�سم  اإل  امل�سكن  ناقلة  منها،  ُهّجرت  التي 

املعر�س. بيد اأّن احلياة الإن�سانية التي تربز بعد الدمار قد 

اأو جزئيًا يف  كليًا  مقّنعون  فال�سبان  احلرب.  بفعل  تعّدلت 

ظل غياٍب تام للن�ساء والأولد وامل�سّنني.

يف لوحة »العني بالعني«، تواجه امل�ساهد ١٥ �سورة   

متوارية  وجوههم  ذاتية(،  �سور  )لعّلها  مقّنعني  ل�سباٍن 

مرّتب  جميعها  الأقنعة،  من  عة 
ّ
متنو جمموعة  خلف 

الغاز،  قناع  القتال،  التقليدية، وخوذة  الكوفية  باحلرب: 

والقلن�سوة امل�سوؤومة.

القناع واالأيقونة

ال�ستخدامات.  ومتعّدد  معّقٌد  للقناع  بعلبكي  ا�ستعمال 

فبخالف الأقنعة التقليدّية يف روما واليونان، حتجب اأقنعته 

مالمَح الوجه وتخفي بذلك اأّي اأثٍر وا�سح للعاطفة. عو�سًا 

العواطف  ينقل  الذي  هو  للقناع  اختياره  اإّن  ذلك،  عن 

اإل روؤية الوجه الذي حتت  اأة خلفه. ل يحتاج املرء  املخبّ

القلن�سوة ليعرف اأّنها تخفي رعبًا ل ميكن ت�سّوره.

 على هذه الفكرة واإعادة �سياغته 
ّ
يف اإطار عمله امل�ستمر  

د اأدوات للحماية اأو لإخفاء 
ّ
لها، مل تعد اأقنعة بعلبكي جمر

ي�ستعمل  فهو  جوهرّية،  اأكرث  وظيفة  اتخذت  لقد  للهوّية. 

الآن قناعه بالطريقة نف�سها التي ا�ستعملت فيها الثقافات 

املجموعة،  توازن  للدللة على حتّول يف  اأقنعتها،  البدائية 

. يف هذه احلالة، مل 
٤
وبخا�سٍة يف ما يتعلق بعالقتها باملوت

تظهر اأقنعته اإّل بعد املوت والدمار الذي خّلفته احلرب.

بعلبكي  لوحات  على  بارز  ب�سكٍل  ة 
ّ
الكوفي تطغى   

ة 
ّ
الذاتي لوحاته  بر�سم  الأول  ة 

ّ
للمر بداأ  عندما  ة. 

ّ
الذاتي

تف�سري  امل�ساهدون  اأ�ساء  ة، 
ّ
الكوفي فيها  تظهر  التي 

ة على الرغم من اأّنه كان 
ّ
ال�سخ�سيات على اأّنها فل�سطيني

ير�سم اأي�سًا وجوهًا كانت اإل حدٍّ كبري جزءًا من احلرب 

ة. 
ّ
ة اللبناني

ّ
الأهلي

وجوهه  اكت�سبت  العراق،  يف  واحلرب  النتفا�سة  مع   

عو�سًا  نطاقًا  اأو�سع  اأو�سطيّة  هوّية �رشق  بالكوفيّة  املغّطاة 

»العني  لوحة  يف  الفل�سطينيّة.  اأو  اللبنانيّة  الهوّية  عن 

اإل  و�سعها  خالل  من  الكوفيّة  ثنائيّة  يعر�س  بالعني«، 

جانب �سوٍر ذاتيّة جلنوٍد ي�سعون اأقنعة غاز وخوذات حرب 

و�سحايا ي�سعون قلن�سوات.

لوحاته  جمموعة  يف  غ�سني  طارق  فعل  وكما   

ة دح�سًا مبا�رشًا 
ّ
. يعترب ا�ستعمال بعلبكي للكوفي

٥
ة
ّ
الذاتي

ما  كان يف  مبا  مرتبطة  باتت  التي  املتناق�سة  للتف�سريات 

من  الوجه  ي�ستخدم حلماية  متوا�سعًا  راأ�ٍس  غطاء  م�سى 

رمال ال�سحراء اجلاحمة.

ة حتت 
ّ
ة يف هذه اللوحة الزيتي

ّ
ُو�سَعت ال�سور الذاتي  

واجهة  يف  معّلقة  وكاأّنها  مفتوح،  ن�سف  باٍب  مغالق 

حمّل. ومتّثل عبارة »العني بالعني« املكتوبة باللغة العربية 

كجزٍء  بالنتقام.  وا�سحة  مطالبة  الذاتية  ال�سور  فوق 

بـ»فرادة  تتميز  التي  امل�ساحات  مع  ة 
ّ
م�ستمر جتربة  من 

الفاحت،  الذهبي  باللون  املغالق  بعلبكي  يطلي   
٦
ة«

ّ
حملي

مل�سة  ي�سفي  وبذلك  ة، 
ّ
بيزنطي اأيقونة  ة 

ّ
على غرار خلفي

ة على ال�سبان الذين ت�سّع عيونهم بالتحّدي. 
ّ
من القد�سي

اجلندي،  رمي  �سوؤال  على  اأخريًا  بعلبكي  اأجاب  لرمبا 

.
٧
ة اأم اإرهابي؟«

ّ
»�سحي

يف لوحة »يا اأبتي«، ي�ستمّد بعلبكي الإلهام مرة اأخرى   

اللوحة  ة 
ّ
بخلفي يتعّلق  ما  يف  ة 

ّ
البيزنطي الأيقونات  من 

ا�ستخدمها  التي  منها  �س 
ّ
املقو العلوي  واجلزء  ة 

ّ
الذهبي

و�سكل  الأيقونات  اإطار  وبني  بينها  الت�سابه  اإل  بالنظر 

.
٨
�ساهد القرب

من  العلوي  اجلزء  فهي  املرة  هذه  الر�سم  لوحة  اأّما   

ته الوحيدة نظرها 
ّ
عربة اخل�رشة التقليدّية. ترفع �سخ�سي

اإل ال�سماء با�ست�سالم. فوقها، يذّكر مذّنب الدب الأكرب 

فالوالد،  ة حتكي عن جنازة. 
ّ
العربي الأ�ساطري  من  ة  بق�سّ

د ميتًا يف النع�س )حو�س الدب الأكرب(، يتبعه اأبناوؤه  املمدَّ

املمّثلون بالنجوم الثالث التي ت�سّكل ذيل الدّب الأكرب 

فيما هم متوّجهون نحو جنم ال�سمال، قاتل والدهم، �سعيًا 

وراء النتقام.

يف حني اأّن ر�سوم �سور احلرب تطغى على املعر�س،   

فالقول اإّن مو�سوع اأمين بعلبكي هو احلرب مبثابة تب�سيٍط 

اإجمايل مفرط. لي�ست احلرب التي تبهره اإنا تاأثريها على 

النف�سية الب�رشية، وبالتحديد، على نف�سيته هو. 

تبقى  وا�سعة،  موا�سيع  تناول  اأّنه  من  الرغم  على   

بطبيعتها.  ة 
ّ
ا�ستبطاني كبرية  درجة  اإل  بعلبكي  اأعمال 

تطرح اأعماله ال�سوؤال: »كيف �سقلت احلرب �سخ�سيتي؟« 

مع تركيٍز كبري يبنّي تاأثريها على لبنان وعلى �سعبه.

Le Fur, Yves,  ٤

Masks – Beauty  

 of the Spirit,  

Bahrain, 2008.

 Thompson, Seth,  ٥

 Palestinian Identity:

 The Work of Tarek

 Al-Ghoussein,

 Afterimage,

June 10, 2007.  

مقابلة اأجراها   ٦

الكاتب مع 

الفنان عرب الربيد 

الإلكرتوين، اأيلول/ 

�سبتمرب٢٠٠٨.

رمي اجلندي،   ٧

�سحيفة امل�ستقبل، 

عام ٢٠٠٦.

مقابلة الكاتب مع   ٨

الفنان عرب الربيد 

الإلكرتوين، اأيلول/ 

�سبتمرب ٢٠٠٨.
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ناقد فين وصحايف 
باللغة الفرنسية، 
لبنان. له عّدة 
مؤلفات عن فنانني 
لبنانّيني مهنم بول 
غرياغوسيان، حسني 
مايض ومجيل مالعب.

جوزيف طّراب

أمين بعلبكي، كفى!

اأبراج بابل املهّدمة التي عر�سها  بالعودة اإل الوراء، ل تبدو 

اأمين بعلبكي قبيل حرب متوز/يوليو ٢٠٠٦، على انها ر�سوٍم 

خيالية ملا�ٍس اأ�سطوري اأو جملة من التعليقاٍت تنتقد حا�رشًا 

على  ع�سّياآً  يزال  ل  مل�ستقبٍل  ا�ست�رشافًا  كانت  اإنا  كارثيًا، 

يلتقط  الذي  الرائي  اأ�سا�سي  ب�سكٍل  هو  فالفنان  التخّيل. 

موجاٍت قابلة احلدوث يف امل�ستقبل، حتى عن غري وعي منه. 

كوفياتهم،  يف  املخباأة  املقاتلني  ووجوه  الدمار  �سور  جالت 

الذين  وامل�ساجني  اأقنعة  اأو  خوذات  ي�سعون  الذين  واجلنود 

و�سعت قلن�سوة على روؤو�سهم، يف كافة اأنحاء العامل. وبالنظر 

امل�ستنفدة  والعواطف  وال�سدمة  املعلومات  من  حمتواها  اإل 

�رشبات  كاأّن  يبدو  اخلال�س.  للر�سم  مادة  ت�سبح  اأن  ميكن 

الفر�ساة التي تتداخل بع�سبية بطريقة �سوداوية توّد اأن حتاكي 

اأّنها تعك�س العملّية، اإذ حتّول دمار املادة  قّوة الدمار. والواقع 

�سفة  ذا  زمنيًا،  بذاته، ل  م�ستقاّل  بات  الفني  للعمل  بناٍء  اإل 

�سبه ميتافيزيقية. توؤّكد اللوحات على ا�ستمرارية احلياة. حياة 

تدور يف حلقة مفرغة: اأنت تدّمر واأنا اأبني، انت تدّمر جمددًا، 

وانا اأبني جمددًا. مثاٍل على ذلك لوحة »�سيزيف« ــ ي�سيئها 

�س 
ّ
لون النيون الأزرق بدت كالفتة ليلية على واجهة مبنى تعر

للق�سف، وقد ر�سمت على ن�سيٍج مطبوع، ليبدو كاأّن واباًل من 

الأزهار انهمر عليها. الر�سم هو ال�ساهد والإثبات على دميومة 

الأ�سا�س  يف  هي  العنف  ودوامة  هذه.  والبناء  الدمار  دوامة 

عبارة عن اقت�ساد مقاي�سة بدائي يف خ�سّم فرتة القت�ساٍد 

والعنُي  بالدم،  الدُم  باحلجر،   
ُ
احلجر بال�رشبة،  ال�رشبة  املعومل: 

تنتهي، وثّمة هاويتان ترد  قانون النتقام جتارة ل  اإّن  بالعني. 

واحدتهما على الآخرى: اجلاّلد وال�سحّية، وال�سحّية واجلاّلد. 

اأو  ال�سخ�سية  ال�سور  تعر�س  الأيقونات  لبيع  واجهة  ثّمة 

الأيقونات ل لقّدي�سني اإنا جلنود و�رشطيني و�سجناء ومقاتلني 

الالئحة  وتطول  قمع،  د، 
ّ
متر مطالبة،  للمواجهة:  جاهزين 

اللولبّية اإل ما ل نهاية. اإّنها واجهة متجٍر ذي �ستاٍر حديدي 

مطلي باللون الذهبي ومزّين بالفتة ُكِتب عليها باللون الأحمر 

القاين: »العني بالعني«. ل يبيع متجر ال�رشق الأو�سط والعامل 

وقد  املذّهبة  والق�رشة  الواجهة  العنف.  واحدة:  �سلعة  �سوى 

املزدوجة  العملّية  تعيقان  ورداءة،  باحتقار  بكرثة،  ا�سُتخدَمتا 

التي تتمثل يف تقدي�س ما هو جتاري واإ�سفاء الطابع التجاري 

على ما هو مقّد�س. تتطابق هذه املتاجرة بالقدا�سات مع مذبح 

كني�سة هو عربة بائع متجول منت�سبة ب�سكٍل عمودي ومطلية 

بق�رشة ذهبية اللون، ت�سكل اإطار الأيقونة الأ�سخم من احلجم 

للعينني،  �سغرية  فتحة  عدا  كّليًا  ملّثم  فدائي  لوجه  الطبيعي 

بكوفية حمراء وبي�ساء. تعلو وجه املقاتل »جنمة الدب الأكرب« 

)على غرار النجمة التي قادت املجو�س اإل مهد امل�سيح يف 

�سغرية  كهربائية  م�سابيح  من  متكّونة  الغربية(  الأيقونات 

هنا  النهائي.  الإلهي  اإل مق�سده  لالإ�سارة  املقاتل  تعلو وجه 

الأر�سي،  مقابل  ال�سماوي  )اأ�سحوية(:  مقاي�سة  ثّمة  اأي�سًا 

العنف  الوعد باجلّنة. الأطراف املوّقعة على عقد  احلياة مقابل 

ما  امل�ساهد.  الوحيدة يف هذه  الفاعلة  اأن تكون  اأبعد من  هي 

على �سكان املناطق املت�رّشرة اإّل اأن يحزموا اأمتعتهم، فر�سة 

حيوان  اأمكن،  واإذا  املتوا�سعة،  املقتنيات  بع�س  مع  اإ�سفنج 

حي يوؤّمن لهم قوتهم اليومي. يحزم اأمين بعلبكي ثيابًا بالية، 

فوقها  وي�سع  اثنني  اأو  �سوائل  وغالون  الأدوات،  وبع�س 

ديكًا اأو �ساة حم�سّوة بالق�ّس: هي ثروة الالجئ الأبدي كلها، 

املاأ�ساة  ــ  املهزلة  ب�سبب  اجلميع  واأ�سحوكة  الأبدّية  ال�سحية 

التي حُتاك على ح�سابه. تقول الأ�سطورة اإّن الله عندما خلق 

العامل �رشخ: »كفى!« للحوؤول دون متّدد هذا العامل اإل ما ل 

و�سوًل  التجهيزي  ــ  الر�سم  اإل  اخلال�س  الر�سم  من  نهاية. 

اإل التجهيز اخلال�س، ينتقل اأمين بعلبكي من الأكرث جتريدية 

اإل الأكرث مادّية، من املرئي اإل امللمو�س، من ر�سم املادة اإل 

ة و�سيلة التعبري الأكرث فاعلّية 
ّ
املادة بذاتها، خمتارًا يف كل مر

ليهتف عاليًا بر�سالته: »اإل اأين �سيمتّد عامل العنف؟ كفى!«.

 

من �سل�سلة

متوز، اأكريليك

على قما�س،

٣٠ x ٤٢ �سم





 

احرقه )٢٠٠٩(، 

اأكريليك على ن�سيج 

و�سوء نيون،

١٠٠ x ١٤٩،٥ �سم 





 

 ،)٢٠١٠( x الهدف

�سيارة مر�سيد�س 

و�سوء نيون ازرق 

وانواع خمتلفة، 

حجم متنوع

�سباح اخلري وادي 

اأبو جميل )٢٠٠٦(، 

انواع خمتلفة





اوتيل هيلتون 

)٢٠١١(، اأكريليك 

على ن�سيج مو�سوع 

على قما�س،

٢١٠ x ١٧٦ �سم





 

برج املر )٢٠١٤(، 

اأكريليك

على قما�س،

٢٠٠ x ١٥٠ �سم

»هنا مكان اآخر«، 

اكريليك

على قما�س،

٢٥٠ x ١٨٠ �سم





 

امللثم )٢٠١٠(، 

اكريليك على ن�سيج، 

٢٥٠ x ٢٠٠ �سم

١. امللثم )٢٠٠١(، 

اكريليك وحرب

على ورق،

١١٠ x ١٥٠�سم

٢. امللثم )٢٠٠٧(، 

اكريليك

على قما�س،

١٦٠ x ٢٠٠�سم

٣. امللثم )٢٠٠١(، 

اكريليك وحرب

على ورق،

١١٥ x ١٥٠�سم

٤. من دون عنوان 

)٢٠١٠(، اكريليك، 

٢٠٠ x ١٨٠ �سم





 

القنا�س )٢٠١١(، 

انواع خمتلفة، 

١٢٥ x ٢١٠ �سم

ال�سفارة )٢٠١٣(، 

اأكريليك على 

قما�س، نحا�س، 

ونيون يف

اإطار الفنان،

١٤٠ x ٢٢٥ �سم





 

»يا اأبتي !« 

،)٢٠٠٨(

انواع خمتلفة

على لوح،

٨ x ١٢٧ x ٢١٠ �سم

ال�رشق الأو�سط 

)٢٠١٣(، اأكريليك 

على ن�سيج،

انواع خمتلفة،

١٧٦ x ٢٠٠ �سم





 

ياك، اأكريليك

على اإطار من 

خزانة قدمية،

٢٢٩،٥ x ٢٣٥ �سم
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ناقد سينمايئ، لبنان.

نديم جرجوره

ِكْن لوش
اىل ياسر السينما

حياته  يف  الثانية  ة 
ّ
للمر لو�س،  ِكْن  الربيطاين  ج 

َّ
ُيتو

الأول  ال�سينمائي  املهرجان  »عر�س«  على  ال�سينمائية، 

يف العامل، »كان«، بانتزاعه »ال�سعفة الذهبية« عن جديده 

اأيار/ »اأنا، دانيال بليك«، يف الدورة الـ٦٩ )١١ ــ ٢٢ 

اإْذ  فقط،  اأعوام   ١٠ يف  ثانية  »�سعفة«   .)٢٠١٦ مايو 

التي  »الريح  العام ٢٠٠٦، عن  الأول يف  ة 
ّ
للمر ينالها 

ال�سينمائيني  »اأكرث  باأنه  يو�سف  الذي  هو  ال�سعري«،  تهّز 

 اختيار ١٨ فيلمًا له 
ّ
ُم�ساركًة يف املهرجان هذا«، اإْذ يتم

»امل�سابقة  يف  فيلمًا   ١٣ منها  الر�سمي«،  »اخليار  �سمن 

الر�سمية«، من دون تنا�سي م�ساركاته يف م�سابقات اأخرى 

اأفالم:   ٣( املخرجني«  �سهر  كـ»ن�سف  اأي�سًا،  »كان«  يف 

بـ  بعده  و»بالك جاك«  العام ١٩٧٢،  عائلية« يف  »حياة 

و»اأ�سبوع   ،)١٩٩١ العام  يف  راف«  ـ  و»ريف  اأعوام،   ٥

 
ٌ
 واحٌد هو KES، ١٩٦٩(، و»نظرة ما« )فيلم

ٌ
النّقاد« )فيلم

واحٌد اأي�سًا هو »حار�س الطرائد«، ١٩٨٠(.

 

مفارقات اجلوائز

امل�سمونني  بني  ب�سيط  اختالف  يف  كامنٌة  هنا،  املفارقة، 

الدراميني للفيلمني الفائزين بـ»ال�سعفة الذهبية« )ينال ِكْن 

ات(. 
ّ
لو�س »جائزة جلنة التحكيم« يف »كان« اأي�سًا، ٣ مر

فالأول )الريح التي تهّز ال�سعري( يغو�س يف اأحد ف�سول 

ال�رشاع التاريخي بني الإيرلنديني وبريطانيا، فيما ُيعرف 

ــ  ١٩٢١(،   ١٩١٩( الإيرلندي«  ال�ستقالل  بـ»حرب 

من دون اأن يتغا�سى عن »احلرب الأهلية« املندلعة داخل 

ـ يف هذا  ـ ١٩٢٣(، مّتخذًاـ  »ال�سّف الإيرلندّي« )١٩٢٢ـ 

كّله ــ جانب احلّق الإن�ساين لالإيرلنديني يف ن�سالهم من 

عديدة  جوانب  وملتقطًا  وحرية،  وعدالٍة  ا�ستقاللٍ  اأجل 

من انزلقهم يف متاهة ال�رشاعات الداخلية، التي تغرق 

للفيلم  الإنكليزي  العنوان  اأن  علمًا  واخلراب.  الدم  يف 

الإيرلندي روبرت  لل�ساعر والطبيب  اإل ق�سيدة  ُيحيل 

ْدواير جوي�س )١٨٣٠ ــ ١٨٨٣(، يتناول فيها »الثورة 

الإيرلندية«، املندلعة يف العام ١٧٩٨. 

ــ  اقت�ساديًا  جرحًا  بليك(  دانيال  )اأنا،  الثاين  اأّما   

لن  ليربايّل  نظام  الراأ�سمال يف  �سلطة  به 
ِّ
ُت�سب اجتماعيًا، 

يتهاون، اأبدًا، مع الطبقات الفقرية والكادحة، اإْذ يرى يف 

الراأ�سمالية املتوح�سة ح�سانة له، ودميومة. وهذا كّله من 

خالل مناق�سة ال�سيا�سة ال�سحية ل�سلطة اململكة املتحّدة، 

الذي  جون�س(،  )دايف  بليك  دانيال  النّجار  حكاية  عرب 

ُي�ساب باأزمة قلبية تدفعه اإل طلب امل�ساعدة من املركز 

ومتاهات  م�سائب  يف  يغرق  حيث  الر�سمي،  ال�سحي 

ُت�سبح  هذه  �سريته  اأن  درجة  اإل  معّقدة،  وبريوقراطية 

  .»
ّ
»رحلة انزلق اإل اجلحيم الأر�سي

ة 
ّ
، امل�ستّل من قناعات ثقافي

ّ
اأي اأن الن�سال ال�سيا�سي  

�ساغيٍة«  »اآذاٍن  على  يعرث  لو�س  لِكن  واإن�سانية  وفكرّية 

يف  الأول  املرتبة  يحتّل   ،
ّ
�سينمائي مهرجان  يف  اإليه 

اأوجه  لأحد  الدرامية  كاملعاجلة  متامًا  الدويل،  امل�سهد 

والقت�سادية  الجتماعية  بجوانبه  الطبقي،  ال�رشاع 

و�رشوط  البطالة  مب�ساألتي  مهموٌم  لو�س  اإن  اإْذ  واحلياتية، 

احلياة اليومية للعّمال يف اململكة املتحّدة. كاأن »ال�سعفة 

الذهبية« الثانية توؤّكد حر�س عاملني يف ال�ساأن ال�سينمائي 

على تكرمي زميل لهم، مل يرتّدد يومًا يف مواجهة طغيان 

ال�سلبية  والتاأثريات  والحتالل  القامعة  وال�سيا�سة  املال 

اآخرون  يفعل  كما  للراأ�سمالية،  الأ�سكال  عة 
ّ
املتنو

ي�سبقونهم يف تكرميه، بف�سل فيلم �سيا�سي ن�سايّل، مييل 

القائم  ال�رشاع  اأناط  مقاربته  يف  الإن�ساين  ال�ساأن  اإل 

�سد ال�سلطات الربيطانية.

لكّن الفوز الثاين هذا لن يكون �سببًا وحيدًا ل�ستعادة   

)مواليد  لو�س  ِكْن  للربيطاين  ال�سينمائية  التجربة 
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ّ
ال�سيا�سي على  املفتوحة  ١٧ حزيران/يونيو ١٩٣٦(، 

يف  الإن�سايّن  والن�سايل  القت�سادي  ــ  والجتماعي 

املهني  الفني  م�ساره  اأن  علمًا  واملهنية،  احلياتية  �سريتيه 

عمل  اأول  بتحقيقه  الـ٢٠،  القرن  �ستينيات  مطلع  يبداأ 

Z Cars )١٩٦٢(، هو  بعنوان  التلفزيون،  فني له حل�ساب 

و�سينمائيًا  تلفزيونيًا  خمرجًا  بكونه  لحقًا  ُيعرف  الذي 

متتلك  حتديدًا،  ال�سينمائية  فال�ستغالت  واحد.  اآن  يف 

مب�سمون  )غالبًا(  ب�سيطًا  �سكاًل  جتمع  فنية،  خ�سو�سية 

اإبداعيًا  نتاجًا  مًا  ُمقدِّ ك،  وُيفكِّ ويواجه  ُي�ساجل  حيوي 

ي�ستمّد حكاياته من وقائع احلال الراهن، اأو من الذاكرة 

متينة  ي�سارية  ثقافة  من  مواجهاته  وي�ستّل  التاريخية، 

قا�سيٍة،  راأ�سماليٍة  حتّدي  يف  خياراته  ن  حت�سّ نعة،  ال�سُ

 
ّ
ال�سينمائي جديده  يف  )التحّدي(  وره  �سُ اإحدى  تتجّلى 

الأخري هذا.

لو�س  ِكْن  يجعلها  التي  تلك،  ال�سجالية  واخليارات   

 
ّ
واليومي والثقايف   

ّ
ال�سينمائي بني  ُيوازن  حياتيًا  م�سارًا 

الفرد  �سوؤون  يف  التوّغل  من  متتّد   ،
ّ
والعملي والفكرّي 

الربيطايّن ــ الإيرلندّي وماآزقه احلياتية، من دون تنا�سي 

ن�سالت الثاين يف مواجهة ت�سّلط الأول عليه، وت�سل 

 الفل�سطيني اأولوية تت�ساوى 
ّ
اإل بقاع العامل، مولية الهم

اأن  الثقافية والن�سالية الأخرى. ذلك  واأولوية اهتماماته 

ل  للو�س،  املُعا�س  التاريخ  بح�سب  الطغيان،  مواجهة 

اإن�سانيًا. وهذا،  اأو  �سيا�سيًا  اأو  اقت�ساديًا  اإْن يكن  يتجّزاأ، 

والعامل  النا�س  اإزاء  العام  اأ�سا�سيًا يف مفهومه  ُي�سبح  اإْذ 

معظم  يف  يجد  عة، 
ّ
املتنو والتفا�سيل  واملاآزق  والأفكار 

التزاماته  مع  يتماهى  لقوٍل  متنّف�سًا  ال�سينمائية  اأفالمه 

ـ يف ف�سح اآليات اأنظمة  ـ غالبًاـ  الفكرية، بل ينطلق منهاـ 

الطغيان، واأ�ساليبها القامعة.

 

ة
ّ
ة وا�صتغاالت ميداني

ّ
التزامات اأخالقي

يف الدورة الأخرية لـ»كان«، مل يرتّدد ِكْن لو�س، مثاًل، عن 

ًا، 
ّ
ح�سور ١٥ دقيقة فقط من فيلٍم يحمل عنوانًا �سجالي

 على حتقيقه، 
ٌّ
ويتناول مو�سوعًا حيويًا، ويعمل فل�سطيني

على الرغم من عقبات كثرية، تبداأ ب�سعوبة احل�سول على 

اإنتاٍج �سليٍم. ففي ال�سوق ال�سينمائية املُقامة بالتعاون بني 

مهرجايَن دبي و»كان«، يعر�س ن�رشي حّجاج مقتطفات 

من »ميونيخ: ق�سة فل�سطينية«، املنبثق من لقاء طويل مع 

فدائيني اثنني �سابقني ل يزالن على قيد احلياة، ُي�ساركان 

يف العملية الفدائية يف القرية الأوملبية الأملانية ميونيخ، 

يذهب  التي  الأوملبية،  لالألعاب   ١٩٧٢ العام  دورة  يف 

الفل�سطينية  واملجموعة  اإ�رشائيليًا  لعبًا   ١١ �سحيتها 

با�ستثناء ٣ من اأ�سل ٩، يف ٥ اأيلول/�سبتمرب ١٩٧٢. 

من  احلكاية  يروي  هذا  اجلديد  الفل�سطيني  الوثائقي 

ًا من عنا�رش املجموعة الفدائية. 
ّ
وجهة نظر من تبّقى حي

»كان«  الفرن�سية  املدينة  يف  مت�سّددين  يهودًا  لكّن 

يحاولون اإلغاء العر�س، وي�سغطون على اإدارة املهرجان، 

من دون جدوى. املقتطفات ُتعر�س، وِكْن لو�س يح�رش، 

وينقل  ُي�ساهدها،  التي  للمقتطفات  ارتياحه  عن   
ِّ

وُيعرب

اأو متويٍل  اإنتاٍج،  اإنه �سي�سعى اإل تاأمني  حجاج عنه قوله 

على الأقل، لإكمال امل�رشوع.

يف  تلك  للمقتطفات  لو�س  م�ساهدة  تن�سوي  فهل   

اأم  بفل�سطني ومنا�رشة ق�ساياها ونا�سها،  �سياق اهتمامه 

اأّن التزامه الأخالقي اإزاء ما يراه »ق�سايا عادلة« دافٌع اإل 

اقتنا�س كّل فر�سة ممكنة لرتجمٍة عمليٍة للتزامه هذا، اأم 

اأّن »الهيجان« اليهودّي املت�سّدد عامٌل اإ�سايّف؟

 كامٌن يف الجتهاد 
ّ
لن ُيفيد اأّي جواب، اإْذ اإن الأهم  

الدائم لِكْن لو�س اإزاء ق�سايا يعتربها اأ�سا�سية يف املفهوم 

 ملواجهة الطغيان. واملواجهة، اإْذ ُتزاوج النظرّي 
ّ
الأخالقي

كون  عن  تتغا�سى  لن   ،
ّ
ال�سينمائي ا�ستغال  يف   

ّ
بالعملي

الدوؤوب  العمل  اإل  يدفعه  ما  عن�رشية،  دولة  اإ�رشائيل 

يف جمال مقاطعتها اأكادمييًا وفنيًا وثقافيًا واقت�ساديًا. لذا، 

مُيكن القول اإن اإ�رشاره على م�ساهدة ربع �ساعة من فيلم 

غري ُمنجز ــ ُيفرت�س به اأن يك�سف احلكاية الفل�سطينية 

غري  اإ�رشائيليًا  ــ  اأملانيًا  ُجرمًا  يف�سح  واأن  املروية،  غري 

 ١١ الـ  الإ�رشائيليني  الالعبني  مقتل  يف  املعامل  وا�سح 

الن�سايّل،  م�ساره  �سلب  يف  ياأتي  ــ   ٧ الـ  والفدائيني 

اجلرمية  معامل  تبيان  اإل  الهادفة  التزاماته،  جوهر  ويف 

دولة  مع   
ّ
الغربي والتواطوؤ  الإ�رشائيلية،  العن�رشية 

ة 
ّ
الحتالل الإ�رشائيلي، واحلّق الفل�سطيني يف حياة حر

وعادلة و�سليمة.

فوزه  على  قليلة  �ساعاٍت  وبعد  نف�سها،  الفرتة  يف   

لو�س  ِكْن  ينتقل  »كان«،  الثانية يف  الذهبية«  بـ»ال�سعفة 

ُيقام  �سينمائي  احتفاٍل  اب« 
ّ
»عر ب�سفته  باري�س،  اإل 

يستلّ مواجهاته من ثقافة يسارية متينة الُصنعــــــــــــــــــــــة، 
تحصن خياراته في تحدّي رأسماليٍة قاسيـــــــــــــــــــــــــــــٍة، 
تتجلى إحدى ُصوره في جديده السينمائــــــــــــــــــــــــــــيّ.



بدايات  العدد 14 | ربيع / �سيف 592016

»مهرجان  بعنوان  الثانية،  ة 
ّ
للمر الفرن�سية  العا�سمة  يف 

اأيار/ ُتقام بني ٢٣  الثانية هذه  الدورة  �سينما فل�سطني«. 

 عددًا من الأفالم 
ّ
مايو و٥ حزيران/يونيو ٢٠١٦، وت�سم

الفل�سطينية حديثة الإنتاج وقدميه، كبع�س عناوين اإيليا 

�سليمان ومي�سال خليفي وهاين اأبو اأ�سعد وعّزة احل�سن، 

اإل جانب اأفالم لكلٍّ من اآن ــ ماري جا�رش و�سليم اأبو 

حفلة  يف  وغريهم.  امل�رشي  ومي  خليل  وبا�سل  جبل 

يتحّدث  العربي«،  العامل  »معهد  يف  املُقامة  الفتتاح، 

 كهذا«، 
ّ
لو�س عن ارتياحه للم�ساركة يف »مهرجان مهم

واأن  فل�سطينية،  اأفالمًا  ُي�ساهد  »اأن  املرء  ي�ستطيع  حيث 

ي�ستمع اإل اأ�سوات فل�سطينية اأي�سًا«. يقول اإن »اإ�سكات 

يف  عابرًا«،  حادثًا  لي�س  بلدي  يف  الفل�سطيني  ال�سوت 

اإ�رشائيل،  يتناغم مع  ما  قراٍر »�سلطوي«  اإل  منه  اإ�سارة 

يف  النا�سطني  من  كبرٍي  عدٍد  مع  م�ساركته  عند  ويتوّقف 

فل�سطني،  اأجل  من  والأ�ساليب،  الأ�سكال  ع 
ّ
متنو حراك 

ميلكون  ل  لكّنهم  تواجههم،  كثرية  حتّديات  اأن  ُمعتربًا 

»اإننا  اإ�رشائيل:  مقاطعة  اأي  »املقاطعة«،  اآخر غري  خيارًا 

نفعل ما ن�ستطيع اأن نفعله«.

الرتويجي  الفيلم  ففي  بهذا.  لو�س  ِكْن  يكتفي  لن   

م  اخلا�ّس بالدورة الثانية لـ»مهرجان �سينما فل�سطني«، ُيقدِّ

خمرج »اأر�س وحرية« )١٩٩٥( و»ا�سمي جو« )١٩٩٨( 

و»البحث عن اإيريك« )٢٠٠٩( و»قاعة جيمي« )٢٠١٤( 

وغريها، �سهادة تعك�س جوهر قناعته بالتزامه الأخالقي 

علينا  ي�سعب  »اأحيانًا،  والفل�سطينيني:  فل�سطني  اإزاء 

عائلية،  ق�س�س  اأي�سًا.  اأخرى  ق�س�س  وجود  نتذّكر  اأن 

حّب  ق�س�س  الأ�سخا�س.  بني  العالقات  تتناول  واأخرى 

كبري  ل 
ّ
مبتخي كّله  وهذا  اأطفال.  ق�س�س  عالقات.  وقطع 

اأن املهرجان هذا فر�سٌة مل�ساهدة  »اأرى  ُي�سيف:  ورائع«. 

كبقية  �سعبًا  الفل�سطينيني  يجعل  الذي  الإن�سايّن  الفعل 

�سي�ساهدون  النا�س  اأّن  تاأّكده  عند  متوّقفًا  ال�سعوب«، 

»لي�س فقط ق�س�س الظلم واجلور وال�سطهاد، بل اأي�سًا 

ق�س�س احلياة اليومية، وحيوّيتها وفكاهتها«.

 الفل�صطيني واإ�رشائيل 
ّ
الهم

اإل  تدفعانه  اإ�رشائيل  ومواجهته  الفل�سطيني  موقفه 

ا�ستثمارات  �سحب  »مقاطعة،  حلملة   
ّ
العملي النت�ساب 

الأجنبية  بحروفها  املعروفة  عليها،  عقوبات«  وفر�س 

�سغوط  فر�س  اإل  تدعو  دولية  »حملة  وهي   ،BDS

على  و�سيا�سية  وثقافية  واأكادميية  اقت�سادية  عة، 
ّ
متنو

احتالل  اإنهاء  م�سائل:   ٣ حتقيق  بهدف  اإ�رشائيل، 

وامل�ساواة  عليها،  امل�ستعمرات  وبناء  العربية  الأرا�سي 

الكاملة للفل�سطينيني العرب يف اإ�رشائيل، واحرتام حّق 

العودة لاّلجئني الفل�سطينيني«. انت�سابه اإليها يح�سل يف 

العام ٢٠٠٦، علمًا اأنه ع�سو يف »حمكمة را�سل من اأجل 

فل�سطني«، التي تبداأ اأعمالها يف ٤ اآذار/ني�سان ٢٠٠٩. 

العام  الراأي  تعبئة  اأجل  من  تن�ساأ  راأي«  »حمكمة  اإنها 

جمل�س  )يف  الأع�ساء  والدول  املتحدة  الأمم  تّتخذ  »كي 

اإ�رشائيل  تفّلت  لإنهاء  الالزمة  التدابري  الدويل(  الأمن 

لل�رشاع  ودائمة«  عادلة  ت�سوية  ولتحقيق  العقاب،  من 

الفل�سطيني الإ�رشائيلي.

 يف مواقف خمتلفة، تن�سّب كّلها يف 
ٌ
هذا كّله مرتجم  

لو�س  ِكْن  يوّقع   ،٢٠١٥ العام  مطلع  ففي  نف�سه.  الجتاه 

بريطانيني  لعاملني  توقيع   ٦٠٠ نحو  )يجمع  بيان  على 

الإلكرتوين  املوقع  ُين�رش يف  والثقافة(،  الفنون  يف جمال 

لل�سحيفة الربيطانية »غارديان« )وتنقله، لحقًا، �سحٌف 

املوّقعني  رف�س  يوؤّكد  غربية خمتلفة(،  اإلكرتونية  ومواقع 

واإحجامهم  اإ�رشائيل«،  من  مهنية  دعوة  اأي  »تلبية  عليه 

عن قبول »متويل منّظمات مرتبطة بحكومتها«. بياٌن كهذا 

اأكادمييون بريطانيون  ُي�سّكل امتدادًا ملوقف مماثل، يّتخذه 

الكيان  اهتزاز  اإل  يوؤّدي  عّدة،  اأعوام  قبل  وغربيون، 

الإ�رشائيلي، ال�ساعي اإل مواجهة املقاطعة ــ املوؤذية له ــ 

مبحاولت دوؤوبة لـ»تلميع« �سورة »دميقراطية« لإ�رشائيل 

ب، بني حنٍي 
ِّ
ُت�سب املقاطعة هذه  اأن حملة  العامل. علمًا  يف 

ما  لإ�رشائيل،  خمتلفة  واأكادميية  ثقافية  اأ�رشارًا  واآخر، 

ال�سلبية  التاأثريات  ملواجهة  تكثيف جهودها  اإل  يدفعها 

عليها، ب�سّتى الو�سائل.

يف  لو�س  لِكْن  خطوة  اأول  لي�س  املذكور  البيان   

املواجهة الثقافية لدولة الحتالل الإ�رشائيلي. ففي �سيف 

املجلة  ت�سفه  الذي  ــ  ال�سينمائي  ُيعلن   ،٢٠١٤ العام 

 
ٌ
»داعم باأنه   Les InRockuptibles الفرن�سية  الأ�سبوعية 

ال�سحيفة  وتقول  بعيد«،  زمن  منذ  الفل�سطينية  للق�سية 

على  توقيعه  اإن  »لومانيتيه«  اأي�سًا  الفرن�سية  اليومية 

دور  عن  ويدافع  الليربالية  الإيديولوجية  »يواجه  بياٍن 

موقفه الفلسطيني ومواجهته إسرائيل تدفعانه إلى االنتساب 
عليها،  لحملة »مقاطعة، سحب استثمارات وفرض عقوبات« 

وهي حملة دولية تدعو إلى فرض ضغوط متنوعة عليها علمًا 
أنه عضو في »محكمة راسل من أجل فلسطين«.



 

من فيلم

»الريح التي تهز 

ال�سعري«، ٢٠٠٦
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للن�ساطات  مطلقة  »مقاطعة  ــ  »�سادمًا«  ُيعترب  الثقافة«، 

الثقافية كّلها، املدعومة من احلكومة الإ�رشائيلية«. مبعنى 

هذا  البيان  ن�ّس  جميعهم،  كاملوّقعني  لو�س،  يلتزم  اآخر، 

اإ�رشائيل،  من  مة  املُقدَّ املهنية  الدعوات  تلبية  )رف�س 

وعدم املوافقة على متويل منّظمات مرتبطة بها(، »اإل اأن 

حترتم )اإ�رشائيل( القوانني الدولية، واملبادئ العاملية حلقوق 

حرب  منذ  اأنه،  اإل  بيانهم  يف  هوؤلء  ي�سري  الإن�سان«. 

من  الفل�سطينيون  ي�سرتح  »مل  العام ٢٠١٤،  �سيف  غّزة 

وعلى  اأر�سهم،  على  املتوا�سلة  الإ�رشائيلية  العتداءات 

�سبل عي�سهم، وعلى وجودهم ال�سيا�سي«. ي�ست�سهد البيان 

 ،B’Tselem بتعليٍق للمنظمة الإ�رشائيلية غري احلكومية

 اأحد اأكرث الأعوام »وح�سيًة 
َ

مفاده اأّن العام ٢٠١٤ ُيعَترب

وقتاًل يف تاريخ الحتالل«، وينتهي بالقول اإن »الكارثة 

ة«.
ّ
الفل�سطينية م�ستمر

يف العام ٢٠١٤ اأي�سًا، ي�سدر كتاٌب باللغة الفرن�سية،   

يت�سّمن  ال�سلطات«،  اأ�سحاب  لن�ّس  »الت�سّدي  بعنوان 

حوارًا طوياًل ُيجريه الكاتب والنا�سط الفرن�سي املقيم يف 

بريطانيا فرانك بارات مع ِكْن لو�س، بالتعاون مع فلورانت 

هو  من�سٍو،  بارات  فرانك   .)Indigene )من�سورات  بارات 

فل�سطني«،  اأجل  من  را�سل  »حمكمة  �سفوف  يف  اأي�سًا، 

يف  الربيطاين،   
ّ
ال�سينمائي ملواقف  تكثيٌف  هذا  وكتابه 

يف  الطبقي  وال�رشاع  وال�سرتاكية  وهوليوود  ال�سينما 

بريطانيا. فيه، اأي�سًا، ما يو�سف باأنه »حلظات تاأّمل باأحوال 

فل�سطني و�سينماها«. 

املبا�رش  واحتكاكه  �سريته،  من  ف�سوٌل  بالتايل،  اإنه،   

مع �سلطات نافذة يف املجالت احلياتية واملهنية اليومية 

بريطانيا  يف  النا�س  ق�سايا  امللتزم  فاملخرج  عة. 
ّ
املتنو

يكون  اأن  له  ُيراد  فيلمًا  اأن  اإل  ينتبه  والعامل،  واإيرلندا 

ل اإل »اأداة 
ّ
»�سيا�سيًا«، مبعنى اأن يكون قادرًا على التحو

باّت�ساق  يتمّتع  »اأن  )الفيلم(  عليه  �سيا�سيتني«،  وو�سيلة 

معنى  على  من�سحٌب  هذا  وحمتواه«.  ح�سا�سيته  بني 

املبا�رش  باملعنى  �سيا�سيًا  اإن�سانيًا، ولي�س  الن�سايل  الفيلم 

اأفالمه  بع�س  يف  اأ�ساًل  موجوٌد  هذا  »�سيا�سي«.  ملفردة 

الـ»ن�سالية«، اإذا �سّح التعبري، اإْذ يتناول موا�سيع ال�رشاع 

من  والعدالة،  واحلرية  ال�ستقالل  اأجل  من  الإيرلندي 

ر من جوانبه ال�سيا�سية والثقافية 
ّ
منظار اإن�ساين، ل يتحر

واحلياتية، بقدر ما يتوّجه اإل اجلوانب هذه، عرب �سناعة 

»اأخطاء«  عن  يتغا�سى  ول  املعامل،  وا�سحة  فيلمية 

ويطرحه  حمتواه،  فيلتقط  مثاًل،  الإيرلندّي،  الن�سال 

لنقا�س عرب لغة ال�سينما، اأو على الأقّل يكتفي بالتقاطه 

بف�سحه  ًا، 
ّ
�سمني عليه،  للرّد  كمحاولة  مالحمه،  وتبيان 

اأفالمه  بع�س  واأي�سًا،  املُ�ساهدين.  اأمام  وك�سفه  وتعريته 

اأخرى  �سعوب  ن�سالت  على  اهتمامها  ين�سّب  التي 

ة يف  املحقِّ اأجل ق�ساياها  مثاًل( من  نيكاراغوا  )اإ�سبانيا، 

احلرية والعدالة والكرامة الإن�سانية. 

 

 والدويّل مبفهوم اإن�صايّن ي�صارّي
ّ

املحلي

العامل  رحاب  اإل  املتحّدة،  اململكة  اأ�سوار  داخل  من 

الق�سايا  اأنحاء  يف  الربيطايّن   
ّ
ال�سينمائي يتجّول  كّله، 

وحكاياتها،  وعي�سها  اجلماعة  على  طّل 
ُ
لي الفردية، 

وليك�سف معاملها وم�ساراتها و�سلوكها. اأمثلٌة قليلٌة توؤّكد 

ق  ُيحقِّ مثاًل،   ١٩٩٥ العام  ففي  هذا.   
ّ
ال�سينمائي توّجهه 

»اأر�س وحرية« )اجلائزة الفرن�سية »�سيزار« لأف�سل فيلم 

 
ّ
اأجنبي، يف دورة العام ١٩٩٦(. ذلك اأن اهتمامه بـ»الهم

احلرب  اأعماق  اإل  يدفعه  العام«  الإن�ساين  الن�سايل 

�ساّبة تبحث يف ذاكرة  امراأة  الإ�سبانية )١٩٣٦(، مرافقًا 

يف  الديكتاتورية.  �سد  ال�سابق  املنا�سل  الراحل،  جّدها 

العام التايل، ُينجز »اأغنية كارل« )١٩٩٦(: من غال�سغو 

الأحوال  املخرج  يعاين  العام ١٩٨٧،  الإ�سكتلندية، يف 

ة حّب جتمع قلبي  املاأ�سوية يف نيكاراغوا، من خالل ق�سّ

من  اإياها  اإنقاذه  بعد  نيكاراغوا،  من  وامراأة  با�س  �سائق 

مراآة  اأمام  )ورمبا  اأمامه  ذاكرتها  تفتح  بها  فاإذا  النتحار، 

ذاتها ووعيها(، وتعيد �رشد اأهوال اخلراب يف بلدها، كاأنها 

تغت�سل من وجٍع اأو خطيئة، اأو كاأنها تروي ــ بالإنابة عن 

معارك  يخو�سون  اأنا�س  اأحوال  من  �سيئًا  ــ  نف�سه  لو�س 

البقاء والنت�سار للذات واحلّق.

ق لو�س،  هه اإل حكايات العامل، ُيحقِّ
ّ
�سمن اإطار تنب  

يف العام األفني، »خبز وورود«: جتربة الهجرة اإل اأمريكا، 

و�رشاعات  وثقافات،  �سعوب  بني  الإن�ساين  والتالقي 

الفرد �سد وح�سية الأنظمة املتحّكمة به. وهذا، اإذ ُيبنى 

تلك،  البيئة اجلديدة  اأعماق  التنقيب يف  على ح�سا�سية 

يذهب اإل جتريد امل�سهد من اأقنعته، لتبيان ما يف داخله 

ضمن إطار تنبهه إلى حكايات العالم، ُيحقــــــــــــــــــــــــــــق
لــــــــــــــــــــــــــــوش، في العام ألفين، »خبز وورود«: تجربة
الهجـــــــــــــــــــــرة إلى أميركا، والتالقي اإلنساني بين شعوب
وثقافات، وصراعات الفرد ضد وحشية األنظمة المتحكمة بــــــــه.
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من تفا�سيل وحالت. اأما العراق، واحلرب الأمريكية ــ 

العام ٢٠٠٣(، يجذبه  )ابتداًء من  الربيطانية عليه وفيه 

الأفالم  �سل�سلة  اإل  اإ�سافتها  مُيكن  اإن�سانية  مقاربة  اإل 

ع 
ّ
متنو النهيار  من  تّتخذ  التي  الغربية،  ال�سينمائية 

الأ�سكال جلنود ــ اأفراد يف اأتون اجلرمية والتوتر واخلراب 

ففي  �سينمائية خمتلفة.  ملعاجلات  درامية  مواّد  الروحي، 

»طريق اأيري�س« )٢٠١٠(، لن يرتّدد لو�س عن م�سايرة 

اإل  عائدين  جنود  حكاية  على  يرتكز  �سينمائي،  نط 

بالدهم، بعد تاأدية اخلدمة يف العراق )اأو يف فيتنام وكوريا 

الفرد،  و�سحقها  احلرب  اإل  روؤيته  م  ُيقدِّ كي  �سابقًا(، 

خ�سو�سًا اإذا كانت احلرب خمادعة وغري وا�سحة املعامل 

وامل�سارات. الغرق يف جحيم العراق، وتداعيات التمّزق 

ة �سديقني  واخلراب الروحي واملتاهات الفردية، عرب ق�سّ

ُيقتل اأحدهما يف بغداد، فيبداأ الثاين رحلة البحث عن 

حقيقة موته، بعيدًا عن »الرواية الر�سمية«. والرحلة هذه 

لن تكون، بح�سب مفهوم لو�س، اأقّل من تعرية نظام اأمني 

ــ ع�سكرّي ــ �سيا�سي غربي فا�سد وكاذب وقاتل. 

الإن�سايّن  الي�سارّي  لن�ساله   
ّ
ال�سيا�سي عد 

ُ
الب يف   

يف  ُينجز  جماعي  فيلم  يف  لو�س  ِكْن  ُي�سارك  اأي�سًا، 

على  الإرهابي  العتداء  حول  ويتمحور   ،٢٠٠٢ العام 

يف  »بنتاغون«  ومبنى  للتجارة«  العاملي  »املركز  برجي 

اأيلول/�سبتمرب   ١١ يف  الأمريكية،  املتحّدة  الوليات 

 ١١« ب�سيطًا:  عنوانًا  اجلماعي  الفيلم  يحمل   .٢٠٠١

دقيقة و٩ ثواٍن ولقطة ـ ١١ اأيلول«، يف اإ�سارة وا�سحة 

اإل م�ساألتني اأ�سا�سيتني: اأوًل، تاريخ الهجوم )١١/ ٠٩/ 

٠١(، ومّدة كّل فيلم ق�سري )١١ فيلمًا(. �رشيط لو�س 

ي�سنعه  الذي  كذاك  وب�رشيًا،  جماليًا   
ّ
الأهم يكون  لن 

تفكريًا  يك�سف  اإْذ  مثاًل،   )١٩٦٠( بن  �سون  الأمريكي 

ال�سطوة  لب�ساعة  املرير  نقده  املعامل يف  وا�سح  ي�ساريًا 

على  الوردة  )تتفّتح  بلده  يف  الفقراء  على  الراأ�سمالية 

الغائبة،  حبيبته  يناجي  لأرمل  املتوا�سع  املنزل  نافذة 

اأثناء �سقوط الربجني، يف دللة وا�سحة اإل اأن �سقوط 

خمتلف.  لو�س  الفقراء(.  حياة  اإل  يوؤّدي  الراأ�سمالية 

يذهب اإل ت�سيلي، وي�ستعيد جمريات اأحداث ١١ اأيلول 

دموّي  بانقالٍب  املتمّثلة   ،١٩٧٣ العام  يف  لكن  اأي�سًا، 

على   )٢٠٠٦ ــ   ١٩١٥( بينو�سي  اأوغ�ستو  للطاغية 

 ١٩٠٨( الليندي  �سلفادور  للرئي�س  الدميقراطي  احلكم 

ال�ستخبارات  »وكالة  من  مبا�رش  بدعم   ،)١٩٧٣ ــ 

املركزية الأمريكية«، بهدف تذكري ال�سلطات الأمريكية 

باأفعالها اجُلرمية، ما�سيًا وحا�رشًا.

الي�صارّي امللعون واملقاتل ال�رش�س

ف ِكْن لو�س بكونه »ُمقاتاًل �رش�سًا« �سد اأ�سكال الظلم 
َ
ُيعر

مارغريت  ُيهاِدن  ل  جتعله  هذه  �سفته  كّلها.  الجتماعي 

من�سب  تبّواأت  التي  مثاًل،   )٢٠١٣ ــ   ١٩٢٥( ثات�رش 

رئا�سة جمل�س الوزراء يف اململكة املتحّدة بني ٤ اأيار/مايو 

يرتّدد  لن   .١٩٩٠ الثاين/نوفمرب  ت�رشين  و٢٨   ١٩٧٩

اأبدًا يف انتقاد لذع لدور ال�سيا�سات الليربالية جدًا، التي 

تنّفذها اأثناء حكمها، قارئًا �سيا�ساتها تلك بت�ساوؤٍم كبري، 

الدخل.  متوا�سعة  الأ�رش  « على 
ّ
»الكارثي التاأثري  ب�سبب 

وهذا، اإذ يخو�سه بقناعة كبرية مببادئه الإن�سانية، ينعك�س 

�سلبًا عليه، اأحيانًا كثرية، خ�سو�سًا اأثناء بحثه عن متويل 

اأو اإنتاٍج مل�ساريعه ال�سينمائية. 

الوزراء  ملجل�س  رئي�س  اأول  اإنها  عنها  لو�س  يقول   

ال�سيا�سي  اجل�سم  يف  لالنق�سام  اإثارة  »الأكرث  ُي�سبح 

احلديثة«.  »الأزمنة  يف  »تدمريًا«  والأكرث  الربيطايّن«، 

عنوان  اإل  مق�سودة،  غري  اأو  مق�سودة  اإحالة،  وهذه 

ــ ١٩٧٧(،  ت�سابلن )١٨٨٩  ت�ساريل  اأفالم  اأجمل  اأحد 

ل التقنيات 
ّ
الذي ُينجزه يف العام ١٩٣٦، منتقدًا فيه حتو

نظام  مل�سلحة  الفرد،  الب�رشّي  للكائن  حتطيم  اآلة  اإل 

الـ»مرياث«  فاإن  لو�س،  اإل  بالن�سبة  متوّح�س.  راأ�سمايّل 

كثريين،  اأفراد  »بطالة  يف  كامٌن  ثات�رش  فه  ُتخلِّ الذي 

واإقفال م�سانع عديدة، وتدمري جمتمعات«: »اإنها مقاتلة، 

اأن  ُي�سيف  الربيطانية«.  العاملة  الطبقة  هو  عدّوها  لكن 

»حزب  فا�سدين يف  �سيا�سيني  من  م�ستمّدة  انت�ساراتها 

املاآزق  اأن  معتربًا  اأي�سًا،  فا�سدين  نقابيني  ومن  العّمال«، 

القت�سادية، وبالتايل الجتماعية واحلياتية وال�سيا�سية، 

من  ناجتٌة  وفاتها(،  مرحلة  )يف  اليوم  »نعي�سها  التي 

�سيا�ساتها«. يف املقابل، ُيذّكر اأنها ت�سف نل�سون مانديال 

مع  ال�ساي  وحتت�سي   ،»
ّ
بـ»الإرهابي  )٢٠١٣ ــ   ١٩١٨(

بينو�سي، »اجلاّلد والقاتل«. 

 يف رحيلها، معتربًا 
ّ
ال�سينمائي به  ه 

ّ
يتفو كالٌم كهذا   

»خ�سخ�سة  يف  تكمن  لـ»تكرميها«  طريقة  اأف�سل  اأن 

ولنح�سل  املناف�سة،  لعبة  »فلنطلق  ُي�سيف:  جنازتها«. 

على اأدنى �سعر. هذا ما كانت �ستفعله«. كالٌم قا�ٍس، لكنه 

عة، 
ّ
لن يكون اأقّل ق�سوة من املمار�سات الثات�رشية املتنو

 �سنني عديدة بعد خروجها من من�سبها. كالٌم 
ّ
التي ت�ستمر

 ميدايّن 
ّ
 اأي�سًا، يليق مبن ُيطلقه، كمنا�سل عملي

ٌّ
تهكمي

يف  للي�سار،  نقٍد  توجيه  عن  حلظًة  يرتّدد  لن  وي�سارّي، 

ظروٍف اأخرى. ففي حواٍر من�سوٍر يف ال�سحيفة اليومية 

 ،)٢٠١٤ حزيران/يونيو   ١٤( »لومانتييه«  الفرن�سية 
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يقول ِكْن لو�س اإن انت�سار اليمني »ُمقِلٌق للغاية«، لكنه 

 بـ»غياب حزب ي�سارّي قوي«. �سحيٌح اأنه يتفاءل 
َّ

ُيف�رش

اليونان  الي�سارّيني »�سرييزا« يف  ُيحدثه فوز احلزبني  مبا 

ُيريده  كهذا  »تفاوؤًل«  لكن  اإ�سبانيا،  يف  و»بودينو�س« 

»هذا  يقول:  اإْذ  »ال�سيئ«،  الي�سارّي  احلال  لواقع  ك�سفًا 

ل الي�سار اإل خلق حركة �سعبية،  ُيظهر اأنه عندما يتو�سّ

اليمني  اأن  اأعتقد  للنجاح.  واقعية  حظوظ  لديه  يكون 

لكن  النا�س،  ياأ�س  بـ»ف�سل«  جناحاته  على  يح�سل 

ل اإل اإعادة �سّخ الأمل يف  الي�سار �سينجح، عندما يتو�سّ

اجلماهري. هذا هو الفرق الكبري«.

لأحوال  الدرامية  معاجلاته  اآلية  يف  ظاهرٌة  ي�سارّيته   

كّلها  تلتقي  خمتلفة،  اجتماعية  بيئات  وحالت  اأنا�س 

الأمثلة  والكادحني.  الفقراء  طبقة  اإل  انتمائها  يف 

كيفية  من  �سيء  بتبيان  كفيٌل  بع�سها  لكن  عديدة، 

اآلية  ويف  �سينمائية،  ا�ستغالت  يف  لقناعاته  ترجمته 

الأول  اللحظات  منذ  وهذا  ال�سارع،  نب�س  التقاطه 

 ،١٩٦٧ العام  يف  ق،  ُيحقِّ اإذ  ال�سينمائي،  نتاجه  لولدة 

يتابع  الفقرية«،  »البقرة  بعنوان  له  �سينمائي  فيلم  اأول 

امراأة  حلياة  واليومية  والهام�سية  الدقيقة  التفا�سيل  فيه 

�سقراء يف اإحدى �سواحي لندن، م�سّتتة بني زوج وابن 

اأو عربها  بالقرب منها،  ون عابرين 
ّ
وع�سيق ورجال، مير

بالعا�سمة  املحيطة  املدن  ماآزق  يف  يبحث   
ٌ
فيلم اأحيانًا. 

للحياة،  والأخالقية  الإن�سانية  الأ�سئلة  الربيطانية، ويف 

وملتاهاتها وان�سغالتها. �سيٌء ُي�سبه املقاربة هذه، موجوٌد 

ال�سمال  يف  واقعة  جغرافية  بقعة  يف  اأي�سًا:   KES يف 

ُتروى حكاية عائلة وبيئة من خالل  ال�رشقي لإنكلرتا، 

عيَني مراهق، واأحا�سي�سه وانفعالته. 

»ال�سعلة  الوثائقي  اأي�سًا  هناك  اإليهما،  بالإ�سافة   

ال�رشاع  حكاية  يروي  الذي   ،)١٩٩٦( الوام�سة« 

 ٥٠٠ طرد  عملية  خالل  من  ال، 
ّ
والعم الراأ�سمالية  بني 

 
ّ
ال�سينمائي التوثيق  تقنية  يّتخذ  املوانئ.  يف  عامل 

هوؤلء،  مل�سائر  القا�سي  بالواقع  يتماهى  قول، كي  اأداة 

هم احلياتية قبل الطرد وبعده. بعد ٥ اأعوام، ُينجز 
َ

ول�ِسري

ال ال�سكك احلديدية، 
ّ
اأحوال عم »املاّلحون« )٢٠٠١(: 

يف مزيٍج، غري وا�سح ب�سكل مبا�رش، بني بنيته الروائية 

ملاآزق  »توثيٌق«  كاأنها  تظهر  التي  حكاياته،  ووقائع 

ال، خ�سو�سًا اأن كاتب ال�سيناريو 
ّ
املعاناة املختلفة للعم

ــ   ١٩٥٦( داوبر  روب  ُيدعى  هذا  بالفيلم  اخلا�ّس 

يتوّفى  احلديدية،  ال�سكك  يف  �سابٌق  عامٌل   ،)٢٠٠١

ب 
ّ
اأثناء توليف الفيلم، اإثر اإ�سابته مبر�س �رشطايّن، يت�سب

ال�سخرّي«، عندما كان يعمل على  انفجار »احلرير  به 

اأحد خطوط ال�سكك احلديدية. 

د قبلة« )٢٠٠٣، 
ّ
التوّقف عند »جمر اإل ذلك، مُيكن   

العام  يف  الأوروبي،  الحتاد  يف  فيلم  اأف�سل  »�سيزار« 

طبقات  بني  ال�سدام  من  �سيء  انعكا�س   .)٢٠٠٥

ة حب بني �سخ�سني،  اجتماعية متناق�سة، لكن عرب ق�سّ

اجتماعيني  و�سعني  اإل  انتماوؤهما  اإمتامها  دون  يحول 

خمتلفتني. جتري اأحداث الفيلم يف غال�سكو، ثالث اأكرب 

كثافة  والأكرث  الأكرب  واملدينة  املتحدة،  اململكة  مدن 

جغرافيًا  زًا 
ّ
حي �ستكون  التي  ا�سكتلندا،  يف  �سكانية 

ة  و»ح�سّ  )١٩٩٨( جو«  »ا�سمي  هما:  اآخرين  لفيلمني 

املالك« )٢٠١٢(: الأول يغو�س يف تداعيات العي�س يف 

بيئة فقرية، يعّمها ف�ساٌد و�سطوة مافيات ومتّزقات تطاول 

مافيوية.  لنزاعات  واأفرادًا، يخ�سعون جميعهم  عائالت 

يواجهان  وامراأة،  رجل  بني  لقاء  ة  ق�سّ �رشد  عرب  وهذا 

على  كما  بينهما،  احلب  م�ستوى  على  �سّتى  حتّديات 

والثاين  فيها.  يقيمان  التي  الجتماعية  البيئة  م�ستوى 

الأ�سدقاء،  من  عدٌد  ميار�سه  الذي  التحّدي  مل�سار  قراءة 

ملواجهة و�سٍع اجتماعي مزٍر يعي�سونه. 

فيهما، كما يف اأفالم اأخرى له اأي�سًا، يظهر ِكْن لو�س   

اأروقة العوامل  »حّكاًء« رفيع امل�ستوى، يف تنقيبه داخل 

ال�سفلية لبيئات اجتماعية غارقة يف لوعة اخلراب املادي 

والنف�سي. وهذا يظهر، يف بع�س جوانبه على الأقّل، يف 

اإْذ تنطلق احلبكة من واقع عي�ٍس   ،)٢٠٠٧( »
ّ
»عامل حر

نف�سها يف جتربة حتّتم  احلال، جتد  طة 
ّ
متو�س مرير لمراأة 

اإل  الفقراء  املهاجرين  عامل  ق�سوة  اإل  ه 
ّ
التنب عليها 

بلدها، وق�سوة بلدها يف التوا�سل معهم.

املتنّوعة.  التزاماته  من  جوانب  توؤّكد  عديدة  اأفالم   

الأمثلة اأعاله تك�سف �سيئًا من هذا، وتعك�س ارتباطًا وثيقًا 

اأنظمة  ال�رش�سة  ، يف مواجهته 
ّ
النظرّي والعملي لديه بني 

الطغيان، يف القت�ساد والجتماع وال�سيا�سة والثقافة.

يساريته ظاهرٌة في آلية معالجاته الدرامية ألحوال أناس 
وحاالت بيئات اجتماعية مختلفة، تلتقي كلها في انتمائها 
إلى طبقة الفقراء والكادحين. األمثلة عديدة، لكن بعضها 

كفيٌل بتبيان شيء من كيفية ترجمته لقناعاته في اشتغاالت 
سينمائية، وفي آلية التقاطه نبض الشارع،
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جوزيف سماحة

جوزيف سماحة
يكتب عن حافظ األسـد

)2007-1949(
كاتب وصحفي ومناضل 
ياسري، لبنان.
عمل يف عدد من 
الصحف مهنا »احلرية«، 
»بريوت الماس«، 
»اليوم الاسبع«، 
»احلياة«، »السفري« 
قبل ان يؤسس 
»االخبار« ويرأس 
حتريرها اىل حني وفاته.
من مؤلفاته »سالم 
عابر« )1993( و»قضاء 
وقدر« )1996(.

باتريك سيل عن  الربيطاين  الصحايف  لكتاب  اليت كتهبا جوزيف سماحة  المراجعة  ما ييل نرش هذه  نعيد يف 
أغسطس  ــ  آب/يوليو  ــ  متوز  األول،  )العدد  المراجعة يف جملة »زوايا«  األسد. نرشت  السوري حافظ  الرئيس 
1989، الصفحات 26-28(. اجلدير بلفت النظر يف هذه المراجعة اخلالصة اليت يتوّصل إلهيا سماحة عن أن 
عنارص القوة اخلارجية للنظام السوري قابلة لالنكاشف بفعل تطّورات إقليمّية من دون أن يوّفر الوضع الداخيل 
للنظام احلصانة الكافية له. وهي خالصة جديرة بالتأّمل العميق يف مصري سيااست تطّلب القوة واالعرتاف 

اخلارجّيني، المسّماة »ممانعة«، نظرًا إىل ما انقلب إليه الوضع احلايل يف سورية.

ل يكاد ينتهي املرء من قراءة كتاب باتريك �سيل »الأ�سد، 

ال�رشاع على ال�رشق الأو�سط« حتى ي�ساب باحلرية.

الكاتب �سديق للرئي�س الذي يكتب عنه. وهو ي�سّخر قلمه   

يف عدد من ال�سحف والدوريات للدفاع عن �سيا�سات النظام 

ال�سوري. يفعل ذلك بطريقة حتفظ له حدًا من امل�سداقية هي، 

بال�سبط، امل�سداقية التي افتقدها الكاتب الفرن�سي لو�سيان 

ال�سوري ومن جراء  الرئي�س  البائ�س عن  كتابه  بعد  بيرتلن 

اأ�سلوبه الفّج يف تبّني الأطروحات التي تدعو اإليها دم�سق.

اأمام  نف�سه   يجد 
ّ
العربي القارئ  اأّن  م�سدر احلرية هو   

ال�سوري و�سيا�ساته وتركيبته  النظام  بحّق  اّتهام  م�سبطة 

»ومنجزاته« وثغراته. اإّنه »قْدح يف معر�س املدح«.

كثريون  فيها  وقع  التي  احلرية  لهذه  املقرتح  التف�سري   

نف�سه.  �سيل  باتريك  »انتماء«  هو  الكتاب  طالعوا  ممن 

فالرجل واحد من كّتاب ال�سرية الغربيني املهتّمني بق�سايا 

ال�رشق الأو�سط وقد عرفنا ناذج عنهم يف �سخ�سي مايلز 

كوبالند مثاًل اأو األني هارت.

اأن  عن  الأمم« حديث �رشيح  »لعبة  كوبالند  كتاب  ففي   

ال�ستخبارات املركزية الأمريكية كانت على علم م�سبق بثورة 

متوز/يوليو مع اإيحاء اإل دور لها يف قيامها. ويف كتاب هارت 

املقاومة  عن  حاّر  دفاع  �سالم؟«  �سانع  اأم  اإرهابي  »عرفات، 

ا�سطهاد...  من  الكثري  عانى  �سعبًا  متّثل  ب�سفتها  الفل�سطينية 

اإخوانه العرب!

يعترب هذا اجليل من الكتاب نف�سه و�سيطًا بني العرب   

اأّن  موؤّداها  ملهّمة  نف�سه  وينتدب  الغربي.  العام  والراأي 

الراأي العام مل يفهم متامًا م�سكالت العرب ول توّجهات 

تبديد  هو  الكّتاب(  )اأي  دورهم  واأّن  الوطنيني،  زعمائهم 

بني  فعلية  م�سكلة  اأّن ل  اإثبات  التفاهم عن طريق  �سوء 

العرب وامل�سالح الغربية واأّنه كان بالإمكان التوفيق بني 

ني 
ّ
الغربي امل�سوؤولني  من  عدد  �سدر  �سيق  لول  اجلانبني 

وارتكابهم »هفوة« الذهاب يف التحالف مع اإ�رشائيل اإل 

حّد ل ي�ستطيع العرب حتّمله.

الغرب،  م�سالح  نظر  من وجهة  اأي  الغربية،  القراءة   

وتنجح  النتيجة  هذه  اإل  توؤدي  الكّتاب  هوؤلء  لنتاج 

باأنه يف قلب  العام  الراأي  اإقناع قطاعات من  اأحيانًا يف 

اأي زعيم عربي يرقد »�سادات« �سغري ينتظر حلظة التعبري 

عن نف�سه. باملقابل فاإّن القراءة العربية، اأي من وجهة نظر 

امل�سالح العربية، تقود اإل ا�ستنتاج خمالف ل بل تو�سل 

مبا�رشة اإل التهام.

النا�رش  مقارنة بني كّل من جمال عبد  اأّي  بعيدًا عن   

ويا�رش عرفات من جهة وحافظ الأ�سد من اجلهة الثانية، 

ال�سوؤال  يجعل  الذي  هو  اإليه  امل�سار  اللتبا�س  اأّن  يبقى 

العرب،  بني  الإ�رشار،  �سيل  باتريك  اأراد  هل  مطروحًا: 

الأ�سد  الرئي�س  اأّن  اأم  الأ�سد؟  حافظ  الرئي�س  ب�سورة 

العام  الراأي  اإل  ر�سالة  اإي�سال  �سيل،  باتريك  عرب  اأراد 



بدايات  العدد 14 | ربيع / �سيف 672016

وامل�سوؤولني يف الغرب تقول اإّنه غري معاٍد لهم بالقدر الذي 

امل�سوؤولية عن  يتحّملون جزءًا كبريًا من  واأنهم  لون 
ّ
يتخي

احلالة التي و�سلت اإليها العالقات بينهم؟

�سيل  فباتريك  الثاين،  الحتمال  تبّني  اإل  هو  امليل   

الأ�سد.  الرئي�س  مع  مطولة  �ساعات  بعد  كتبه  ما  كتب 

والذين تعاونوا معه وقدموا اإليه املعلومات مل يفعلوا ذلك 

 ميلك، بعد اإ�سدار 
ّ
اإّل بناًء على توجيه رئا�سي. وقد ا�ستمر

الكتاب، مداخله اإل مكاتب وغرف اجتماعات امل�سوؤولني 

يف دم�سق ويكتب يف ال�سحف ا�ستنادًا اإل ما اأبلغته اإياه 

»م�سادر �سورّية رفيعة امل�ستوى«.

مل يكّلف الكاتب نف�سه، وهو الذي اأم�سى �سنوات يف   

اإعداد موؤلفه، عناء احلوار مع معار�س واحد. فهو يقول يف 

التغيري والقابلة  ال�سفحة ٨٥ مثاًل »كان احلوراين عامل 

�س لالأ�سد 
ّ
التي ولدت على يديها �سورية اجلديد والتي قي

اكرم  اأّن  جميعًا  نعرف  اأّننا  ومبا  بعد«.  ما  يف  يراأ�سها  اأن 

فاإّن  فرن�سا،  يعي�س يف  ُيرزق وهو  يزال حيًا  احلوراين ل 

من حّقنا الت�ساوؤل عن مدى املو�سوعية يف كتاب يتجّنب 

ويقال  القابلة«،  »هذه  مع  واحدة  ملرة  ولو  اللقاء  �ساحبه 

والفل�سطينيني  اللبنانيني  من  كثريين  عن  نف�سه  الأمر 

الرئي�س  رافقوا  الذين  وامل�رشيني  والعراقيني  وال�سوريني 

الأ�سد واتفقوا اأو اختلفوا معه والذين ميلكون من دون �سك 

روايتهم لالأحداث. لقد جتاهل باتريك �سيل كل هوؤلء من 

باب التوكيد اأّن كتابه هو، ح�رشًا، ر�سالة موّجهة عربه اإل 

اأن يكون عليه   ملا ميكن 
ّ
قارئي الإنكليزية واأنه غري مهتم

اء العربية من الكتاب وم�سمونه.
ّ
موقف العرب وقر

لو اأراد اأحد اأن يح�سي �سفات املدح التي ي�سبغها   

باتريك �سيل على الرئي�س الأ�سد لوجد ذلك �سعبًا. فهو 

من  وا�سرتاتيجي،  ومقاتل،   ،
ّ
ودميقراطي  ،

ّ
وقومي  ،

ّ
وطني

، وحمّب 
ّ
الطراز الأّول، ومثّقف كبري، ووحدوّي، وا�سرتاكي

لبالده و�سعبه، وحري�س على الفل�سطينيني واللبنانيني... 

وياأخذ املدح غالب الأحيان طابعًا مفتعاًل من نوع القول 

بخّطه  الر�سائل  على  يوّقع  الأ�سد  »وكان   )٢٨٩ )�س 

على  ة 
ّ
ذكي وتعليقات  مالحظات  يكتب  كان  ما  وغالبًا 

الهام�س تدل على ح�سور بديهته«. ول �سّك اأّن الرئي�س 

�سيل،  يقّدمه  الذي  التقييم  هذا  عن  فعاًل،  بغنى  الأ�سد 

لتذييله على املرا�سالت.

نوع  من  ا�ستنتاٍج  اإل  يقود  القراءة  التدقيق يف  اإّن   

تعبريًا  جتد  ل  لكّنها  الكتاب  ع  تر�سّ املديح  اآخر. جمل 

غالب  يقود،  ال�سياق  اإّن  بل  ل  �سياقه.  يف  نف�سها  عن 

الأحيان، اإل ا�ستنتاجات معاك�سة.

ّ
االإحباط امل�صتمر

عن  ال�سوري  النظام  ة 
ّ
مب�سوؤولي �سيل  باتريك  يعرتف 

النا�رش،  عبد  جمال  وتوريط   ٦٧ حرب  باجتاه  الدفع 

ة« لوزير الدفاع 
ّ
ويعرتف اأي�سًا بـ»ن�سيب من امل�سوؤولي

اآنذاك حافظ الأ�سد ويبدي ا�ستغرابه من �سلوك النظام 

 ١٢ يوم  اأّنه  اإل  ذلك،  مع  وي�سري،  يحارب،  مل  الذي 

على  قادرًا  الأ�سد  يكن  »مل   ١٩٦٧ يونيو   / حزيران 

الدفاع«  التعب يف وزارة  النوم فوقع مغ�سيًا عليه من 

)�س ٢٣٥(، وي�ستنتج اأّن هذه ال�سدمة اأيقظْت الأ�سد 

 حمدود 
ّ
انقالبي من  لته 

ّ
وحو اآخر  �سيء  اأّي  من  »اأكرث 

ميدان  يف   
ّ
ا�سرتاتيجي ومفّكر  خمّطط  اإل  الأفق 

ال�سيا�سة الدولية«.

الدرو�س التي ا�ستقاها الأ�سد من هذه احلرب هي   

ات امل�سّلحة 
ّ
»�رشورة بناء قاعدة �سخ�سية له يف القو

»راح  لذلك  القبائل«،  زعماء  يفعله  ما  غرار  على 

اخلدمات  تقدمي  طريق  عن  لنف�سه  الولء  ي�ستقطب 

ال�سيء  بع�س  غريبة  )طريقة   )٢٣٨ )�س  واملنح...« 

يف الرّد على احلرب!(، وكان هذا يح�سل معطوفًا على 

يف  اإليها  يدعو  الأ�سد  بات  جديدة  ة 
ّ
�سيا�سي مواقف 

مواجهة امل�سوؤولني الآخرين: ال�سلبية حيال الفدائيني، 

اإعادة النظر بال�رشاع الطبقي والنفتاح العربي.

هذه هي املعامل الأول للربنامج الذي �رشع الرئي�س   

احلركة  يف  بال�سلطة  انفراده  بعد  تطبيقه  يف  الأ�سد 

 :١٩٧٠ نوفمرب   / الثاين  ت�رشين   ١٦ الت�سحيحية 

الو�سطى،  الطبقة  على  النفتاح  ة، 
ّ
الوطني امل�ساحلة 

�سمانات للقطاع اخلا�س، الدميقراطية احلزبية، واإنعا�س 

ة...
ّ
املنّظمات ال�سعبية واملجال�س املحلي

لقد و�سل الأ�سد اإل ال�سلطة وهو ميلك هذه النوايا   

منذ  ولكن  تطبيقها.  على  العمل  ويريد  كّلها،  الطيبة 

واإغالق  خداعه  عن  الآخرون  يكّف  مل  الوقت  ذلك 

اأنور  مع  اأكتوبر  لقد خا�س حرب  الأبواب يف وجهه. 

وكان  خاللها  يف  خدعه  الأخري  هذا  لكّن  ال�سادات، 

بفكرة  فوجئ   
ّ
ثم باخلديعة.  علم  على  كي�سنجر  هرني 

على  ال�سادات  مع  اّتفق   
ّ
ثم �سيناء.  ات يف 

ّ
القو ف�سل 

خّطة م�سرتكة ملوؤمتر جنيف فنق�سها الرئي�س امل�رشي 

اإّن  يقول  �سيل  اأّن  ومع  كي�سنجر.  ن�سيحة  على   
ً
بناء

اأ�سبح يف عام ٦٧ مفكرًا ا�سرتاتيجيًا  الأ�سد كان قد 

عند  متامًا  راأيه   
ّ

يغري فاإنه  الدولية  ال�سيا�سة  ميدان  يف 

احلديث عن عالقة الرئي�س ال�سوري بهرني كي�سنجر، 

وهي عالقة ل بّد من التوّقف عندها بع�س ال�سيء.
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130 �صاعة مع هرني كي�صنجر

الأ�سد  الرئي�س  اإّن   ٣٧٢ ال�سفحة  يف  �سيل  يقول 

املعلومات  تنق�سه  بل  املتحدة  الوليات  يجهل  »كان 

عن الغرب كّله«. ول يعقل اأن يكون هذا الكالم مدحًا 

لرئي�س دولة يعجب به الكاتب وين�سب اإليه اأّنه داخل 

ي�سيف  وا�سنطن.  مع  �سيا�سي  ا�ستباك  �سنوات يف  منذ 

�سيل يف ال�سفحة التالية »مل تكن لديه فكرة وا�سحة 

كي�سنجر  تركيز  يف  راأى  كي�سنجر...  اإليه  ي�سعى  ا 
ّ
عم

اأمل... كان الأ�سد  املفاجئ على ال�رشق الأو�سط بادرة 

م�ستعّدًا لإعطاء وزير اخلارجية الأمريكية ثقة ل ي�ستهان 

بها«... كّل هذه املقّدمات هي الأ�سا�س الذي ي�ستند اإليه 

ــ  ة 
ّ
الأمريكي ال�سداقة  باب  اأّن  الغربيني  ائه 

ّ
لقر ليوؤّكد 

ال�سورّية كان مفتوحًا على م�رشاعيه واأّن كي�سنجر هو 

يريد   
ّ
الأمريكي الوزير  كان   ١٩٧٤ ففي  اأغلقه.  الذي 

حاّلً جزئيًا يف اجلولن من اأجل تطوير التفاق امل�رشّي 

املقابل  ويف  الأّول(  الرتباط  فّك  )بعد   
ّ
الإ�رشائيلي ــ 

ة 
ّ
الأمريكي املتحدة  بالوليات  يثق  يزال  ل  الأ�سد  كان 

دفء  »اإّن  العرب  �سداقة  عن  حقًا  تبحث  اأنها  معتربًا 

�سوت كي�سنجر وح�سور بديهيته واإخال�سه الظاهري 

اأّما حقيقة كون كي�سنجر  الأ�سد واجتذبته،  قد ك�سبت 

يهوديًا، اأي من اأبناء عمومه العرب نوعًا ما، فقد كانت 

ته« )�س ٣٨٦(.
ّ
من عنا�رش جاذبي

اأم�سيا  اأّنهما  اإل حّد  الرجلني  بني  العالقة  توّطدت   

اإل ٢٩  اأبريل  ني�سان/  املمتدة من ٢٩  الفرتة  معًا يف 

كي�سنجر  واأّن  �ساعة،   ١٣٠ حوال   ١٩٧٤ اأيار/مايو 

�سّجل ٢٦ و�سول ومغادرة اإل مطار دم�سق، واأّن الأ�سد 

العامل ووجد كي�سنجر  الكثري عن  لتعلم  قًا 
ّ
كان »مت�سو

معّلمًا خ�سو�سيًا جاهزًا«.

اأعلن الأ�سد يف تلك الأيام اأّنه يوافق على قرارات   

الأمم املتحدة وهي ل تدعو اإل »تفكيك دولة اإ�رشائيل« 

)مقابلة مع »نيوزويك«(، واأبدى الثقة بقدرات كي�سنجر. 

لكّن اآمال الت�سوية انهارت عند الأ�سد مع التوقيع على 

اتفاقية ف�سل القوات الثانية يف �سيناء. اإن انهيار اآمال 

كي�سنجر  اإمكانات  على  يبدو،  كما  يوؤّثر  مل  الت�سوية 

وعلى طاقته الإقناعية لدى الرئي�س ال�سوري. فالو�سع 

قد  الأ�سد  »اإّن  يقول  و�سيل  ب�رشعة.  ر 
ّ
يتطو لبنان  يف 

ومغامر  مت�سّدد  لبنان  وجود  احتمالت  بالفزع  مالأته 

الغرب  ويجعل  اإ�رشائيل  ي�ستفّز  �سورية  خا�رشة  عند 

الفل�سطينيني«  للمت�سّلبني  العنان  اإطالق  من  يجفل 

يكن  ومل  نظام  »رجل  الأ�سد  اأّن  كما   ،)٤٥٦ )�س 
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املارونية« )�س ٤٥٦(. ولهذا  باملوؤ�س�سة  يريد الإطاحة 

كانت خّطة كي�سنجر تق�سي بتخويف الأ�سد من تدّخل 

اأّنه  بّد  ول  التدخل،  اإل  هو  دفعه  اأجل  من  اإ�رشائيلي 

ملوقف  الهائلة  املفارقة  ا�ستطاب  قد  ــ  كي�سنجر  اأي  ــ 

من  بدًل  الفل�سطينيني  �سحق  اإل  الأ�سد  فيه  ي�سطر 

ب يف ما كان يخ�ساه 
ّ
الت�سب حمايتهم وذلك ملنعهم من 

اأكرث من اأّي �سيء ــ اأي الغزو الإ�رشائيلي )�س ٤٥٢(. 

وهكذا اأمكن ا�ستدراج �سورية اإل لبنان واأمكن اإقناعها 

يقول  بل،  ل  الإ�رشائيلية،  احلمر«  »اخلطوط  باحرتام 

ة اخلط الأحمر كانت دعوة لل�سوريني 
ّ
�سيل، »اإّن اتفاقي

كي يتدّخلوا ولي�ست حتذيرًا كي يبقوا خارجًا. وهكذا 

يف  الفل�سطينيني  �سّد  ك 
ّ
تتحر اأن  �سورية  باإمكان  �سار 

لبنان مع الفهم باأّن اإ�رشائيل لن تتدّخل«.

الغربية،  العوا�سم  بع�س  تقوم يف  ال�سّجة  كانت  اإذا   

من وقت لآخر، ب�سبب ما ي�سّمى »املمار�سات ال�سورية« 

التي حتمل،  الر�سالة  اأو�سل  �سيل  باتريك  فاإّن  لبنان،  يف 

ل  اآنفًا.  اإليها  اأ�رشنا  التي  ة 
ّ
الإ�سكالي كّله،  الكتاب  كما 

الذي  الأ�سد  الرئي�س  يلوم  اأن  الغرب،  يف  لأحد،  يحّق 

نف�سها،  ال�سيا�سة  فاإّن هذه  وباملقابل  نّفذ خطة كي�سنجر. 

وكما يالحظ �سيل، قد اأ�سيء فهمها ومل تكن لها �سعبية 

اإن  القول  اإل  الكاتب  ويخل�س  العربية.  اجلماهري  بني 

حتريكه  واأّدى  �سّحتها،  اأثبتت  كي�سنجر  »ح�سابات 

جميع  بني  من  �سورية،  ليجعل  وبتحّفظ  �رشًا  للخيوط 

ال�سوفيات«.  اآمال  وحتّطم  الفل�سطينيني  ت�رشب  البلدان، 

هذه  من  ي�ستنتج،  اأن  ال�رشاع  اأطراف  من  طرف  ولكّل 

اخلال�سة، ما يريد.

ال اعرتاف وال مكافاأة

»اإّن  كارتر.  عهد جيمي   يف 
ّ
�سي�ستمر الإحباط  م�سل�سل 

ال�سيء الذي كان الأ�سد يتطّلع اإليه هو احل�سول من الإدارة 

ة اجلديدة على العرتاف، بل وحتى على مكافاأة 
ّ
الأمريكي

�سيا�سية. فاإذا كان �سي�سرتك يف اللعبة فاإّن م�ساحله يجب 

البحث فيها، وكانت امل�سلحة الأّهم من بينها حاجته اإل 

ب�سط نفوذه على جريانه: لبنان والأردن والفل�سطينيني«. 

واإذا كان الأمريكيون م�ستعّدين لنوع من العرتاف فاإّنهم 

بعيدون جدًا عن تقدمي مكافاآت لأّنهم يريدون، هم ثمنًا 

كبريًا مقابل هذا احلّد الأدنى. ولعّل العبارة املفتاحية التي 

تلّخ�س الكتاب كّله، اإذا جاز التعبري، هي تلك املوجودة 

�س ٥٠٠ ــ ٥٠١: »لقد عانى الأ�سد كثريًا من خيبات 

رة على يد الوليات املتحدة«.
ّ
الأمل املتكر

ــ  الأمريكية  التفاهم  مذّكرة  توقيع  جرى  اإن  ما   

اإذ  وقنوط،  بكاآبة  الأ�سد  اإليها  »نظر  حتى  الإ�رشائيلية 

للمحافظة  وا�سنطن  على  العتماد  ميكنه  ل  اأّنه  اأدرك 

)�س  كبرية«  اإحباط  حلظة  تلك  كانت  ال�سالم.  على 

بالكاآبة  و�سعر  احلقيقة  هذه  الأ�سد  اأدرك،  عندما   .)٦٠٦

والقنوط، كانت معاهدة كامب ديفيد تدخل عامها الثالث 

وكانت احلكومة الإ�رشائيلية قد �سّمت اجلولن، وكانت 

ال�ستعدادات جارية، علنًا، من اأجل غزو لبنان!

لبنان«  يقاتل يف  اأن  يريد  اأو  يتوّقع  الأ�سد  »مل يكن   

املبعوث  وجنح  ما ح�سل  ذلك ح�سل  ومع  )�س ٦١٤(، 

يف  ال�رش  هو  )ما  ة 
ّ
مر غري  الأ�سد  خداع  يف  الأمريكي 

فيليب  عن  �سيل  باتريك  به  يقوم  الذي   
ّ
احلار الدفاع 

اإّنه  يقول  الرئي�س  عن  الكاتب  يدافع  وعندما  حبيب؟(. 

»كان حُمرجًا ومهينًا لالأ�سد اأن يرَغم على اجللو�س جانبًا 

 على مرمى حجر 
ّ
بينما اإ�رشائيل تهاجم عا�سمة بلد عربي

منه« )�س ٦٢٦(، وين�سى اأن يقول اإّن الرئي�س الأ�سد هو 

 
ّ
 عن هذه العا�سمة. وقد ا�ستمر

ّ
امل�سوؤول الأمّني وال�سيا�سي

»�سقاء الأ�سد من البيئة العربية« بعد غزو لبنان وب�سببه 

)�س ٦٤٢(، لكّن »اأعمق �سكوى موؤملة لالأ�سد كانت �سّد 

الوليات املتحدة« )�س ٦٤٣( )بر�سه!!(.

ال�سيا�سة التي اّتبعها الرئي�س الأ�سد، يف عرف باتريك   

�سيل، هي ال�سيا�سة التي ا�سطر اإل اتباعها. اإّنها الوجه 

يف  ثقته  و�سع  ة 
ّ
مر كّل  به  �سعر  الذي  لالإحباط  الآخر 

الوليات املتحدة فاأدارت له ظهرها.

اإل  ينظر  ال�سوريني،  معظم  »مثل  الأ�سد  كان  لقد   

 
ّ
الحتاد ال�سوفياتي ب�سيء من الريبة ب�سبب اإحلاده العلني

باإ�رشائيل يف ١٩٤٨«. لكّن  اإل العرتاف  ولأّنه �سارع 

مع  املحبطة  عالقته  من  ثاأره  هي  ال�سوفيات  مع  عالقته 

يف  الثاين  الرتباط  فّك  »خديعة«  بعد  تتطّور  وا�سنطن: 

اجلولن وبعد خديعة غزو لبنان يف ١٩٨٢.

اإّل اجلواب  ما هي  الداخل  »الي�سارية« يف  ال�سيا�سة   

التي  املوؤامرة  وهي  امل�سلمني«  »الإخوان  موؤامرة  على 

السياســــــــــــــــــــــــــة التي اتبعها الرئيس األسد، في عرف 
باتريــــــــــــــــــــــــــــــك سيل، هي السياسة التي اضطر إلى
اتباعها. إنها الوجه اآلخر لإلحباط الذي شعر به كل مرة وضع ثقته 
في الواليات المتحدة فأدارت له ظهــــــــــــــــــــــــــــــــــــرها.
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و�سعت  »انعطافة«  اإل  الأ�سد  الرئي�س  ا�سطرت 

املجال  يف  �سواء  يريدها  التي  النفتاح  ل�سيا�سة  حدًا 

القت�سادي اأو ال�سيا�سي )�س ٥٤٥(.

ة 
ّ
م�ستمر اإّل حماولة  هي  ما  الفل�سطينيني  مع  العالقة   

غري  ال�رشاع  يف  مفيدة  »اأدوات  باعتبارهم  ل�سبطهم 

اإ�رشائيل«  مع  الأمل  وخيبة  بالإحباط  واملليء  املتكافئ 

يكونوا  اأْن  عن  الفل�سطينيون  ميتنع  وعندما  )�س ٢٠٥(، 

ب�رشا�سة  مقاتلتهم  عن  الأ�سد  الرئي�س  ميتنع  ل  كذلك 

)�س ٦٦٧(. اأّما عن موقف الأ�سد من »الإرهاب«، وهذه 

ُيربز  �سيل  باتريك  فاإّن  الغرب،  جّدًا يف  ا�سة 
ّ

ة ح�س
ّ
ق�سي

ال�سيعة،  فني 
ّ
واملتطر ال�سوري  النظام  بني  التطابق  عدم 

ويتبّنى  دم�سق  يف  ن�سال  اأبو  مكاتب  باإقفال  ويحتفل 

ال�سورية  الأمنية  لالأجهزة  الإ�رشائيلي  الخرتاق  ة  ق�سّ

ة الهنداوي«!
ّ
عند احلديث عن »ق�سي

باتريك  فاإّن  اإيران،  مع  التحالف  مو�سوع  يف  وحتى   

�سيل يعترب ذلك ردًا من الرئي�س الأ�سد على »اخلديعة« 

من  يزيد  بل  ل  ديفيد.  كامب  يف  املتمّثلة  له  ة 
ّ
الأمريكي

عنده اأّن »الأ�سد باتخاذه اآية الله �سديقًا كان يبحث اأي�سًا 

 .)٥٧٥ )�س  العراق«  جريانه:  اأخطر  �سد  م�ساعدة  عن 

وهكذا ل تعود اإ�رشائيل اأخطر اجلريان بل العراق، وحتى 

ياأخذ   
ّ
غربي م�سوؤول  اأّي  الربيطاين  الكاتب  ي�سادف  ل 

اإيران،  مع  ة  اخلا�سّ العالقة  الأ�سد  الرئي�س  �سديقه  على 

�سورية  »ت�سابق  حول  طويلة  مطالعة  يف  �سيل  يدخل 

والق�سد  )�س ٥٩١(،  اإيران«  وّد  ك�سب  على  واإ�رشائيل 

من هذه املطالعة ا�ستخدام الر�سيد الإ�رشائيلي يف الغرب 

وتوظيفه من اأجل الدفاع عن التحالف ال�سوري مع اإيران 

حتت حّجة »ما التهمة يف ذلك اإذا كانت اإ�رشائيل، اأي�سًا، 

تقوم به؟«. لكّن ما ميكن اعتباره دفاعًا عن النظام ال�سوري، 

ة. لذلك 
ّ
يف الغرب، يتحّول اإل اإدانة من وجهة نظر عربي

جند اأّن �سيل يقفز فوق رّدة الفعل ال�سورية عند اكت�ساف 

»اإيران غيت« ويتجاهلها متامًا.

تغييب امل�صكالت الداخلية

�سبق لباتريك �سيل اأن و�سع كتابًا بعنوان »ال�رشاع على 

على  »ال�رشاع  الأخري  كتابه  يعنون  اإذ  وهو  �سورية«، 

اإّن  يقول  اأن  يريد  وا�سح.  فالق�سد  الأو�سط«  ال�رشق 

كانت  ال�سلطة  يف  الأ�سد  الرئي�س  اأم�ساها  التي  الفرتة 

فرتة ا�ستقرار حّولت دم�سق من م�رشح للعبة ال�رشاع يف 

ال�رشق الأو�سط اإل واحد من الأطراف الالعبة، اأي طرف 

 فّعال، وهذا، مبعنى ما، �سحيح.
ّ
اإقليمي

التاأثري الذي تركه غياب م�رش  ما يتجاهله �سيل هو   

منذ  والعراق  م�رش  وغياب  اخلم�سينيات،  منت�سف  منذ 

)اإ�سافة  ال�سوري  الدور  ت�سخيم  الثمانينيات، على  مطلع 

على  اليد  و�سع  لبنان وحماولتها  اإل  �سورية  دخول  اإل 

الثورة الفل�سطينية(.

يكون  رمبا  خطاأ  ارتكاب  اإل  التجاهل  هذا  يقود   

الأكرب يف كتاب �سيل الأخري، وهو خطاأ مرتكب من باب 

الإ�سقاط والتجاهل: لي�س طبيعيًا اأن نقراأ كتابًا من ٩٠٠ 

�سفحة عن رئي�س وبلد من دون اأن نعرف فعاًل، ماذا �سنع 

الرئي�س يف بلده. مل يتعامل �سيل مع �سورية ب�سفتها وطنًا 

مثل  �سعبًا  ب�سفتهم  ال�سوريني  ومع  الأوطان  �سائر  مثل 

ق فيها 
ّ
�سائر ال�سعوب. واإذا ا�ستثنينا �سفحات قليلة تطر

الكاتب اإل اأحوال �سورية يف جمالت ال�سناعة والزراعة 

وال�سمانات  والتوزيع  والإنتاج  وال�سياحة  واخلدمات 

ق اإليها يف معر�س الإ�سارة 
ّ
الجتماعية والتعليم )وهو تطر

غالبًا اإل الف�ساد(، نكون اأمام كتاب ل يتحّدث يف الواقع، 

عن �سورية.

وا�سحة  فكرة  اأّي  القليلة  الإ�سارات  هذه  توّفر  ل   

عّما ح�سل يف �سورية يف خالل العقدين الأخريين ول 

عن  بعيدًا  ال�سوري  املجتمع  تطّور  كيفية  عن  فكرة  اأّي 

مع  ال�سلطة  �رشاعات  وعن  ال�سلطة  اأطراف  �رشاعات 

القوى العربية الأخرى.

اجلميع على علم باأّن �سورية يف اأزمة. واجلميع على علم   

اأّن هذه الأزمة تطاول التموين والإنتاج، والت�سّخم، وانهيار 

الريف، ونّو  ال�سوداء، وتدمري  ال�سوق  العملة وازدهار  �سعر 

وامل�ساعدات  الريع  على  والعتماد  الطفيلّية،  القطاعات 

مع  العالقات  وتعزيز  لبنان،  ونهب  والإيرانية،  العربية 

تطاول  الأزمة  اإّن  اأي  اإلـخ.  الراأ�سمالية،  العاملّية  الأ�سواق 

�سورية،  والجتماعية يف  القت�سادية  احلياة  اأوجه  خمتلف 

ومع ذلك فاإّنها بالكاد ت�ستدعي اأّي اهتمام ُيذكر من الكاتب.

طاملا  اأكرث   
ّ
مهم وهو  ذاته،  حّد  يف   

ّ
مهم النق�س  هذا   

ويف  الأو�سط«،  ال�رشق  على  »ال�رشاع  هو  املو�سوع  اأّن 

اعتقادنا اأّن طرفًا يعي�س اأزمة من هذا النوع وبهذا احلجم 

على  ال�رشاع  يف  اأ�ساًل  طرفًا  يكون  اأن  عليه  ي�ستحيل 

ال�رشق الأو�سط، واأّن دوره يف هذا ال�رشاع، طاملا هو على 

هذه احلالة، هو دور موؤقت ومرهون ب�رشوط خارجية. ولعّل 

ما ن�سهده اليوم، من تراجع يف هذا الدور بفعل تطّورات 

اإقليمية، يوؤّكد اأن عنا�رش القوة اخلارجية للنظام ال�سوري 

غري مم�سوكة من جانبه، واأّنه قابل لالنك�ساف يف اأّي حلظة 

من دون اأن يوّفر له و�سُعه الداخلي احل�سانَة الكافية.
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استاذة العلوم 
السياسية يف جامعة 
شيكاغو بالواليات 
المتحدة االمريكية.
لها عدة مؤلفات
عن سورية واليمن 
مهنا »السيطرة 
الغامضة« )1999( 
و»اجلموع، السلطة، 
االداء يف اليمن« 
.)2008(

لزيا ودين

من مذكرات جارالله عمر
القرية، عدن، اجلمهورية

جارالله عمر )1942-2002( احد قادة احلزب االشرتاكي اليمين والمعارضة اليمنية. 
من ابرز الماسهمني يف الدفاع عن صنعاء خالل حصار السبعني يومًا الذي فرضته القوات الملكية ضد   
اجلمهورية. اهسم يف تأسيس احلزب الدميقراطي الثوري، مبا هو انشقاق ياسري عن الفرع اليمين حلركة القوميني 

العرب. سجن يف صنعاء لثالث سنوات. غادر اىل عدن 1971.
المعارضة حلكم عيل  الدميقراطية  الوطنية  اجلهبة  قيادة  ويف  االشرتاكي يف 1978  احلزب  تأسيس  اهسم يف   
عبدالله صالح يف شمال اليمن 1975-1990. دعا اىل التعددية احلزبية والسياسية بعد احداث كانون الثاين/
يناير 1986 يف اجلنوب اليمين وكان من ابرز المفاوضني من اجل الوحدة اليمنية العام 1990. اهسم يف اعادة 
بناء احلزب االشرتاكي يف اليمن الموحد بعد حرب 1994 وتقّلد مسؤولية االمني الماسعد يف قيادته. اغتيل يوم 
28 كانون األول/ديسمري 2002 وهو يهني القاء خطابه يف مؤمتر حزب االصالح اليمين، مكّراًس التحالف بني ابرز 

حزبني معارضني لعيل عبدالله صالح. ال تزال الشهبات حتوم حول مسؤولية طاغية اليمن عن هذا االغتيال.
كان خطاب جارالله مبثابة وصيته االخرية: مطالعة بليغة من اجل الدميقراطية وتكافوء الفرص يف تأمني   
لقمة العيش والعدالة االجتماعية المتاحة للجميع. يف ما ييل سلسلة مقابالت أجرهتا لزيا ودين مع جارالله 

عمر يف صنعاء، اليمن.

كيف جاء جارالله عمر اإىل الدنيا؟

اأنا من مواليد عام ١٩٤٢ وقد عرثت على هذا التاريخ يف 

م�سحف تركه والدي، رحمه الله، يف املنزل، وكتب بال�سنة 

الهجرية، ومن خالل و�سيته تلك، فقد ولدُت قبل وفاته 

بـ�ستة اأ�سهر، حيث اأ�سيب مبر�س مفاجئ.

كان والدي معّلمًا يف كّتاب القرية التي ولدُت فيها،   

اإب،  مبحافظة  النادرة  لناحية  تابعة  ُكهال،  ت�سّمى  وهي 

وجاهة  لديه  كان  وقد  املجاورة،  القرية  اإل  بالإ�سافة 

اأنا�س  اإل  الرعاية  يقّدم  كان  حيث  هاّمة،  اجتماعية 

اأو  النكبات  بهم  حتّل  ممّن  بخا�سة  املنطقة،  يف  اآخرين 

اإنه عندما تويّف  اأن يتّزوجوا وغريها، حتى  ممّن يريدون 

جزءًا  رهنه  من  الرغم  على  كثرية،  ديونًا  وراءه  خّلف 

التي كانت بحوزته، وكانت هذه  الزراعية  من الأرا�سي 

الديون عبئًا على والدتي التي تكّفلت برعايتنا اأنا واأختي 

التي تكربين بالعمر.

»اأريدك اأن تكون مثل اأبيك«

والدتي،  ا�ستدعى  الله،  رحمه  والدي،  ُيتوّفى  اأن  قبل 

اإنه  لها  وقال  الفقيه،  �سعد  �سالح  بنت  �سعديه  وا�سمها 

باأّن موته يدنو ب�رشعة، وطلب منها رعايتي، فقد  ي�سعر 

كنت البن الوحيد اإل جانب اأختي الكبرية والوحيدة، 

موته.  بعد  اآخر  برجل  تتزّوج  اأّل  يرجوها  اإّنه  لها  وقال 

وقد وفت اأمي بذلك، على الرغم من اأّن عمرها مل يكن 

يتجاوز حينها الـ٢٧ عامًا، وكابدت امل�سّقات يف �سبيل 

اإل  اجّتهت  واأنا، حيث  اأختي  �سحيحة  بطريقة  تن�سئتنا 

احرتاف التطريز واخلياطة وتربية البقر والدجاج وبيعها 

لكي ت�سّدد ديون والدي التي تركها لنا بعد وفاته.

اأحلقتني  حياتي  من  الأول  ال�سبع  ال�سنوات  خالل   

والدتي يف ُكّتاب القرية، ويف نحو عامني اأو ثالثة اأكملت 

التي  الب�سيطة  امل�ستلزمات  وكاّفة  اخلّط  وتعّلمت  القراآن 

كان يقت�سيها مكتب الكّتاب املتوا�سع. وقد كانت والدتي 
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يل  رها 
ّ
وتكر مهّمة  حقيقة  ووجداين  ذاكرتي  يف  تزرع 

كّل يوم، وهي اأّن والدي كان متعّلمًا، وكان يعّلم النا�س 

القراءة والكتابة، وحتّثني على قراءة الأوراق التي خّلفها 

جمياًل،  خّطه  كان  لقد  »انظر  وتقول يل:  املنزل،  لنا يف 

واأريدك اأن تكون مثله«.

ًا 
ّ
وتقي �سجاعًا  رجاًل  باعتباره  يل  تقّدمه  وكانت   

ما  خطاأ  اأرتكب  كنت  وحينما  اجلميع،  يحرتمه  و�سادقًا 

هني اإل اأّن »هذا الأمر ل ينا�سب ا�سم والدك«، 
ّ
كانت تنب

الأخطاء  ببع�س  القيام  عن  لردعي  يكفي  هذا  وكان 

اأن  حاولت  الطفولة.  �سّن  بحكم  امل�رشوعة  والت�رشفات 

رعي  جانب  اإل  الزراعة  مهنة  وعّمي يف  اأ�سارك خايل 

نيتي 
ُ
لب رمّبا  ذلك،  يف  اأجنح  مل  لكّنني  والأغنام،  الأبقار 

ال�سغرية وجهدي القليل، ورمّبا لأّنني مل اأكن مْقباًل على 

ذلك بكّل جوارحي.

اآخر  مكان  اإل  النتقال  بهاج�س  تعّلقت  حينئذ   

حاكمًا،  اأو  قا�سيًا  اأ�سبح  اأن  طموحي  وكان  للدرا�سة، 

لكّن  ذمار،  اأو  �سنعاء  يف  يتعّلمون  الذين  هوؤلء  مثل 

تفارقني،  اأن  تريد  تعار�س ذلك، لأّنها ل  والدتي كانت 

اإل  انتقلت  ع�رشة  الرابعة  نحو  عمري  بلغ  عندما  لكْن 

قرية للجلوب، وهي قرية كبرية يل اأ�سدقاء فيها، وكان 

الو�سع  عليه  كان  ممّا  ًا 
ّ
ن�سبي اأعلى  فيها  التعليم  م�ستوى 

يف كتاب قريتي ال�سغرية، وقد ق�سيت فيها عاماأً كاماًل، 

واإتقانه،  القراآن  جتويد  العام  هذا  خالل  تعّلمت  حيث 

بالإ�سافة اإل اخلط واحل�ساب وغريه.

اأن تكون متعّلمًا

بعد ذلك عدت اإل القرية، ولحظت اأّن �سبابًا من عائلة 

اإل  لنا كانوا قد ذهبوا  املجاورة  القرية  الطيب يف  بيت 

يرتدون  وهم  املنطقة  اإل  وعادوا  للتعلم  ذمار  مدينة 

حولهم،  من  يلتّفون  والنا�س  النظيفة،  البي�ساء  املالب�س 

وكان  متعّلمني،  اأ�سبحوا  باأّنهم  النا�س  انتباه  لفتوا  حيث 

ب، وهو �سابط متقاعد 
ّ
من بينهم الأخ عبد الوا�سع الطي

اأذهب معك  اأن  اأريد  اإّنني  له  اإليه، وقلت  حاليًا، فذهبت 

بالفكرة،  الطيب  رّحب  وقد  للدرا�سة.  ذمار  مدينة  اإل 

حينها ١٦  عمري  وكان  ذمار،  مدينة  اإل  معه  واأخذين 

هناك  كان  منزله، حيث  �سكنت يف  وهناك  تقريبًا،  عامًا 

ة.
ّ
عدد من الراغبني يف الدرا�سة يف املدر�سة ال�سم�سي

اإّل  ذمار  اإل  ذهابي  على  توافق  مل  بالطبع  والدتي   

يل  ت�سمح  مل  اإذا  باأّنه  اأقنعتها  اأّنني  غري  م�س�س.  على 

ذلك  �ساأفعل  فاإّنني  ة 
ّ
و�رشعي ة 

ّ
علني ب�سورة  بالذهاب 

يلزم  مبا  وجّهزتني  للموافقة،  فا�سطرت  موافقتها،  بدون 

من الدقيق وال�سمن واحلطب، وتوّل خايل واأحد اأقاربنا 

نقلي مع بهيمة حتمل موؤونتي اإل ذمار.

دخلت  اأّنني  هي  واجهتني  التي  الكربى  امل�سكلة   

حيث  ال�سن،  يف  كبري  واأنا  ذمار  يف  ال�سم�سية  املدر�سة 

يف  املناهج  وكانت  ع�رشة  ال�ساد�سة  جتاوزت  قد  كنت 

املدر�سة كثيفة، يف الفقه وعلوم اللغة واملنطق، وكل هذه 

املتون كان لها ملحقات ل بّد من حفظها، وقد وجدت 

نف�سي متاأخرًا عن طاّلب كانوا ي�سغرونني �سنًا، ولكّنهم 

اأو  املتون  هذه  م�سمار  كبريًا يف  �سوطًا  قطعوا  قد  كانوا 

 
ّ
امللّخ�سات، وانتقلوا اإل قراءة ال�رشوح ولهذا كان علي

املذاكرة نهارًا ولياًل لّلحاق بهم.

يف العام التايل، اأقنعُت ابن عمي، وا�سمه ناجي عمر،   

ذمار،  يف  ة 
ّ
ال�سم�سي باملدر�سة  واللتحاق  القرية  مبغادرة 

وكان والده حينها يرف�س ذلك، لكّننا تاآمرنا عليه، وقمنا 

برتتيب فراره معي دون علم والده، وو�سعناه اأمام الأمر 

ذمار.  مدينة  يف  الإثنني  نحن  ا�سبحنا  وهكذا  الواقع، 

اإل اجلامع قبل �سالة الفجر ول نغادره  وقد كّنا نخرج 

اأن  بعد  الغداء  لتناول   نعود 
ّ
اإّل لن�سف �ساعة للفطور ثم

لدينا  كانت  ولهذا  النهار،  طوال  وقتًا  ق�سينا  قد  نكون 

�ساعات قليلة للنوم. ومتّكّنا خالل عامني من حفظ الكثري 

الأزهار«،  و»منت  مالك«  ابن  ة 
ّ
»األفي فيها  مبا  املتون،  من 

اأكرث من  و�رشعنا بقراءة ال�رشوح، وكنا ندر�س على يد 

عامل واأكرث من فقيه، من بينهم اإ�سماعيل ال�سو�سوه وزيد 

الأكوع وحمود الدولة واأحمد �سالمه.

وقد ظللنا يف الدرا�سة باملدر�سة ال�سم�سية حتى العام   

كّنا نق�سي نحو  اإجازة درا�سية، وقد  نلنا هناك   .١٩٦٠

 نعود اإل الدرا�سة.
ّ
ا�سبوعني يف زيارة الأهل، ثم

�صنعاء واملظاهرة االأوىل

بداية التفكري بالطلوع اإل �سنعاء جاءت ب�سبب الدرا�سة 

املتعبة يف ذمار، اإ�سافة اإل اأننا مل نكن نت�سّلم اأي راتب 

بل نعتمد على ما ياأتينا من القرية، وكنا نطبخ لأنف�سنا، 

كان طموحــــــــــــــــــي أن أصبح قاضيًا أو حاكمًا، مثل هؤالء 
الذين يتعلمـــــــــــــــــــــــون في صنعاء أو ذمار، لكنّ والدتي 
كانت تعارض ذلك، ألنها ال تريد أن تفارقنــــــــــــــــــــــــــــي.
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وهذه العملية كانت تاأخذ من وقتنا الكثري، على عك�س 

�سنعاء، فقد كانت مدر�سة العلوم مدر�سة ر�سمية والإمام 

ينفق عليها من بيت املال وكانت هناك وجبات منتظمة، 

امل�ستلزمات،  بع�س  ل�رشاء  �سغري  مرّتب  اإل  بالإ�سافة 

كما اأّن الكتاب املدر�سي كان متوافرًا وبدون عناء.

الوزير  وكان  املعارف،  وزارة  نراجع  �سنعاء  اإل  ذهبنا   

حينها القا�سي عبدالله احلجري رحمه الله، ومل ننجح يف 

باأن  وعد  على  ح�سلنا  لكّننا  الأول،  املرحلة  يف  م�سعانا 

عدنا  �ساغرة.  مقاعد  وجود  حالة  يف  الأولوية  لنا  تكون 

�سنعاء،  اإل  عودة جمددًا  لنا  كانت  اأ�سهر  وبعد  ذمار.  اإل 

العلمية،  باملدر�سة  لاللتحاق  موافقة  على  ح�سلنا  وحينها 

تكن  ومل  العلوم،  دار  مبدر�سة  الدرا�سة  يف  �رشعنا  وقد 

املناهج خمتلفة عما هو موجود يف ذمار اإّل اأن الدرا�سة يف 

اأما يف  ال�سخ�سي،  ذمار كانت طوعية وتعتمد على اجلهد 

»دار العلوم« فقد كانت منّظمًة ور�سمية ولها اأوقات حمّددة، 

كما اأّن هناك اهتمامًا بالأدب وال�سعر والتاريخ وال�سيا�سة. 

واأتذّكر اأّن ]ال�ساعر[ املرحوم عبدالله �سالح الربدوين كان 

يقوم بتدري�سنا مادة الأدب يف مدر�سة دار العلوم.

بعد عّدة اأ�سهر من دخول مدر�سة دار العلوم �ساركنا   

واملظاهرة  الثورة،  قبل  قامت  التي  الطلبة  مظاهرة  يف 

يف  الإدارة  ت�رشفات  على  كاحتجاج  بداأت  الواقع  يف 

املدر�سة الثانوية يف �سنعاء، وكان يومها يديرها الأ�ستاذ 

علي الف�سيل، حيث تقّدم الطالب ببع�س املطالب، منها 

املطالب  هذه  لكّن  الق�سايا،  من  وغريها  الغذاء  حت�سني 

 للغليان الذي �ساد 
ّ
د ذريعة اأو مظهر خارجي

ّ
كانت جمر

لالحتجاج  نف�سي  ا�ستعداد  هناك  وكان  الطالب،  قطاع 

على النظام ال�سيا�سي بكامله.

لالحتجاج  ال�سارع  اإل  الطالب  خرج  اإن  ما  لذلك   

حتى التحق بهم طالب مدر�سة العلوم واملدر�سة املتو�سطة 

وباقي املدار�س، وانتقلت املظاهرة بعد ذلك اإل مدينة تعز، 

وا�ستمرت  الأحمدية،  مدر�سة  يف  مظاهرة  قامت  حيث 

�سعارات  ترفع  املظاهرات  وكانت  تقريبًا،  اليوم  طوال 

ة، ورفعت �سور جمال عبد النا�رش.
ّ
تطالب ب�سقوط امللكي

ح�سل  وهناك  الإذاعة،  مبنى  اإل  املتظاهرون  ذهب   

العماد واآخر  بباب الإذاعة واأ�سيب الأخ يحيى  ا�ستباك 

لقتحام  املظاهرة يف حماولة  عادت   
ّ
ثم اأتذكره،  اأعد  مل 

ذلك  وبعد  الوزير،  �سيارة  ته�سيم  وجرى  املعارف  وزارة 

نداء  توجيه  وحاولوا  احلربية،  الكلية  اإل  الطالب  ذهب 

لكّن  للدخول،  الكلية  لهم  ليفتحوا  اجلي�س  �سباط  اإل 

اأغلقوا  بالثورة  للقيام  ي�ستعدون  كانوا  الذين  اط 
ّ
ال�سب

 اإل باب 
ّ
الأبواب يف وجوهنا، فعدنا اإل ميدان التحرير ثم

الروم، وهناك خرج احلر�س امللكي واأحاط اأفراده بالطلبة 

املتظاهرين، واأُعادونا اإل داخل املدينة بعد اعتقال بع�س 

زمالئنا واقتيادهم اإل ال�سجون. واأتذكر اأّن من بني زعماء 

الطالب يحيي العماد واأحمد العماد )وهو حاليًا ع�سو يف 

احلزب احلاكم( وراجح املالكي واأحمد العبيدي وح�سن 

العربي، بالإ�سافة اإل جمموعة من الطالب الأكرث ثقافة 

لهم  كانت  �سّك  بال  وهوؤلء  بال�سيا�سة،  اهتمامًا  والأكرث 

مو�سوع  ذهنهم  يف  يكن  ومل  وا�سعة،  �سيا�سية  �سالت 

لوا 
ّ
حو وقد  املطالب،  من  وغريها  الغذاء  حت�سني  مطالب 

املظاهرة اإل تظاهرة �سيا�سية وا�سحة.

علي  الأخ  فوجدنا  املدر�سة  اإل  دخلنا  يوم  وذات   

القب�س  األقي  وقد  البارزين،  القادة  اأحد  �سالح، 

اأّن  حينها  لنا  فتاأكد  رجليه،  على  القيد  ويدّقون  عليه 

العتقالت اّت�سعت، فان�سحبنا اأنا وابن عمي ناجي عمر 

وهربنا �سريًا على الأقدام حيث �سعدنا على منت �سيارة، 

وا�سلنا   
ّ
ثم الطريق،  على  يومني  وقعدنا  تعّطلت  لكنها 

ومكريا�س  البي�ساء   
ّ
ثم رداع  اإل  الأقدام  على  ال�سري 

حيث اأم�سينا ليلة يف اإحدى القرى خارج مكريا�س يف 

طريقنا اإل عدن.

عدن االإنكليز وكّل االأجنا�س

رحلتنا،  عن  نتحدث  �سوف  عدن  اإل  طريقنا  يف  الآن 

عند  بتنا  طبعًا،  عدن  اإل  �سنعاء  من  الهروب  رحلة 

اخلوف،  ب�سبب  ال�سباح  ويف  جعبل.  حممد  ال�سلطان 

على  ون�سكره  ونودعه  ال�سلطان  يخرج  حتى  ننتظر  مل 

ا�ست�سافتنا عنده، كّنا نخ�سى اأن يقب�س علينا ويعيدنا 

رحلتنا  يف  اأيام  خم�سة  اأم�سينا  اأن  بعد  الإمام  اإل 

الآن  تقع  التي  ــ  لودر  ــ  املنطقة  هذه  اإل  �سنعاء  من 

الإفطار  بعد  ال�سباح  يف  فخرجنا  اأبني،  حمافظة  يف 

 �ساألنا املواطنني 
ّ
اإل عدن ثم وم�سينا، واأخطاأنا الطريق 

ودّلونا على الطريق اإل عدن، ويف نقطة ا�سمها اإمعني 

اإل  و�ساألونا  معنا  وحّققوا  اأوقفونا  جمارك  نقطة  وهي 

بعــــــــــــــــــــــــد أشهر من دخول مدرسة دار العلوم شاركنا 
فــــــــــــــي مظاهرة الطلبة التي قامت قبل الثورة، وهي بدأت 
كاحتجاج على تصرفات اإلدارة في المدرسة الثانوية في صنعاء.



 

خالل انتفا�سة 

التواهي يف

اآذار / مار�س ١٩٦٧
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لهم  قلنا  الهاربني.  الطلبة  من  نحن  وهل  ذاهبون  اأين 

نحن طلبة ولكّننا ل�سنا هاربني! خْفنا وخ�سينا اأن يكون 

اإيقافنا والتحقيق معنا قد اأتى باأمر من ال�سلطان، ولكن 

مل يكن ذلك �سحيحًا واإنا كانت لدينا اأوهام وال�سلطان 

مل ي�ساأل عنا بعد ذلك. وبعد �ساعتني مّت اإطالق �رشاحنا 

التي هي  زجنبار  قرب  �سقره  منطقة  اإل  �سيارة  وركبنا 

�سيء  ال�سيارة  الركوب يف  اأبني.  عا�سمة حمافظة  الآن 

جميل بعد عناء ال�سري على الأقدام.

بتنا يف زجنبار، ويف اليوم الثاين ركبنا اإل عدن يف   

�سيارة اأخرى، وو�سلنا نقطة دار �سعد يف مدخل عدن. 

وعند نقطة لل�رشطة هناك �ساهدنا اجلنود الإنكليز، كانت 

يف  اأوقفونا  طوال«.  �سقر  »نا�س  فيها  ن�ساهد  مرة  اأّول 

والذين حققوا  اأ�سمائنا،  التفا�سيل عن  واأخذوا  النقطة 

دخول  اإن  قالوا  والإنكليز.  العرب  من  �رشطة  هم  معنا 

ــ  معنا  التي  باخلناجر  به  م�سموح  غري  امل�ستعمرة  عدن 

»توزه« او اجَلْنبية ــ و»لزم تطرحوها هنا«. قلنا لهم اإن 

قالوا  نطرحها؟«،  »فكيف  الثمن  غالية  وهي  ملكنا  هذه 

»لزم تطرحوها يف الأمانات و�سوف نعطيكم ا�ستالم«، 

اأخرى  مالب�س  اأخذنا  مالب�سنا،  نا 
ّ

وغري طرحناها  وقد 

نرتديها  كنا  التي  القم�سان  وخلعنا  و»�سميز«  فوطه 

ُده�سنا  و�سولنا  وعند  ذلك.  بعد  عدن  اإل  ووا�سلنا 

عندما �ساهدنا منظر مدينة عدن، كان �سيئًا مثريًا. منظر 

اأو  �سنعاء  يف  كان  عّما  يختلف  العقول،  يخلب  عدن 

ذمار التي ع�سنا فيها. كانت الطرق منّظمة وال�سيارات 

الذين  والب�رش  نظيفة،  وال�سوارع  م�ستمر،  ب�سكل  مت�سي 

ون يف ال�سوارع خمتلطني من كل الأجنا�س الأبي�س 
ّ
مير

والأ�سود والأوروبي والإثيوبي اإلخ.

ما  عك�س  والدكاكني  واملطاعم  الأ�سواق  وكانت   

كانت يف ال�سمال، فيها الدكاكني والباعة املتجولون ول 

توجد �سجة كبرية، والنا�س نظيفون يف مالب�سهم ولي�س 

خ�سورهم،  على  خناجر  اأو  �سالح  اكتافهم  على  هناك 

ولفت انتباهنا كثريا من املارة دقونهم حملوقة وروؤو�س 

اجلديدة  ال�سعر  حالقة  عليها  تبدو  مك�سوفة  الأغلبية 

موجودًا  يكن  مل  وهذا  »تالوه«،  ي�سمونها  كانوا  التي 

امل�ساء ع�سنا  اليمنية. وعندما حل  املتوكلية  اململكة  يف 

اأنه  من  الرغم  وعلى  بالكهرباء.  امل�ساءة  املدينة  منظر 

كان يف �سنعاء وذمار كهرباء مل تكن ال�سوارع م�ساءة 

مثلما هو يف عدن. ال�سيارات كثرية بالقيا�س اإل �سنعاء 

فال�سيارات ال�سغرية واملتو�سطة غري موجودة اأ�ساًل. من 

 بنا، عك�س 
ّ
الأ�سياء التي لفتت انتباهنا اأّن اأحدًا مل يهتم

ات 
ّ
املناطق التي مررنا بها يف ال�سمال اأو مناطق املحمي

يف اجلنوب فكّنا نلفت انتباه النا�س اأثناء مرورنا مبالب�س 

املالب�س  نا 
ّ

غري عدن  يف  هنا  الدينية.  املدار�س  طالب 

 
ّ
ال�سارع والإثنني مع بع�س، ومل يهتم و�رشنا ن�سي يف 

بنا اأحد ومل ي�ساألنا اأحد من انتم اأو من اأين اأنتم. كانت 

كّل  من  الب�رش  وفيها ع�رشات  بالنا�س  مزدحمة  املدينة 

الأعمار ومن كل الأجنا�س. وعندما حّل امل�ساء احرتنا 

حمافظ  اإياها  اأعطانا  ريالت  �ستة  معنا  كان  ننام.  اأين 

البي�ساء وكانت كثرية يف ذلك الوقت، ولكن ما عرفنا 

كيف نت�رشف. اهتدينا اإل مطعم قريب من املكان الذي 

و�سلنا اإليه يف مدينة كريرت ويقع بجانب اجلوامع. اأكلنا 

وكان الأكل خمتلفًا عنه يف �سنعاء. اخلبز اجلديد. اأكلنا 

يف  موجودة  تكن  مل  وجبات  والكالوي،  الكبد  ب�سهية 

�سنعاء. بعد ذلك دفعنا احل�ساب ريـال واحد واعادوا لنا 

الباقي من الريـال، طلع قيمة الوجبة �سلن ون�سف. وكان 

الريـال قيمته خم�سة �سلن كما اأعتقد.

ة
ّ
الية واملعار�صة ال�صمالي

ّ
ال�صيافة العم

ال�سارع  اإل  وخرجنا  و�سّلينا  اجلامع  دخلنا  ذلك  بعد 

اإليه،  و�سلنا  الذي  اجلديد  العامل  بهذا  مدهو�سني  ونحن 

وهنا تناهى اإل اأذهاننا اأن املعار�سة حلكم الإمام �سحيحة 

واأن اليمن ال�سمايل متخّلف لي�س فيه من مظاهر الع�رش 

اأن  بعد  الو�سطى.  القرون  يف  يعي�س  البلد  �سيء،  اأّي 

ال�سوارع،  يف  احلركة  وخّفت  وامل�سي  احلركة  من  تعبنا 

وجدنا النا�س ينامون على الطرقات كون اجلو يف عدن 

حارًا. وهنا اأخذنا بع�س القراطي�س واأكيا�س البال�ستيك 

اجلامع  بقرب  ال�سارع  وننا يف  الر�سيف  ومددناها على 

بعد اأن اأغلقوه اإثر انتهاء ال�سالة. وكان النوم يف ال�سارع 

ننا  وقد  �سنعاء،  يف  وجودنا  اأثناء  لدينا  ماألوف  غري 

نوما جميال وهادئا. ويف �سباح اليوم التايل ت�ساءلنا ما 

اإل هنا ونحن  ال�سمال  اأن هربنا من  بعد  الذي �سنعمل 

من  بعيدًا  م�ستقبلنا  �سيكون  كيف  املدر�سة؟  يف  طالب 

اأن  وفّكرنا  العمل؟  على  متعودين  غري  ونحن  املدر�سة 

ن�ساأل املهاجرين من ال�سمال ولديهم دكان يبيعون فيه 

اللنب الرائب، وقد ذهبنا اإل الدّكان ووجدنا العّمال فيه 

كبريًا.  ترحيبًا  بنا  ورّحبوا  حافاّل  ا�ستقباّل  وا�ستقبلونا 

وكانت العادة اأن ي�ستقبل العّمال اأّي وا�سل من القرية 

اأو  عادة  مبثابة  وهذه  اأّيام،  ملدة  والنوم  بالأكل  ويتكّفلوا 

ُعرف اعتادوا عليه. وق�سينا اأ�سبوعًا اأو ع�رشة اأيام تقريبًا 

كلٌّ  العّمال  من  اأ�سدقائنا  لدى  عدن  اأحياء  يف  نتنّقل 
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كنا نجتمع معهم وهم يمضغون القات، ونتحدّث عن قضايا 
عامة. وكانوا يعتبروننا متعلمين وعندنا اإلجابة على كل شيء.

ي�ستطيعون  ل  الذين  العّمال  وبع�س  يومًا،  ي�ست�سيفنا 

كان  ما  اأ�سعاف  وجمعنا  نقدًا.  يدفعون  ا�ست�سافتنا 

»معانا« ومل ن�رشف منه. ومل يكتفوا بال�سيافة بل ا�سرتوا 

لنا املالب�س. وبعد ظهر كل يوم جنتمع معهم وهم مي�سغون 

يعتربوننا  وكانوا  عاّمة،  ق�سايا  عن  ونتحّدث  القات، 

متعلمني واأّن عندنا الإجابة على كل �سيء. ولكْن عندما 

عرف بع�سهم اأّنا اأتينا هاربني من املظاهرة بداأوا ي�ساألوننا 

املظاهرة،  يف  ن�سارك  اأن  اإل  دعتنا  التي  الأ�سباب  عن 

ة، 
ّ
وكّنا هنا ن�سطر اإل اأن ن�رشح لهم الأو�ساع ال�سيا�سي

الإمام  حكم  عن  نتكّلم  كّنا  لكن  حمدودًا  فهمنا  وكان 

�سنعاء  يف  الأو�ساع  كانت  وكيف  املوجود  والتخّلف 

امل�سانع  عن  عدن،  يف  �ساهدناه  عّما  ونتحّدث  وعدن، 

والكهرباء وغريها.

كبار  بع�سهم  العمال،  بني  النق�سام  حدث  وهنا   

والبع�س ي�سغرنا بالعمر. وجْدنا اأّن الأغلبية ي�ستنكرون 

موقفنا وحديثنا عن الإمام با�ستثناء عدد ثالثة عّمال اأو 

اأربعة ا�سخا�س من ال�سباب والذين كانوا من املتاأثرين 

يوؤّيدون ما ذهبنا  النا�رش والثورة يف م�رش وكانوا  بعبد 

اإليه. اأّما الباقون فقد اأثنوا على الإمام وا�ستنكروا موقفنا 

ولكْن بطريقة وّدية، وقالوا اإّن الإمام ميّثل الإ�سالم. فّكرنا 

بعد هذا اأْن نذهب اإل املعار�سة، وكانت املعار�سة حلكم 

الإمام موجودة يف عدن، ونطلب منهم توفري منح درا�سية 

بع�س  لكّن  �سورية.  اأو  م�رش  اإل  للدرا�سة  للذهاب  لنا 

اأ�سدقائنا من العمال ن�سحونا باأن ل نذهب لأّن احل�سول 

فلن  منح  على  ح�سلنا  واإذا  م�سمون،  غري  منح  على 

ة اليمنية، اإل قرانا اأو 
ّ
ن�ستطيع العودة اإل اململكة املتوكلي

اإل ال�سمال.

عدن  يف  ال�سمالية  املعار�سة  ممّثلي  اإل  نذهب  مل   

ال�سيا�سية يف  ببع�س احلركات  والذين كانوا على �سلة 

عدن ويف م�رش العربية. مل نذهب واكتفينا بزيارة ال�سيخ 

حممد �ساع البيحاين، وهو �سيخ علم كبري، وكان قريبًا 

اأّن الإمام  من املعار�سة ويتفّهم موقفها، لكّنه كان يرى 

عن  له  وحكينا  البيحاين  قابلنا  الإنكليز.  من  اأف�سل 

بع�س  يعرف  كان  اأّنه  واكت�سفنا  هروبنا،  وعن  درا�ستنا 

�سونا يف ذمار وقلنا له »اإنهم يتكلمون 
ّ
امل�سايخ الذين در

 نقدنا 
ّ
عنك كثريًا«. ارتاح لذلك واأعطانا بع�س كتبه، ثم

ثالثة ريالت فرن�سية اأو »ماريا تريزا« ون�سحنا بالعودة 

من  اأف�سل  وهذا  الفقه  درا�سة  نوا�سل  واأن  �سنعاء  اإل 

ياأخذ �سّدكم  »الإمام ل  اإّن  لنا  وقال  اأخرى.  درا�سة  اأّي 

�سغار«.  طاّلب  واأنتم  وعطوف  روؤوف  لأّنه  اإجراء  اأي 

من  وابنه  يحيى  الإمام  مع  يوّظف عالقته  البيحاين  كان 

ط للمعار�سة عند الإمام »من �سان 
ّ
بعده من اأجل التو�س

ل منه هذا. كانت هناك 
ّ
يت�سامح معهم« وكان الإمام يتقب

�سابقة قبل هذا. كنا نعرف اأّن البيحاين عام ١٩٤٨ عندما 

قامت الثورة على الإمام يحيى وانت�رش الإمام اأحمد بعد 

بالإعدام.  بع�سهم  على  حكم  املعار�سة  واعتقل  ذلك 

بع�س  �رشاح  اإطالق  ل�سالح  تدّخل  البيحاين  اأّن  عرفنا 

على  العقوبة  وتخفيف  ال�سجون  من  لالإمام  املعار�سني 

بع�سهم، واأر�سل له ق�سيدة �سعرية بليغة جدًا، من �سمن 

اأبياتها ال�سعرية يقول:

إمام  يا موالي في خير ذهبي  أعزيك 
الهدى يحيى عظمي املناقبي

وقد  مبايعًا  اجلنوب  أقصى  من  أتيتك 
رقصْت إليك شوقًا ركائبي

وما أنا باآلتي إلرجاع هالك وال ليبقى 
احلق في يد غاصبي

إلى  تسابقوا  الذين  التخليص  ولكن 
الشّر جملًا أو ألقوال كاذبي

ومتنًا  فضلًا  العفو  كان  تعفوا  فإن 
يروناك في اإلسالم فضلًا ومنئبي

اأر�سلها  اأو  الإمام  مقام  يف  واألقاها  ح�رش  اأّنه  اأظن   

اإليه. وكان البيحاين يت�سّفع لالأدباء والعلماء من الأحرار 

ثورة  باأّنها   ١٩٤٨ ثورة  و�سف  قد  البع�س  اإّن  حتى 

العلماء والأدباء.

القرية ون�صائح االأم

ونحن بعد ن�سيحة البيحاين واأ�سدقائنا الذين ا�ستقبلونا 

لنا العودة اإل ال�سمال ولكن عن طريق اآخر  يف عدن ف�سّ
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هو طريق ال�سالع ــ قعطبة والتي كانت نقطة حدود بني 

اليمن وجنوبه. كان »معانا مبلغ مايل حمرتم من  �سمال 

الفلو�س التي ح�سلنا عليها من ال�سيافات ومل ن�رشف 

مالب�س  ا�سرتينا  اأن  بعد  القرية  اإل  وعدنا  �سي«،  منها 

وحوائج مل تكن موجودة يف ال�سمال ووجدناها يف عدن، 

احل�سول  من  ومتّكنا  اإلخ.  والبهارات  وال�سابون  ال�سّكر 

اليمن  �سمال  ممنوعة يف  كانت  التي  الكتب  بع�س  على 

واملعار�سة لالإمام مثل رواية »واق الواق« للزبريي وهي 

وجهنم  املطهر  عن  ال�سهرية  دانتي  رواية  ت�سبه  رواية 

الإمام  بني  املواجهة  عن  عبارة  وهي  وغريها،  واجلنة 

وجّده علي بن اأبي طالب والذي كان الإمام ينت�سب اإليه، 

وكاأنه يقول ملاذا اليمن متخلفة اإلخ؟ وكانت هذه الرواية 

مده�سة بالن�سبة لنا لأنها اأول رواية نقراأها ولأنها كانت 

للزبريي، وكنا نقراأ بع�س اأ�سعاره التي كان ير�سلها من 

باك�ستان اأو القاهرة.

عدنا اإل القرية. ويف قريتنا ا�ستقبلتنا عائلتنا بفرح   

اأ�سبحنا  الذي  الو�سع  يتوّج�سون خيفة من  كانوا  ولكن 

اأّمي ت�ساألني ملاذا �ساركَت يف املظاهرة �سد  فيه، وبداأت 

منه  نحّذركم  كّنا  ما  لنا هذا  يقولون  القرية  واأهل  الإمام 

من قبل واأّنكم �ستقعون يف هذا. وقالت اأّمي: كنت اأتوقع 

وعامِل  طبيب  ج 
ّ
وتتخر الدرا�سة  �ستكمل  اأّنك  واأنتظر 

اأو كاتب مع الإمام )املدر�سة  وحت�سل على وظيفة حاكم 

ج دار�سني يتوّلون املنا�سب يف الق�ساء 
ّ
العلمية كانت تخر

واحلكم وموظفي الدولة الكبار اأو كّتابًا مع الإمام( ولكّنك 

اأدخلتنا يف م�سكلة جديدة، ولذلك ما راأيك اأّنك تبقى معي 

من  وت�ستفيد  للتعليم  هنا  مدر�سة  وتفتح  القرية  يف  هنا 

درا�ستك يف الفقه، واأنت الآن ما �ساء الله �رشت تدر�س 

بالنا�س  و�سّليت  خطبت  قد  كنت  واأنا  �سنني،  خم�س 

الّطيب  بيت  من  الفقهاء  مثل  وتعمل  القرية  م�سجد  يف 

املعار�سة  لأّن  لالإمام  املعار�سة  تبّطل  ولكن  وغريهم، 

لالإمام حرام ل جتوز لأّن الإمام يحمي النا�س ويوؤّمنهم.

وكان اأقاربي من �سكان القرية يرّددون نف�س الكالم   

عدنا إلى القرية. وفي قريتنا استقبلتنا عائلتنا بفـــــــــــــــــــرح 
ولكن كانوا يتوجسون خيفة من الوضع الذي أصبحنا فيـــــــــــه،
وبدأت أمي تسألني لماذا شاركَت في المظاهرة ضـــــــــــــــد 
اإلمام. وأهل القرية يقولون لنا هذا ما كنا نحذركم منــــــــــــه.

 

امللكة اإليزابيث

يف عدن يف

العام ١٩٥٤،

امل�سدر: باتيه نيوز
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با�ستثناء �سخ�سني اأو ثالثة اأ�سخا�س من اأهايل القرية 

يتفّهمون موقفي  اإل احلب�سة كانوا  الذين هاجروا  من 

مل  الآخرين.  مثل  والنقد  ال�سغط  علينا  ميار�سوا  ومل 

يكن لدّي رغبة للبقاء يف القرية مدر�سًا اأو معلمًا لأّنه 

�سًا، 
ّ
مدر اأو  معّلمًا  اأكون  اأن  من  اأكرب  طموح  لدّي  كان 

القرية  واأهل  اأّمي  اأقنع  اأن  ال�سعب  من  كان  ولكن 

بالأفكار التي لدّي. ولكّني كنت اأقول لهم اإن »الطلبة 

ي ناجي 
ّ
خرجوا من املدر�سة جميعًا واحنا اأنا وابن عم

عمر خرجنا معاهم«.

وفاة االإمام ووالية البدر

�سنعاء،  يف  يجري  عّما  الأخبار  ع 
ّ
نتتب كّنا  ذلك  واأثناء 

العتقالت  اأن  فعرفنا  واملعتقلني.  والطلبة  املدر�سة  عن 

ويف  �سنعاء  يف  اأغلقت  التي  املدار�س  واأّن  توّقفت  قد 

تعز لأن املظاهرة خرجت يف تعز للت�سامن مع مظاهرة 

للطالب  ال�سماح  اأعادوا  فتحها.  اأعيد  قد  �سنعاء 

بالدرا�سة واأطلقوا الطالب ال�سغار والذين مل يكن لهم 

دور كبري يف املظاهرة، لكن الن�سطاء من الطالب الكبار 

الذين اعُتقلوا ما زالوا يف ال�سجون بل مّت توزيعهم على 

ال�سجون البعيدة يف حّجة ويف �سعده ويف و�سحة. وهذه 

�سجون كانت بعيدة ل ي�سل اإليها اإّل من يغ�سب عليهم 

خطر«،  يف  »ما  نعود  اأن  ميكننا  الآن  قلنا  ولكن  الإمام. 

بع�س  وجدنا  املدر�سة.  ودخلنا  بحذر  �سنعاء  اإل  عدنا 

القدو�س  عبد  الدكتور  ومنهم  الطالب  من  ال�سباب 

املتو�سطة وهو  املدر�سة  الذي كان طالبًا يف  امل�سواحي 

والدكتور  النا�رشي  الوحدوي  التنظيم  قيادة  يف  الآن 

حممد الندبي�س.

عدنا اإل املدر�سة اأنا وناجي عمر وبّلغنا، وقبلونا يف   

املدر�سة ومل ي�ساألنا اأحد. وكان يف املدر�سة ق�سم داخلي 

والدولة تقّدم لنا الأكل وال�سكن، وانتظمنا يف الدرا�سة. 

لكّن اأو�ساع املدر�سة تغريت بعد املظاهرات لأّن الأق�سام 

�سني 
ّ
العليا فيها خلْت من الطاّلب الكبار املثّقفني وامل�سي

اإل  هربوا  واإّما  اعُتقلوا  لأّنهم  اإما  وال�سعراء  والأدباء 

قراهم. وجدنا املدر�سة وقد اأ�سبحت ت�سبه كّتاب القرية، 

ن والطالب العاديون والذين لي�س 
ّ

هناك فقط �سغار ال�س

لديهم نبوغ واهتمام بال�سيا�سة، اأّما الطاّلب الكبار الذين 

كانوا نابغني و�سعراء كبارًا فباتوا يف ال�سجون اأو هاربني. 

لكْن وا�سْلنا الدرا�سة.

وبعد �سهر اأو �سهرين من عودتنا، ل اأذكر بال�سبط،   

�سبتمرب عام ١٩٦٢.  اأيلول/  ليل ٢٦  الثورة يف  قامت 

وقبل اأ�سبوع من قيام الثورة �سمعنا نباأ وفاة الإمام اأحمد 

على  اإمامًا  البدر  حممد  العهد  ويّل  ابنه  وبويع  تعز  يف 

اليمن. كان البدر خمتلفًا عن اأبيه. كان رجاًل اإ�سالحيًا 

قال  العر�س  لكّنه يف خطاب  ال�سيء،  بع�س  ومتح�رّشًا 

اأغ�سبت  هذه  طبعًا  والده.  نهج  على  ي�سري  �سوف  اإنه 

الذين  اجلي�س  اط 
ّ
�سب يومها  �سمنهم  وكان  املعار�سني 

بوا على اأيدي اخلرباء امل�رشيني من الكّلية الع�سكرية 
ّ
تدر

ة ال�رشطة بقيادة �سابط ا�سمه علي عبد املفتي من 
ّ
وكلي

منطقة خبان، وحممد مطهر زيد و�سباط كثريين اآخرين 

هناك  وكان  واآخرون.  جزيالن  الله  عبد  �سمنهم  من 

العرب وحزب  القوميني  املدنيني وحركة  من  معار�سون 

�سمال  يف  موجودون  واملارك�سيني  والي�ساريني  البعث 

والطالب  املدنيني  بني  �رشية  خاليا  �سكل  على  اليمن 

بداأت  معار�سة  �سّكلوا  هوؤلء  كل  الع�سكريني  وبع�س 

يعتربون  كانوا  لأنهم  اجلديد  الإمام  على  بالثورة  تفكر 

اأّنه لي�س اأف�سل من اأبيه ولأنه لي�س م�سادمًا وحازمًا اإل 

على  احل�سن  وعّمه  البدر  بني  خالف  هناك  وكان  اآخره. 

اخلالفة: من يرث الإمام ويّل العهد اأم اأخو الإمام. واأخذ 

بهوؤلء  �سلة  يل  يكن  مل  واأنا  البدر.  العهد  ويّل  احلكم 

على  ع�سكريًا  تنظيمًا  هناك  اأّن  نعرف  نكن  ومل  الثوار، 

هوؤلء  وكان  م�رش،  يف  الأحرار  اط 
ّ
ال�سب تنظيم  غرار 

للثورة  فاأعّدوا  النا�رش  عبد  بجمال  �سلة  على  ال�سباط 

على عجل.

ثورة الع�صكرّيني واإعالن اجلمهورية

ال�ستعداد  خرب  ب 
ّ
ت�رش عندما  بالثورة؟  �سمعت  كيف 

�سّد  اإجراءات  يّتخذ  اأن  البدر  الإمام  قرر  به،  لالإطاحة 

لكّن  املدنيني،  بع�س  و�سد  اجلي�س  يف  ال�سباط  بع�س 

بع�س موّظفي الق�رش من الذين كان لهم �سلة بال�سباط 

ال�سباط  فبّلغوا  اجلديد  الإمام  بنوايا  عرفوا  الأحرار، 

املرحوم  الأ�ستاذ  املبّلغني  بني  من  اإّن  ويقال  الأحرار، 

ها�سم طالب، وكان مثّقفًا و�سيا�سيًا لمعًا، بّلغ الثوار باأمر 

العتقال ف�سارعوا اإل املبا�رشة قبل موعدها.

اأنا �سمعت بالثورة من اأحد زمالئي بعد موت الإمام   

املدر�سة،  يف  الزميل  هذا  اأخربين  اأ�سّدقه.  ومل  احمد 

وا�سمه عبد الكرمي ال�سماوي، اأّنه بعد اأ�سبوع �سوف تقوم 

يوم  بالثورة  القيام  ينوون  كانوا  واأّنهم  البدر،  على  ثورة 

اأّجلوها، واأّن الثورة �سوف يقوم  دفن الإمام اأحمد، لكن 

بها اجلي�س �سّد الإمام اجلديد بعد اأ�سبوع. وقال اإّنه عرف 

والذي  اأظّن  ما  على  ال�سماوي  عمه حمود  ابن  من  هذا 
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كان يعمل يف الإذاعة. اأنا مل اأ�سّدق اخلرب ومل اأهّتم به ومل 

اأروه ل�سخ�س اآخر، لكن بعد اأ�سبوع متامًا كّنا نائمني يف 

يومها  ا�سمه  وكان  التحرير،  ميدان  ة يف 
ّ
العلمي املدر�سة 

»ميدان �رشارة«، كنا نائمني يف املدر�سة على مقربة من 

 الإمام اجلديد »الب�سائر« ويبعد م�سافة ٣٠ مرتًا فقط. 
ّ
مقر

بعد منت�سف الليل ال�ساعة الثالثة اأو اأكرث بقليل، ونحن يف 

كات الّدبابات، وبعد حلظة اأو 
ّ
نوم عميق، �سمعنا هدير حمر

ة ت�سقط 
ّ
الدبابات واملدفعي حلظات �سمعنا ق�سف قذائف 

على ق�رش الإمام، وكانت اإحدى الدبابات متمركزة عند 

باب املدر�سة التي نحن فيها. غادرنا فرا�س النوم جميعًا 

لنجد  ور، 
ّ

ال�س قرب  �رشفتها  املدر�سة  باب  اإل  كنا 
ّ
وحتر

ة.
ّ
القذائف تنطلق والق�سف ُينّفذ بقو

ثورة لكن كيف؟  الطاّلب هذه  بيننا نحن  فيما  قلنا   

ة اأن ن�ساأل 
ّ
وملن؟ ومل نكن نعرف ومل يكن هناك اإمكاني

الدبابات  داخل  نني  حم�سّ كانوا  اجلي�س  اط 
ّ
�سب لأّن 

�سخ�سيًا  اأنا  طبعًا  الفجر.  يطلع  ومل  يزال  ل  والليل 

ولكن  بالثورة  الفرح  م�ساعر  خمتلفة،  م�ساعر  انتابتني 

وما هي  يجري  الذي  هذا  من  والتوج�س  اخلوف  اأي�سًا 

موؤّيد  بني  اللحظة  تلك  يف  الطالب  انق�سم  عواقبه؟ 

العلوم  دار  اأو  العلمية  املدر�سة  حرم  داخل  ومعار�س 

يف  امل�ساهد  اأبرز  من  وكان  جامعة،  مبثابة  كانت  والتي 

تلك الليلة اأّن اأحد الطاّلب الكبار يف ال�سن، وكانت له 

م�ساعر  انتابته  الإمام،  اأبناء  بع�س  مع  �سداقة  عالقات 

بنوبة  فاأ�سيب  يجري  الذي  هذا  من  واخلوف  الهلع 

ة �سديدة وراح يتحرك من داخل املدر�سة هائمًا 
ّ
ع�سبي

والتقوؤ  بالإ�سهال  اأ�سيب  وقد  وعي  بدون  وجهه،  على 

ومل يعد يعي ما يقول وما يفعل، ولحظنا اأّنه قريب من 

الإغماء �ساعدناه على العودة اإل غرفته للتخفيف عنه 

لكْن كان ما ح�سل قد ح�سل. اأذكر ا�سمه ولكن ل اأريد 

ح به لأ�سباب اإن�سانية، ول اأعرف اإْن كان ل يزال 
ّ
اأن اأ�رش

على قيد احلياة اأم ل، لقد م�ست �سنوات ومل اأره.

 القتال والق�سف حتى طلوع ال�سباح حيث 
ّ
  ا�ستمر

»فتحنا«  جرى.  عما  وي�ساألون  يتحركون  الطالب  بداأ 

الراديو فاإذا بها مو�سيقى اإذاعة �سنعاء، وبعد قليل اأتى 

اإلينا بع�س ال�سباط، اأذكر منهم العميد ح�سني خريان، 

ال�سعب،  لرغبة  ا�ستجابًة  بثورة  قاموا  باأّنهم  واأخربونا 

قبل  باملظاهرات  قمتم  الذين  الطالب  اأنتم  فيه  »مبن 

عّدة اأ�سهر، ونتوّقع منكم اأن توؤّيدوا الثورة واأن تقوموا 

تذيع  الإذاعة  وبداأت  كان،  وهكذا  لها«.  تاأييد  مبظاهرة 

تكن  املذيعني مل  اأ�سوت  اأّن  وا�سحًا  وكان  الثورة  اأنباء 

اأ�سوات املذيعني الر�سميني اأي املوّظفني، اإْذ بداأ ال�سباط 

يذيعون البيانات ويعلنون ا�سم اجلمهورية ولكن بارتباك. 

اليمنية«  العربية  اجلمهورية  اإذاعة  »هنا  يقولون  كانوا 

واأحيانًا »اجلمهورية اليمنية العربية« وينا�سدون ال�سعب 

الذي يطلقونه  الثورة ومل يكونوا يعرفون ال�سم  تاأييد 

 راحوا يجلبون الأدباء وال�سعراء اإل الإذاعة 
ّ
عليها! ثم

لكي يعلنوا تاأييد الثورة، وكان من بني الأ�سوات التي 

�سمعناها �سوت القا�سي عبد الله ال�سمامي وهو الذي 

بايع البدر يف الإذاعة قبل ذلك!

ل
ّ
 ال�صهيد الطالبي االأو

اأّن لدى ال�سباط الأحرار تنظيمًا خا�سًا  اأريد اأن اأقول 

معزوًل عن املدنيني، علمًا اأن كثريًا من الأخريين كانوا 

خمتلفة.  بدرجات  واإن  الأحرار  بال�سباط  �سلة  على 

اط 
ّ
ني الذين كانوا على علم بتنظيم ال�سب

ّ
ومن اأبرز املدني

برامج  يقّدم  يومها  وكان  املقالح،  العزيز  عبد  الدكتور 

وهو  جحاف،  الوهاب  عبد  اأي�سًا  واأظن  الإذاعة.  يف 

�سفري معروف. اأق�سد اأّن عبد العزيز املقالح من املدنيني، 

كان يعرف بالثورة و�ساهم بالتخطيط لها، وكذلك عبد 

ال�سالم �سربة وهو �سخ�سية معروفة �سار رئي�س وزراء 

بعد الثورة، وحممد عبد الله الف�سيل، بجانب اآخرين من 

البدر كان موجودًا يف �سنعاء فقامت  تعّز. لكّن الإمام 

الّثورة هنا يف �سنعاء.

اإل  ا�ستمعنا  عندما  اإلينا  بالن�سبة  حافاًل  يومًا  كان   

بيان الإذاعة الذي قال اأّن الإمام قد مات حتت الأنقا�س، 

قلنا »خال�س« الثورة جنحت، ولكن يف ال�ساعة العا�رشة 

اأّن  لحظنا  املدر�سة،  من  املعركة  ن�ساهد  ونحن  تقريبًا، 

راحت  الق�رش،  اقتحام  حاولت  وقد  الدّبابات،  اإحدى 

البرتول.  الإمام  اأن�سار  اأحد  عليها  �سّب  اأن  بعد  حترتق 

الدبابة  احرتقت  اأن  وبعد  طميم.  الله  عبد  ا�سمه  كان 

وال�سباط الذين داخلها خرج رجال احلر�س امللكي من 

يحيى  الإمام  عا�س،  الإمام  »عا�س  يهتفون  وهم  الق�رش 

الإمام«، وتراجعت باقي الدبابات ال الوراء قلياًل موقفة 

اأّن الإمام مل ميت بل خرج يف  عملية القتحام. واّت�سح 

 ذهب العديد من 
ّ
الليل عند الق�سف اإل حّجة، ومن ثم

لحظنا  وهنا  ال�سعودية.  العربية  اململكة  اإل  معاونيه 

وامتّدت  ينتابنا.  ال�سك  وبداأ  �سعوبات  تواجه  الثورة  اأّن 

ع 
ّ
تتو�س وراحت  والثوار،  الإمام  حر�س  بني  ال�ستباكات 

خّفت  الظهر  وعند  للق�رش.  املجاورة  العمارات  اإل 

ال�سبب.  نعرف  ومل  واملدفعية  الدبابات  وطلقات  الرماية 
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واأعلنت حالة الطوارئ يف �سنعاء، و�سار »ما حد يقدر 

يعد  مل  اط 
ّ
ال�سب اأّن  حينها  ليّت�سح  ال�سارع«  يف  مي�سي 

لديهم قذائف وا�ستنجدوا بالعميد عبد الله ال�سالل الذي 

اأمر ب�رشف القذائف للمدفعية والدبابات املوجودة، لكنها 

كانت فارغة. واأخرجوا الذخائر وتوقفت مقاومة احلر�س 

الثاين،  اليوم  اأو  اليوم  الوقت. ويف بعد ظهر ذلك  بع�س 

خرجنا مع كثري من النا�س يف مظاهرة تاأييد للثورة. ومن 

اأحداث ذلك اليوم التي ل ُتن�سى اإ�سابة اأحد زمالئنا يف 

دمه  وراح  بر�سا�سة  اأ�سيب  مف�سل،  وا�سمه  املدر�سة، 

ينزف اأمامنا ونحن ل نلوي على �سيء، ومل نعرف كيف 

نت�رشف حتى مات اأمام اأعيننا ونحن ل نلك اإّل النظر. 

النا�س  ح�سد  يف  كبريًا  دورًا  لعبت  الإذاعة  اأّن  واأذكر 

الثورة،  حول  اللتفاف  على  وحّثهم  معنوياتهم  ورفع 

ة وطاّلبها يف مقدمة الذين 
ّ
وكان خريجو املدر�سة العلمي

تقاطروا اإل الإذاعة لإلقاء كلماتهم وق�سائدهم ال�سعرية 

املنّددة بالنظام الإمامي واملرّحبة بقيام الثورة. وقد األقى 

ال�ساعر حممد ال�رشقي ق�سيدة طويلة يف هذا املو�سوع 

تبعه ال�ساعر عبد الله الربدوين الذي األقى ق�سيدة موؤّثرة 

كان مطلعها:

أفقنا على فجِر يوٍم صبّي فيا ضحوات امُلنى اطربي.

هنا دخلت الثورة باليمن يف منعطف جديد. اأقدم الثوار 

كثريًا  لأّن  مغامر  ولكنه  �سجاع  ع�سكري  عمل  على 

ال�سيا�سي  املناطق والقبائل مل تكن معهم، والوعي  من 

وحولها،  �سنعاء  يف  خ�سو�سًا  حمدودًا  ب�سيطًا  كان 

اأّن  ذلك   من 
ّ
والأهم احلزبية كانت �سعيفة.  والتنظيمات 

بع�س وحدات اجلي�س مل تكن مع الثورة وحتديدًا �سالح 

امل�ساة، لكّن هذه الوحدات بقيت يف ثكناتها ومل تتدّخل 

ل مع الإمام ول مع الثوار لأّنها مل تتلّق الأوامر، فمكثْت 

كت هذه الوحدات التي 
ّ
يف ثكناتها ومل تتدخل، ولو حتر

راأ�سها  على  وكان  الثوار،  لهزمت  احلياد  على  وقفت 

الأنفار كثريين  يكن  اأكرث ومل  اأو  �سابط  حوال ١٠٠ 

يف تلك املرحلة.

اإىل الريف لتعبئة الفالحني

ولكّنها غريت  الأحداث  ت جمرى 
ّ

الثورة غري اإّن  قلت 

ة 
ّ
العلمي املدر�سة  اأُغلقت  ت. 

ّ
غري ما  اأّول  حياتي  جمرى 

التي كّنا ندر�س فيها بو�سفها موالية لالإمام وانتقلنا ال 

مدر�سة بجانبها ا�سمها مدر�سة الوحدة الإعدادية اإذ بعد 

و�سول القوات امل�رشية لدعم الثورة اأر�سلت م�رش مئات 

الفيزياء  الريا�سيات  ول�سيما  ة 
ّ
العلمي املواّد  �سي 

ّ
مدر

والكيمياء. دخلت اأنا هذه املدر�سة، مدر�سة الوحدة، اأنا 

وزميلي ناجي عمر وبع�س الزمالء الآخرين، وبعد �سنة 

كّنا  درا�ستنا  واأثناء  الإعدادية،  ال�سهادة  على  ح�سلنا 

ئهم مببادئ 
ّ
الفاّلحني ونعب نر�سد  الريف لكي  اإل  نخرج 

الثورة اجلديدة ونعود اإل �سنعاء.

قد  الثورة  باأّن  يقني  وكّلنا  الأرياف  اإل  ذهبنا  وقد   

كّل  توؤكد  كانت  الثورة  قيادة  اأن  خ�سو�سًا  انت�رشت، 

الأنقا�س  حتت  قتل  قد  اجلديد،  الإمام  البدر،  اأّن  يوم 

ة 
ّ
العربي الإذاعات  بع�س  لكّن  قد ح�سم،  �سيء  كّل  واأّن 

اأّن البدر ل يزال حيًا،  بداأت منذ الأ�سبوع الثاين توؤّكد 

والأردن  ال�سعودية  العربية  اململكة  اإذاعات  خ�سو�سًا 

واإيران وبع�س الإذاعات الغربية، واأبرزها هيئة الإذاعة 

بني  ارتباكًا  الأخبار حُتدث  اأخذت هذه  وقد  الربيطانية، 

النا�س وتعيد فرز املجتمع من جديد. كانت الأجواء يف 

املناطق التي ذهبنا اإليها، مثل مديرية دمت مبحافظة اإب، 

دماديًة، لي�ست معادية للثورة، ول متحم�سة لها باملطلق، 

لقد كان الإرباك واملفاجاأة هو ال�سائد حينها، وبداأ النا�س 

يت�ساءلون عما حدث وما الذي ميكن اأن يحدث؟

وعندما عدنا اإل �سنعاء كانت احلرب مع امللكيني قد   

الثورة يف منطقة ماأرب  د على 
ّ
التمر بداأت تقريبًا، وبداأ 

املجاورة  واملناطق  اإل خولن  انت�رشت  ثم  ال�رشق،  يف 

اإل  و�سلت  قد  امل�رشية  القوات  طالئع  وكانت  لها، 

احلديدة ثم اإل �سنعاء، ويف غ�سون ذلك اأغلقت املدر�سة 

العلمية ورحل عنها الطالب جميعًا، وقدم عدد كبري من 

لطالب  اإعدادية  مدر�سة  وفتحوا  امل�رشيني  الأ�ساتذة 

املدر�سة العلمية على اأ�سا�س تعليم العلوم احلديثة، مثل 

ويف  العربية،  اللغة  اإل  بالإ�سافة  والعلوم  الريا�سيات 

غ�سون عام ح�سلنا على �سهادة الإعدادية بعد امتحاننا 

قنا.
ّ
�سني امل�رشيني واإثبات جدارتنا بل تفو

ّ
من قبل املدر

أذكـــــــــــــــــــــــــــــر أن اإلذاعة لعبت دورًا كبيرًا في حشد 
الناس ورفـــــــــــــــــــــــــــع معنوياتهم وحثهم على االلتفاف 
حول الثورة، وكان خريجو المدرسة العلمية وطالبها في مقدمة
الذين تقاطروا إلى اإلذاعة إللقاء كلماتهم وقصائدهم الشعرية
المنــــــــــــــــــــــددة بالنظام اإلمامي والمرحبة بقيام الثورة.
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هرانت دينك
منارة يف التارخي

روائية وكاتبة، 
تركيا. آخر أعمالها 
»النفاثات يف العقد« 
)2009(. روايهتا 
»أصوات الموز« 
مرتمجة للعربية.

إجييه متلكوران

نن�سى  ل  نحن  الن�سيان.  من  تاريٌخ  هناك  غرابته،  على 

تاريٌخ من  لنا ن�سيانه. هناك  اأو ما ينبغي  اأبدًا ما ن�سيناه، 

ملفهوم  الأفقي  املا�سي  لي�س  هذا  ِفعل.  هو  مبا  الن�سيان 

طبقة  العار،  من  طبقة  بعد  بطبقة  اأ�سبه  ذلك  »الن�سيان«. 

بعد طبقة من جتاهل العار، ثم طبقات من تذّكره، مع لوم 

به  يذّكرون  الذين  اأولئك  وحمو  يتذّكرون،  الذين  اأولئك 

الن�سيان.  تاريخ  يف  يختفون  جلعلهم  الأر�س،  وجه  عن 

 ومعّقٌد جدًا.
ٌ
وتاريخ الن�سيان مو�سوٌع �سخم

هذا  يف  يقف  دينك  هرانت  هو  ها  دينك،  هرانت   

التاريخ املوؤلف من طبقات، متامًا عند النقطة التي تكتمل 

اإل  تعود  بندبة  تذكرينا  من خالل حماولته  احللقة.  فيها 

ندبة  نف�سه  لي�ستحيل هو  اأ�سحى هدفًا  مئة �سنة م�ست، 

مدفونة عميقًا يف تاريخ الن�سيان. ونحن نحاول اأن َنحول 

دون حدوث ذلك.

دفن  منع  يحاولون  اأ�سخا�ٌس  اأننا  يف  اأفكر  اأحيانًا   

املوتى. يا لغرابة ذلك. بيد اأننا يف اأحياٍن اأخرى نحاول اإقامة 

فة لأمواتنا، وننا�سل يف �سبيل دفنهم ب�سكٍل 
ّ
جنازة م�رش

لئق رغمًا عن امللك ال�رشير. وهذا اأكرث غرابة حتى. اإنه 

اأ�سبه مبا ح�سل مع اأنتيغون يف الأ�ساطري الإغريقية.

من  بتاريٍخ  تذكرينا  يحاول  كان  لأّنه  هرانت  ُقتل   

َمنا بالعار. كان يحاول اأن يتكّلم  الغرابة من دون اأن ي�سِ

. لو اأّنه 
١
من دون اإلقاء اللوم. كان ذلك فعل »اإحراٍج ثوري«

�رشخ ب�سوٍت عاٍل، ملقيًا اللوم علينا، موجهًا اإلينا اأ�سابع 

التهام ب�سفتنا »قتلة«، ملا كان ُقِتل. ذلك اأّن تاريخنا هو 

تاريٌخ ُيقَتل فيه اأولئك الذين يحاولون التو�ّسط. ل خطر 

�ساحة  خنادق  اجلانبني، يف  كال  على  ينتظرون  من  على 

الو�سط،  الوقوف يف  اأيًا كان من يجروؤ على  اإنا  املعركة. 

قائاًل »اأ�سغوا لدقيقة!« ُيردى بر�سا�سة يف موؤخرة راأ�سه. 

هذا هو توقيع القتل املرعب.

النا�س. نحن  التي قام بها  التاريخ الأعماَل  ُي�سائل  ل   

ين�سى.  التاريخ  فاإّن  النا�س  ي�ساأل  مل  اإذا  ذلك.  نفعل  من 

واإن  التاريخ.  وجه  يف  اأعماله  م�سوؤولية  يتحّمل  اأحد  ل 

ُطلب منه ذلك، فاإّن النا�س هم الذين �سي�سطر ملواجهتهم. 

لذلك، ل اأعتقد اأبدًا اأّن قتلة هرانت �سُي�سَتجوبون يومًا اأمام 

التاريخ. فمن ياأبه اإذا ما حتملوا م�سوؤولية ما اقرتفت اأيديهم 

اأنا،  حال؟  اأي  على  القتلة  خ�سو�سًا  اجلميع،  مات  اأن  بعد 

ب�سكٍل خا�س، ل اآبه.

ب�سجاعته.  التاريخ  هرانت  �سي�سنع  الأرجح،  على   

رًا عطوفًا،  ُمذكِّ فقد كان  التاريخ هكذا.  يتذّكره  اأن  واأوّد 

الطغاة  من  الرغم  على  احلياة  مبباهج  ك 
ّ

يتم�س �سخ�سًا 

ع�سو  باإن�ساف،  يفكر  اأن  ي�ستطيع  رجاًل  الوح�سيني، 

»اأقلية« ميّزق ج�سَده اإربًا ليكون عادًل ومن�سفًا.

اإنها ذكرى اأنيقة، اأجل، على الأرجح اإنها ذكرى جميلة.  

اأّنها ل تقتل نف�سها.  هذه دولة تقتل بدافع العار. بيد   

تعاقب  هي  الذاتي.  العقاب  البالُد  هذه  ثقافة  تعرف  ل 

احليوانات.  تقتل  الأولد.  تقتل  الن�ساء.  تقتل  الآخرين. 

تقتل النا�س. تقتل كل من ل يتعاون. ُيعترب العدو دائمًا 

قدميها  على  ثابتة  تقف  اأّنها  الدولة  هذه  وتعتقد  غريبًا. 

اأن  اأّن ذلك ميكن  ال�سكل. وتفرت�س  بهذا  اإذ تت�رشف  من 

واأّن  احلياة  قيد  على  بقاٌء  هو  الوقوف  اأّن  تعترب  ي�ستمر. 

�سبيل  يف  الكفاح  عامل  يف  ذاتها.  بحد  احلياة  هو  البقاء 

العي�س هذا ل مكان للكيا�سة اأو التعاطف. هم يدعوننا اإل 

هرانت دينك )1952-2007( نارش وصحايف تركي أرمين، ناقد لإلنكار الرتكي إلبادة األرمن وداعية مصاحلة بني 
األتراك واألرمن. اغتيل يف إسطنبول يف كانون الثاين/ يناير 2007.

تعبري ي�ستخدمه   ١

ال�ساعر حيدر 

اإرغولن لزميلته 

ال�ساعرة جولتني اأكني.
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الأمور  اإّنهم ي�سّعبون علينا  ب�رشَا.  اأن نكون ب�رشًا ونبقى 

هو  الوحيد  فمطلبهم  املقابل،  �سيئًا يف  يريدون  ل  لأّنهم 

حقًا، و�سدقًا، الإن�سانية وح�سب.

العداء  قوانني  يقبلون  ل  لأنهم  النظام  يعّطلون  اإّنهم   

�سيئًا  طلبوا  اأّنهم  ولو  الإن�سانية.  هو  الوحيد  ومطلبهم 

طريقة  ّثمة  اإذ  النتائج،  لختلفت  اآخر،  �سيء  اأي  اآخر، 

على  ون 
ّ
ي�رش اأّنهم  بيد  اآخر.  مطلٍب  اأي  مع  »للتعاطي« 

املطالبة بال�سدق، وهو اأكرب امل�ستحيالت. وهو و�سٌع عقيم 

اإيّل. ل تعرف هذه الدولة كيف تتعامل مع العار  بالن�سبة 

كيف  الدولة  هذه  تعرف  ل  ال�سدق.  عن  �سيرتّتب  الذي 

تتعامل مع العار. ل تعرف كيف تعتذر، متامًا كما ل تعرف 

كيف تكون �ساكرة.

حلقة  اأّن  اإل  اإ�سارة  اإ�سارة.  هرانت  ميّثل  ذلك،  مع   

الن�سيان قد �سارفت على النتهاء، واأّنه مل يتبقَّ اأّي مكان 

لأولئك الذين يريدون اأن ين�سوا. تنغلق احللقة على منطق 

ي�ستند اإل الن�سيان، تاريخ الن�سيان.

هرانت نقطة يبداأ عندها التذكر، حيث ل يوجد مكان   

اآخر للذهاب اإليه. كانت حياته هكذا وح�سب، وهذا ينطبق 

اإ�سارة  تذكرها،  ينبغي  اإ�سارة  هرانت  وفاته.  على  اأي�سًا 

ال�رشف.  با�سم  التذكر  يوّدون  الذين  اأولئك  بها  يهتدي 

بطريقة  ذلك  فعل  وقد  للتذكري.  طريقة  اقرتح  اأّنه  ذلك 

اأخربنا كل �سيء عن كيفية حمل  جميلة ومتعاطفة. وقد 

عبء العار، وكيف �سيخّف هذا العبء اإذا ما حمله اأمثالنا. 

اأولئك  اإل  بالن�سبة  جدًا  مرعبة  حقيقة  هذه  اأّن  والواقع 

الذين ي�رّشون على اأّن هذا العبء ل يتزحزح. وقد اأخربنا 

بامل�ستقبل  بل  وح�سب  بالعار  يتعّلق  ل  الأمر  اأّن  هرانت 

اأي�سًا. هذه نهاية تاريخ الن�سيان. اإنها نقطة انف�سال. اإنها 

اإمكانية. اإنها �رشخ.

من  اجلزء  ذلك  يف  اإّنه  ُقِتل.  حيث  لي�س  هناك.  اإنه   

اإّنه  له �سوته.  يعي�س، حيث كان  اأن  اعتاد  التاريخ حيث 

مكاٌن  الإر�ساد.  عن  والبحث  اإليه  للعودة  مكاٌن  منارة. 

للوقوف عليه قبل القفز نحو امل�ستقبل. من دون اأي عبء. 

حمل العبء اأوًل ثم التخّل�س منه.

ال تعـــــــــرف هذه الدولة كيف تتعامل مع العار الذي سيترتب
عن الصدق. ال تعرف كيف تتعامل مع العار. ال تعــــــــــــــــرف 
كيف تعتذر، كما ال تعرف كيف تكون شاكـــــــــــــــــــــــــــرة.



 

خالل ت�سييع

هرانت دينك

يف ا�سطنبول يف 

كانون الثاين / يناير 

٢٠١٢
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ثقوب الذاكرة

رياض جنيب الريس

صحايف متقاعد يعمل 
حاليًا يف الَنرش. مدخل 
كتاب بعنوان »صحايف 
الماسفات الطويلة«، 
يصدر قريبًا.

»ال ينبغي للكاتب العاقل أن ُيرى إاّل في مكانني:
إّما مع امللوك مكَرمًا، وإّما مع العّباد متبّتلًا«

»العقد الفريد«، ابن عبد ربه

الذاكرة �سندوق الربيد. ت�سع فيه كّل �سيء، لكّنك ل 

نوات 
َ

ُتخِرج منه اإّل ما تريد. تعود اإليه بعد كّل تلك ال�س

ال�سيء، وتنتابك  اأ�سبح قدميًا، مهرتئًا بع�س  اأَنه  لتجد 

ة واحدة. 
َ
قناعة باأّنه مل ُيفَتح كما يجب من قبل. ول ملر

تكون  اأن  بعد  ما،  حلظة  يف  مواربًا.  بقي  بابه  اأَن  رغم 

اأ�سبح  قد  ندوق  ال�سُ اأَن  تدرك  ال�ِسن،  تقدمت يف  قد 

اإليه.  والعودة  اللتفاف  عليك  واأّن  وراءك،  بعيدًا جدًا، 

ولكي تفعل ذلك، عليك اأن تكون ه�ّسًا نوعًا ما، كما لو 

اأّنك تقود دراجة �سّد الزمن. واأن تكون �رشيعًا، خفيفًا، 

الأ�سدقاء  وزيارات  والرحالت  العطل  فوق  تقفز 

واملواعيد، واأن تنفرد بنف�سك، لأّن الرحلة نحو الذاكرة 

لراكب واحد فقط. وقد ل يكون هناك من  دومًا  هي 

بقي حواليك ليوؤن�سك.

اإّنك تتاأّبط ذاكرتك

من  نوع  يدهمك  ندوق،  ال�سُ اإل  ت�سل  عندما  لذلك، 

ن�سٌخ  منه  ف�سيخرج  فتحته  ما  اإذا  اأّنك  لو  اخلوف. كما 

كّل  اأّن  لو  كما  وحيدًا.  �ستظّل  لكنك  بالآلف.  عنك 

حدودها  يف  وتتحرك  لوحدها  مطبوعة  منك  ن�سخة 

كاأّنه  بحنان.  وتتاأّبطه  ال�سندوق  اإل  تنظر  فقط. 

حيوانك الأليف الذي ظللَت ترّبيه يف اخلفاء، ول يزال 

جائعًا و�سئم.

اإّنك يف الواقع تتاأّبط ذاكرتك. والأمر رمّبا ل ي�ستحّق   

ة. 
ّ
التجميلي املقاربات  هذه  اأو   ،

ّ
العاطفي العناء  هذه  كّل 

اأن  اإّل  متلك  ل  لكّنك  واأق�سى.  ذلك،  من  اأب�سط  الأمر 

�س 
ّ

تتح�س واأنت  وت�سعر  ال�سندوق.  عمق  اإل  يدك  متّد 

اآخر  �سخ�س  اأّي  يعني  يعد  مل  فيه  ما  باأّن  ذكرياتك 

كّل  حدث،  اأو  انعطافة  كّل  تف�سيل،  كّل  واأّن  �سواك. 

�سوت اأو روؤيا، ل يزال حمفوظًا يف مكانه. متامًا حيث 

َع. وتدرك اأّن المتياز الإن�ساين هنا، هو اأّن اأحدًا ل  ُو�سِ

يكلّف نف�سه عناء فتح �سناديق الآخرين.

وحولك  املكتب،  يف  اجللدّي  ك 
ّ
كر�سي على  جتل�س   

ع�رشات الكتب املختلفة. منها كتب مذّكرات. لقد تركها 

روا نب�س اأ�سياء من �سناديقهم. 
ّ
اأ�سخا�س للعامل بعد اأن قر

واأنَت رمّبا تريد اأن ترى كّل ما اأودعَته يف �سندوقك منذ 

ة. 
ّ
بداية اأربعينيات القرن املن�رشم وحتى اأوائل هذه الألفي

تريد اأن ترى، لكّن عينيك ل ت�سعفانك. ول ذهنك اأي�ساً. 

كائن  فاأنت  الإطالق.  على  هذا  باأ�س يف  ل  يكون  وقد 

انطوائي. مل تبح يوماً بجميع تفا�سيل حياتك، ول متلك 

بلبلة  اأو  �سغري  اإرباك  لإثارة  ي�سعى  الذي  الرجل  نزعة 

، فاأنت مل 
ّ
باأ�رشاره. هل لديك اأ�رشار؟ رمبا. اأو هذا غري مهم

 
ّ
ت�سمح لأ�سخا�س كرث بالقرتاب من منجمك ال�سغري. ثم

هناك اعتقادك باأّن ل اأحد ياأبه بتفا�سيل حياتك اليومية، 

مع  واأ�سلوبك  وامللب�س  وال�رشب  الأكل  يف  عاداتك  اأو 

الآخرين. من اأنت يف نهاية الأمر؟ وما اأهّمية ما ع�سته 

حياتها  ازدحمت  لأجيال  لالآخرين؟  بالن�سبة  خربته  اأو 

اليوم وبات بينها وبني التاريخ القريب نوع من الزجاج 

العازل لل�سوت. اأم هل لتجاربك بعد كّل تلك ال�سنوات 

اأّية قيمة اليوم؟ ماذا بقي من �سغفك بالأمكنة ومطاردتك 

الدائبة للعامل، ور�سم اأحداثه الكبرية وال�سغرية بالتقارير 

جاهدًا  حاولت  الذي  الأدب  يبتعد  مل  التي  ة 
ّ
ال�سحافي

طرده، عنها؟

ماذا بقي من �سداقاتك وم�ساريعك؟ واأنت الذي كنت   

بالوحو�س،  مليئة  غرفة  يلج  كمن  مغامرات  تدخل يف 



بدايات  العدد 14 | ربيع / �سيف 892016

نار متوّهجة يظّل يحملها كطفل  باأعواد  اأركانها  فيهّز 

اإل اأن تخبو �رشارتها. هل خرجت حقًا معافى من كّل 

تلك اخل�سارات؟ اأم اأّنك مل تدخلها اأ�ساًل؟ املوؤكد هو اأّنك 

اإل نحت مغامرة  تبادر  مل تكن ت�ستعيد ن�ساطك حتى 

�ستتدحرج  اأنها  تعرف  الثقافة،  اأو  ال�سحافة  اأخرى يف 

�رشيعًا قبل اأن يظهر ما اأو َمن �سيوقفها.

االأ�صدقاء حني يغيبون

اأمام �سندوق مذّكراتك، اأنت املُر�ِسل واملُر�سُل اإليه. وما 

ع�سته حلظة بلحظة يف ال�سابق، وببطء، يبدو الآن كاأنه 

مكتوب على عجل يف بطاقات بريدّية. بطاقات ها اأنت 

الأقّل  على  اأو  اليوم،  و�سلتك  لقد  يديك.  بني  حتملها 

ت�سّلمَتها من نف�سك. وعلى ظهر كّل بطاقة جتد �سورًة 

اأحداث  ومقابلها  خ�سارة،  رمبا  اأو  �سديق  اأو  ما  ملكان 

تعنيك وحدك. اأنت تعرف اأّن بع�س الأحداث قد حتّللت 

مل  اأ�سماء  اأّن  �سيء.  اأّي  منها  يبق  ومل  ال�سندوق  يف 

منها  يبق  مل  رحالت  تال�ست،  اأماكن  موجودة،  تعد 

اأّنها  ذكرى ولو ابت�سامة اأو دعابة، خيبات كنت تعتقد 

�ستالزمك دهرًا، انفعالت ورّدات فعل �رشبت جهازك 

، كّلها تبدو الآن، بعد مرور عقود على اإيداعها 
ّ
الع�سبي

ن�سيانها  ية، ول ي�سكل 
ّ
اأهم الذاكرة، بغري  يف �سندوق 

 
ّ

اأيَّ فرق. �سواء جتّلت يف ذهنك اأو ل، فاإّن ذلك لن يغري

ه�سمتها  ذكريات  اأّنها  جدًل  ت�سّلم  واقعك.  من  �سيئًا 

تركيبها مهما  اإعادة  تفلح يف  ولن  الكربى،  الأحداث 

ذكرياتك  اأّما  بالأ�سا�س.  الأمكنة  فتى  اأنت  حاولت. 

احلميمة، التي قد ي�سعى نحوها قارئ بدافع الف�سول اأو 

اخلبث، فتبدو كاأنها ذكريات �ساركَتها يف جل�سة عابرة 

وم�سيت. لقد بقيت حائرًا، تنف�سك الأر�س من مكان 

واأ�سبابها يف  ات 
ّ
القار اآخر، وبر�سى منك. ت�سجل  اإل 

اأنت  وها  الفقري.  اتك 
ّ
يومي عمود  ال�سيا�سية،  الأمكنة 

تقف وحيدًا اأمام �سندوق حياتك، الذي ك�سائر �سناديق 

الآخرين، ل يفتح ب�سهولة. ورمّبا �سيكون عليك ك�رشه 

اأو رميه على الأر�س، اأو اأن تخلع بابه العالق كما تركته، 

اأمام الآخرين.  باإخراج ما تراه منا�سبًا، وتفرده  تكتفي 

من  ُفتاتًا  ذاكرتك  �سندوق  يف  �ستجد  اأّنك  والأرجح 

بطاقات الآخرين الربيدّية اأو قطعًا من �سناديقهم.

يرتكون  يغيبون.  حني  الأ�سدقاء  يفعله  ما  فهذا   

اأ�سواتهم،  لة،  املف�سّ عاداتهم  حيًا  بقي  من  ذاكرة  يف 

روؤيتهم للحياة، ونكرانهم املتوا�سل للموت. وهذا رمبا 

ما اأفعله الآن.
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اقتصادي وجامعي، 
العراق. مناضل اسبق 
يف احلزب الشيوعي 
العرايق. من أعماله 
»والدات عسرية: 
العبور إىل احلداثة 
يف أوروبا والرشق 
األوسط«، 2013.

عصام خفاجي

عقد العراق الضائع )2\2(
من دميقراطيني إىل متعاونني مع قوة احتالل

ممّن  قليلة  غري  جمموعة  وجودنا.  مربر  نناق�س  بداأنا 

التي دفعتني  ارتبطوا بامل�رشوع لأ�سباب قريبة من تلك 

من  اأكرث  كان  رمبا  هنا؟  نفعل  ماذا  املغامرة.  تلك  اإل 

مّتفقني  والأربعني  املئة  اأع�ساء جمل�سنا  بني  من  ع�رشين 

على �رشورة العرتا�س على �سيا�سة متعّمدة لتهمي�سنا. 

كّنا  حزيران/يونيو  اأم�سيات  ية. يف 
ّ
�رش لقاءاتنا  تكن  مل 

مل  لكننا  همومنا.  ن�سكو  الر�سيد  فندق  باحة  يف  نلتقي 

نكن موحدي الروؤى يف ما ينبغي القيام به.

تن�صيط التيار الدميقراطي

اأمت�ّسى �ساعات طواًل مع الدكتور حممد احلكيم )وهو الآن 

�سفرينا اإل الأمم املتحدة( نناق�س فكرة �رشورة قيام تنظيم 

 �ستات من يوؤمنون مببادئ الدميقراطية 
ّ
وطني دميقراطي يلم

باحلياة  »تتلّطخا«  مل  حممد  يدّي  لكّن  املدنية.  والدولة 

ال�سيا�سية كما تلّطخت يداي. لي�س ثمة اأ�سهل من كتابة 

بيان يت�سّمن اأفكار الدفاع عن قيم يوؤمن بها قطاع وا�سع 

ما  اأق�سد  بعد.  »فر�ساي«  اأجواء  لكننا يف  العراقيني.  من 

اأ�رشت له �سابقًا من اأن الت�سّكك يف م�رشوع يحمله اأفراد 

قادمون من »اخلارج« ومع املحتل هو اأق�رش الطرق لواأده. 

القائمة،  الدميقراطية  بالأحزاب  اأّوًل  ل  نت�سّ اأن  اقرتحت 

وحتويلها  اإليها  جديد  دم  �سّخ  يف  اأماًل  عاّلتها،  على 

جالل  مام  زرت  قد  كنت  بها.  نحلم  التي  احلركة  اإل 

]الطالباين[ والدكتور عدنان الباججي واحلزب ال�سيوعي 
والتقيت بالدكتور غ�سان العطية فور و�سويل اإل بغداد.

اإل  ودعاين  املن�سور  يف  مقره  يف  جالل  مام  زرت   

اأطرح  اأن   
ّ
علي يجب  من  هناك  لأن  الغداء  على  البقاء 

نائب  ُقباد،  ابنه  هناك  كان  قال.  كما  عليهم،  اأفكاري 

اأن  �سبق  الذي  حاليا،  كرد�ستان  حكومة  وزراء  رئي�س 

فت اإليه يف ور�سة »م�ستقبل العراق«، والدكتور فوؤاد 
ّ
تعر

مام  �ساأل  واآخرون.  احلايل،  اجلمهورية  رئي�س  مع�سوم، 

جالل �ساكيًا: »ما الذي ميكن اأن نفعله لكي نن�ّسط التيار 

الدميقراطي؟«، كان ال�سوؤال نابعا من رغبة �سادقة، لكن 

لقد  نفعل؟  »ماذا  �رشيعة.  حلول  عن  يبحث  ال�سيا�سي 

دعونا ]فالنًا[ للعودة اإل العراق ورّتبنا له ا�ستقباًل حافاًل، 

وقّدمنا دعمًا ماديًا لـ...«. �سعرت باأن معظم احلا�رشين مل 

ني بالأمر ــ كنت اأعرف اأن اإجابتي لن تكون 
ّ
يكونوا معني

مر�سية ل�سيا�سي مهما كان عميق التفكري. قلت اإن اأمام 

من  اجتيازه  يتم  لن  طوياًل،  طريقًا  الدميقراطية  القوى 

هو  هذا  لي�س  لكْن  بالتاأكيد،   
ّ
واإعالمي ماّدّي  دعم  دون 

الأ�سا�س. على القوى الدميقراطية اأن تطرح برناجمًا مْقنعًا 

قاباًل للتنفيذ، اأي يتجاوز ال�سعارات. القوى الدميقراطية 

هوؤلء  لكّن  الأفراد،  معها  يتجاوب  �سعارات  تطرح  قد 

يبحثون عن حلول �رشيعة تخفف عنهم اجلوع وتوّفر لهم 

العمل، وهو ما ل ت�ستطيع تلك القوى القيام به فيما هي 

يف متناول قوى الإ�سالم ال�سيا�سي. ثّمة طريق للم�ساعدة 

ة 
ّ
انتخابي قائمة  ت�سكيل  تنفيذه:  ا�ستحالة  اأ�سباب  اأتفّهم 

ة 
ّ
املدني والقوى  الكردّية  احلركات   

ّ
ت�سم موّحدة  عراقية 

عو�س ترك الأخرية تواجه احليتان الكبرية وحدها.

جالل  مام  وبالتحديد  الكردية،  القيادة  كانت   

الطالباين، مهتّمة بالفعل بتن�سيط التيار الدميقراطي، على 

الأقّل لأّنه التيار الوحيد الذي ميكن اأن يتبّنى خّطًا مبدئيًا 

يف الدفاع عن امل�ساواة القومية. لكن هذه الرغبة ما كان 

لها اأن تّت�سق مع وقائع اأخرى ن�ساأت بعد �سقوط البعث. 

اأح�س�سُت  يف لقاء يل معه بعد �سهر من �سقوط �سّدام، 

 التحذلق حتى عند طرح البداهات. قلت اإّن دعم 
ّ
باأّن علي

التيار الدميقراطي )ويف راأيي اأن الو�سع ال�سّحي يتطّلب 

ك بخطاب 
ّ

اأن ننطلق من التم�س ارات( يعني 
ّ
اأن تكون تي

واجلن�س  والدين  والطائفة  ة 
ّ
للقومي عابرة  وممار�سات 
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تتبّنى امل�ساواة التامة بني العراقيني والعراقيات. واإن كان 

نظام البعث قد مار�س متييزًا قوميًا وطائفيا فاإّن �سقوطه 

الطوائف  اأو  ات 
ّ
القومي ممار�سة  اإل  يقود  اأن  ينبغي  ل 

هنا  املطلوب  ولي�س  معاك�سًا.  متييزًا  ته 
ّ
�سحي كانت  التي 

نات 
ّ
تزويق �سعارات وردّية عن التاآخي والوئام بني »مكو

ال�سعب«، بل اإدراك الظلم الذي وقع على العرب ال�سّنة 

عرب  يقودها  ديكورات  اختالق  عدم  املطلوب  كذلك. 

�ست 
ّ
تعر الذين  الرمادي  اأبناء  اإل  التوّجه  بل  �سّنة، 

انتف�سوا  اأن  بعد   ١٩٩٥ عام  مدفعي  لق�سف  مدينتهم 

اللواء حممد  مدينتهم  ابن  قَتلة  من  بالق�سا�س  مطالبني 

�ست وجوه 
ّ
مظلوم، والتوّجه اإل اأبناء تكريت الذين تعر

بارزة منهم، مثل الدكتور راجي عبا�س التكريتي وجا�سم 

اإل  والتوّجه  ب�سعة،  اإل م�سائر  خمل�س ومئات غريهم 

اء التي اأجنبت عبد اخلالق ال�سامرائي، خ�سم 
ّ
اأبناء �سامر

لت�سمل  القائمة  وتطول  اإعدامه،  مت  الذي  اللدود  �سّدام 

عانه وحديثة وهيت وغريها.

جوالت على ال�صيا�صيني

حني ل يطلب املحاور تف�سياًل عن اآليات ترجمة مثل هذا 

الطرح البدهي ويكتفي باإجابات مهّذبة من نوع »طبعًا، 

دكتور«، تكت�سف اأن الأمر لي�س من بني اأولوياته. يف زمن 

لونه حتى 
ّ
ال�سعف ي�ستمع القادة اإل النقد باهتمام ويتقب

الأنفال  جرائم  اإثر  حالهم  كان  هكذا  جارحًا.  كان  واإن 

الب�سعة التي قادت اإل نزوح القيادات الكردية والعربية 

املواطنني  األوف  ع�رشات  عن  ف�ساًل  ل�سّدام،  املقاتلة 

اأيام  اأي�سًا  احلال  كان  وهكذا  اجلوار.  دول  اإل  الب�سطاء 

زمان  هذا  لكّن   .١٩٩٦ عام  الكردّية  ة 
ّ
الأهلي احلرب 

 
ّ
معني لكّنه  تقول،  ما  مع  القيادي  عقل  يّتفق  قد  اآخر: 

ثّمة  لي�س  مفّتتة،  بيئة  ويف  ال�سعبية.  قاعدته  بتعظيم 

اأف�سل من �سحذ غرائز اخلوف من  لتحقيق ذلك  طريق 

الآخر مبا يدفع اجلمهرة، مبن فيهم من يوّجهون انتقادات 

جدّية اإل ممار�سات ذلك القيادي، اإل اللتفاف حول من 

يقنعها باأن قيادته لها هي �سامن وقايتها من عداء الآخر. 

انتهى الأمر، اإذن، اإل احلديث عن متويل قادة دميقراطيني 

مّني  جالل  مام  طلب  حني  اإعالمية.  بتغطية  واإحاطتهم 

العمل على اإقناع الأمريكان باإعادة م�سوؤول عربي �سّني 

اإل وظيفته، اأح�س�ست باأّن ال�سيا�سي البارع اأراد الإيحاء 

يل باأّنه متجاوب مع ما اقرتحت، اإذ مل يتطّلب الأمر اأكرث 

م�ستويات  اأو حتى مبن هم يف  بربمير   
ّ
هاتفي ات�سال  من 

ًا لكي يتحّقق ذلك.
ّ
اأدنى وظيفي

فت 
ّ
ات�سل املعماري الكبري رفعت اجلادرجي، الذي تعر  

فه 
ّ
باأخيه الأ�ستاذ ن�سري اجلادرجي يعر اإليه قبل �سنوات، 

يقارب  ما  عدد  ح�رش  كان.  وهكذا  ي�ستقبلني.  لكي  بي 

�سفوفه.  مللمة  يعيد  اأخذ  الذي  احلزب  قادة  من  الع�رشة 

اأنهم  توؤكد  ف 
ّ
امل�رش بتاريخهم  ومعرفتي  احل�سور  مالمح 

الب�ساطة:  �سديدة  فكرتي  كانت  ال�سبعني.  جتاوزوا  جميعًا 

ة 
ّ
الدميقراطي ة 

ّ
الوطني اجلادرجي  كامل  حزب  اأفكار  اإّن 

اأزعم  اأن جمهرة،  ذلك  م�سى.  وقت  اأي  من  ة 
ّ
راهني اأكرث 

والعدالة  الدميقراطية  مبادئ  اإل  تتطّلع  العدد،  هائلة  اأّنها 

ة، اأي املبادئ التي قام 
ّ
الجتماعية والتقّدم والدولة املدني

. هذه املبادئ بحاجة اإل 
ّ
عليها احلزب الوطني الدميقراطي

املركزّية  اأ�سرية  تكون  اأن  دون  من  ي�ستوعبها  مرن  اإطار 

من  التنفيذ  واجبة  والتعاليم  الواحدة  والفكرة  ة 
ّ
احلزبي

اأن  اأبديت قلقي من  األّطف قويل حني  اأن  القيادة. حاولت 

يكون م�سري احلزب م�سابهًا مل�سري حزب الوفد امل�رشي: 

تراث عريق وقيادة عا�رش معظمها موؤ�ّس�س احلزب لكّنه 

بعيد عن الإح�سا�س بالزمن وهو غريب، بالتايل، عن هموم 

 مئات، بل 
ّ
النا�س اليومية. �سي�ستعيد احلزب اأَلقه باأن ي�سم

والأربعني  ع�رشة  الثامنة  بني  اأعمارهم  ترتاوح  ممن  اآلف، 

القرن  ظروف  مع  فة 
ّ
مكي املبادئ  تلك  لبعث  الأقّل  على 

قاباًل  اأظّنه  اأزال  توّجه كنت ول  والع�رشين، وهو  الواحد 

لتكوين اإطار يجمع اآلفًا من املتحّم�سني مل�رشوع كهذا.

ُيبد  مل  وال�ساحك.  البارد  اجلادرجي  رد  �سدمني   

ال�سن،  نعم، كربنا يف  القادة:  واقع �سيخوخة  حرجًا من 

وهذا هو احلال!

قيادته  ك 
ّ

ومت�س ن�سري  الأ�ستاذ  موقف  اأتاأمل  حني   

ف، اأتذّكر جل�سة 
ّ
بزعامة حزب مل يبق له غري تاريخ م�رش

 
ّ
اأريحية جمعتني بالدكتور فا�سل اجللبي، واحد من اأهم

 ومعا�رش لذلك الزمن. 
ّ
خرباء النفط على امل�ستوى العاملي

قال اجللبي: »يعني ما اإفتهم �سلون كامل اجلادرجي رجل 

الدميقراطية بالعراق. كان يطرح م�رشوعًا على قادة حزبه، 

راأيهم.  عند  ينزل  بالإجماع،  اأو  بالأغلبية  رف�سوه  فاإذا 

يروح يعتكف ببيته اإل اأن يجون ي�ساحلوه. َلَعد لي�س طلع 

ح�سني جميل وحممد حديد من احلزب؟ يا اأخي، زهقوا 

مّنه. هذا �سلون دميقراطي ما ير�سى براأي الأغلبية؟«.

اإن�سان  الباججي.  الدكتور  مع  خمتلفًا  الأمر  كان   

اإذا  اإعجابك  يثري  اأر�ستقراطية  ومالمح  �سخ�سية  ذو 

جل�ست معه على طاولة للعب البوكر مع كاأ�س وي�سكي 

امللكي  احلكم  قادة  ع�رش  اإل  ينتمي  رجل  جانبك.  اإل 

قادة  مع  ف 
ّ
التكي احتمل  كيف  تت�ساءل  لعّلك  املرتفني، 
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عهد  يف  من�سبًا  ت�سّلم  كيف  بل   ،٢٠٠٣ بعد  ما  عراق 

 حديث 
ْ
يدر مل  كذلك.  ال�ستينيات  الع�سكري يف  احلكم 

جّدّي عن ماهية الفكرة التي ن�سعى اإل حتقيقها ول عن 

املزمع  هوؤلء  يوؤّطر  اأن  ينبغي  الذي  التنظيمي  ال�سكل 

ارتباطهم ول عن كيفية اتخاذ القرارات يف تنظيم كهذا. 

اخت�رش الأمر بـ»تعال عندنا«. وّدعني بالقول »اأنت واحد 

فني لو ا�ستمع اإل ما وددت قوله.
ّ
مّنا« وهو ما كان �سي�رش

انحياز اإىل »تيار الو�صط«

الت�سعينيات.  من  الثاين  الن�سف  يف  الباججي  عرفت 

واأعرف  الباججي  ا�سم  اأعرف  كنت  دّقة:  اأكرث  لأكن 

املعار�سة يف  الوطني. وعرفت عن دخوله عامل  تاريخه 

اإل  به  األتق  مل  لكنني  الت�سعينيات،  من  الثاين  الن�سف 

ُعقدت يف  ندوة  مداخلتني يف  قّدمنا  اأواخرها، حني  يف 

لندن مو�سوعها »العراق: ٢٠٢٠«. قبل ذلك، كنت وليث 

الت�سعينيات،  اأوائل  منذ  به  عالقتي  توّطدت  الذي  ه، 
ّ
كب

يف واحدة من ندوات وا�سنطن التي لح�رش لها. طلب 

معظم  اأّن  على  متفقني  كّنا  انفراد.  على  جنتمع  اأن  مني 

حركات املعار�سة القائمة اآنذاك باتت هياكل ل اأ�سا�س 

هذا  مع  عالقة  على  قادتها  اعتماد  �سوى  لها  حقيقيًا 

الطرف الدويل اأو ذاك، واأّن تلك الأطراف نف�سها مل تعد 

ذات  لقطاعات  كممثلني  معهم  تتعامل  ول  بهم  مقتنعة 

ه، فقد ا�ستقر راأي 
ّ
�ساأن من العراقيني. اإذن، واحلديث لكب

عدد من الوطنيني العراقيني، على تاأ�سي�س حركة ت�سّمي 

نف�سها »تيار الو�سط«، تيار يّت�سع ملتبّني عقائد �سيا�سية 

متنوعة يجمعهم العمل على قيام نظام دميقراطي تعّددي: 

اأنه  ليث  من  وفهمت  ولرباليون.  وي�ساريون  اإ�سالميون 

وال�سديق الدكتور غ�سان العطية وراء امل�رشوع واأنهما 

كان  الذي  الباججي،  عدنان  الدكتور  لإقناع  ي�سعيان 

بعيدًا كّل البعد عن ممار�سة اأي ن�ساط �سيا�سي منذ عقود، 

بقيادة تلك احلركة.

كان اختيار التوقيت منا�سبًا، اإذ كانت معنوّيات الإدارة   

متّزقت  لقد   .١٩٩٦ �سيف  يف  احل�سي�س  يف  الأمريكية 

كرد�ستان يف حرب اأهلية بني احلزبني الرئي�سني وانق�سمت 

اإل منطقتني متقاتلتني. وف�سلت املحاولة الإنقالبية التي 

اخرتقت  اأن  بعد  املركزية  ال�ستخبارات  وكالة  اأعّدتها 

اأجهزة نظام �سّدام حركة الوفاق الوطني بقيادة الدكتور 

اأياد عاّلوي التي كانت �ستنّفذ الإنقالب واأعدمت بطريقة 

وح�سية اللواء الطبيب راجي عبا�س التكريتي واملحامي 

جا�سم خمل�س التكريتي، كما اغتالت يف بريوت ال�سيخ 

الذي  ال�سهيل(  ة 
ّ
�سفي النائبة  )والد  ال�سهيل  طالب 

العراق.  داخل  كانوا  من  مع  الو�سل  �سلة  كان  اإنه  قيل 

من  العراقي  النظام  ات 
ّ
قو ا�ستفادت  نف�سه  الوقت  ويف 

وتقتل  اأربيل  لتجتاح  الأهلية  كرد�ستان  حرب  اأجواء 

العراقي  الوطني  املوؤمتر  كوادر  من  كادرًا  ثمانني  حوال 

بقيادة الدكتور اأحمد اجللبي )وكنت حمظوظا اإذ غادرت 

ال�سدفة، ع�سية ذلك الجتياح(. فقد  كرد�ستان، مبح�س 

الدميقراطي  قائد احلزب  البارزاين،  م�سعود  ال�سيد  نا�سد 

يف  حرجًا  ع�سكرّيًا  و�سعًا  واجه  الذي  الكرد�ستاين 

قيادة  حتت  الكرد�ستاين  الوطني  الحتاد  قوات  مواجهة 

ات 
ّ
القو تدّخل  راجيًا  ح�سني  �سّدام  الطالباين،  جالل 

الذهبية  الأخري  فر�سة  تلك  وكانت  لدعمه.  العراقية 

لإ�ستعادة وجوده هناك. �سمعُت، فيما بعد، َمن قال يل من 

ار الو�سط هذا 
ّ
ني، اإن م�رشوع تاأ�سي�س تي

ّ
املّطلعني الأمريكي

الإدارة  واأطرافًا يف  الربيطانيني  لإّن  بل  مل يكن عفويًا، 

تلك النك�سارات،  ب�سبب  قيامه  �سّجعوا على  الأمريكية 

ولكن لي�س بو�سعي التحّقق من ذلك بالطبع.

داخل  من  هام�سة  اأ�سوات  بداأت  الوقت،  هذا  يف   

تلّمح  اجلمهوري  احلزب  داخل  بالواقعي  امل�سّمى  التيار 

اإل �رشورة فتح القنوات جمّددًا مع نظام �سّدام ح�سني. 

يوؤمن  ل  كي�سنجر،  هرني  ممثليه  واأبرز  ار، 
ّ
التي هذا  كان 

الذين  اجلدد  املحافظني  عك�س  على  بالأيديولوجيات 

وكان  البن،  بو�س  عهد  يف  الطول  اليد  لهم  �ستكون 

حتى  ح�سني  �سّدام  نظام  مع  وثيقة  بعالقات  يرتبط 

احتالله الكويت.

اأواخر �سيف ١٩٩٦، كنت األقي حما�رشة يف معهد   

ال�رشق الأو�سط بوا�سنطن، وكان من بني احل�سور �سفري 

اأمريكي �سابق اإل العراق هو مار�سال وايلي الذي �سياأتي 

احلديث عنه، وينتمي اإل تيار الواقعيني. عّلق الع�سو على 

بوا كل ال�سبل ومل ينجحوا يف 
ّ
حما�رشتي قائال اإّنهم جر

بون �سيا�سة احتوائه؟ كنُت 
ّ
اإ�سقاط النظام فلماذا ل يجر

ملّمًا مبواقف هذا التيار، فاأجبت باأّن كوبا مل تغُز بلدًا اآخر، 

وهي تقع على مرمى حجر من الوليات املتحدة ومع هذا 

مل يطرح اأحد منهم فتح حوار مع نظام كا�سرتو بعد �سبع 

واأربعني �سنة من القطيعة معه. فهل اأّن م�سالح هذا التيار 

يف ا�ستئناف العالقة مع �سّدام هي التي تكمن وراء ذلك؟ 

الو�سط«  »تيار  الكامل مع م�رشوع  اأعلنت ت�سامني   

اإْن كان اأمر تاأ�سي�سه حم�سومًا، واأبديت ا�ستعدادي لتقدمي 

اإليه.  الن�سمام  عدا  بها  القيام  اأ�ستطيع  م�ساعدة  اأّي 

وانطلقت يف ذلك من قناعتني اآمنت بهما: الأول هي اأن 
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ي اخلارج، ولي�س 
ّ
اإل عراقي حركة كهذه �ستبقى مّتجهة 

قائدة  اأو  ممّثلة  نف�سها  تطرح  مل  اإذا  ذلك  يف  �سري  ثّمة 

حركة  لإن�ساء  رًا 
ّ
مرب اأو  فائدة  اأرى  ل  لكّنني  لل�سعب، 

 الراكد اأيًا 
ّ
جديدة ل اأعتقد اأّنها �ستنجح يف حتريك اجلو

تكن ِجّدة اأفكارها اأو نبلها، و�ستنتهي اإل اأن تكون رقمًا 

م�سافًا اإل ع�رشات غريها. وانطلقت يف قناعتي الثانية 

م�ستقّل  �سوت  بلورة  اإل  بحاجة  اأّننا  على  التفاق  من 

يخاطب العامل والإدارة الأمريكية بخا�سة من موقع غري 

تاريخ  ذي  دبلوما�سي  اإقناع  اإل  ال�سعي  اأّن  واأظّن  تابع، 

ف هو الدكتور الباججي بتويّل قيادة هذا التيار كان 
ّ
م�رش

موّفقًا. لكن الإعتقاد باأّن تيارًا كهذا �سيكون قادرًا على 

فر�س مواقف تدفع الإدارة الأمريكية اإل تغيري مواقفها 

وما  اإليه  نحتاج  ما  ولعّل  جمديًا،  يكون  لن  العراق  من 

تقوم  عة 
ّ
مو�س هياأة  تكوين  هو  جديدًا  ي�سيف  اأن  ميكن 

دورًا  تلعب  ومعّمقة  ملمو�سة  جدية،  درا�سات  باإ�سدار 

وجتمع  حركات،  اأو  اأفرادًا  املعار�سني،  جلمهرة  تنويريًا 

فر�س  عن  الباحثني  املتناثرين  املثقفني  مئات  حولها 

الدميقراطيني،  العراقيني  ف 
ّ
ت�رش حتت  خرباتهم  لو�سع 

بل  كهذه،  لهياأة  وميكن  حركات.  اأو  اأحزابًا  كانوا  �سواء 

اأفكار  زيف  عن  تك�سف  �ساغطة،  ة 
ّ
قو ن 

ّ
تكو اأن  عليها، 

�سائدة وتوّجه اإل اّتباع �سيا�سات اأكرث قدرة على تفّهم 

ميكن  كهذه  هياأة  ولعل  معه.  والتعامل  العراقي  الواقع 

رين 
ّ
واملتنو املثّقفني  اإل  اأفكارها  تو�سل  قناة  تن�سئ  اأن 

عن  بعيدًا  مواقفهم  بلورة  على  ت�ساعدهم  العراق  داخل 

ظروفنا  يف  كهذا،  ت�سكياًل  اإن  لليث،  قلت  ال�سعارات. 

القائمة، اأمر مرّجح. ولعل اإ�سالميني دميقراطيني ميكنهم اأن 

يتبّنوا الدعوة اإل تاأ�سي�س ما ي�سبه اأحزاب الدميقراطية 

امل�سيحية الأوروبية.

مل يكن الباججي واأركان حركته، التي بات ا�سمها   

جمهرة  حت�سيد  يف  راغبني  الدميقراطي«،  »التحالف 

املثّقفني الدميقراطيني لأ�سباب معروفة كما اأظن. فقرارات 

ة، اإن مل يكن كّلها، يتم اّتخاذها 
ّ
معظم احلركات ال�سيا�سي

من قبل حفنة من القيادّيني، ورمبا من قبل قائد واحد. 

اإل   
ّ
ت�سم اأن  اإذًا،  كهذه،  حركات  م�سلحة  من  ولي�س 

ب لها �سداعًا عرب اإثارة 
ّ
�سفوفها جماعات م�ساغبة ت�سب

الت�ساوؤلت واإبداء التحّفظات واملطالبة مبناق�سة املواقف 

مثّقفني  بدخول  بالطبع،  �سرتّحب،  لكّنها  تبّنيها،  قبل 

الطريق  اأن  اأح�س�سُت  موؤّثرة.  مواقع غري  يحتّلون  اأفراد 

بات م�سدودًا.

يف ظل �صلطة برمير

امل�ساهمة  يف  وجودي  با�ستثمار  معدومة  �سبه  حظوظ 

بن�ساط ذي مغزى وحظوظ م�ستحيلة يف تو�سيع نطاق 

ما ن�ستطيع القيام به لإ�سالح ماكنة الدولة املتهرئة من 

خالل جمل�س الإعمار.

الأمريكان  من  اخلارجية  وزارة  خط  اأن�سار  اأخذ   

قادمون  اأننا  دورنا:  تهمي�س  لتربير  بتبّني حجة جديدة 

التي  الفعلية  امل�ساكل  عن  �سيئًا  نعرف  ل  اخلارج  من 

تواجه البلد. لكّن هذه احلّجة باتت نكتة ممجوجة. فمعظم 

ال�سا�سة الذين بداأوا يعّدون اأنف�سهم لتويّل احلكم جاءوا 

ة 
ّ
من اخلارج، وبدهي اأن دورهم كان اأكرث اأهّمية وح�سا�سي

باأداء  اأع�ساوؤه  يقوم  اأن  ُيفرت�س  دور جمل�س  من  بكثري 

العراق  م�ساكل  يعرفوا  باأن  الأول  وهم  فّنية،  مهّمات 

التحالف،  �سلطة  رئي�س  اأّن  كما  حّلها.  خطط  ور�سم 

ي اخلارج واأع�ساء جمل�س 
ّ
ال�سفري برمير، مل يهّم�س عراقي

اإّنه قام بذلك مع عراقيي »الداخل«  احلكم فح�سب، بل 

العليا  الكوادر  من  ثالثني  حوال  يدعو  كان  اأي�سًا. 

»ا�ست�سارتهم  بهدف  املختلفة  الوزارات  من  وامل�سوؤولني 

وال�ستماع اإل اآرائهم«. لكن اأّيًا من تلك الجتماعات 

اأن  افرت�سنا  ولو  �ساعتني.  من  اأكرث  ي�ستغرق  يكن  مل 

ط 
ّ
متو�س فاإن  بحرف،  ينب�س  يكن  مل  الأمريكي  اجلانب 

�سة لإبداء امل�سوؤول العراقي راأيه كان اأربع  الفرتة املخ�سّ

دقائق. وفيما يتعّلق مبجل�س احلكم، فقد كان برمير ميتلك 

امتناعه  يف  متّثل  مرة  من  اأكرث  ا�ستخدمه  م�سّلطًا  �سيفًا 

عليه،  اعرت�س  اإن  املجل�س  يتخذه  قرار  اأي  توقيع  عن 

واأباطرة  برمير  اأّن  والطريف  لغيًا.  يجعله  الذي  الأمر 

ون الطرف عن »عراقييهم«  الق�رش اجلمهوري كانوا يغ�سّ

يف  جمزية  عقودًا  معهم  ويوّقعون  اخلارج  من  القادمني 

خمتلف املجالت، يف حني اأنتج اإثنان وثالثون من هوؤلء 

ال�ست�سارية،  الأدوار  عن  حتى  اأُبعدوا  الذين  ني، 
ّ
املنفي

وفقًا  حملت،  العراق  م�ستقبل  عن  �سخمة  وثيقة 

اأو  جلهل  امل�ستنكرة  تاميز«  »النيويورك  ومنهم  لكثريين 

دقيقة  وتنبوؤات  تقييمات  لها،  التحالف  �سلطة  جتاهل 

أعلنت تضامنـــــــــــــــــــــــي الكامل مع مشروع »تيار الوسط«
إنّ كان أمر تأسيســــــــــه محسومًا، وأبديت استعدادي لتقديم 
أيّ مساعدة أستطيع القيام بها عدا االنضمام إليــــــــــــــــــــه.



بدايات  العدد 14 | ربيع / �سيف 942016

وتو�سيات �سليمة، منها التحذير من حّل اجلي�س وتوّقع 

انفالت الأمن وانت�سار ع�سابات اجلرمية املنّظمة.

ني 
ّ
املنفي املعار�سني  عن  املقولبة  العبارات  كانت   

املنقطعني عن الواقع ملهاة ت�ستعملها الأطراف املت�سارعة 

خ�سمه  طرف  كّل  يّتهم  اإذ  ة، 
ّ
الأمريكي الإدارة  داخل  يف 

بالعتماد عليهم لإنتاج �سورة خاطئة عن الو�سع العراقي. 

هذا  على  اجلدّية  اعرتا�ساتي  باأن  ة 
ّ
مو�سوعي بكل  واأقول 

ال�رشب من التالعب ل ينطلق من رغبة يف الدفاع عن 

النف�س اأو تربئة املعار�سة من اأمرا�س مزمنة جدّية عانت 

يعي�س يف  عراقيني  ثمانية  كّل  من  واحد  كان  فقد  منها، 

اخلارج، بع�سهم غادر وهو طفل واآخرون غادروا م�سطرين 

يف  انخرط  بع�سهم  الن�سج،  عمر  يف  وهم  خمتارين  اأو 

 العراقي، 
ّ
 مبتعدًا ومنقطعًا باختياره عن الهم

ّ
ن�ساطه املهني

واآخرون ظّلوا، وهم ميار�سون مهنهم اأو يعانون من العطالة، 

ني بال�ساأن ال�سيا�سي بهذا القدر اأو ذاك، بع�سهم انتمى 
ّ
معني

ة اأْبقته على ات�سال مبا يحدث واآخرون 
ّ
اإل حركات �سيا�سي

تابعوا الأحداث عن بعد، بع�سهم كان لتنظيماته امتدادات 

داخل العراق تنقل له نب�س ال�سارع وتفا�سيل ما يحدث 

اإل  خرج  بع�سهم  �سالونات،  حركات  اأن�ساأوا  واآخرون 

املنفى بفعل ن�ساطه ال�سيا�سي واآخرون خرجوا خمتارين، 

اأدنى من الأمان  اأّمنت لهم حدًا  بلدان  بع�سهم عا�س يف 

نظرت  بلدان  يف  احلياة  األقتهم  واآخرون  العي�س  و�سبل 

اإليهم بريبة يف اأح�سن الأحوال.

خميمات  اأ�رشى  لجئي/  ي/ 
ّ
َمنفي يجمع  الذي  ما   

ال�سعودية الذين �ساركوا يف انتفا�سة ١٩٩١ والبي�سمركة 

ات 
ّ
)وكثري منهم كانوا منا�سلني عربًا( ممن ا�سطرتهم عملي

اإل  الكيمياوية  الأ�سلحة  وا�ستخدام  الإجرامية  الأنفال 

النجاة بجلودهم واخلروج من العراق مع اأ�سحاب روؤو�س 

الأموال املقيمني يف الغرب؟ مل تكن الأطراف الأمريكية 

بكّل هذا. كان كّل طرف يحيل عالقة  ة 
ّ
معني املت�سارعة 

اأّيًا من الطرفني  ة. لكّن 
ّ
اإل �سب يه« 

ّ
بـ»منفي الطرف الآخر 

مل يكن م�ستعّدًا لالعرتاف باأّن يديه ملّوثتان بقدر تلّوث 

ني يدور 
ّ
يدي خ�سمه. لذا مل يكن ال�رشاع حول دور املنفي

املليونني بل   املهَمل الذي يقارب تعداده 
ّ
الكم حول ذاك 

ة مل ينخرط يف اأّي منها، با�ستثناء 
ّ
حول حركات �سيا�سي

، اأكرث من ب�سع مئات. 
ّ
 ال�سيعي

ّ
حركات الإ�سالم ال�سيا�سي

هكذا ُو�سع َمن دعا من هوؤلء اإل �سّن احلرب واحتالل 

العراقيني من  لفّك احل�سار ومتكني  نا�سل  العراق مع من 

»املنفيون«.  ا�سمها  �سلة  يف  باأنف�سهم  �رشاعهم  خو�س 

اأمريكي وهو يوّجه  وفوق كل هذا وذاك، كان كل طرف 

كان  يه«. 
ّ
»منفي على  الواقع  يف  يعتمد  لالآخر،  اتهامه 

لكّن  يجري،  كان  ممّا  بكثري  بالتاأكيد  جاهلني  ون 
ّ
املنفي

البعثي  اأبناء وطنهم املقيمني اخلا�سعني للتعتيم الإعالمي 

مل يكونوا اأقّل جهاًل اإذا تذّكرنا باأّن ال�ساتاليت والهاتف 

كاأّنهما  العراقي  عن  البعد  كّل  بعيدين  كانا  املحمول 

و�سائل ات�سال بني �سّكان الكواكب الأخرى.

مقال يف الوا�صنطن بو�صت

ر وجودك هنا؟ 
ّ
�سار ال�سوؤال الذي يلّح علي: ما الذي يرب

اّت�سلت براجيف �سانرا�سيكاران الذي �سبق ذكره. كنت 

فت اإل الرجل م�سادفة يف احلافلة التي تقّلنا من 
ّ
قد تعر

اخل�رشاء  املنطقة  مدخل  اإل  اجلمهوري  الق�رش  مدخل 

وهي  وبالعك�س،  القدمي  التخطيط  وزارة  ملبنى  املحاذي 

امل�سافة التي كّنا نقطعها �سريًا على الأقدام يف البداية. 

قد  اأكن  مل   
ّ
خلفي باب  من  الق�رش  اإل  راجيف  يدخل 

اكت�سفته قبل ذاك. منذ ذلك الوقت �سار راجيف يّت�سل 

بي بني حني واآخر لال�ستف�سار عن �ساأن ما اأو لكي ينقل يل 

خربًا ما. نقلت له تفا�سيل ال�رشاعات حول حدود التغيري 

ال�رشاعات  واأجواء  اإحداثها  اإل  التي ي�سعى كّل طرف 

م�سوؤويل  �سيا�سات  على  ذلك  وانعكا�سات  اجلارية 

اأع�ساء  ل  ني، 
ّ
العراقي اأّن  راأيي  وكان  التحالف.  �سلطة 

فالنت�سار  عّدة.  عوامل  ة 
ّ
�سحي راحوا  فقط،  جمل�سنا 

الع�سكري ال�رشيع الذي حققه الأمريكان وو�سولهم اإل 

باأنهم  يعتقدون  وجعلهم  اأ�سكرهم  مذهلة  ب�رشعة  بغداد 

نف�سها  بال�رشعة  يريدون  التي  الدولة  بناء  على  قادرون 

الذي  الدويل  املنامة  منتدى  اأحد. يف  اإ�رشاك  دون  ومن 

التقيت  الإ�سرتاتيجية  للدرا�سات  الدويل  املعهد  ينّظمه 

ال�سفري الربيطاين اآنذاك، وهو ال�سري جريميي غرين�ستوك، 

والأكرث  الأمريكي  باملوقف  الت�ساقًا  الأكرث  الدولة  ممثل 

العراق. قال يل بكل  تاأييد موقفها من غزو  اندفاعا يف 

كان واحد من كلّ ثمانية عراقيين يعيش في الخارج، بعضهم 
غادر وهو طفل وآخرون غادروا مضطرين أو مختارين وهم 
في عمر النضج، بعضهم انخرط في نشاطه المهنيّ مبتعدًا 

ومنقطعًا باختياره عن الهمّ العراقي، وآخرون ظلوا، وهم 
يمارسون مهنهم أو يعانون من العطالة، معنيين بالشأن 

السياسي بهذا القدر أو ذاك.
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باأن  اأخرى(  القول يف منتديات  اأنه كرر  �رشاحة )ولبد 

بها  ويبلغونه  املهّمة  القرارات  يّتخذون  كانوا  الأمريكان 

اأّما  نائبًا لربمير.  ا�سميًا(  )اأو  ر�سميا  اأنه كان  مع  بعد  فيما 

العامل الآخر الذي دفع العراقيون ثمنا باهظا له فقد كان 

ال�رشاعات العنيفة ل بني ممثلي وزارة اخلارجية ووكالة 

ونائب  الدفاع  ووزارة  من جهة  املركزية  ال�ستخبارات 

الرئي�س ديك ت�سيني من جهة اأخرى، بل بني الع�سكريني 

جاء  الق�رش حني  باحة  واقفًا يف  كنت  كذلك.  ني 
ّ
واملدني

َمكرينان، اجلرنال ذو الثالث جنوم )اأعلى رتبة يف اجلي�س 

الأمريكي هي اجلرنال ذي الأربع جنوم( يحيط به ح�سد 

من الع�سكريني واأخذ ي�رشخ بغ�سب: »ماذا يعرف هوؤلء 

فة 
ّ
املكي مكاتبهم  وراء  اجلال�سون  اخلرا  البريوقراطيون 

لقراراتهم«.  نتثل  اأن  ذلك  بعد  ويريدوننا  الو�سع؟  عن 

عنها  �ساأحتّدث  التي  والدفاع،  اخلارجية  �رشاعات  اأّما 

كنت  �سبياين.  م�ستوى  اإل  و�سلت  فقد  بالتف�سيل، 

ور�سة  على  م�رشفًا  كان  مذ  عرفته  الذي  بري�س  وديفيد 

القد�س  يف  لبلده  قن�ساًل  �سار  والذي  العراق  م�ستقبل 

الق�رش  �سالمل  على  جال�سني  البنتاغون،  اأبعده  اأن  بعد 

الرتكيب  عن  احلديث  من  »تكرثون  له:  قلت  اخلارجية. 

اأر  مل  كقبائل.  تت�سارعون  لكنكم  العراق،  يف  لي 
َ
الَقب

اأحًد منكم ي�سافح اآخر من »القبيلة« الأخرى. حتى يف 

م�ستقّلة  طاولت  حول  قبيلة  كل  اأفراد  يجل�س  املطعم، 

عن طاولت القبيلة الأخرى«. ابت�سم ليداري خجله.

بحكم عمله وعالقاته، كان راجيف مّطلعًا على وقائع   

اأكرث ممّا اأعرف بالطبع، لكّنه اأبدى اهتمامًا بالتحليل الذي 

اليوم  يف  له.  ونقلتها  عاي�ستها  التي  وبالوقائع  قّدمت 

اأفتح  اأن  طالبًا  راجيف  بي  ات�سل  يومني،  بعد  اأو  التايل، 

برغم  لكّننا،  الإنرتنت.  على  بو�ست«  »الوا�سنطن  موقع 

ل الـ MCI علينا بتوفري تلك اخلدمة الثمينة، كّنا يف  تف�سّ

بغداد التي تعتمد �سبكتها على الأقمار ال�سناعية ل على 

�سبكة حمّلية، لذا مل اأمتّكن من ذلك. حمل اإيّل يف اليوم 

الأول  �سفحته  على  العدد  من  مطبوعة  ن�سخة  التايل 

)اأي  ا�سمه  ذكر  يود  »ل  م�سدر  عن  ينقل  الذي  مقاله 

عّني(« تفا�سيل عن عملية التهمي�س هذه ويرّكز على اأن 

لوا جمموعة من خرية اخلرباء 
ّ
امل�ست�سارين الأمريكيني حو

العراقيني اإل مرتجمني ومرافقني لهم.

اأهم  من  واحدًا   ٢٠٠٦ عام  يف  راجيف  �سيكتب    

الإمرباطورية  »احلياة  كبريًا  رواجًا  لقت  التي  الكتب 

رواية  يف  خرافية  مدينة  اإل  ]اإ�سارة  د 
ّ
الزمر مدينة  يف 

ل�سيناريو  اأ�سا�سًا  �سي�سبح  والذي   ،»]The Wizard of Oz

هو  كبريًا  جناحًا  �سادف  الذي  اخل�رشاء«  »املنطقة  فيلم 

اأ راجيف باأن مدينة الدولة العراقية �ستّتخذ 
ّ
الآخر. هل تنب

ا�سم املنطقة اخل�رشاء فيما بعد؟

مذّكرة اإىل برمير

بعد يوم واحد بال�سبط من ن�رش املقال وقبل اأن اأعرف اأو 

ق جمل�سنا واقفًا 
ّ

يعرف غريي من العراقيني به، كان من�س

يف لوبي فندق الر�سيد يحمل رزمة من ا�ستمارات مَعّدة 

لكي يوّقعها اأع�ساء املجل�س »اأتعهد اأّل اأعطي ت�رشيحًا 

اأو اأن اأجري مقابلة مع ال�سحافة من دون علم املجل�س«. 

مّزقت الورقة، واأظّن اأّن هذا ما فعله كثريون غريي.

ع�رشة  �سني 
ّ
فو حزيران/يونيو  من  الثالثني  يف   

باأن  تطالب  برمير  اإل  مذّكرة  بكتابة  اأكرث(  )اأو  اأع�ساء 

اأنني  ومع  البناء.  اإعادة  دور جدّي يف عملية  لنا  يكون 

دة باإ�سلوب هادئ، طالبني الزمالء بالرتّيث 
ّ
�سغت امل�سو

الزمالء  باقي  مثل  اأعرف،  فر�سة جديدة. كنت  واإعطاء 

جدّيًا.  رّدا  نت�سّلم  لن  باأّننا  روؤيتهم  مع  توافقت  الذين 

فر�سة  حلمي،  وفق  �سيكون،  الرد  عن  الإمتناع  لكّن 

لكي ندعو اإل موؤمتر �سحايف نعلن فيه ا�ستقالتنا ب�سكل 

ة حترج �سلطة الئتالف 
ّ
، ممّا �سيطلق قنبلة اإعالمي

ّ
جماعي

ظّلت  التي  الأمريكية  الإدارة  �سد  العام  الراأي  وتثري 

ر اأّن هدف غزوها هو اإقامة �سلطة يديرها ال�سعب. 
ّ
تكر

مل يكن الأ�سدقاء متجاوبني مع راأيي لأ�سباب خمتلفة. 

لهم  اأّكدت  ال�ستقالة  على  بعزمي  اأخربتهم  وحني 

قناعتي، التي ل اأزال موؤمنًا بها، باأّنني ل�ست اأكرث جراأة 

ة اأو زهدًا من اأّي منهم. لكّن قناعتي اأو�سلتني 
ّ
اأو وطني

اإل اّتخاذ هذا القرار.

زرت �سريجيو فريا دي ميللو، ممثل الأمم املتحدة يف   

العراق. كان البقاء يف بغداد قد �سار ق�سية حتّد بالن�سبة 

رون بقائي يف بلدي. اأعتقد 
ّ
يل. لي�س الأمريكان من يقر

اأن دي ميللو كان قد اّطلع على مقال الوا�سنطن بو�ست 

قبل اأن األتقي به، فقد اأ�سعرين باأّنه يعرف موقفي. رّحب 

بكتابة مذكرة إلى فوّضنـــــــــــــــــــــي عشرة أعضاء )أو أكثر( 
بريمـــــــــــــــــــــــر تطالب بأن يكون لنا دور جديّ في عملية 
إعادة البناء. ومع أنني صغت المسوّدة بإسلــــــــــــــــــــــــوب
هادئ، طالبني الزمالء بالتريث وإعطاء فرصة جديــــــــــــــــدة.



 

جندي اأمريكي 

داخل اأحد ق�سور 

�سدام ح�سني

يف اأيار / مايو

٢٠٠٣، ت�سوير 

ليند�سي اأداريو
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بي قائاًل اإّنه يتذّكر م�ساهمة يل يف ور�سة كان قد نّظمها 

ينبغي  التي  القوانني  ل�سماع مقرتحات خمت�سني حول 

ت�رشيعها ل�سمان التزام احلكومة العراقية مببادئ حقوق 

الإن�سان. يف تلك الور�سة، �سدمني انفعال اأحد امل�ساهمني 

ة ابتالنا بها تاريخ �سحيق: »ل�سنا 
ّ
حني اعرت�س بعنجهي

نحن  الإن�سان.  حقوق  مبادئ  يعّلمنا  من  اإل  بحاجة 

�سوؤال:  بتوجيه  اكتفيت  حمورابي«!  �رشائع  و�سع  من 

ال�سنني  اآلف  قبل  »اإن كانت �رشائع و�سعها حمورابي 

ك بحقوق الإن�سان، فكيف اأذعّنا 
ّ

حقنت جيناتنا بالتم�س

لطاغية �سحق اأب�سطها بجزمته؟«. يبدو اأن دي ميللو ظّل 

يتذّكر هذه املالحظة، لكّنه دبلوما�سي دويل ل يجوز له 

اأن يعلن موقفًا موؤيدًا اأو معار�سًا ب�سكل �رشيح.

تعامل معي بوّد ظاهر، مع اأنه مل ي�رش قّط اإل تاأييده   

اأو ا�ستنكاره لقراري بال�ستقالة. ملّح بحذر اإل ترحيبه 

ًا على ترك موقعك«. 
ّ
بالعمل يف املمثلية »اإذا كنَت م�رش

د.غ�سان  وزميلي  نائبه  التقيت  الفندق  كافترييا  يف 

�سالمة الذي توّل من�سب وزير الثقافة يف لبنان فيما 

يعرت�س  اأن  توّقعي  برغم  بوّد،  ان 
ّ

غ�س يل  ا�ستمع  بعد. 

الأمريكان على ذلك. كنت �سديد ال�سعادة بالعر�س، بل 

ح له 
ّ
اإّن هذا هو ما دفعني لطلب اللقاء به مع اأّنني مل اأ�رش

 مبا جئت من اأجله. ق�سى القدر 
ّ

بذلك. ول بّد اأّنه اأح�س

على اأمنيتي حني دّمر انفجار »فندق القنال« الذي كان 

العراق. كان دي ميللو من  مقر ممثلية الأمم املتحدة يف 

�سحايا تلك اجلرمية.

زيارة وفد �صديق

حتمل  لأن  نخّطط  كّنا  التي  املذّكرة  م�رشوع  ل 
ّ
حتو

ال�سغط  هدفها  كان  والتي  الأقل،  على  تواقيع  ع�رشة 

ا�ستقالة مفتوحة مذّيلة  اإل م�رشوع ر�سالة  برمير،  على 

وهجومية  عنيفة  الر�سالة  �سيغة  كانت  فقط.  بتوقيعي 

لغتها، ل حمتواها،  تغيري  الف�سل يف  ويعود  ة. 
ّ
املر هذه 

كان  تالوار.  وَبنيت  بارا�سليتي  اأندرو  الدكتورين  اإل 

هذان، ومازال، �سديقني حميمني يل.

تعرفت اإل الأول حني جاء اإل دم�سق مع �سديقته   

متهيدًا  العربية  ليدر�سا   ١٩٩٢ عام  براوز  مي�سيل 

اأندرو  اأطروحة  كانت  للدكتوراه.  اأطروحتيهما  لإعداد 

مي�سيل عن  واأطروحة  الإيرانية  ــ  العراقية  عن احلرب 

يف  بًة 
ّ
متدر مي�سيل  عرفت  النه�سوي.  العربي  الفكر 

التي  التقّدمية   MERIP الأو�سط«  ال�رشق  »تقرير  جملة 

فيما  فت 
ّ
وت�رش بانتظام  لها  الكتابة  يف  اأ�ساهم  كنت 

اأ�سماء مثل  بعد حني و�سعت املجلة ا�سمي، اإل جانب 

�سمن جمل�س  واآخرين،  هاليداي  وفريد  �سعيد  اإدوارد 

مع  اأتعامل  باأّنني  البدء  منذ  �سعرت  فقد  لذا  حتريرها. 

كان ع�رشات من  الفرتة  تلك  لهم. يف  اأطمئّن  اأ�سدقاء 

ني 
ّ
طالب الدرا�سات العليا الأمريكيني، ف�ساًل عن اأكادميي

بارزين وغري بارزين واإعالميني وممثلني ملنظمات حقوق 

اإن�سان وغريهم يتوافدون اإل دم�سق. وكان كثري منهم 

بهم  اأثق  زمالء  من  تو�سية  ر�سائل  حاماًل  بي  يت�سل 

اأقوم به بحما�سة ب�سبب  اأمر كنت  اأ�ساعدهم، وهو  لكي 

ة وب�سبب همومي املتعّلقة 
ّ
تي واهتماماتي الأكادميي

ّ
خلفي

ال�سيا�سة.  حمرتيف  عن  يبعدين  كان  ممّا  العام،  بال�ساأن 

العمل  يف  ال�ستمرار  اختار  الدار�سني  هوؤلء  بع�س 

مركز  يف  عاماًل  اأو  جامعيًا  اأ�ستاذًا  لي�سبح  الأكادميي 

اأبحاث، واآخرون، مثل اأندرو وبنيت، اختاروا العمل يف 

احلقل العام. �سار َبنيت، ذو الأ�سل الباك�ستاين، يو�سف 

الكونغر�س،  ال�سوؤون اخلارجية يف  اأملع كوادر جلنة  باأنه 

وكان يراأ�سها جو بايدن نائب الرئي�س الأمريكي حاليًا، 

اأما اأندرو فكان م�ساعدًا ل�سناتور ولية نربا�سكا ت�ساك 

ق�سرية.  فرتة  قبل  ا�ستقال  الذي  الدفاع  وزير  هيغل، 

باملعنى احلريف للكلمة،  الإثنان �سيا�سينَي  اإذن، مل يكن 

املجال.  هذا  يف  خربتهما  وّظفا  ني 
ّ
اخت�سا�سي كانا  بل 

الفاعلية  �سديدي  هذين  مثل  اأ�سخا�س  كان  ما  وغالبًا 

حني يقّدمون تو�سيات ل�سيا�سيني ل يعرفون �سيئًا عن 

العامل اخلارجي.

مل تننَب عالقتي مع الإثنني على اأ�سا�س اآيديولوجي.   

كان الإثنان، مثل غريهما ممّن ربطتني بهم عالقات جيدة، 

�سهما  »وطنيني« اأمريكيني اإن �سّح التعبري. وب�سبب تخ�سّ

اإل  ينظران  كانا  اخلارجية  وال�سيا�سة  العالقات  يف 

اأن  علينا  نعم،  حاّدة:  نقدية  بعني  الأمريكية  ال�سيا�سة 

ندافع عن  ملاذا  ولكن  بالبقاء،  اإ�رشائيل  ندافع عن حق 

احتاللها لأرا�سي ما بعد ١٩٦٧؟ وملاذا نطالب الآخرين 

بذلك؟  اإ�رشائيل  نطالب  ول  الدولية  القرارات  باحرتام 

منظار  من  الأو�سط  ال�رشق  جتاه  �سيا�ستنا  ن�سوغ  ملاذا 

تحــــــــــــــــــــول مشروع المذكرة التي كنا نخطط ألن تحمل 
عشـــــــــــــرة تواقيع على األقل، والتي كان هدفها الضغط على
بريمر، إلى مشروع رسالة استقالة مفتوحة مذيلة بتوقيعي فقط.
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امل�سالح الإ�رشائيلية ل الأمريكية؟ نعم، لدينا خالفات 

عميقة مع اإيران، ولكن ملاذا ل نعرتف باأخطائنا جتاهها 

قبل اأن نطالبها بتغيري موقفها العدائي �سّدنا؟ نعم، يجب 

اأن نقف بحزم �سد نظام �سّدام ح�سني، ل ب�سبب امتالكه 

لأ�سلحة دمار �سامل مل يثبت وجودها، بل لأّنه مار�س 

�سعبه وجريانه.  النازيني جتاه  ة عن 
ّ
يقّل وح�سي قمعًا ل 

اإزاحته  على  العراقي  ال�سعب  ن�ساعد  ل  ملاذا  ولكن 

كهذه،  مواقف  )ب�سبب  البلد؟  باحتالل  التفكري  عو�س 

جانب  من  ع�سري  ل�ستجواب  هيغل  ت�ساك  �سيخ�سع 

جمل�س ال�سيوخ قبل اإقرار تعيينه وزيرًا للدفاع(.

ملن توجيه ر�صالة اال�صتقالة؟

يف  حزيران/يونيو  نهاية  يف  بغداد  اإل  الإثنان  جاء 

على  العام  الو�سع  ملعاينة  الكونغر�س  بها  كّلفهما  مهّمة 

الطبيعة. رّتبت لهما ب�سع زيارات، مع �سيا�سيني اأعرفهم 

بع�س  بغداد ومقرات  اإل جامعة  رافقتهما  اأعرفهم،  ول 

ال�سحف وزرنا، اإل جانب ال�سابندر، مقاهي �سعبية عّدة. 

طلبا مّني امل�ساعدة على تدبري زيارة اإل النجف وال�سعي 

�سامي  بالزميل  فاّت�سلت  ال�سي�ستاين،  الله  اآية  للقاء 

الع�سكري الذي طلب من عدنان الزريف، وكالهما كانا 

من زمالئي يف جمل�س اإعادة الإعمار، مرافقتهما وتاأمني 

طلبهما. ثم عادا اإل وا�سنطن ليكتبا تقريرًا نقدّيًا حادًا 

حول جمريات الأمور.

قراري  اأبلغتهما  هذه،  وبنيت  اأندرو  زيارة  اأثناء   

القرار.  بهذا  والإعجاب  التاأثر  �سديدي  كانا  بال�ستقالة. 

كل  فاأّيدا  اأعدْدت،  التي  الر�سالة  م�سّودة  على  اأْطلعتهما 

على  يقول  اأندرو  )كان  اللغوي  وباإ�سلوبها  فيها  جاء  ما 

الدوام: ليتني، واأنا الأمريكي، اأمتلك اأ�سلوبك يف الكتابة(. 

وهل  ر�سالتك؟  توّجه  ملن  هي:  اجلوهرية  املالحظة  كانت 

د 
ّ
اأم جمر الأمريكان،  ال�سيا�سة  �سانعي  موؤّثرة يف  تريدها 

التي تهاجم ما  اآلف املقالت  اإل   ي�ساف 
ّ
اإعالمي ف�سح 

يرتكه  من  اأّول  وكونك  املطبخ.  داخل  يف  اأنت  يجري؟ 

ت�سي  بروحية  الر�سالة  �سيغت  اإن  كبري  تاأثري  له  �سيكون 

واأنت  املجيء  على  مرغمًا  ل  بالعملية  موؤمنًا  جئت  باأنك 

اأثق  لأنني  ل  براأيهما،  اقتنعت  اأ�ساًل.  للحرب  الراف�س 

املطبخ  داخل  يف  لأنهما  بل  فح�سب،  نواياهما  بح�سن 

الأكرب، مطبخ وا�سنطن. ولأّنهما يف داخل املطبخ الأكرب، 

يكون:  ما  اأجمل  على  ماكرًا  الثاين  مقرتحهما  كان  فقد 

ق 
ّ

املن�س اإل موّظف �سغري، هو  توّجه ر�سالة ال�ستقالة  ل 

�سد  ل  �سّده  �سكوى  ذلك  �سيبدو  للمجل�س.  العراقي 

�ستبدو  اإذ  برميري،  اإل  توّجْهها  ل  بل  الأمريكية.  الإدارة 

وّجهها  روؤ�سائه.  اإل  موّجهة  كبري  م�سوؤول  �سد  �سكوى 

مبا�رشة اإل وزير الدفاع املفّو�س بول وولفويتز، فاملجل�س 

الدفاع.  وزارة  قبل  من  معنّي  وبرمير  مبا�رشة  مكتبه  يتبع 

ال�سيا�سة  على  احتجاجا  ذاك  عند  �سيبدو  الإحتجاج 

الأمريكية ل على اإدارة اأو �سيا�سة �سخ�س ما. وهكذا كان!

اال�صتقالة اإىل بول وولفويتز

من  وطلبت  برمير  مكتب  اإل  ذهبت  متّوز  من  التا�سع  يف 

كانت  �سخ�سيًا.  اإليه  ر�سالتي  اإي�سال  مكتبه  مديرة 

الر�سالة موّجهة اإل وولفويتز و»ن�سخة منه اإل ال�سفري 

يف  لت 
ّ
جتو املجل�س«.  من�سق  ال�سيد  اإل  ون�سخة  برمير، 

وبني  بينه  الرابط  الرئي�س  وال�سارع  الق�رش  مداخل 

بع�س  لألتقط  التخطيط  وزارة  اإل  املف�سي  مدخله 

ابت�سموا  جنود.  خم�سة  اإل  الكامريا  وّجهت  ال�سور. 

و�ساألني اأحدهم عن �سبب التقاطي ال�سور. قلت له اإنني 

�ساأغادر غدًا. اندفع اجلنود لتهنئتي. ظّنوا اأنني ع�سكري 

تنتهي  اأن  يتمنون  للحرب  كارهني  كانوا  مهمته.  انتهت 

اأّن  عودتي  بعد  اكت�سفت  مهّمتي.  انتهت  كما  مهّمتهم 

الكامريا مل تتحّمل حرارة متّوزنا ف�ساعت ال�سور. هكذا 

وّدعت كامريتي بغداد.

 ما يف ال�سيغة التي عر�ست تقدميها با�سم 
ّ
  اأدناه اأهم

التي  التعديالت  اأقوا�س  دة«، واأ�سع بني 
ّ
املجموعة »املتمر

اأدخلتها يف ر�سالة الإ�ستقالة املوّجهة با�سمي فقط:

2003/٧/٩

... لقد م�سى ما يقرب من اأربعة اأ�سهر منذ اأن ت�سكلت 

واخلرباء  املخت�سني  اأهم  بع�س  من  الأول  املجموعة 

موّقعون  منهم  وكثري  خمتلفة،  جمالت  يف  العراقيني 

لإعادة  العراقي  املجل�س  �سيغة  يف  الر�سالة،  هذه  على 

اأنت  ا�ستهلكت،  م�رشوع  ]وهو  والتنمية...  الإعمار 

التعهد  لتنفيذ  واملوارد...  الوقت  من  الكثري  �سخ�سيًا، 

وجهت الكاميرا إلى خمسة جنود. ابتسموا وسألني أحدهم عن
سبب التقاطي الصور. قلت له إنني سأغادر غدًا. اندفع الجنود
لتهنئتي. ظنوا أنني عسكري انتهت مهمته. كانوا كارهين للحرب
يتمنون أن تنتهي مهمتهم كما انتهت مهمتـــــــــــــــــــــــــــي.
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كّنا  باأيديهم[.  باأن يتمّكن العراقيون من اأخذ م�سريهم 

ن�سعر اأننا اأبعد ما نكون عن لعب دور م�ست�سارين باملعنى 

كم�ست�سارين حلكومة  اأدوارنا  تكن  مل  للكلمة...  الدقيق 

انتقالية مقبلة طوال الأ�سهر التح�سريية التي ق�سيناها 

كذلك  اأّكدتها  بل  فح�سب،  تاأكيد  مو�سع  وا�سنطن  يف 

ني�سان/ ت�رشيحاتك خالل زيارتك ملكاتب املجل�س يف 

مكتبك،  اإل  يل  دعوتك  �سّجعتني  كما  الفائت.  اأبريل 

بالرغم من جدول اأعمالك املزدحم، لال�ستماع اإل اآرائي 

ب�ساأن الو�سع يف العراق.

فر�سة  املجل�س  اأع�ساء  من  ع�سو  لأي  تتح  ومل   

اأي  يف  امل�سورة  لإعطاء  اأو  للمناق�سة  جلنة  اأي  ع�سوية 

التي  الرئي�سة  ال�سيا�سة  تغيريات  جمالت  من  جمال 

ومنطقتنا.  بلدنا  على  الأثر  عميقة  عواقب  لها  �ستكون 

وبا�ستثناء بع�س النقا�سات الفردية غري الر�سمية مع عدد 

اإبداء  املجل�س  اأع�ساء  من  اأي ع�سو  من  ُيطلب  مّنا، مل 

الراأي يف ق�سايا كربى مثل كيفية ال�سري بدّقة يف عملية 

اأو  اأو حّل اجلي�س واإن�ساء جي�س جديد،  اقتالع البعث، 

دفع  ات 
ّ
اآلي اأو  بديلة،  اأجهزة  واإقامة  الأمن  اأجهزة  حل 

امللّحة لإيجاد  التقاعد والإجراءات  الرواتب وح�س�س 

جديدة  عملة  اإ�سدار  اأو  البطالة،  وتقلي�س  وظائف 

واإقامة  اخل�سخ�سة  خمّططات  اأو  الت�سّخم،  ومكافحة 

لت�سليم  امللّحة  اخلطوات  اأو  اجتماعية،  حماية  �سبكات 

نظام  اإقامة  اأو  للعراقيني،  ة 
ّ
ال�سيا�سي ال�سلطة  من  بع�س 

الق�سايا  من  بع�سًا  اإّل  لي�س  هذا  وكل  انتقالية،  عدالة 

مركز  يف  نكون  اأن  ُيفرت�س  من  اأْي  ول�سنا،  املطروحة. 

يف  اأّننا  ن�سعر  الذين  الوحيدين  القرار،  �سنع  عملية 

يرون  وهم  بعاّمة  العراقيون  ي�سعر  كذلك  بل  العتمة، 

وم�ستقبلهم.  حياتهم  يف  موؤثرة  ُتتخذ  كربى  قرارات 

]لعجب اإذن، اأّن املجل�س كج�سم متما�سك اآخذ بالتحّلل 
نتيجة انعدام الكفاءة و�سوء الإدارة[.

وبعد اأن ا�ستنفدنا كل الو�سائل لنْقل م�ساعر خيبتنا   

امل�ساكل  تتكاثر  فيما  عاجزين  جنل�س  اإذ  واإحباطنا 

والتهديدات التي جتابه بلدنا، ن�سعر باأ�سف �سديد اإذ نقول 

باأّن كتابة هذه املذّكرة قد تكون فر�ستنا الأخرية لننا�سدك 

املمنهج  النزوع  جذريًا   
ّ

تغري لكي  مبا�رشة  التدّخل 

�سلطة  �سمن  عملنا  يجعل  ما  وهو  ني، 
ّ
العراقي لتجاوز 

م�ساعر  اأنقل  اأن  حاولت  ]واإذ  نافاًل.  املوقتة  التحالف 

خيبتي واإحباطي اإذ جنل�س عاجزين فيما ترتاكم املخاطر 

وامل�ساكل التي جتابه بلدنا، وهي م�ساعر ي�ساركني فيها 

عديد من اأع�ساء املجل�س، اإْن جاز يل القول، فاإّننا ننزلق 

اآمالنا  اإل تنفيذ  ال�ساعني  ب�رشعة من موقع الدميقراطيني 

باإعادة اإعمار بلدنا اإل متعاونني مع قوة احتالل. لذا اأ�سعر 

بالتدّخل  اأنا�سدك  واأن  ا�ستقالتي  اأقّدم  اإذ  عميق  بحزن 

ال�سخ�سي املبا�رش لإحداث تغيري جذرّي[.

اال�صتقالة يف ال�صحافة

العراق،  غادرُت  اإن  ما  كندا!  يف  اأّوًل  القنبلة  انفجرت 

جريدة  مرا�سلي  كبرية  اإنكل�س،  بكاتي  اّت�سلت  حتى 

يف  وا�سنطن  يف  كنت  منذ  الكندية.  ميل«  اآند  »غلوب 

الطور التاأ�سي�سي للمجل�س، كانت كاتي، التي ل اأعرف 

فت على مواقفي، تّت�سل 
ّ
لت اإل ا�سمي وتعر كيف تو�سّ

ًا 
ّ
معني ما يجري، فقد كنت  لتتابع  �سبه يومي  ب�سكل  بي 

عن  خمتلف  منظور  من  والتحليالت  الوقائع  باإي�سال 

تبلور  الذي  الثقة   
ّ
جو وبحكم  اجلدد.  املحافظني  منظور 

من  تعرف  ما  على  الأخرى  هي  تْطلعني  �سارت  بيننا، 

الر�سالة. كنت منهكًا، فطلبت  اأو�سلت لها ن�س  اأخبار. 

دة مقالها اإذ لي�س بو�سعي احلديث 
ّ
منها اأن تر�سل يل م�سو

ًل. واأّكدت على �رشورة اأن ت�سري يف البدء اإل 
ّ
معها مطو

اأنها ح�سلت على ن�ّس الر�سالة من »م�سادر يف داخل 

�سلطة التحالف املوّقتة« ولي�س مّني.

مقالها.  دة 
ّ
م�سو اأقوا�س مالحظاتي على  بني  و�سعت   

ف القارئ على ال�رشاط امل�ستقيم الذي 
ّ
اأوردها هنا ليتعر

معار�س  دور  لعب  تريد  كنت  اإن  عليه  ال�سري  ينبغي 

ات 
ّ
مطب يف  الوقوع  م�سيدة  نف�سه  الوقت  يف  متجّنبًا 

ق خ�سومك اإل اإيقاعك بها.
ّ
قانونية يت�سو

جاء العنوان: وعود خمروقة

اآند  »غلوب  ن�رشْتها  التي  ا�ستقالتي  ر�سالة  اأقتطف من 

اإذ  اأقّدم لكم الإ�ستقالة بحزن �سديد. لكّنني  ميل«: »... 

مرتاح.  ب�سمري  العراق  مغادرة  بو�سعي  ف�سيكون  اأفعل، 

وباستثناء بعض النقاشات الفردية غير الرسمية مع عدد منا، لم 
ُيطلب من أي عضو من أعضاء المجلس إبداء الرأي في قضايا 
كبرى مثل كيفية السير بدقة في عملية اقتالع البعث، أو حل 

الجيش وإنشاء جيش جديد، أو حل أجهزة األمن وإقامة أجهزة 
بديلة، أو آليات دفع الرواتب وحصص التقاعد واإلجراءات 

الملحة إليجاد وظائف وتقليص البطالة.
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ولو بقيت اأكرث من ذلك، ملا كان بو�سعي قول ذلك. لقد 

خ�سيت من اأّن دوري يف جمل�س اإعادة الإعمار، الذي 

دميقراطية،  بطريقة  حلفاء  مع  عماًل  البدء  يف  رته 
ّ
ت�سو

اأّنني  ومع  الحتالل.  مع  املتواطئ  دور  اإل  ينزلق  اأخذ 

اأّول من قّدم ا�ستقالته والوحيد حتى الآن مالحظة مني: 

كاتي، الرجاء الإ�سارة اإل اأّن هناك نحو ع�رشين ع�سوًا 

رمّبا يفكرون، بدل تعبري »يفّكرون« بنف�س الطريقة.

اأخرق،  �سياغتي  اأ�سلوب  اأن  اأعرف  اأخرى:  مالحظة   

من  ويعفيهم  يعفيني  »رمّبا«  عبارة  ا�ستخدام  لكّن 

م�سوؤولية اإعالن عدم تاأييدهم ملا اأقول. لقد �سعرت باأنني 

فلن  ذلك،  من  اأكرث  بقيت  ولو  معتقداتي.  على  اأ�ساوم 

اأكون هناك اإّل لك�سب راتب �سخم. اأ�سيفي رجاًء »ونقال 

عن م�سادر من خارج املجل�س« مع اأّن اأع�ساء املجل�س 

كانوا جاهزين لالنتقال اإل بغداد حتى قبل �سقوط نظام 

�سّدام ح�سني، فقد تعّمد اللواء جاي غارنر، حاكم العراق 

ال�سابق، اإبقاءهم يتعّفنون يف وا�سنطن ويف الكويت.

)متابعة ر�سالة ال�ستقالة(. كان فهمي لوظيفة املجل�س   

التحالف  �سلطة  مع  يعمل  ج�سمًا  يكون  اأن  على  قائمًا 

بل  كوزراء،  ل  الوزارات،  اإدارة  يف  للم�ساهمة  املوّقتة 

كم�ست�سارين. كان هدفنا اإعادة بناء البنية التحتية املدّمرة: 

واإي�سالها  الطرق  املياه،  �سبكات  امل�ست�سفيات،  الكهرباء، 

اإل ما كانت عليه قبل احلرب على الأقّل بحيث تتمّكن 

حكومة انتقالية من ت�سّلم ال�سلطة. عدت اإل العراق مدركًا 

اأّننا بلد مهزوم مثل اأملانيا عام ١٩٤٥، م�ستعّدًا للعمل مع 

لكّن  امل�ستنقع.  هذا  من  بلدي  لإخراج  املتحدة  الوليات 

الوليات املتحدة مل ت�سمح لنا بالقيام بهذا الدور.

ة 
ّ
علني لي�ست  ا�ستقالتي  ر�سالة  جديد:  من  كاتي   

وكما  التالية:  بال�سيغة  �سعيها  اإذن  الأ�سباب.  لنف�س 

يبدو[  ]فقط  يبدو  باأنه  عنه،  بو�ست«  »الوا�سنطن  نقلت 

الإكثار  الدور.  بهذا  العراقيني  بقيام  مهتّمني  لي�سوا  اأّنهم 

بة بالن�س. مثاًل، 
ّ
من النقل احلريف للر�سالة يعني اأنها م�رش

اأ�سار مرا�سلون اإل اأن اأع�ساء املجل�س لديهم مكتب فخم 

لكّنهم يق�سون وقتهم يف تبادل الإمييالت.

»مل اأرد اأن اأكون متواطئًا«

�سّدام.  ل�سقوط  كبري  بارتياح  ني 
ّ
العراقي معظم  �سعر  لقد 

لكّن الأمريكان جاوؤوا متعجرفني. ومن املحزن، واأظّن اأّن 

الفر�سة �ساعت على العراقيني والأمريكان، اأن العراقيني 

ل يرون الآن غري الوجه الع�سكري لالأمريكان.

يعرف  ول  تاّمة،  �سبه  فو�سى  يف  اليوم  العراق  اإّن   

اأحد ما الذي يجري. ل اأحتّدث هنا عن النظام ال�سيا�سي 

املثايل، فاأ�سئلة النا�س تدور حول الأمن والكهرباء. لي�س 

اإعادة  حتى  اأحد  لي�ستطيع  ملاذا  يفهموا  اأن  بو�سعهم 

ة عظمى بو�سعها ح�سد 
ّ
الكهرباء. اإنهم لي�سّدقون اأّن قو

الكهرباء.  اإعادة  ت�ستطيع  ل  الع�سكرية  القدرة  هذه  كّل 

بل، وما هو اأ�سواأ من ذلك، فاإّن النا�س يقارنون بني كفاءة 

بعد حرب ١٩٩١ وبني عجز  الكهرباء  اإعادة  �سّدام يف 

الوليات املتحدة!

يت�ساءل  املوؤامرة.  نظريات  من  لحت�سى  اأنواع  ثّمة   

باإعادة  ترغب  ل  املتحدة  الوليات  كانت  اإن  النا�س 

جمل�سا  الآن  برمير  ال�سيد  �سّكل  لقد  مثال...  الكهرباء 

والأكراد  ال�سّنة  مع  يجل�سون  �سيعة  ّثمة  للحكم. 

والرتكمان والأ�سوريني، لكّنني اأخ�سى اأن يكون اأع�ساء 

الأكراد، ل قاعدة �سعبية وا�سعة  با�ستثناء  هذا املجل�س، 

على  اأحدهم  حتري�س  عو�س  ينجحوا،  ولكي  لهم... 

الآخر، عليهم اتخاذ موقف موّحد يقول لل�سيد برمير »هذا 

ما يريده العراقيون« فالرجاء اإبالغ هذا املوقف لوا�سنطن. 

نحتاج  حني  م�سورتكم  و�سنطلب  كاملة  �سلطة  اأعطونا 

اإليها... اآمل اأن ياأتي اليوم الذي اأ�ستطيع فيه العودة اإل 

العراق. اأنا م�ستاق له منذ الآن«.

تبعات ونتائج

يف اليوم التايل نقلت »الغارديان الربيطانية« ن�س املقال، 

اأن  اأرد  مل  اإل:  العنوان  ة 
ّ

مغري بارز،  موقع  يف  ون�رشته 

ن�رشه  وال�سحف  املواقع  اأعادت ع�رشات  متواطئًا.  اأكون 

وترجمته فيما بعد.

مل مت�س اأّيام حتى ات�سل بي ُمعّدا برناجمني يف هيئة   

الإذاعة الربيطانية. الربنامج الأول هو Hard Talk ال�سهري 

الذي يبلغ متو�سط م�ساهديه خم�سة ع�رش مليونًا، والآخر 

 ا�سمه »الختيار« يبّث خم�س ع�رشة حلقة �سنويًا 
ّ
اإذاعي

ت بتجربة ا�سطرتها اإل 
ّ
يختار يف كل منها �سخ�سية مر

اّتخاذ موقف �سعب. يف الأول ُتثار اأ�سئلة متحّدية تتناول 

جتربتك وتقييمك لتلك التجربة واآراءك يف الو�سع القائم 

وتقديرك ملا �ستوؤول اإليه الأمور. اأّما الربنامج الثاين الأقل 

لقد شعر معظم العراقيين بارتياح كبير لسقوط صــــــــــــــدّام.
أظنّ أنّ الفرصة ضاعت على العراقيين واألميركان، أن العراقيين 
ال يرون اآلن غير الوجه العسكري لألميـــــــــــــــــــــــــــــركان.
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الربنامج  معّد  مني  طلب  اإيّل.  الأحّب  فكان  جماهريية 

احلديث عن خياري ال�سعب بال�ستقالة من جمل�س اإعادة 

الإعمار، قلت له: هل تريد اإعداد حلقة تتعّلق حقًا بخيار 

ال�ستقالة،  قرار  اّتخذت  اتخاذه؟  اإل  ا�سطررت  �سعب 

الربنامج  ليكن  مرتاح.  ب�سمري  بالفعل،  �سعبًا  كان  الذي 

اأ�سعبها،  يكن  مل  اإن  القرارات،  اأ�سعب  من  واحد  حول 

مب�ساعب  مليئة  حياة  وهي  حياتي  طوال  اّتخذتها  التي 

وحتّديات مل اأخرتها. ليكن مو�سوع الربنامج: كيف اّتخذ 

اإن�سان تقدمي وَقَف �سّد احلرب واإدارة بو�س، التي و�سفها 

احلديث،  اأمريكا  تاريخ  يف  ة 
ّ
ومييني عدوانية  الأكرث  باأنها 

 التعامل معها؟
َ
قرار

هل اأخطاأت اأم ال؟

يقال اإن الربنامج ك�سب عددًا كبريًا من امل�ستمعني. واأقول 

الزمان،  من  عقٌد  ذلك  كل  على  م�سى  وقد  �سدق،  بكل 

يكن  مل  توك«  »هارد  برنامج  ملقابلتي يف  م�ساهد   
ّ
اأهم اإن 

ولهيئة  يل  اأر�سلوا  الذين  الغربيون  واملتابعون  ال�سا�سة 

التباهي(  اأريد  ل  )مئات؟  ع�رشات  الربيطانية  الإذاعة 

الر�سائل، بل ذلك العراقي الثالثيني الذي ل اأعرف اإ�سمه.

يف  اأت�سّوق  كنت  �سهرين  بعد  بغداد  اإل  عدت  حني   

تاأّملني  اجلامعة.  حي  يف  ال�رشقي«  »املطبخ  �سوبرماركت 

ظهر  الذي  ع�سام  دكتور  »اأنت  هتف:   
ّ
ثم جيّدًا،  الرجل 

يف هارد توك. لقد رفعَت راأ�سنا«. تدمع عيناي حّتى واأنا 

اأكتب هذا بعد عقد كامل. �سعرت حينذاك باأن »تعاملي مع 

اأّنني مل اأخطئ  الحتالل« كان �رشوريًا بالفعل، وتاأكدت 

بالغ يف  حني »تعاملت«. ن�سيت ردود فعل كثرية، بع�سها 

 
ّ
حي رجَل  لكّن  ال�سباب،  كال  منها  واأكرث  املديح  كيل 

اجلامعة هّز م�ساعري.

علي   
ّ
العاطفي تاأثريها  يكن  اأخرى مل  وثّمة حالت   

اأقّل منه.

اأن  قبل  واأنا،  وئام  اأمامنا،  الفراغ  من  �ساعات  ب�سع    

ندوة  يف  �ساهمت  اأن  بعد  لندن  من  الطائرة  موعد  يحّل 

 .Chatham House نّظمها املعهد امللكي للدرا�سات الدولية

رنا الت�سّكع يف املحالت القريبة من الفندق ودخلنا اإل 
ّ
قر

متجر لبيع الألب�سة الرجالية. مل يكن يف ذهني �رشاء �سئ، 

املتجر  �ساحب  جاء  البدلت.  من  �سّف  اأمام  وقفنا  لكّننا 

�ساهد  اإّنه  قال  تعجبني.  التي  البدلة  اإهدائي  على  م�رّشًا 

لقائي يف ن�رشة اأخبار العا�رشة يف القناة الثانية لـ»بي بي 

ر العبارة ذاتها: »لقد رفعت راأ�سنا«. 
ّ
�سي« ليلة اأم�س، وكر

اأ�سّد  العبارة  وْقع  كان  البدلة!(.  اآخذ  مل  القارئ!  )ليطمئن 

ة. فاآي�ستي، الذي كنت واثقًا من كردّيته ب�سبب 
ّ
اأثرًا هذه املر

ال�سم الذي يعني ال�سالم بالكردية، كان يهودّيًا عراقيًا.

التي  املحنة  باأمانٍة  و�سفت  »الختيار«،  برنامج  يف   

لت اأ�سدقائي ومعاريف العراقيني والعرب 
ّ
مررت بها. تخي

على  �سُتهم 
ّ
حر الذين  اجلامعة  يف  تالميذي  والأجانب، 

اء مقالتي ودرا�ساتي، 
ّ
النزول يف مظاهرات �سّد احلرب، قر

خنت  اأيّن  �سيظّنون  هل  خذلتهم؟  اأيّن  �سيعتقدون  هل 

اأن�سى  لن  الأمر.  ح�سمت  اإذ  �سعوري  و�سفت  مبادئي؟ 

راأي زوجتي وئام وابني �سالر، وكان عمره ثمانية ع�رشة 

عام فقط: »احلرب والإحتالل اآتيان �سواء �سئت اأم اأبيت. 

اأو القادر على اإطفائها. بو�سعك  اإ�سعالها  ر 
ّ
ول�سَت من قر

اجللو�س اأمام �سا�سات التلفزيون والتفرج على الـ»�سي اإن 

كان  مهما  دور  لعب  بو�سعَك  لكن  الأمريكان،  ولْعن  اإن« 

ب�سيطًا«. وهكذا كان. وعدتهما ووعدت نف�سي باأن اأعرتف 

بخطئي ب�سجاعة اإن اأح�س�ست بذلك. وخّططُت �سلفًا لأن 

اأعود واأكتب مقاًل يف �سحيفة »احلياة« ل اأزال اأذكر العنوان 

الأ�سباب«.  »اأخطاأت، وهذه هي  له:  �ساأختاره  الذي كنت 

لكّنني، وبكل �سدق، ل اأ�سعر اأنني اأخطاأت. اأ�سعر اأنه كان 

اأن   ،
ّ
الوطني العمل  املنخرطني يف  العراقيني  اأق�سد  علينا، 

نحاول فعل �سيء واأن نكون �سهودًا من الداخل على ما 

اأتيحت الفر�سة  اإن  يجري، واأن ننقل احلقيقة اإل العامل، 

املتغطر�س من  اجلمع  لهذا  لنقْل  الأحوال،  اأ�سواأ  لنا. ويف 

اإننا   القنوات التلفزيونية وال�سحف العاملية، 
ّ
اأهم مرا�سلي 

نْقل  بو�سعنا  واإّن  منهم،  اأكرث  بلدنا  يف  يجري  ما  نعرف 

�سورة اأكرث �سدقًا ممّا ي�سعر به النا�س وما يعي�سونه.

�سعبًا  املجل�س  جمموعة  اإل  الن�سمام  قرار  كان  اإذا   

عددًا  ر�سحت  لأّنني  بال�سعادة  اأ�سعر  اأيّن  مع  يل،  بالن�سبة 

من الكفاءات الوطنّية لالن�سمام اإليه وجنحت يف ذلك، فقد 

كان قرار الإ�ستقالة �سعبًا هو الآخر. ولعّل و�سفي ال�سابق 

التحالف  �سلطة  يلقي �سوءًا على عامل  القرار  ذلك  لتبلور 

املوّقت وعلى الكيفية التي تعاملت جهات عراقية خمتلفة 

معها، وبالتايل على مواقف من ا�ست�رشتهم ب�ساأن ال�ستقالة.

إذا كان قرار االنضمام إلى مجموعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
المجلس صعبًا بالنسبة لي، مع أني أشعــــــــــــــــــــــــــــــــر 
بالسعادة ألننـي رشحت عددًا من الكفاءات الوطنيــة لالنضمام 
إليه ونجحت في ذلك، فقد كان قرار اإلستقالة صعبًا هو اآلخر.



 بني التارخي واالستكانة للقدر
 أزمات العرب واستعماء العقل

عزيز العظمة

 اإلسالم السيايس والثورات العربية
�سالمة كيلة
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مؤرخ وأستاذ جامعي 
وكاتب. من أعماله 
»العلمانية من منظور 
خمتلف« )1993( 
»قسطنطني زريق: 
عريب للقرن العرشين« 
)2003( صدر له أخريًا 
باإلنكلزيية( »نشوء 
اإلسالم يف العهد 
العتيق المتأخر: الله 
وشعبه« )2014(.

عزيز العظمة

بني التارخي واالستكانة للقدر
أزمات العرب واستعماء العقل

وقّلة  التاأّزم  من  عاّمة  حالة  اإل  بالإ�سارة  البتداء  اأوّد 

ا�ستثناء  لنا  كان  )اإن  والتفهم  الر�سد  جمال  يف  احليلة 

لالأزمات  م�سارع  تاأّزم  هو  واملمانعة(.  املوؤامرة  فذلكة 

متعّددة امل�ستويات واملوا�سيع التي جتتاح العامل العربي 

ويف  الوتائر  يف  نة 
ّ
بي تفاوتات  مع  و»مغربًا«،  م�رشقًا 

م�ستويات العنف املعلن واملختزن امل�سمر معًا. ويتجّلى 

ما  بتوّقع  ترتبط  منهما  الأول  التاأزم يف حمطتني،  هذا 

اليوم،  حا�ساًل  زال  وما  املا�سية  ال�سنوات  يف  ح�سل 

 
ّ
والثانية بت�سور وحتليل ومتّثل ما ح�سل وما هو م�ستمر

يف امل�رشق ــ يف الهالل اخل�سيب حتديدًا ــ اإل اليوم، 

اأزمة  العاّمة  َلة  املُح�سّ تبدو  لال�ستمرار:  مر�ّسح  هو  وما 

نة 
ّ
البي التمايزات  رغم  جمتمعة،  ة 

ّ
العربي الدول  تطاول 

يف اأو�ساعها. ولي�س متاحًا لنا تعميم الو�سع ال�سوري، 

جمموع  على  اليمني،  اأو  الليبي،  اأو  اللبناين،  العراقي، 

بالغة  تبدو  التي  الأو�ساع  اأّن هذه  اإّل  العربية.  ال�ساحة 

روافد  من  تنهل  ــ  احلّدة  بالغة  لأّنها  ــ  اخل�سو�سية 

تتواجد  ة 
ّ
وثقافي واإيديولوجية  واجتماعية  اقت�سادية 

اأف�سل  من  ولعّل  العربي  العامل  امتداد  على  عنا�رشها 

من  ًا 
ّ
ن�سبي جدًا  كبرية  اأعداد  تواجد  ذلك  على  الأمثلة 

التوان�سة يف داع�س.

الواقع واملحال يف �صورية

اإّن ما  ر. 
ّ
الت�سو التوّقع وا�ستع�ساء  اأزمة  املحّطة الأول 

ي�سّكل جملة  اخل�سو�س  وجه  على  �سورية  حدث يف 

وكاأّننا  الت�سور،  على  ة 
ّ
ع�سي كانت  التي  الأمور  من 

ن�سهد فيها انقالب املحال اإل اأمر واقع. ويف تقديري، 

اإل عدم كفاية  اأن ن�سيف  املجال  يتعنّي علينا يف هذا 

الأمر،  لهذا  مراقبتنا  و�سمت  التي  واملالحظة  ه 
ّ
التنب

اآياًل  اآخر  تقريبًا، عن�رشًا  ا�ستثناء  مراقبتنا جميعًا دون 

نة 
ّ
عن ا�ستفظاع ما اأف�سح عنه هذا الو�سع من مظاهر بي

ولإرادة  التاريخي  للنكو�س  بل  فقط،  للتخّلف  لي�س 

لي�س  ة 
ّ
والهمجي الوح�سية  من  بقدر  ممتزجًا  النكو�س، 

ذوو الألباب على العموم متاأكدين اأنه و�سل اإل منتهاه 

ة نرى اأنها �ساهمت 
ّ
ــ كل ذلك موؤديًا اإل روؤية كابو�سي

زال  وما  دَهمنا  ما  على  التعليق  اجتاهني يف  تغذية  يف 

مع  ح�سل  مما  بالله  ذ 
ّ
التعو يف  ال�ستكثار  يْدهمنا: 

ي والندب من جهة، ومن جهة ثانية ، ال�ستكانة 
ّ
التاأ�س

�سو�سيولوجية  �سياغة  اإل  باللتجاء  التحليل  اإل 

للق�ساء والقدر.

يف  ماألوف  �ساأن  والقدر  الق�ساء  على  الإحالة  اإّن   

ة 
ّ
للحتمي ر 

ّ
ت�سو من  والإن�سانية  الجتماعية  العلوم 

ة 
ّ
الثقافية والرتكاز على ثوابت يف الطبائع الإثنولوجي

الفكر  يف  ال�سيوع  بالغة  رات 
ّ
ت�سو وهي  للجماعات، 

العقدين الأخريين موقعًا مهيمنا  العربي، واتخذت يف 

بدونه  اأو  وعي  عن  ــ  بذلك  موؤازرة  العربي،  الفكر  يف 

ة 
ّ
الديني الهيئات  بيننا  تن�رشها  التي  رات 

ّ
الت�سو ــ 

اإل  الذهاب  ذلك  راأ�س  وعلى  ة. 
ّ
الأ�سولي واجلماعات 

اأّن لدينا ــ اأو لدى امل�سلمني بيننا ــ نوازع طبيعية نحو 

ة، واأّن الإ�سالم بالولدة يفيد الإ�سالم بال�سيا�سة 
ّ
الأ�سولي

�رشورة، واأّن داع�س نزوع متوّطن يف خبايا قلوبنا.

الأجهزة  خوا�س  اإحدى  مع  الو�سع  هذا  يت�سافر   

على  ارتكازها  وهي  األ  ة، 
ّ
الجتماعي للعلوم  ة 

ّ
املفهومي

ْننُي، وغياب 
َ
مفاهيم تتناول الثبات والبناء والتهيكل والَتب

جمالت  على  والنهيار  والتهّتك  التفّكك  اأو�ساع 

اأو�ساع  ا�ستيعاب  على  املقدرة  عن  ف�ساًل  راتها، 
ّ
ت�سو

الذي   catastrophic collapse الكارثي  والتهتك  النهيار 

حلَّ يف �سورية اليوم. وتزداد الروؤية ا�سطرابًا واختالًل اإذا 

ة 
ّ
رات ال�سيا�سي

ّ
ة، والت�سو

ّ
ا�ستذكرنا اأّن العلوم الجتماعي
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الفعل:  من  الالر�سمية  باملجالت  ملّمة  لي�ست  اأي�سًا: 

ال�سيا�سية  احلركات  الف�ساد،  املافيوّية،  الق�سادّيات 

 ،non-state actors الدولة  عن  املتمايزة  الع�سكرّية 

وغريها  ة، 
ّ
الفرتا�سي ة 

ّ
واملالي امل�رشفية  التعامالت 

د 
ّ
جمر وكاأّنها  الأمور  هذه  مع  التعامل  يجري  الكثري. 

انحرافات عن ال�سوّية، دون التمّكن منها والقدرة على 

اعتبارها على اأنها عنا�رش بنيوية يف هياكل قيد الن�ساأة 

اأو قيد التفكك، بغ�ّس النظر عن الب�ساعة وعن الزدراء 

التي  ة 
ّ
بالأحكام الأخالقي النطق  لالنحراف والإجرام و 

تبدو للبع�س لزمة. 

الإملام  على  املقدرة  الأمر  هذا  من  التمّكن  ي�ستلزم   

ة بني املراكز والأطراف، 
ّ
املبا�رش واملق�سود بالعالقة الفعلي

وال�سورة التي جرت عليها اإعادة ترتيب هذه العالقة يف 

بلد مثل �سورية، وعلى كل م�ستويات ال�سيا�سة واملجتمع 

فاعليات  فهم  به  ميكن  الذي  والنحو  والقانون،  والثقافة 

تتيح  التي  القت�سادية  ات 
ّ
والدينامي داع�س  مثل  حركة 

ع�سكرّية  مماثلة،  حركات  مع  باملقارنة  الن�ساط  لها 

)جي�س  اأي�سًا  ة 
ّ
ديني الأحيان  بع�س  ويف  بل  ة 

ّ
و�سيا�سي

الدولة وقادرة على  مثاًل( متمايزة عن  اأوغندا  الرب يف 

نظائر  من  وا�سعة:  ة 
ّ
جغرافي م�ساحات  على  ال�سيطرة 

الكونغو،  يف  التعدين  ملي�سيات  املجال  هذا  يف  داع�س 

جي�س  واملك�سيك،  كولومبيا  يف  املخّدرات  ملي�سيات 

مقارنة  تتيح  اآ�سيا.  �رشق  جنوب  يف  الذهبي  املثّلث 

ات 
ّ
وكلي الأعمال  رجال  لدى  ُيدعى  مبا  الإملام  كهذه 

ل اإل عن�رش من  اإدارة الأعمال Business Model والتو�سّ

عنا�رش فهم ما هو حا�سل يف �سوء �سمور وانح�سار دور 

الدولة يف العامل النيولربايل.

العالقة بني املجتمع وال�صلطة والدين

�ساأترك هذا ال�ستطراد املوجز ال�رشوري جانبًا، واأعود 

اإل لّب املو�سوع الذي اأتناول، اإل الثانية من املحّطتني، 

وهو حماولة تفّهم العالقة بني املجتمع وال�سلطة والدين 

اأ�رشت  العربي.  العامل  الواحد والع�رشين يف  القرن  يف 

النفور  ت�سافر  عن  متاأتٍّ  الفهم  يف  تاأّزم  اإل  باإيجاز 

ة للعلوم 
ّ
وال�سدمة من جهة، وق�سور الأجهزة املفهومي

ة من جهة اأخرى.
ّ
ة والإن�ساني

ّ
الجتماعي

وجه  على  عليه  والرتكيز  اإليه  النتقال  اأوّد  ما   

يته 
ّ
باخت�سار و�سم اإليه  اأ�رشت  �ساأن  الآن، هو  التحديد 

نظرة  اإل  الإيديولوجي  وامليل  القَدر  اإل  ال�ستكانة 

ة اإل التاريخ، ترى فيه م�سارات جلماعات 
ّ
جربّية حتمي

ة. يطلق على هذه الوحدة 
ّ
قائمة على اأطباع و�سجايا قار

ة يف العامل الدارويني ــ الجتماعي احلا�سن 
ّ
الإثنولوجي

الإ�سالمي«.  »املجتمع  ت�سمية  واأخواته  املفهوم  لهذا 

التعليقات  يف  ماألوفًا  اأ�سبح  �ساأن  لهو  الأمر  هذا  واأّن 

عة بالأفكار املُ�سبقة والقوالب اجلامدة  والتحليالت املر�سّ

ف مع التبّجح 
ّ
ة والتطر

ّ
حول الإ�سالم والعرب والأ�سولي

ـ نتيجة التكرار  ة، وهو الأمر املف�سيـ 
ّ
باحلياد واملو�سوعي

ات الكاذبة حول تلك 
ّ
ــ اإل تر�سيخ العديد من اليقيني

الق�سايا. واإنني اأرى اأّن تاأّزم النظر والتفّكر يف حا�رش 

وم�ستقبل العالقة بني املجتمع وال�سلطة والدين، ي�سّكل 

لغة  وانت�سار  ر 
ّ
وتطو ن�سوء  اأمام  املركزّية  العوائق  اأحد 

جديدة للتعامل مع وقائع جديدة، وهو يكمن يف الركون 

الك�سول واملرتّهل اإل النظرة امل�ست�سهلة والعجول التي 

نحو  على  الب�رشّي  التاريخ  ويف  العرب  حا�رش  ترى 

الإثنولوجي  القدر  هي  خارقة  ة 
ّ
قو للعبة  اأ�سريًا   

ّ
اأعم

ري، 
ّ
والت�سو املفهومي  ال�سياق  عني  ويف  ــ  للم�سلمني 

ف طائفيًا.
َّ
القدر الإثنولوجي الذي يَعر

ة 
ّ
حتتي وبنية   

ّ
عاملي نظام  يع�سدها  نظرة  هذه  اإّن   

بنظرّية  يعرف  ما  اأي  العامل،  امتداد  على  لالنت�سار 

يف  امل�سلمني  اإعفاء  تفيد  التي  الإ�سالمي  ال�ستثناء 

الجتماعي  والفعل  التاريخ  حتكم  التي  ال�رشوط 

�سّلم  يف  وا�ستثناءهم  العموم،  على  الب�رشي  واجلن�س 

، فاإن �سري اإل الإقرار ــ على العك�س من ذلك 
ّ
الرقي

�سّنة  ل 
ّ
التحو واأّن  ل، 

ّ
للتحو قابلة  املجتمعات  باأّن  ــ 

اأّن هذا ل  التاريخ وفحواه ومعناه، جندهم يذهبون اإل 

النظرة،  واأ�سحاب هذه  ين�سحب على من يحلو لأهل 

ًا، على 
ّ
ًا بل واأكادميي

ّ
وهم قد اأ�سحوا اأكرثّية مهيمنة ثقافي

ودمغهم  الإ�سالم  ب�سمة  وو�سمهم  بامل�سلمني  ت�سميتهم 

باإ�سارته. اإّن العالقة الفارقة لهذه الدمغة اإّنا هي الذهاب 

اإل اأّن م�ستقبل هوؤلء ل ميكن اأن يكون اإّل ا�ستعادتهم 

قدرهم  واأّن  املا�سي،  هذا  اأ�رشى  وبقاءهم  ملا�سيهم، 

تبنّي  اأن  بعد  هذا  الإ�سالمية،  النظم  اإّل  هو  ما  بالتايل 

 
ّ
التاريخي املكبوت  وانك�ساف  احلديث  تاريخهم  زيف 

ون�سف  قرن  بعد  العيان  اإل  ظهوره  و   
ّ
الإثنولوجي

القرن من خمادعة الذات، ويف وقت اآَن فيه اأوان اإعادة 

الندماج يف احل�سارة الإ�سالمية متمايزًة عن احل�سارة 

الطائفية  حول  الكالم  يف  وجند  التباين.  متايز  الغربية 

خطابًا م�سارعًا لهذا.

التكرار  اأنها يف هذا  اإّل  ممّلة و�ساذجة،   
ٌ
اأفكار تلك   

وعلى تلك الب�ساطة وال�سذاجة، حتمل كل ال�سمات التي 
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ئها لت�سدر جمالت �سعبوية عامية ك�سولة، ولت�سبح 
ّ
تهي

ال�سيا�سات  ت�ستمّد، كما �سرنى، دعمًا من  كلي�سيهات 

املعومل  الثقايف  والنظام  ًا، 
ّ
عربي املحافظة  ة 

ّ
الثقافي

ن يف الهيئات الدولية واملنّظمات غري احلكومية 
ّ
واملت�سم

احل�سارية  والغزارة  اخل�سو�سية  مديح  على  القائمة 

الإ�سالمية  ة 
ّ
ال�سيا�سي واحلركات  الثقايف،  والعفاف 

ح�سارة  با�ستمرار  القول  على  يرتتب  اأخرى.  بعبارة 

ة ل وجود فعليًا 
ّ
اإ�سالمية ــ وهي يف الواقع ذكرى ُكتبي

هذه  ة: 
ّ
الروماني اأو  ة 

ّ
البابلي اأو  ة 

ّ
اليوناني كاحل�سارة  لها، 

ة توطنة لدينا يف الوهم والتمّني يف التباعد 
ّ
ذاكرة كتبي

عن الواقع املتعنّي ويف تباعد قد يقارب اأفق الهلو�سة، 

ة 
ّ
الإ�سالمي احل�سارة  اإل  النظرة  هذه  على  يرتتب  ــ 

، هو ا�ستنتاج لي�س �رشوّيًا بحّد ذاته 
ّ
 �سيا�سي

ٌ
ا�ستنتاج

ة، وهو اأّن 
ّ
ة. ولكن ُي�ستنتج بقدرة �سيا�سي

ّ
�رشورة منطقي

حزب  ا�ستبداد  اأو  قيادة  على  القائم  ال�سيا�سي  النظام 

ما.  لدولة عربية  والطبيعية  املثلى  ال�سيغة   هو 
ّ
اإ�سالمي

ما حما�س�سة  اأنظمة  برجمة  على  الت�سور  ي�رشي عني 

ر �سائر وفاعل يف دوائر املفاو�سات 
ّ
طائفية. وهذا ت�سو

العلنية وال�رشية ويف دوائر �سنع القرار العاملية.

فاإّن  املا�سي،  اأ�رشى  العرب  كان  اإذا  اأّنه  ذلك   

ل 
ّ
ة والجتماعية لهذا املا�سي املتخي

ّ
ال�ستعادة ال�سيا�سي

املختلفة  ات 
ّ
الإمكاني ح�سب  الإ�سالمية  الدولة  هي  اإنا 

الهوى  مفطور على  بالولدة  امل�سلم  اأّن  ذلك  رها، 
ّ
لت�سو

ب. 
ّ
اأو تغر اأو ا�ستلب  ال�سيا�سة، واإّل �سّذ،  الإ�سالمي يف 

العراق  بادية  لداع�س يف  باأّن  القول  ا�ست�سهال  هنا  من 

احلا�سل  حت�سيل  من  ذلك  وكاأّن  حا�سنة  بيئة  و�سورية 

تبّقى  ما  اأّن  اإل  الذهاب  ال�سّح  بداهة:  ي�ستفاد  ومما 

بيئات غري  ي�سّكل  داع�س  دولة  واملوارد يف  الأهل  من 

ممانعة، وبيئات غري ممانعة وانتهازية ومتواطئة يف اأح�سن 

ا�ستغالل  يف  متفاوتة  بدرجات  وم�ساركة  الأحوال، 

ة من نفط واآثار واأتاوات، ف�ساًل عن كون 
ّ
املوارد املحلي

ــ القت�سادية  الع�سكرّية  داع�س كالع�سابات الأخرى، 

دفاع  وجهاز  بيئة  يف  فاعلة  منظمة  كبري،  عمل  رب  ــ 

 يف مواجهة مفردات الكثري منها األيف. ومن 
ّ
اإيديولوجي

اأكيد  ولكّنه  التف�سيل  مبهم  ر 
ّ
ت�سو انت�سار  اأي�سَا  هنا 

يف  �رشورة  بالإ�سالم  الدميقراطية  اقرتان  حول  الأثر 

ة 
ّ
جمتمعاتنا، والعتقاد باأّن الكالم حول ال�سعوب العربي

هو يف الوجه الأ�سا�سي من وجوهه كالم حول الإ�سالم.

اأخواتها  من  كثرية  ومقالت  املقالت  هذه  اأّن  عندي   

ة، 
ّ
و�سطحي ة 

ّ
انطباعي مقالت  فقط  لي�ست  بها  واملتعّلقات 

واعتبارها  انت�سارها  �سعة  كانت  مقالت  فقط  هي  ول 

جديدًا  تطّورًا  امل�سرتك  احل�س  ات 
ّ
بديهي من  اأنها  على 

طارئًا على ال�ساحة العربية منذ ما ل يزيد على ربع قرن. 

ة. 
ّ
مبو�سوعي املجتمع  حقائق  تتناول  تقريرات  لي�ست  اإّنها 

املجتمع  نتيجة حتّولت طراأت على عالقة  بالأحرى  اإّنها 

ة 
ّ
و�سيا�سي اجتماعية  ات 

ّ
دينامي بفعل  والدين  وال�سلطة 

ة كانت وما زالت نتيجة نظام �سيطرة على احلقيقة 
ّ
وثقافي

ة هي ملن 
ّ
ـ واأذكر باأّن احلقيقة الجتماعية وال�سيا�سي جديدـ 

كانت له اأو اآلت اإليه �سلطة القول و�سلطة ال�سيطرة على 

�سبل وجمالت انت�سار وتداول اخلطاب يف املجال العام ــ 

ة للخطاب 
ّ
نى التحتي

ُ
واأعني بالتحديد و�سائل الإعالم والب

مع  ة 
ّ
العربي الدول  وتواطوؤ خطابات  والظالمي  النكو�سي 

ة. ذلك ما يجعل الكالم 
ّ
ة الديني

ّ
خطابات اجلهات ال�سيا�سي

حول املا�سي القريب يكت�سي حّلّة اليوم و�سورته.

االأ�صلمة واإعادة �صياغة الدين

ة 
ّ
املو�سوعي ابتغيت  اإن  الكالم،  مناط  اأّن  معنى ذلك هو 

الإ�سالم.  ولي�س  م�ستجّدة  ب�سيغة  الأ�سلمة  هو  والدّقة، 

ومقنعة  دقيقة  رات 
ّ
ت�سو وتو�سيف  ر�سم  لنا  كان  واإن 

يف  العربي  العامل  يف  واملجتمع  بال�سلطة  الدين  لعالقة 

املو�سوع  اإعادة  علينا  يتعنّي  والع�رشين،  الواحد  القرن 

من  الهبوط  من  بدًل  بالأر�س  والبتداء  �سوّيته،  اإل 

وْهم  من  بدًل  ل 
ّ
التحو حقائق  من  والنطالق  ال�سماء، 

يف  املنهج  هذا  على  ال�ستقرار  لنا  كان  واإن  الثبات. 

التناول، ف�سيتبّدى لنا حتمًا اأّن الراأي ال�سائد والذاهب 

 �سهد يف العقود الأخرية »عودة« 
ّ
اأّن العامل العربي اإل 

مع   
ّ
التاريخي املكبوت  عن  واإف�ساحًا  الإ�سالم،  اإل 

عبارات رّنانة اأخرى، لهو مقالة واهية، ل توؤّدي وظيفة 

ة يف 
ّ
ة و�سيا�سي

ّ
ة بقدر ما توؤّدي وظيفة اإيديولوجي

ّ
معرفي

نهاية املطاف. تنطبق العتبارات عينها على اللغو الذي 

ما زال م�ستمرًا حتى بعد حكم املر�سد يف م�رش حول 

 
ّ

»الإ�سالم والدميقراطية «، وهو كالم وكاأّنه نظري ملا عرب

عنه كارل مارك�س بـ »اللوغارثم الأ�سفر«: املقاي�سة بني 

إذا كان العرب أسرى الماضي، فإن االستعادة السياسيــــــــــــة 
واالجتماعية لهذا الماضي المتخيل إنما هي الدولــــــــــــــــــة 
اإلسالميـــــــــــــــــــــــة حسب اإلمكانيات المختلفة لتصوّرها.
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املقاي�سة  يجوز  ل  بينهما.  املقاي�سة  جتوز  ل  عن�رشين 

كيان  »الإ�سالم«  باأّن  الفرتا�س  على  تواطاأ  ملن  اإّل 

لب�س،  دون  املعامل  وا�سح  التاريخ  على   
ّ
ع�سي ثابت 

 مقاي�سته مع كل �سيء، على 
ّ
واأّنه املمكن بالتايل اأن تتم

 �سمويّل اأو توتاليتارّي يف جوهره، 
ّ
افرتا�س اأّنه نظام كّلي

العمران ل  اأمر مغاير لطبائع الأحوال يف  بالطبع  وهذا 

ي�ستقيم اإن تناولناه بالنظر ال�سليم. ف�ساًل عن ذلك، فاإّن 

ة 
ّ
ما ح�سل لي�س عودة اإل الدين بعد غياب، فلي�س ثم

غياب الدين ل يف جمتمعاتنا ول يف غريها. الواقع اأّن 

اجلديد هو اإعادة �سياغة الدين ــ اأي تفكيك ال�سلة بينه 

ة، واإعادة �سياغته وكاأنه 
ّ
وبني بع�س املظاهر الجتماعي

ن�ساٌب مغاير للمجتمع ومتمايز عنه، على نحو ي�سّهل 

وال�سيا�سة  املجتمع  اأمور  يف  احلكم  اأنه  على  اعتباره 

ـ وهو جِعل، وهذا لبَّ كل  و�سلوك الأفراد، وبذلك ُيْجَعلـ 

 م�سلمًا كان اأم م�سيحيًا اأم يهوديًا 
ّ
تدّين اأ�سويل �سلفي

اأم بوذيًا ــ نوذجًا لي�س فقط لالقتداء، ولال�ستخدام يف 

تقومي املجتمع، بل ي�سبح بدياًل عن املجتمع وحماربًا له.

 الربط بني جملة من العنا�رش 
ّ
ر حتى يتم

ّ
اأعود واأكر  

الأ�سول  على  التلّهف  اأّن  �سبق:  ما  يف  طرحت  الني 

ة القائمة على افرتا�س 
ّ
ة الثقافي

ّ
واجلذور، والقول باحلتمي

ا�سمه  منقطع  غري  متجان�س   
ّ
تاريخي لكيان  ا�ستمرار 

ة ميكن النظر اإليها جمعًا 
ّ
الإ�سالم، وباأّن املجتمعات العربي

ة يف نهاية املطاف 
ّ
ومنعًا مبنظار الدين، واأّن العّفة الثقافي

ة يحويها 
ّ
القار العربية  ال�سعوب  ة، واأّن طبائع 

ّ
عفة ديني

الإ�سالم، واأّن الإ�سالم الذي ن�سهد اليوم مكبوت جرى 

ة خري ممّثل لل�سعب: 
ّ
الك�سف عنه، واأّن الأحزاب الإ�سالمي

ات 
ّ
 للدينامي

ّ
كل هذا من باب العزوف عن التناول العيني

ة. 
ّ
واملمار�سات الجتماعي

ة فح�سب، ق�سية مفاهيم قا�رشة 
ّ
لكّن الق�سية معرفي  

ة بدًل 
ّ
ة، اأو ق�سية توكيد قائم على النطباعي

ّ
اأو دوغمائي

اعتماد  على  اخلطاب  هذا  يقوم  والتفّكر.  ي  التق�سّ من 

ة يف التاريخ، اأي نظرة ترى اأّن اجلماعات 
ّ
نظرة ع�سواني

الف�سائل  اأّن  كما  وح�ساريًا  ثقافيًا  مربجمة  الب�رشّية 

ة مربجمة غريزيًا، وت�ستخدم جمازات بيولوجية 
ّ
احليواني

والعتالل  والعدوى  كالطهارة  التاريخ  جمال  يف 

من  تلك  وغري  والتلوث  ال�رشطايّن  والتمّدد  والعافية 

الع�سوانية  الرومان�سية  للعقيدة  املفهومية  امل�ستلزمات 

التاريخ  يف  النظرة  هذه  غريبة  لي�ست  التاريخ.  يف 

احلديث لدينا ولدى غرينا، فهي قد طبعت الجتاهات 

حيث  اأوروبا  يف  منها،  املحافظة  خ�سو�سًا  ة، 
ّ
القومي

 
ّ
ال�سيا�سي الفكر  يف  وجه  اأكمل  على  �سياغتها  متّت 

ال�سدارة  لها  كانت  نظرة  وهي  الأملاين،  الرومانتيكي 

الدول  الثانية حني حاولت  العاملية  احلرب  نهاية  حتى 

الإيديولوجية  تركتها  من  التخّل�س  جاهدة  الأوروبية 

ة 
ّ
التي متّثلت يف اأكرث اأ�سكالها حّدة يف الأحزاب القومي

ة 
ّ
والكتائبي ة 

ّ
والفا�سي اأملانيا وغريها،  الجتماعية يف  ــ 

يف اإيطاليا واإ�سبانيا. اأما لدينا، فقد اقرتنت هذه القوالب 

ة حزب البعث لدى اجتاهات كانت 
ّ
الإيديولوجية بقومي

نة، وهي ــ اأي القوالب ــ قد 
ّ
غالبة فيه يف فرتات معي

ًل، 
ّ
ت عندما اقرتنت بالإ�سالم ال�سيا�سي الإخواين اأو

ّ
تقو

واملتمّثل يف »حما�س« وغريها، كما نراها ذات ح�سور 

الإيرايّن ويف  ال�سيا�سي  الإ�سالم  ة يف 
ّ
اأ�سا�سي وفاعلية 

ملحقاته العربية كحزب الله اللبناين. كما متّثلت لدينا 

ة، كم�رش الفتاة واحلزب 
ّ
ة حملي

ّ
اأي�سًا يف اأحزاب قومي

حركة  تيارات  وبع�س  الجتماعي،  القومي  ال�سوري 

القوميني العرب. 

 
ّ
م�ستمر تاريخ  ل 

ّ
تخي يجري  الأحوال،  جميع  يف   

�سمته  لالنحطاط  �سابقة  نة 
ّ
معي حلظة  عند  توّقفه  رغم 

 ــ البادية العربية اجلاهلية عند زكي 
ّ
�سمة ع�رش ذهبي

دّية واخلالفة 
ّ
الأر�سوزي، الإ�سالم الأول اأو الفرتة املحم

الرا�سدة عند الإخوان امل�سلمني، اأو داع�س اأو الإ�سالم 

 لدى اأحزاب الله ــ 
ّ
دي العلوّي احل�سيني الإمامي

ّ
املحم

ًا 
ّ
ع�رش ذهبي ينبغي اأن تكون ا�ستعادته برناجمًا اجتماعي

ًا �ساماًل. واملالحظ يف العقود 
ّ
ًا وحياتي

ّ
ًا وقانوني

ّ
و�سيا�سي

الأخرية التي راأت ت�سمى عقيدة عاملية، يف ارتباط مع 

اأو م�رشقه على الأقّل  ــ  ة للعامل العربي 
ّ
�سيغة �سيا�سي

والطوائف  اجلماعات  من  ف�سيف�ساء  اإّل  فيه  ترى  ل  ــ 

والأديان والإثنيات والع�سائر، املالحظ اأّن هذه العقيدة 

ة 
ّ
الأهلي اجلماعات  على  �سحبها  جرى  قد  التاريخ  يف 

 ،
ّ
 واجتماعي

ّ
كاّفة كما ذكرت �سابقًا، يف برنامج �سيا�سي

يروم  للعراق،  الأمريكي  الحتالل  ومنطلقه  عماده 

 قدمي هو تعّدد الأديان والطوائف 
ّ
حتويل واقع اجتماعي

وال�ستزلم  واجلوار  القرابة  نى 
ُ
لب الأهلية  واجلماعات 

اجلماعات  هذه  ا�ستحالة  فيه   
ّ
يتم و�سع  اإل  ة، 

ّ
الزبائني

 
ّ
اجتماعي ــ  دارويني  العامل  يف  ة 

ّ
�سيا�سي اأحزاب  اإل 

ة 
ّ
ة ال�سلم الأهلي البارد اأو احلروب الأهلي

ّ
بنيته الرئي�سي

ة 
ّ
ة املعلوماتي

ّ
رات التقني

ّ
امل�ستعرة. ي�ساف اإل هذه التطو

ة 
ّ
افرتا�سي ة 

ّ
اأهلي جماعات  ن�سوء  فيها  نرى  درجة  اإل 

ة 
ّ
اأهلي جماعات  �سالتها،  من  املكان  �سوابط  ت�ستثني 

لن�سوئه  الأ�سفى  النموذج  داع�س  كان  رمبا  ة 
ّ
�سيا�سي ــ 
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وحتويله عالقات الالمكان اإل مكان معنّي يكثَّف، وكاأّنه 

عد�سة، جملة الأو�ساع والبواعث غري املرتبطة بع�سها 

ببع�س، ويخلق منها جماعة جديدة.

ا�صئلة، ا�صئلة، ا�صئلة

ر 
ّ
الت�سو الإيديولوجي يف  النموذج  هذا  الذي جعل  ما 

برنامج  انتقال  اأتاح  الذي  ما  مهيمنًا؟  بل  غالبًا  نوذجًا 

ال�سيا�سي  الإ�سالم  ت�ساُفر  عماده  اإرادوّي   
ّ
�سيا�سي

وال�سيا�سات الغربية يف املنطقة على امتداد عقود طويلة 

ًا هنا وهناك، 
ّ
اإل حمّطة اأ�سبح فيها لي�س متحقّقًا جزئي

ة لدى 
ّ
رية واملعرفي

ّ
بل اإل اكت�ساب طابع البداهة الت�سو

الذي  ما  معا؟  واخلوا�س  العوام  يف  وا�سعة  قطاعات 

بعث على هذه ال�ستكانة للتخّلف والنكو�س ونقله من 

مداواة  الطبيعة واخلال�س،  اإل م�ساف  امل�سكلة  م�ساف 

 
ّ
الرقي ق�سايا  تهمي�س  اإل  اأّدى  الذي  ما  بالداء؟  للداء 

اأح�سن الأحوال ــ يف مقامات  والتقّدم واإيداعها ــ يف 

ذلك  القت�سادّي وغري   
ّ
النمو ومعّدلت  ة 

ّ
التقني املعاجلة 

اعتبار  هّم�س  الذي  ما  ة؟ 
ّ
النيوليربالي املوؤ�رشات  من 

خطابات  مل�سلحة  ة 
ّ
الجتماعي ات 

ّ
والدينامي التاريخ 

جانحة  املفاهيم،  رخوة  واإّما  املاآل،  ة 
ّ
ع�سواني اإّما  هي 

اليقني  اإل  ل  التو�سّ عن  العاجزة  ة 
ّ
التوفيقي ة 

ّ
للخطابي

من�سبط  مفّكر  من  جعل  الذي  ما  املن�سبط؟  املعريّف 

دائب  ومفّكر  الهام�س،  على  العروي  الله  كعبد  وعامل 

 الذائقة 
ّ
الن�سغال �سعيف التكوين والثقافة العامة عامي

كمحمد  البحث  ات 
ّ
بتقني الدراية  قليل  املفاهيم  رخو 

العلمانية  تغيب  ملاذا  املركز؟  اإل  اأقرب  اجلابري  عابد 

والإلزام  والدللة  املعنى  قليلة  بعبارة  عنها  وي�ستعا�س 

وملاذا  والقدر،  الق�ساء  �سيو�سيولوجيا  ملاذا  ة«؟ 
ّ
كـ»املدني

رة« بني عالمتي اقتبا�س 
ّ
يبدو للبع�س جعل عبارة »متنو

ر اإل مو�سع 
ّ
ًا، اآيلني بالتقّدم والتنو

ّ
اأمرًا منا�سبًا اأو بديهي

ة اإل مقام 
ّ
ال�سك والاليقني، وباملقابل، بالظالم والظالمي

ال�ستكانة  طغيان  على  الباعث  ما  واليقني؟  الطبيعة 

ة يف التاريخ 
ّ
ة الع�سواني

ّ
للفوات، وا�ستقبال الإيديولوجي

القوالب  با�ستخدام  والتفكري  وال�سيا�سة،  واملجتمع 

اأو  النبثاق  مفهوم  الإيديولوجيا:  لهذه  ة 
ّ
امليتافزيقي

الفي�س، بحيث يفي�س املجتمع والإ�سالم عن بع�سهما 

والد�ستور  القانون  ويفي�س  الدولة  وتفي�س  البع�س، 

على الإ�سالم واملجتمع املتماهيني يف هذه النظرة، بحيث 

 يو�سم من اعرت�س على 
ّ
يتطابق املجتمع مع الدولة، ثم

هذا بال�ستالب وال�سواذ وقّلة الفهم؟

ملاذا اأ�سبحت الأكرثية بيننا متواطئة مع افتعال ق�سيّة   

اأُِخَذ  وملاذا  والقانونيّة،  الد�ستورّية  نظمنا  يف  ال�رشيعة 

الجتماعية،  املمار�سة  مع  الدين  متاهي  بفكرة  منا  الكثري 

 
ّ
متني عن  تف�سح  اأ�سا�سًا  واإيديولوجية  �سيا�سيّة  وفكرة 

الدين  بني  التطابق  مقالة  ــ  مقالة  على  التوكيد  ب�سيغة 

واملجتمع وال�رشيعة واملمار�سة الجتماعيّة ــ منافية لواقع 

التي ت�سطر احلركات  العنف  اأّن درجة   
ّ
جمتمعاتنا: بديهي

هي  ممار�ستها  بالإ�سالمية  املو�سومة  والدول  الإ�سالميّة 

عى يف هذا ال�سياق،  ُيدَّ التنافر الفعلي بني ما  متنا�سبة مع 

وجد  ولو  حتى  املجتمعيّة  للممار�سات  املتعنّي  والواقع 

التوكيد على  اإّن النتقال من  فيها ثقافات فرعية �سلفيّة. 

اأّن لداع�س بيئات حا�سنة ــ وقد �سبق اأن قلت �سيئًا عن 

دواع�سيّة  امل�سلمني  دواخل  باأّن  القول  اإل  ــ  الأمر  هذا 

بال�ستعداد الغريزّي من هذا الباب اأي�سًا، ولو كان يف لغة 

داع�س ما هو ماألوف، ويف الوقت نف�سه ما هو بالغ الغرتاب 

اللغة  لهذه  املعي�سة ول ت�رشيف  التجربة الجتماعيّة  عن 

اإّل الأمر والنهي دون وعاء املعنى. وما هذه املواقف اإّل من 

باب النكباب �سبه القهري لدينا، والهلو�سي غري الإرادي 

ي  تق�سّ  
ّ
ثم تخيّل  اإل  مثّقفينا،  من  العديد  لدى  اأحيانًا 

الإقالع  جرى  ملاذا  اأخريًا  فينا.  اخللقي  الختالل  موا�سع 

الفكر  �سغل  ما  وهذا  التخّلف،  اأ�سول  الت�ساوؤل حول  عن 

اإل  والن�رشاف  القرن،  ون�سف  قرن  امتداد  على  العربي 

تب�سرينا بحتميّته بل واإل التغّني به با�سم الأ�سالة، وملاذا 

حّلت الرنج�سيّة اجلماعيّة يف تعليل ذلك كّله حمّل الطموح 

اإل الأف�سل وال�ستكانة حمّل التفّكر؟

واحلركات  التقدمي  الفكر  انح�سار  حول  الكثري  قيل   

التقدميّة و�سلل امل�ساريع القوميّة العربية، ويقال الكثري مما 

ر كبريًا له حول ف�سل التحديث والعلمنة، وذلك يف  ل مربّ

 يرى يف التاأّزم وعدم الكتمال وعدم 
ّ
�سياق كالم اإطالقي

الجتماعيّة  الديناميّات  تعّقد  ويف  �رشفًا،  غيابًا  التمام 

الدين  وممار�سة  بل  التدّين  معّدلت  ازدياد  ويف  حماًل، 

ا�ستعرا�سًا و تبّجحًا و حتّول التدّين عند الكثريين اإل ما هو 

مبثابة الو�سوا�س القهرّي عبارة عن �ساأن طبيعي يف املجتمع 

النابذ للعلمانيّة بال�سليقة وبحكم اإ�سار التاريخ القاهر. اأّما 

ب�سدد جوهر  ل�سنا  اأّننا  ذلك  عى:  ُيدَّ ملا  مباين  الواقع فهو 

القمع  بانح�سار  اأو  قادر  بقدرة  للعيان  نف�سه  عن  ٍح  مف�سِ

بة، ول�سنا ب�سدد ا�ستعادة الإ�سالم اأو 
ّ
املتاأّتي عن نخب متغر

عودته، اإّنا قد يذكر بع�سكم اأّننا ما �سمعنا بهذا الأمر اإّل مع 

العلمانية/املا�سونية/ال�سيوعية  على  الوا�سعة  احلملة  ابتداء 

يف فرتة احلرب الباردة.
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اأ�صلمة من منط جديد

وعقولنا  جمتمعاتنا  على  ت�ستدخل  اأ�سلمة  ب�سدد  اإّننا 

 ــ على 
ّ
اإ�سالم �سلفي �رشبًا من الإ�سالم ما كان ماألوفًا، 

ــ ذي طابع  املختلفة  التيار واجتاهاته وماآلته  �سعة هذا 

ا�ستدخاله  على  ت�سافر  واجتماعيًا،  عقيديًا   
ّ
وّهابي

ة 
ّ
التحتي والبنية  تياراته،  مبختلف   

ّ
ال�سيا�سي الإ�سالم 

واأغلب   ،
ّ
ال�سلفي لالإ�سالم  ة 

ّ
والإعالمي الرتبوّية  ة 

ّ
العاملي

التمظهر  العقود الأخرية  ارتاأت يف  التي  العربية  الدول 

املوؤ�س�سات  ورعاية  وتن�سيط  والتقوى  الورع  مبظهر 

ة الأهلية، بدءًا من التقوى النابية لأنور ال�سادات.
ّ
الديني

ويف الوقت ذاته تهّتكت فيها البنى الرتبوية وانح�رشت 

ظل  يف  للدولة  ة 
ّ
والتمديني ة 

ّ
الثقافي الوظائف  فيها 

ذلك من خ�سخ�سة  ا�ستتبع  وما  النيولربالية،  ال�سغوط 

وينت�رش  ذلك  يطلب   
ّ
عاملي �سياق  يف  الثقافة  ملجال 

ني والتقليدّيني ويف كّل الأحوال 
ّ
ني املحلي

ّ
للفاعلني الثقافي

املتمايزين عن الدولة.

، فهو 
ّ
اإليه للتو اأّما امل�سار احلايل الذي متّت الإ�سارة   

احلركات  على  يطراأ  �سهدناه  الذي  ل 
ّ
التحو يف  يتمّثل 

ال�سنوات  يف  ة 
ّ
الإ�سالمي ة 

ّ
والجتماعي ة 

ّ
ال�سيا�سي

ة 
ّ
وجاذبي جمال  ات�ساع  يف  هذه  تتمّثل  الأخرية.  الأربع 

الأكرث  اجلهادي  احلركي  ب�سكَليه  الراديكايل  الإ�سالم 

من  وتطّلبًا  تزّمتًا  الأكرث  الجتماعي  والورعي  توّح�سًا 

والتنظيم  الفعل  ملقدرة  الن�سبي  النح�سار  ويف  جهة، 

ة التقليدّية كجماعة الإخوان 
ّ
املتاحة لالأحزاب الأ�سولي

امل�سلمني، ولو بقيت هذه فاعلة يف دول دخلت فيها يف 

حتديدًا  )املغرب  الدولة  �رشوط  حتت  الدولة  مع  �سلة 

والواردة �سابقًا(.

رات 
ّ
ت فيه الأفكار والت�سو

ّ
ن�سهد اإذًا و�سعًا ا�ستقر  

امل�سلمني  لالإخوان  التابعة  ات 
ّ
ال�سلوكي من  والكثري 

الجتماعي  الفكر  مع  واملتقاطعة  الأخرية،  فرتتهم  يف 

اأي�سًا،  ال�سلفي  والورع  اإل حّد كبري  الوهابي  ال�سلفي 

درجة  اإل  العربية  ال�سعوب  من  وا�سعة  قطاعات  لدى 

إننا بصــــــــــــــــــــــــــــــدد أسلمة تستدخل على مجتمعاتنا 
وعقــــــــــــــــــــــــــــــــــولنا ضربًا من اإلسالم ما كان مألوفًا،

 إسالم سلفــــــــــــــــــــي ذي طابع وهابي عقيديًا واجتماعيًا، 
تضافر على استدخاله اإلسالم السياســــــــــــــــــــــــــــــــــي.

 

مقاتل يف

تنظيم الدولة 

الإ�سالمية )داع�س(
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ــ  ة 
ّ
والعقلي ة 

ّ
الجتماعي الثقافة  مبثابة  فيها  اأ�سبحت 

امل�سرتك   
ّ

احل�س مبثابة  اإّنها  لنقل  اأو  ــ  العامة  ة 
ّ
املعرفي

العاّمي لعالقة الدين باملجتمع، وعالقة الدين بال�سلطة 

اإل حّد كبري اأي�سًا. ون�سهد مبوازاة ذلك و�سعًا انح�رشت 

ول�سالح  املوجب،  بهذا  ال�سيا�سي  العمل  اإمكانات  فيه 

اأو قاعدية  اأو ملي�سياوية طائفية داع�سية  قوى جهادية 

ال�سلطات  تبدو  الو�سع  هذا  يف  ة. 
ّ
خميني اأو  التوجه 

ة وكاأّنها منقطعة اإل حّد كبري ــ يف 
ّ
ة الر�سمي

ّ
ال�سيا�سي

الو�سع الذي تتفاوت حقائقه ويتفاوت وقعه وات�ساعه 

فيه  ويّتخذ  ال�سلطة  فيه  تّتخذ  ــ  واآخر  عربي  بلد  بني 

يف  ومتناقرة  بل  متمايزة  م�سارات  واملجتمع  الدين 

الر�سمية  ة 
ّ
ال�سيا�سي ال�سلطات  وتبدو  كثرية.  اأحايني 

والهيكلية  ْننُي 
َ
الَتب اإعادة  منقطعة عن حماولت  وكاأّنها 

هو  ــ  تطابق  حتقيق  حماولة  يف  ًا 
ّ
واجتماعي ًا 

ّ
�سيا�سي

هذه  بني  ــ  و�سيا�سيًا  �سو�سيولوجيًا  ممتنع  هو  اإذ  ل 
َّ
متخي

العنا�رش جميعًا على �سورة تطابق ع�سوايّن بني الدين 

يف  اأم  داع�س  كنف  يف  ذلك  اأكان  وال�سلطة،  واملجتمع 

اأم يف  اأم جي�س الإ�سالم  مناطق �سيطرة جبهة الن�رشة 

مناطق �سيطرة امللي�سيات ال�سيعية يف العراق ولبنان، مع 

حماولت ما متَّ لها النجاح يف اليمن والبحرين.

لكثري من  ال�ستعرا�سي  التدّين  ازدياد  اإل  اأ�رشت   

ذلك  مّت  اأي�سًا.  الأفراد  من  والكثري  بل  العربية  الدول 

)يف  العموم  على  ة 
ّ
وتقدمي ي�سارية  قوى  مواجهة  يف 

اأحد  البداية  يف  وكان  اإلخ.(  الأ�سد،  ال�سادات،  عهود 

اأطوار �رشاع فكري واإيديولوجي مديد على امل�ستقبل. 

ني غري 
ّ
التاريخي اأّن خطاب الرنج�سية والفرادة  ومعلوم 

التقّدم فكرًا وممار�سة، يف جميع  منف�سل عن مناه�سة 

بعد   ،١٧٨٩ العام  حوايل  اأوروبا  يف  بروزه:  حمطات 

اأي�سًا  ولدينا  اأوروبا  يف   ١٨٧١ العام  وبعد   ،١٨٤٨

)عند الأفغاين وعبده( بعد ١٩١٧ ــ ١٩٢٠ وهي فرتة 

ة الإخوان امل�سلمني 
ّ
ة ون�سوء جمعي

ّ
ة العاملي

ّ
بوادر الفا�سي

فرتة   
ّ
ثم وخالفها،  الهند  يف  ونظائرها  الفتاة  وم�رش 

والكتلة  الباردة  احلرب  بنهاية  املقرتنة  احلداثة  بعد  ما 

واحلداثة  التنوير  اأفكار  على  والنق�سا�س  ة 
ّ
ال�سرتاكي

والزدراء بها �رشقًا وغربًا.

الت احلداثة والعلمنة
ّ
حتو

ويف هذا الت�سال تكمن اأ�سلمة جمتمعاتنا، فاإّن هذا كان 

كانت  ما  وثقافية  واجتماعية  ة 
ّ
�سيا�سي ة 

ّ
دينامي يزال  ول 

ممكنة لول العلمنة التي �سادت يف م�ساراتها جمتمعاتنا 

املناطق  بني  متفاوتة  اجتماعية  وب�سعة  خمتلفة  بوتائر 

ة، بيد اأّنها كانت ال�سمة الغالبة على 
ّ
والفئات الجتماعي

ة 
ّ
ال�سجالي اخلطابات  كل  رغم  ة، 

ّ
الجتماعي ات 

ّ
الدينامي

تاريخنا  يف  ترى  ل  التي  الإ�سالمية  اأو  احلديثة  بعد  ما 

احلديث اإّل �رشابًا.

ـ كاحلداثة  اأّما الواقع، فهو ي�سي باأّن العلمنة كانت اأّوًلـ   

ــ عملية حتّول اجتماعي مو�سوعية، وما كانت بال�رشورة 

اإيديولوجي  كم�رشوع  م�ستخدمة  اأو  بذاتها  مق�سودة 

الدول  اأو  تركيا  اأو  فرن�سا  كما يف  الجتماعية  للهند�سة 

مو�سوعية  حتّول  عملية  العلمانية  كانت  ال�سرتاكية. 

احلديث  دور  وعن  باملدار�س  الكتاتيب  عن  ا�ستعا�ست 

النقالب.  اأو  بالنتخاب  ال�سلطان  بيعة  وعن  باجلامعات 

جمال  يف  )حتى  املدنيني  بالق�ساة  ال�رشع  ق�ساة  وعن 

الأحوال ال�سخ�سية( وعن ال�رشيعة بالقوانني املدنية، وعن 

ًا. ترّتب 
ّ
جبل قاف باجلغرافيا، اإل اآخر ذلك مما ح�سل كوني

على هذا حتّول بالغ الأهمية يف تن�سئة املثقفني وتكوينهم 

اإل  والفقهاء،  الدين  رجال  من  انتقال  وتو�سيفهم: 

انتقاًل  هذا  كان  واملعلمني.  واملحامني  والأ�ساتذة  الق�ساة 

ة، و�سلك 
ّ
من و�سع امتزجت فيه املفاهيم واملعايري الديني

اإل  والعامة،  ة 
ّ
اليومي احلياتني  ن�سيج  مع  الدين،  رجال 

الدين فكرًا وممار�سة و�سلوكًا  فيه  متايز  ثم  تهّم�س  و�سع 

عن جماري احلياة الرئي�سية. اأي اأن الدين ورجال الدين 

ة.
ّ
ة تهمي�س مو�سوعي

ّ
اأخ�سعاها لعملي

اأو  نف�سه،  ف 
ّ
يعر باأن  للدين  �سمح  ما  هو  هذا  اإّن   

مًا 
َ
وقي وممار�سة  فكرًا  نف�سه  تعريف  يعيد  اأن  بالأحرى 

ًا، واأن يغدو كيانًا 
ّ
و�سلوكًا، على اأّنه وحدة متمايزة وظيفي

وال�سلطة،  املجتمع  ات 
ّ
دينامي عن  متمايزًا  بذاته  م�ستقاّل 

واملكبوتة.  املطمو�سة  حقيقتها  ميّثل  اأّنه  على  اإ�رشاره  مع 

وكان اأن �سمح هذا الو�سع للدين باأن يعيد تعريف نف�سه 

اأّنه  اأنه برنامج اجتماعي و�سيا�سي )دعونا ل نن�سى  على 

مل تكن يف الرتاث الديني الإ�سالمي �سوابق ل�ستخدام 

كانت العلمانية عملية تحوّل موضوعية استعاضت عن 
الكتاتيب بالمدارس وعن دور الحديث بالجامعات وعن بيعة 
السلطان باالنتخاب أو االنقالب. وعن قضاة الشرع بالقضاة 

وعن الشريعة  المدنيين )حتى في مجال األحوال الشخصية( 
بالقوانين المدنية، وعن جبل قاف بالجغرافيا.
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ل�سياغة  وحيدًا  يكون  يكاد  اأ�سا�سيًا  م�سدرًا  القراآن 

قبله  فعل  د قطب وكما 
ّ
�سي فعل  ال�سيا�سية، كما  العقيدة 

عقيدة  بناء  يف  فرن�سا  يف   Bossuet بو�سويه  عّدة  بقرون 

ز 
ّ
ميي اأن  للدين  هذا  اأتاح  وقد  الأناجيل(.  على  ة 

ّ
�سيا�سي

ة 
ّ
ال�سلفي بدايات  مع  ابتداأ  م�ستقّل  فاعل  اأّنه  على  نف�سه 

بالعمل على اإ�سالح ف�ساد الإ�سالم املعا�س، حتى الطور 

الذي نعا�رشه اليوم حني انتقل من حماولة الإ�سالح اإل 

اإل  والحتياج  وبالكفر  باجلاهلية  املحيط  املجتمع  و�سم 

التقومي وال�سبط التاأمني، ومن ذلك رعاية التدّين املتبجح، 

الن�سائي  اللبا�س  يف  الحت�سام  من  النتقال  وعالمته 

بالمتناع  اأو  ال�رشعي  باحلجاب  يدعى  ما  اإل  التقليدي 

التدّين  من  بنمط  ي�سي  ممّا  اجلن�سني  بني  امل�سافحة  عن 

يف�سح عن البتعاد عن التاأّن�س وعن ح�سن الأدب.

ولقد كان هذا انتقاًل للدين من الهام�س اإل املركز.   

اأ�سحى  قد  تو�سيفها  مّت  التي  ال�سورة  على  الدين 

علمنة  ذلك  يعني  اأن  دون  املجتمع،  يف  ة 
ّ
هام�سي ظاهرة 

غري  التقليدّي  اإ�سالمه  على   
ّ
امل�ستمر املوؤمن  للفرد  تاّمة 

الإيديولوجي والذي نادرًا ما كان متزمتًا اأو معتديًا على 

حماية  كبري يف  حد  اإل  جنح  والذي  له.  املخالف  جاره 

ة املو�سوعية وحماية حياته املعلمنة من 
ّ
اإميانه من العلماني

ة متمايزة 
ّ
الدين. اأ�سحى الدين بعبارة اأخرى ثقافة فرعي

عن ثقافة الدولة واملثّقفني يف انتقاله من مداخلة املجتمع 

متايزه عنه، ولو احتوت هذه على  اإل  دون عالمة فارقة 

من  اجتاه  اأي  على  غالية  تكن  مل  ة 
ّ
ديني رمزّية  اإحالت 

املنا�سبة  لهذه  وجمهولة  ة 
ّ
مو�سعي وكانت  الجتاهات، 

لدى  ــ  النبوي  املولد  منا�سبة  يف  اخلطب  مثل  تلك،  اأو 

مي�سيل عفلق وق�سطنطني زريق مثاًل.

ة 
ّ
والتنظيمي ة 

ّ
والعقلي ة 

ّ
ال�سلوكي واأجهزته  الدين  بداأ   

اخلم�سينيات  يف  املركز  اإل  الهوام�س  من  بالنتقال 

الباردة  احلرب  ة 
ّ
مبعي املا�سي  القرن  من  وال�سيتنيات 

البعث  مواجهة  يف  احلرب  تلك  يف  ثقايّف  ن 
ّ
وكمكو

ة وبرعاية الوليات املتحدة واململكة 
ّ
والنا�رشية وال�سيوعي

العربية ال�سعودية. وتنامت هذه الهجمة بعد حرب ١٩٦٧ 

ة التي قرنت 
ّ
يف قران بني ا�ستمرار اخلطاب �سّد العلماني

احلركات  وت�سجيع  ة، 
ّ
وال�سهيوني ة 

ّ
واملا�سوني ة 

ّ
بال�سيوعي

وغريها،  وال�سعودية  الأردن  يف  )الإخوان  ة 
ّ
الأ�سولي

الإعالمي  اجلهاز  ومتّدد   ،)١٩٧٣ �سنة  بعد  م�رش  ويف 

هذا  اإل  ي�ساف  ــ  عامليًا  وال�سلفي  والدعوي  والرتبوي 

بعد  واإيران وغريها  ليبيا  التي رعتها  بعد ذلك  الأجهزة 

الباردة  ة مع نهاية احلرب 
ّ
الدينامي ١٩٧٩. وتنامت هذه 

ة 
ّ
 الطابع، حول الدميقراطي

ّ
وبروز خطاب �ساذج، طل�سمي

مّتجهة  كانت  التي  الفكرّية  الطاقة  من  الكثري  ا�ستنفد 

ة يف 
ّ
اأ�سا�سي �سّكل حمّطة  ممّا  التقّدم،  اأفكار  تطوير  نحو 

من  الكثري  كا�ست�سالم  العربية،  الأنتلجن�سيا  ا�ست�سالم 

 
ّ
الدول العربية، اإل تيارات النكو�س، ا�ست�سالم مفهومي

 تال لهزمية ١٩٦٧ ونهاية 
ّ
تكّلمنا عنه، وا�ست�سالم �سيا�سي

احلرب الباردة.

وبذلك فقد �سّكل الكثري من املثقفني العرب ويف اأ�سماء   

الإ�سالمية  ال�سيا�سات  ردائف  من  رديفًا  غالبة  وتيارات 

 مع ال�سلفية وحتت 
ّ
واأ�سلمة املجتمع يف تواطوؤ مو�سوعي

م�سّميات كثرية، ولعّل اأهّمها العزوف عن ا�ستخدام عبارة 

ك�رشب  كثرية  اأحايني  ويف  وتقية  وجاًل  »العلمانية« 

التي  الدمياغوجية  ال  وطموحًا  ة 
ّ
ال�سيا�سي الفهلوة  من 

ًا تعمل على 
ّ
تفرت�س يف ال�سعوب العربية جوهرًا اإ�سالمي

جماراته وتطمح اإل قيادته من اخللف، على اعتبار اأنها 

ة 
ّ
مما�سية للقدر. هذا موقف �سعبوي بامتياز، اإذ اإن ال�سعوبي

لل�سعب  مثقفني   
ُ
ر

ّ
ت�سو هي  الفعلي  التاريخي  مبعناها 

نة 
ّ
معي اأبدية  و�سجايا  وبخ�سائ�س  نة 

ّ
معي �سورة  على 

وت�سوير الذات على �سورة قائد هذا ال�سعب اإل حتقيق 

ة 
ّ
ة والعيني

ّ
ات الواقعي

ّ
هويته وذاته وقدره مع نبذ للدينامي

نحو  معًا. يف هذا الجنراف  وللتاريخ  للمجتمع  والفعلية 

ة، 
ّ
اخلطاب ال�سعبوي وم�ستلزماته الإيديولوجية واملفهومي

وعلى راأ�سها مفهوم اأعوج للتمثيل ال�سيا�سي قائم على 

وبني  الإ�سالم   / املجتمع  بني  املطابقة  الفرتا�س �رشورة 

ماتها ويف توكيد �سيا�سة الهوية، 
ّ
ال�سلطة واأ�سكالها ومقو

ة 
ّ
ان�رشاف عن النظر يف اأمر التقّدم اإل هاج�س الرنج�سي

اإّل  �ساأن ذلك  ة وكاأنه و�سوا�س قهري. وما من 
ّ
التاريخي

 
ّ
والعقلي الثقايف  النكو�س  يف  امل�ساهمة  يف  الإمعان 

ة 
ّ
اأ�سا�سي م�ساهمة  ي�ساهم  والذي  نعي�س،  الذي  مي 

َ
والقي

من  ال�سكل  هذا  اأّن  ذلك  اجلهادية:  ة 
ّ
الأ�سولي رعاية  يف 

بعد �سمور احل�سور  الآيّن  ال�ساغل  ة هو 
ّ
ال�سلفي اأ�سكال 

اأي�سًا  وذاك  هذا  وامتناع  الإخوانية،  للقوى  ال�سيا�سي 

الإ�سالمي.  الديني  لالإ�سالح  جّدية  حماولة  اأّية  على 

واحلال اأن الإ�سالح الإ�سالمي يبدو اأنه ا�ستنفد قواه َوًل 

التزم  اإذا  اإّل  ي�ستعيدها  اأن  له  وما  الأخرية،  العقود  يف 

التزم  واإذا  ذاك،  اأو  الدولين  النظام  هذا  واإر�ساد  بقيادة 

الدعم  باأداء  مثاًل،  م�رش  يف  اأو  املغرب  يف  النظام،  هذا 

ال�سيا�سي واللوج�ستي احلا�سم لهذا الجتاه الإ�سالحي، 

اإ�سالمية  قوى  مع  بالتعاون  الأرجح  وعلى  مواربة،  دون 

ة. 
ّ
ة، غري عربي

ّ
ة وعاملي

ّ
اإ�سالحية اأوروبي
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كاتب فلسطيين.

سالمة كيلة

اإلسالم السيايس والثورات العربية

فعل  من  وكاأنها  بدت  العربية  الثورات  اأّن  فيه  �سك  ل  ممّا 

اإذ  امل�سلمني.  الإخوان  جماعة  خ�سو�سًا  الإ�سالميني، 

من  كل  يف  الثورات  بعد  جرت  التي  النتخابات  اأف�ست 

تون�س وم�رش، وحتى املغرب، اإل �سيطرة هوؤلء. هذا الأمر 

يف  الأ�سا�س  الفاعل  كانت  اأنها  الت�سّور  اأطلق  الذي  هو 

لتف�سري  ومياًل  احلقيقة،  عن  قفزًا  ذلك  يف  لكّن  الثورات. 

مل  اأدوارًا  الإ�سالميني  اإعطاء  وبالتايل  بالالحق،  ال�سابق 

ح  تكن لهم. لهذا ل بّد من اإعادة بناء ال�سورة لكي يتو�سّ

و�سعهم، وتظهر اأدوارهم.

االإ�صالميون قبل الثورات

على  ال�سيا�سي(  الإ�سالم  )اأي  الإ�سالميني  هيمنة  كانت 

الإخوان  جماعة  وكانت  الثورات،  قبل  قائمة  »امل�رشح« 

امل�سلمني هي قوة املعار�سة الرئي�سية، واأقيمت معها حتالفات 

من قبل اأطراف متعّددة، خ�سو�سًا من قبل الي�سار )الي�سار 

الذي بات يدافع عن النظام القدمي خوفًا من الإ�سالميني(. 

النظم  بع�س  »مناكفة«  منها  عّدة،  لأ�سباب  ذلك  ويعود 

التناف�س  اأمر  اختلط  حيث  م�رش،  يف  وخ�سو�سًا  لها، 

الذي  القت�سادي بني فئات راأ�سمالية واخلطاب الأمريكي 

ملّح اإل �رشورة اإ�رشاك الإ�سالميني يف ال�سلطة. لكن الأمر 

ظهر قبل ذلك يف تون�س، واتخذ �سكاًل خمتلفًا يف الأردن. 

مبعنى اأن ذلك كان ُيظهر الإ�سالميني كقوة معار�سة للنظم، 

الأحزاب  لرف�سها. جعل ذلك  امليل  يتزايد  يف و�سع كان 

املعار�سة الأخرى تلتف حول هوؤلء، وتت�سكل جبهات يف 

القوي  التن�سيق  اأو  )تون�س والأردن(،  البلدان معهم  بع�س 

معهم )حركة كفاية يف م�رش(.

اإظهار  على  اأثر  حما�س  لدور  كان  وثانيًا  اأوًل،  هذا   

ن�سطوا  اأنهم  خ�سو�سًا  الوطني«،  »حترر  كقوة  الإ�سالميني 

»من اأجل فل�سطني«، واأعلوا من دور حما�س. وثالثًا �سّب 

م�سلحتهم،  يف   ٢٠٠١ �سبتمرب  اأيلول/  من  ع�رش  احلادي 

حيث ظهر اأنهم قوة »معادية لأمريكا« رغم اأن من قام بذلك 

هو تنظيم القاعدة.

هكذا بات لهم رمزية كبرية، �سواء كـ»قوة دميقراطية«،   

اإل  و�سل  دميقراطي«،  بـ»خطاب  لهجوا  اأنهم  خ�سو�سًا 

لأن  ظاهريًا،  ذلك  كل  كان  واإن  املدنية«،  »الدولة  قبول 

�رشاعهم مع النظم كان يف الواقع �رشاع النظم معهم دون 

اأن تهدف اإل ذلك، وظلت متيل اإل التهدئة، اأو لأن »خطابها 

الدميقراطي« كان براغماتيًا لأنها تلتزم بال�رشيعة التي تبداأ 

باأْن »ل اجتهاد مبا فيه ن�س«. ومن ثم �سواء كـ»قوة معادية 

مع  توا�سل  على  ظلت  اأنها  رغم  والحتالل«،  لالإمربيالية 

اأجل  من  »ن�سالها«  ن�سع  اأن  وميكن  الأمريكية،  الإدارة 

فل�سطني بني قو�سني.

وطنية،  و»هيبة«  رمزية حملية  متتلك  باتت  لقد  بالتايل   

وتلّف حولها قوى متعددة، من الي�سار الذي تهافت لـ»تقدمي 

ينخرطوا  اأن  كادوا  الذين  القوميني  اإل  والطاعة«  الولء 

و�سعها  نتيجة  التغيري  اأرادت  جمتمعية  فئات  اإل  فيها، 

لقد  كذلك.  اأوهامها  اأو  الوطني،  همها  نتيجة  اأو  ال�سعب، 

قطاع  والتحق  الإ�سالميني،  مع  يتوحدوا  اأن  القوميون  كاد 

اأ�سولية  لقيادة  باخل�سوع  قاباًل  بالركب  الي�سار  من  كبري 

الدميقراطي«.  »احللم  اأو  الإمربيالية«،  »معاداة  اأوهام  حتت 

مهيمنة يف  قوة  الإ�سالميني  الذي جعل  ذلك هو  لكن كل 

اإطار القوى املعار�سة للنظم وللهيمنة الأمريكية.

القوة  هي  امل�سلمني  الإخوان  جماعة  كانت  لهذا   

اأنها كانت جماعة  الأ�سا�سية يف املعار�سة يف م�رش، رغم 

مع  بها  تقوم  كانت  توافقات  من  ظهر  ما  ورغم  حمظورة، 

النظام )انتخابات �سنة ٢٠٠٥ مثاًل(. وكانت يف حمور ن�ساط 

املعار�سة خالل العقد الأول من القرن احلادي والع�رشين، 

تلّف حولها القوى القومية والي�سار، وتكون يف كل حراك 
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�سيا�سي، �سواء تعلق الأمر بالنتفا�سة الفل�سطينية اأو تعلق 

الداخلية.  الجتماعية(  )ولي�س  ال�سيا�سية  بالحتجاجات 

التي  التجمعات  كل  ومن  كفاية  حركة  من  جزءًا  وكانت 

وا�سحًا،  عليها  النظام  �سغط  وكان  ذلك.  خالل  ت�سكلت 

)جنم  الربملان  يف  دور  على  معها  التوافق  حاول  اأنه  رغم 

اأّن ميل  ال�سغوط الأمريكية(، لكن كان يبدو وا�سحًا  عن 

»رجال الأعمال اجلدد« الذين ارتبط دورهم بجمال مبارك، 

لل�سيطرة على »ال�سوق« فر�س ت�سعيد ال�رشاع ال�سيا�سي 

�سد الإخوان كونهم كجماعة اأو كاأفراد جزءًا من راأ�سمالية 

جتارية حتظى بوجود يف ال�سوق. وبهذا، وهم يظهرون كقوة 

املعار�سة الأ�سا�سية، كانوا يفاو�سون من اأجل بقاء وجودهم 

»يف ال�سوق«، وبالتايل مل يعتمدوا خطابًا معاديًا للنظام.

انقلب  حني  علي  بن  مع  توافقوا  قد  كانوا  تون�س  يف   

قوية  �رشبة  لهم  فوجه  عاد  لكّنه  بورقيبة،  احلبيب  على 

)اأمريكا  اخلارج  اإل  وكادراتهم  قيادتهم  خروج  فر�ست 

مع  ال�رشاع  مار�سوا  فقد  وبالتايل  خ�سو�سًا(.  واإنكلرتا 

النظام »من اخلارج«، رغم بقاء اأع�ساء وكادرات من حركة 

كانوا  للثورة  ال�سابقة  ال�سنوات  ويف  تون�س.  يف  النه�سة 

وي�سارية يف جبهة ١٨  دميقراطية  اأحزاب  مع  قد حتالفوا 

ت�رشين الأول/ اأكتوبر )�سارك فيها حزب العمال ال�سيوعي، 

مرونة  واأظهروا  وغريها(.  التقدمي  الدميقراطي  واحلزب 

ح�سا�سة  ق�سايا  من  باملوقف  يتعلق  ما  يف  حتى  �سديدة، 

)املراأة والدولة املدنية(.

يف �سورية كانت اجلماعة قد عانت من �رشبة قا�سمة،   

�سورية،  خارج  اأع�ساوؤها  وحتى  وكادراتها  قادتها  وبات 

�سبعينيات  نهاية  النظام  �سد  خا�سته  الذي  ال�رشاع  بعد 

حتالفت  ولقد  طائفي.  اأ�سا�س  على  وقام  الع�رشين،  القرن 

واأع�سائها  قادتها  من  جزء   
ّ
وا�ستقر العراقي،  النظام  مع 

الأردن،  يف   
ّ
ا�ستقر وكادرها  قادتها  جّل  لكن  العراق،  يف 

وخ�سو�سًا يف اإنكلرتا. ويف العقد الأول من القرن احلادي 

املعار�سة  اأطراف  بع�س  مع  حتالفات  عقدت  والع�رشين 

مع  حتالفًا  عقدت  ما  �رشعان  اأنها  غري  دم�سق،  اإعالن  يف 

بيانًا  اأ�سدرت   ٢٠٠٩ �سنة  بداية  لكنها  خدام.  عبداحلليم 

 بـ»وطنية« النظام ويطلب احلوار معه، نتج ذلك بعد اأن 
ّ
يقر

تطورت العالقة بني النظام ال�سوري وتركيا، وعمل اأردوغان 

على الو�ساطة. وظل هذا املوقف قائمًا اإل اأن ن�سبت الثورة، 

ورمبا اأ�سابيع بعد ذلك.

واجهة  هو  )الذي  الإ�سالح  حزب  كان  اليمن  يف   

النتخابات،  ويف  امل�سرتك،  اللقاء  يف  م�ساركًا  الإخوان( 

العراق  يف  النظام.  اإل  اأقرب  اأنه  مراحل  يف  يبدو  وكان 

حتت  ال�سيا�سية«  »العملية  يف  الإ�سالمي  احلزب  �سارك 

�سلطة  باتت  قد  حما�س  كانت  فل�سطني  ويف  الحتالل. 

على قطاع غزة. يف ال�سودان اجلماعة هي التي حتكم بعنف 

وتنهب املجتمع، واأف�سى حكمها اإل تفككه. ويف الأردن 

ظلت جبهة العمل الإ�سالمي تلعب دور املعار�سة، متحالفة 

مع اأحزاب »الي�سار« والأحزاب القومية.

ويف كل ذلك كانت رمزية الإ�سالميني هي التي جتعلهم   

وحتى  بقيادتها،  وقبولهم  الأخرى،  القوى  اهتمام  حمّط 

به،  تقوم  الذي  الن�ساط  جممل  وكان  خلطابها.  اخل�سوع 

بتحالفاتها، يرتكز على م�ساألة الدميقراطية، وال�سعي جلعل 

النظم تقبل بتحقيق نظام دميقراطي. كل ذلك بالرتافق مع 

خطاب »معادٍ لأمريكا«، وداعم لفل�سطني.

يف الثورات

اإذن، كان الإ�سالميون يظهرون كقوة مهيمنة، وهم »مركز 

�سد  اأو  الإمربيالية،  �سد  اأو  النظم  �سد  �سواء  ال�رشاع«، 

الإ�سالم  اأن  يظهر  كان  وبالتايل  ال�سهيونية.  الدولة 

ال�سيا�سي هو امل�سيطر، وبدعم اأطراف الي�سار والقوميني. كل 

هذه القوى التي مل تكن تظّن اأن ثورة اآتية، واأن الحتقان 

ال�سعبي قد و�سل اإل حلظة النفجار.

الإ�سالميني  اأن  يف  تتمثل  الآن  تتكرر  التي  ال�سورة   

هم من قاد الثورات، نتج ذلك من نتائج النتخابات التي 

ما.  حد  اإل  وليبيا  واملغرب،  وم�رش  تون�س  يف  اأجنحتهم 

ال�سابق.  ف�رشَّ  التايل  واأن  �سببًا،  باتت  النتيجة  اأّن  مبعنى 

الثورات  يف  الدور  بني  ربط  من  لي�س  اأْن  نلم�س  فل�سوف 

�سك  ول  تالها.  الذي  امل�سار  النتخابات، وجممل  ونتائج 

يف اأن »مفاجاأة« و�سول الإ�سالميني اإل ال�سلطة هي التي 

اأو اأ�سفت على ما جرى  فر�ست تف�سري ال�سابق بالالحق، 

تف�سريًا ذاتيًا ارتبط بحادثة و�سول هوؤلء اإل ال�سلطة. وهنا 

حدث التناق�س بني اأطراف احللف الذي حكم مرحلة العقد 

الأول من القرن احلادي والع�رشين، الذي قاد اإل اأن يتحّول 

ال�رشاع من �رشاع جمتمعي )طبقي( �سد الطبقة امل�سيطرة 

)النظام(، اإل �رشاع »ثقافوي« بني دعاة الدولة املدنية �سد 

دعاة الدولة الدينية.

يف  ال�سيا�سي  الإ�سالم  دور  متابعة  من  بد  ل  لكن،   

الثورات. يف تون�س، حيث كانت جبهة ١٨ ت�رشين الأول/ 

انفجار  مفاجاأة  اأّدت  الدميقراطية،  اأجل  من  تن�سط  اأكتوبر 

الثورة اإل اأن تعلن حركة النه�سة دعمها من قبل قيادات 

بع�س  اأن  رغم  فيها،  امل�ساركة  تّدعي  اأن  دون  اخلارج،  يف 

وبالتايل  فيها،  �سارك  اأنه  املمكن  من  تون�س  يف  كادراتها 
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ل تّدعي احلركة اأنها �ساركت فيها اأو قادتها، رغم ما اآلت 

يف  امل�ساركة  اجلماعة  رف�ست  م�رش  يف  النتخابات.  اإليه 

كانون   ١٩ يوم  بيانًا  واأ�سدرت  يناير،   ٢٥ يوم  اعت�سام 

وطالبته  الأب،  هو  مبارك  ح�سني  اأن  يعترب  يناير  الثاين/ 

ببع�س الإ�سالحات، لكنها ناأت عن امل�ساركة يف العت�سام 

اأمام م�ساركة عنا�رش منها. وجاء هذا  اأن ت�سّد الباب  دون 

للم�ساركة،  اجلماعة  �سباب  �سغط  نتيجة  الأخري  املوقف 

وهو ال�سباب الذي ترك اجلماعة بعد ترحيل ح�سني مبارك. 

لكنها �ساركت فيها بعد يوم ٢٨ كانون الثاين/ يناير، اأي 

ال�سجن  اإل  منها  قادة  ذهب  ولقد  ال�سعب.  انت�سار  بعد 

حينها، لأن النظام حّملها م�سوؤولية ما جرى، وهو الأ�سلوب 

الذي يعتمد لت�سويه الثورة، اأو التخويف منها.

لكّن اجلماعة �رشعان ما جتاوبت مع دعوة عمر �سليمان   

اإل احلوار، وكانت مطالبته لها باأن تعمل على اإنهاء الثورة. 

بل  بها،  املتحكم  لي�ست  اأنها  نتيجة  ممكنًا  ذلك  يكن  ومل 

ال�سباب الثوري هو الذي كان يتحكم مب�سارها. ومل ت�ستطع 

رف�س  الذي  ال�سباب  هذا  �سبابها،  على  حتى  ال�سيطرة 

ورمبا  فيه.  �ساركوا  الذين  من  بالقت�سا�س  وهّدد  اللقاء، 

اأي من رف�س امل�ساركة يف العت�سام اإل  كان كل ذلك، 

احلوار مع عمر �سليمان، هو ما دفع هذا ال�سباب اإل مغادرة 

اجلماعة وت�سكيل التيار امل�رشي.

ك�سلطة  متار�س  باتت  اجلماعة  اأن  هو  هنا  الأخطر   

املجل�س  �سّف  يف  واأ�سبحت  مبارك،  ح�سني  رحيل  منذ 

الع�سكري �سد كل حراك، وعملت على ت�سويه ال�رشاع 

بـ»اأ�سلمته«، واأّيدت كل العنف الذي مار�سه اجلي�س �سد 

التظاهرات، من حممد حممود اإل ما�سبريو. ودخلت يف 

النتقالية.  املرحلة  ل�سياغة  الع�سكري  املجل�س  األعيب 

ولهذا كانت اأجهزة الدولة، من الإعالم اإل البريوقراطية 

ال�سعب  جمل�سي  على  اجلماعة  ل�سيطرة  داعمة  وغريها، 

وال�سورى. ولقد كان وا�سحًا منذ البدء اأن توافقًا قد حتقق 

ال�سلطة، حيث ت�سيطر اجلماعة  لتقا�سم  اأمريكية(  )برعاية 

من  الرئي�س  ويكون  وال�سورى،  ال�سعب  جمل�سي  على 

بقّوتها  اغرتارها  اأّدى  ولقد  الع�سكري.  املجل�س  ح�سة 

رت اأخذ الرئا�سة )بدعم اأمريكي 
ّ
اإل ك�رش التوافق حني قر

التفارق بني قيادة اجلي�س  اأوجد  الذي  كذلك(. وهو الأمر 

وبينها، واأف�سى اإل ا�ستغالل قيادة اجلي�س لثورة جديدة 

�سدها لكي ي�سيطر على ال�سلطة.

اأّما يف ليبيا فقد �ساركت يف الثورة، وعملت على الهيمنة   

على النظام، وحني اأتت النتخابات عك�س ما اأرادت دفعت 

مل  �سورية  ويف  »اجلهاديني«.  مع  متحالفة  البلد  تفكيك  اإل 
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يكن للجماعة دور، حيث اإنها ظّلت »خارجية«، م�رّشدة بني 

حقدها  واأمام  لكّنها،  واإنكلرتا.  وال�سعودية  والأردن  العراق 

على النظام، عملت على اأ�سلمة الثورة عرب التاأثري من خالل 

)قناة  عليه  ت�سيطر  باأن  حتالفاتها  �سمحت  الذي  الإعالم 

اجلزيرة باخل�سو�س(، وعلى ت�سكيل بديل يف اخلارج يكون 

مدخاًل لتدّخل دويّل كانت تتوّهم اأنه ممكن يف �سوء التجربة 

الليبية. فكانت هي امل�سيطرة على املجل�س الوطني ال�سوري، 

كما  ال�سوري.  الوطني  الئتالف  على  ال�سيطرة  وحاولت 

عملت على ت�سكيل كتائب م�سلحة، اأو ال�سيطرة على كتائب 

ت�سكلت عرب الإغراء املايل. وظّلت تعمل على اأن تكون هي 

اإل  النظام  �سد  ال�رشاع  يقود  اأو  املعار�سة،  يف  امل�سيطرة 

ا�ستالمها ال�سلطة. ولهذا كان دورها يف الثورة تخريبيًا، �سواء 

عرب الأ�سلمة التي قادت اإل تغلغل القاعدة وداع�س وتو�سع 

اأو عرب العتماد  اإ�سالمية،  اإقامة دولة  التي تريد  القوى  دور 

على التدّخل الع�سكري الإمربيايل، الذي كان يخيف قطاعًا 

جمتمعيًا مهمًا، وي�سّهل الت�سكيك يف الثورة ذاتها.

يف الأردن �ساركت اجلماعة يف احلراك، لكّنها رف�ست   

 تراجعت عن امل�ساركة. ويف 
ّ
�سعار اإ�سقاط النظام، ومن ثم

لتنحية  فاو�س  الذي  امل�سرتك  اللقاء  �سمن  ظّلت  اليمن 

علي عبدالله �سالح انطالقًا من »املبادرة اخلليجية«. ويف 

املغرب مل ت�سارك يف حركة ٢٠ فرباير.

من يدقق يف اأدوار الإ�سالم ال�سيا�سي يلم�س اأنه كان   

يقتن�س الفر�سة، فلم يقطع مع النظام القدمي، بل عمل على 

م�ساركته  كانت  ولقد  لذلك.  ا�سطر  اأن  بعد  معه  التفاهم 

اعتبار  فاإّن  وبالتايل  فقط.  احلدود  هذه  �سمن  الثورة  يف 

لدور  وت�سخيم  للثورة،  ت�سويه  هو  الثورة  قاد  من  هو  اأنه 

الإ�سالميني، و�سل اإل حالة من الرعب منهم. فقد و�سلوا 

اإل ال�سلطة نتيجة غياب الأحزاب التي تقود الثورة، ومن 

ثم نتيجة مناورة النظام القدمي لإنهاء الثورة، وميل لتعزيز 

الأمر  وهو  للمعار�سة،  زعيمة  تعترب  كانت  بقوة  ال�سلطة 

الذي ي�سمح ب�سحق الثورة حتت حجة اأن الثورة انت�رشت 

عرب اإي�سال »حزبها« اإل ال�سلطة. حيث �ستتفكك القوى 

ال�سعبية، وتت�سادم، فتنتهي الثورة.

واأخذت  �سلطة،  اأنها  من  تنطلق  اجلماعة  باتت  بهذا   

ال�سيا�سات  ووفق  القدمي،  النظام  باأدوات  �سلطتها  متار�س 

ذاتها،  هي  القت�سادية  ال�سيا�سة  وظلت  مار�سها،  التي 

واأي�سًا ال�سيا�سة اخلارجية. ليظهر اأن الأمر يتمثل يف تغيري 

الفئة احلاكمة ولي�س بتغيري النظام كما طالب ال�سعب.

ل �سك يف اأّن الرمزية التي كانت لالإ�سالم ال�سيا�سي   

لعبت دورًا يف اأن ت�سبح البديل بعد الثورة وميل النظام 

القدمي اإل »التنازل«، اأو املناورة كما الأمر يف الواقع. لكّن 

ما اأ�سهم اأ�سا�سًا يف ذلك هو ر�سى النظام القدمي عن ذلك، 

الثورة  تفريغ  تتمثل يف  نتيجة حاجة،  اأو  �سواء كمناورة، 

باأن  خاطئ  حتليل  من  انطالقًا  »�سعبيتها«،  من  جزء  من 

الأمر  ولقد جنح  كبرية.  �سعبية  قاعدة  ال�سيا�سي  لالإ�سالم 

بتحقيق  ي�سمح  ما  هوؤلء  لدى  لي�س  لأن  اإل حني،  فقط 

مطالب ل اإمكانية لنهاية الثورة دون حتقيقها. فقد دعمت 

قطاعات �سعبية )هي يف الغالب ممن مل ي�سارك يف الثورة( 

ال�سيا�سات  لكن  يدعمهم،  بع�سها  زال  ول  الإ�سالميني، 

القت�سادية التي جرى اتباعها، والقائمة على الإيغال يف 

تطبيق �رشوط �سندوق النقد الدويل، تدفع اإل الثورة من 

جديد، كما جرى يف م�رش، وما �سيجري يف م�رش.

ماذا اأراد ال�صعب؟

هذا الأمر الأخري يطرح منظور الإ�سالم ال�سيا�سي ملطالب 

اإل  يقود  معار�سة  اجلماعة  اأن  اعتبار  كان  لقد  الثورة. 

لديها  اأن  اأي  القدمي،  النظام  عن  بدياًل  متتلك  اأنها  اعتبار 

الذي حكم  الوهم  هو  هذا  املجتمعية.  للم�سكالت  حلوًل 

قطاعات جمتمعية انتخبت اجلماعة. واإذا كانت قد و�سلت 

تلتزم  اأنها  ظهر  حيث  النتخابات،  عرب  ال�سلطة  اإل 

منظورها  يف  التدقيق  من  بد  فال  الدميقراطية«،  بـ»قواعد 

الذي يقوم على فر�س ال�رشيعة، حيث »ل دميقراطية يف 

الإ�سالم بل �سورى« كما قال علي بلحاج بعد النجاح يف 

 .١٩٩١ �سنة  اجلزائرية  النتخابات  من  الأول  املرحلة 

يف  اجلماعة  رفعت  كما  الد�ستور  هي  ال�رشيعة  بهذا، 

م�رش، وال�رشيعة ل حتمل منظورًا دميقراطيًا، بل تت�سمن 

�سمولية مفرطة تتجاوز القمع ال�سيا�سي اإل فر�س اأنوذج 

قد  اجلماعة  قادة  بع�س  كان  واإذا  ال�سخ�سية.  للممار�سة 

لهج بالدميقراطية، وقال باملوافقة على الدولة املدنية، فالأن 

اجلماعة كانت يف و�سع املحتاج اإل التحالف ولي�س لأنها 

والقوميني،  الي�سار  بع�س  توهم  رت يف مفاهيمها كما  طوَّ

اأ�سا�س  اإن النطالق من املنظور الفقهي، الذي هو  حيث 

فهم اجلماعة )وكل ال�سلفيني(، يفر�س النطالق من مبداأ 

من يدقق في أدوار اإلسالم السياسي يلمس أنــــــــــــــــــــــه
كان يقتنص الفرصة، فلم يقطع مع النظام القـــــــــــــــــــديم، 
بل عمل على التفاهم معه بعد أن اضطر لذلــــــــــــــــــــــــك.
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الفرد  �سابق حلرية  والن�س  ن�س«،  فيه  مبا  اجتهاد  اأْن »ل 

والدميقراطية والتحرر الجتماعي.

مع  ال�سدام  نتيجة  هو  بالدميقراطية  اللهج  كان  بهذا   

ة. ولقد 
ّ
نظم ا�ستبدادية، واحلاجة لتحالفات مع قوى مدني

لحظنا كيف وافقت جماعة الإخوان امل�سلمني يف م�رش 

على الدولة املدنية قبل الثورة، وحتى خاللها، ثم بعد اأن 

�سيطرت على جمل�سي ال�سعب وال�سورى قالت بـ»الدولة 

املدنية ذات اخللفية الإ�سالمية«، ثم بعد �سيطرتها رف�س 

املبداأ، وترددت الدعوة اإل »اخلالفة الإ�سالمية«. يف تون�س 

الوراء،  اإل  بخطوة  رمبا  م�رش،  حذو  يحذو  امل�سار  كان 

بداأ  قد  كان  الدينية  للدولة  ال�سعي  اأن  يف  �سك  ل  لكن 

يراجع ت�رشيحات  ومن  الإخوان يف م�رش،  �سقوط  قبل 

اأمثلة  اإل  ن�سري  اأن  ذلك. وميكن  الغنو�سي حينها يالحظ 

وفل�سطني،  ال�سودان  يف  العربية  الثورات  قبيل  حتققت 

الإخوانية  للنظم  ال�ستبدادية  ال�سيطرة  ظهرت  حيث 

اإقامة  هو  اجلماعة  يحكم  الذي  الأ�سا�س  فاملنظور  فيهما. 

اخلالفة وتطبيق ال�رشيعة، وكل ما عدا ذلك هو للمناورة 

من منظور براغماتي.

اإل  و�سل  قد  ال�سيا�سي  الإ�سالم  كان  اإذا  بالتايل   

دميقراطيًا  منظورًا  يحمل  ل  فاإنه  النتخاب  عرب  ال�سلطة 

�س النظام الدميقراطي، بل اإنه مييل اإل جتاوزه 
ّ
يجعله يكر

وغّزة  وال�سودان  اإيران  جتارب  ثيوقراطي.  نظام  نحو 

يف  ي�سري  وتون�س  م�رش  جتارب  م�سار  وكان  وا�سحة، 

اأن الإ�سالم ال�سيا�سي كان يعيد  امل�سار ذاته. بهذا نلم�س 

اإل الوراء يف و�سع كان ال�سعب يريد التقدم اإل الأمام. 

�سعب كان يريد احلرية بينما كانت اجلماعة حتمل �سمولية 

اأ�سواأ مما يواجهه.

مطالب  كانت  فقد  للثورات،  هدفًا  احلرية  كانت  واإذا   

ال�سعب تتحدد يف احلق بالعمل يف �سوء الزيادة الكبرية 

يف البطالة، وحت�سني الأجر يف و�سع �سِهد انهيار القدرة 

ال�رشائية للطبقات ال�سعبية، وكذلك مواجهة اأزمة التعليم 

يطاول  كان  ذلك  وكل  التحتية.  البنية  وانهيار  وال�سحة 

التي  امل�سكالت  اأوجد كل هذه  الذي  القت�سادي  النمط 

حتقيق  اأ�سبح  ثم  ومن  ال�سعب،  من   ٪٨٠ ن�سبة  اأ�سابت 

مطالب ال�سعب يعني جتاوز النمط القت�سادي، الذي بات 

ريعيًا يتمحور على الن�ساط يف قطاعات العقار واخلدمات 

الإ�سالم  يحمل  فهل  وال�سياحة.  وال�سترياد  والبنوك 

ال�سيا�سي روؤية حتقق ذلك؟

منظور  من  فقط  ال�سيا�سي  الإ�سالم  اإل  ُينظر   

من  واأي�سًا  اأمريكا«،  »معاداة  ومن  النظم،  مع  ال�رشاع 

»التزام  من  وكذلك  ال�سهيونية«،  الدولة  مع  »ال�رشاع 

امل�سالح  منظور  من  اإليه  ُينظر  ل  لكن  الدميقراطية«. 

يحكم  الذي  القت�سادي  واملنظور  ميثلها،  التي  الطبقية 

روؤيته. وكل ذلك هو الأ�سا�س يف فهم �سيا�ساته، والذي 

ظهر حال ت�سّلمه ال�سلطة. واأهمية ذلك هي نتاج اأهمية 

الأزمة القت�سادية التي حتكم املجتمع، وتف�سي اإل كل 

امل�سكالت التي جرت الإ�سارة اإليها. حيث ظهر وا�سحًا 

اأن اأ�سا�س احلراك ال�سعبي على العموم هو نتيجة الأزمة 

�سديد  وفقر  مرتفعة  بطالة  اإل  اأّدت  التي  القت�سادية، 

ل  لهذا  التحتية.  والبنية  وال�سحة  التعليم  يف  وانهيار 

ال�سيا�سي،  لالإ�سالم  القت�سادي  املنظور  مل�س  من  بد 

وجلماعة الإخوان امل�سلمني خ�سو�سًا.

الذي  الأ�سا�س  دام هو  ما  الفقه  بد من در�س  هنا ل   

اخلروج  املمكن  من  لي�س  وحيث  هوؤلء،  منظور  يحكم 

على ما يرد فيه. فهم يعملون على حتقيق »ال�رشيعة« كما 

يقولون، ويلتزمون، فـ»الإ�سالم هو احلل« كما كان �سعار 

جماعة الإخوان امل�سلمني يف م�رش. و»ال�رشيعة د�ستورنا« 

وال�رشيعة  كذلك.  ال�سلفيني  وكل  اجلماعة،  قالت  كما 

تنطلق من »قد�سية« امللكية وحرية القت�ساد، لهذا اأّيدت 

اخل�سخ�سة  عملية  م�رش  يف  امل�سلمني  الإخوان  جماعة 

الأر�س  اإعادة  واأي�سًا  لل�رشع«،  »خمالف  التاأميم  لأن 

امل�سادرة.  يرف�س  ال�رشع  لأّن  الإقطاعيني  من  امل�سادرة 

واإذا عدنا اإل الأ�سا�س الفقهي نلم�س كيفية حتّول الرتكيز 

الأمر  التجارة،  ينح�رش يف  لكي  القت�سادي  املجال  يف 

الذي يظهر يف ال�ستناد اإل »حديث �رشيف« يقول »يف 

اأبو حامد  الإمام  قال  كما  الربح«،  اأع�سار  ت�سعة  التجارة 

الغزايل. وهذا الأمر فر�س امليل لكي ت�سبح التجارة هي 

الن�ساط القت�سادي الذي يقوم عليه »املنظور ال�سلفي« 

)اأو الإ�سالمي(. و�سنلم�س اأّن التجار هم مْن �ساغ املنظور 

الفقهي منذ انهيار الإمرباطورية الإ�سالمية، ويف اأ�سا�س 

جماعة  منها  التي  احلديثة،  لل�سلفية  الفقهي  املرتكز 

الإخوان امل�سلمني. حيث كانت البيئة التجارية التقليدية 

هي القاعدة التي دعمت ن�رش ال�سلفية، ون�سوء اجلماعة.

التجار هم من صاغ المنظور الفقهي منــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ
انهيار اإلمبراطورية اإلسالمية، وفي أساس المرتكز الفقهي للسلفية
الحديثة، التي منها جماعة اإلخوان المسلميـــــــــــــــــــــــــــــن.
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لهذا، حني نتناول جماعة الإخوان امل�سلمني ل بد من   

وكما  وكاأفراد.  كجماعة  القت�سادي«،  »امتدادها  در�س 

من  التقليدية  التجارية  البيئة  يف  متو�سعت  فقد  اأ�رشُت 

فيها.  وانخراطهم  لها،  تقليدية  جتارية  فئات  دعم  خالل 

لقد ظهر ذلك وا�سحًا يف �سورية وم�رش وتون�س والأردن. 

وظهر بامللمو�س بعد امل�سادرات التي تعر�ست لها اجلماعة 

قوة  اأنها  ظهر  مر�سي، حيث  �سقوط حممد  بعد  يف م�رش 

ما  وهذا  التجاري،  القطاع  يف  تن�سط  مناف�سة  اقت�سادية 

مبارك  نظام  �رشاع  �سبب  اإل  اأ�رشت  حني  قوله  حاولت 

معها، حيث كان »رجال الأعمال اجلدد« )الذين هم نّهيبة 

ال�سوق،  على  كامل  احتكار  حتقيق  على  يعملون  الدولة( 

اأفرادها  تدمري  اأجل  من  اجلماعة  لتجرمي  يدفعهم  كان  مما 

اقت�ساديًا. ويف تون�س كانت البيئة التجارية خ�سو�سًا يف 

اجلنوب )�سفاق�س( هي اأ�سا�س اإعادة بناء حركة النه�سة، 

بالرتافق مع فئات من احلزب الد�ستوري.

اأ�سمل،  منظور  من  اجلماعة  نتناول  اأن  من  بد  ل  لكن   

اإنها ترابطت مع الراأ�سمال ال�سعودي اخلليجي، بعد  حيث 

اأن كان هوؤلء يغدقون عليها. وظهر هذا الرتابط عرب البنوك 

الإ�سالمية، حيث تظهر اجلماعة ك�رشيك فيها، وكان يو�سف 

ندا هو امل�رشف على ا�ستثماراتها يف هذا املجال. وبالتايل 

فهي �سمن �سبكة الهيمنة الراأ�سمالية اخلليجية، ول ميكن 

يف  عميق  معنى  ولهذا  ذلك.  خارج  �سيا�ساتها  ُتفهم  اأن 

�سلفية على جممل  اأيديولوجية  منظومة  بهيمنة  يتعلق  ما 

املنطقة مدعومة بالقدرة القت�سادية هذه.

الطبقي«  »الأ�سا�س  حتديد  ميكن  الو�سعية  هذه  يف   

التجارية  بالفئات  يتعّلق  بكونه  خ�سو�سًا  للجماعة 

فئة  وهي  اخلليجي،  الراأ�سمال  مع  املرتابطة  التقليدية 

وبالتحديد  رحل،  ما�سيًا  تعيد  رجعية  بل  »حمافظة«، 

ت عن النهيار، واأنتجت »فقهها«، 
ّ

تلك املرحلة التي عرب

منذ اأبو حامد الغزايل اإل ابن تيمية وابن القيم اجلوزية، 

اإنتاج هذا  اأعاد  الذي  الوهاب  اإل حممد بن عبد  امتدادًا 

اأتت  ولقد  ال�سعودية.  اململكة  اأ�سا�سه  الفقه، وقامت على 

الوّهابي  جذرها  اإن  حيث  ال�سياق،  هذا  �سمن  اجلماعة 

التجارية  الفئة  دعم  حمّط  جعلها  الذي  الأمر  وا�سح، 

التقليدية )وال�ستعمار الإنكليزي كذلك(. بالتايل، ولأنها 

تقوم على الن�ساط التجاري حتديدًا، اأي لي�س يف الزراعة 

�رشكات  )خ�سو�سًا  البنوك  يف  ون�سطت  ال�سناعة،  اأو 

توظيف الأموال التي كانت ظاهرة يف م�رش ال�سبعينيات 

على  منظومتها  قامت  فقد  نهب(،  عملية  عن  ت 
ّ

وعرب

)الت�سدير،  التجارة تقوم على ذلك  حرية القت�ساد، لأّن 

وخ�سو�سًا ال�سترياد الذي بات هو امل�سار الوحيد تقريبًا 

للن�ساط القت�سادي يف هذا املجال(. وبهذا ت�سابكت مع 

فن�سطت  اخل�سخ�سة،  مع  بداأ  الذي  القت�سادي  امل�سار 

التي  القطاعات  وهي  واخلدمات.  والبنوك  التجارة  يف 

عرب  دفعت  اأن  بعد  »املتوح�سة«،  الليربالية  عّممتها 

النفتاح القت�سادي واخل�سخ�سة اإل تدمري ال�سناعات 

القت�سادي  الن�ساط  وحتويل  الزراعة،  وتراجع  القائمة 

نحو قطاعات العقارات واخلدمات وال�سياحة وال�سترياد 

والبنوك والبور�سة.

لهذا مل يخرج »الربنامج القت�سادي« الذي طرحته   

عن   ٢٠٠٨ �سنة  م�رش  يف  امل�سلمني  الإخوان  جماعة 

ذلك. وظهر وا�سحًا بعد و�سول حركة النه�سة يف تون�س 

واجلماعة يف م�رش اإل ال�سلطة، حيث �سدرت ت�رشيحات 

وا�سحة تقول باأنهما مل يختلفا مع ال�سيا�سة القت�سادية 

ا يف التعاطي مع �رشوط 
ّ
لنب علي وح�سني مبارك، وا�ستمر

�سندوق النقد الدويل، ورف�سا زيادة الأجور اأو حّل اأزمة 

البطالة. ويف تون�س ما زالت حركة النه�سة تدعم حكومة 

�سندوق  ل�رشوط  الفعلي  التطبيق  هو  الأ�سا�س  هدفها 

نتيجة  بل  »ا�سطرارًا«  لي�س  ذلك  وكل  الدويل.  النقد 

وجدنا  لهذا  القت�سادية،  وامل�سالح  الطبقي«  »الأ�سا�س 

اأن اجلماعة يف م�رش بعد اأن �سيطرت على ال�سلطة كاملة 

دفعت لكي يحتّل راأ�سماليوها حمّل جماعة جمال مبارك، 

اأي مافيا نظام مبارك.

نخل�س اإل اأّن اجلماعة متّثل فئة راأ�سمالية »حمافظة«   

ويف   ،
ّ
حر اقت�ساد  �سمن  وتن�سط  ة، 

ّ
رجعي متخّلفة  اأو 

 على اإبقاء 
ّ
القطاعات »الرائجة« كما اأ�رشت، بالتايل ت�رش

اأو�سع يف ت�سابك  اإطار  النمط القت�سادي ذاته. وهي يف 

ة خليجية )�سعودية، قطرية( واإقليمية )تركية(، 
ّ
مع راأ�سمالي

اأّن  اأي�سًا  يعني  وهذا  كذلك.  م�ساحلها   عن 
ّ

تعرب ثم  ومن 

النمط القت�سادي الذي ت�سّكل بعد انهيار »نظم التحرر«، 

»ال�ستثمار  وت�سهيل  الكامل،  النفتاح  على  والقائم 

من  فلي�س  بالتايل  بالتحديد.  هيمنته  مبعنى  الأجنبي«، 

القدمي  وللنظام  للجماعة  الطبقي  التعبري  بني  هنا  خالف 

أو متخلفة نخلص إلى أن الجماعة تمثل فئة رأسمالية »محافظة« 
بالتالي رجعية، وتنشط ضمن اقتصاد حر، وفي القطاعات »الرائجة« 
تصر على إبقاء النمط االقتصادي ذاتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه.
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ولهذا  وغريها(،  مبارك  وح�سني  علي  بن  نظم  )اأي  ذاته 

كان »التناف�س« هو ما يحكم العالقة بينهما كما ظهر يف 

يف  والت�سابك  وم�رش،  تون�س  يف  اجلماعة  �سد  ال�رشاع 

الأردن واليمن والعراق، وال�سيطرة يف ال�سودان.

كل ذلك يعني اأن الإ�سالم ال�سيا�سي ل يحمل تغيريًا   

القت�سادي  النمط  من  يعزز  بل  القت�سادي،  النمط  يف 

الراأ�سمال  مع  الت�سابك  خالل  من  الريعي،  بطابعه  القائم 

على  لديه  املايل  الرتاكم  نتيجة  يعمل  الذي  اخلليجي 

�سوف  وبهذا  العربي.  الوطن  القت�سادية يف كل  الهيمنة 

م�سكلة  حّل  ال�سيا�سي  الإ�سالم  اأجندة  يف  يكون  لن 

البطالة، بل �سوف يزيدها يف �سياق تو�سعة الطابع الريعي 

ول  النهب  يعزز  لأنه  الأجر  مل�ساألة  حل  ول  لالقت�ساد. 

وبالتايل  »من�سف«.  ب�سكل  الرثوة  توزيع  باإعادة  ي�سمح 

لن يكون مهتمًا باإ�سالح التعليم، رمبا على العك�س �سوف 

يزيد يف »اأ�سلمته« وتخّلفه، ول ال�سحة، ول حتى البنية 

هذه  كل  يلحظ  ل  القت�سادي  م�رشوعه  اإن  التحتية. 

»يف  م�ساحله  لأّن  بال�سبط  بها،  مهتمًا  ولي�س  امل�سائل، 

مكان اآخر«.

خ�سو�سًا،  وم�رش  وم�رش،  تون�س  يف  ظهر  ما  هذا   

حيث اإن عدم حّل بع�س امل�سكالت املجتمعية، �سواء تعلق 

اإقرار احلّد  بالبطالة وخ�سو�سًا الأجور، بعد رف�س  الأمر 

الأدنى، اأّدى اإل فقدان »الدعم ال�سعبي« وحتّول يف موقف 

 انفجار الثورة الثانية. 
ّ
قطاعات انتخبت اجلماعة، ومن ثم

يف  حدث  ما  اأّدى  تون�س،  يف  م�سابهًا  كان  الو�سع  ولأن 

م�رش اإل تراجع حركة النه�سة، وقبول ت�سكيل حكومة 

تكنوقراط )اأتت لتفر�س �رشوط �سندوق النقد الدويل(، 

والذهاب اإل النتخابات، التي اأّدت اإل جناح نداء تون�س 

)الذي هو خليط من بنية اأ�سا�سية من احلزب الد�ستوري، 

وقطاعات من الي�سار ال�سابق والليرباليني( وح�سولها على 

على  يقوم  بينهما  حتالف  ت�سكيل  ثم  ومن  الثانية،  املرتبة 

تنفيذ  والإمعان يف  ذاتها،  القت�سادية  ال�سيا�سة  تكري�س 

�رشوط �سندوق النقد الدويل، التي طاولت رفع الأ�سعار 

يف �سلع اأ�سا�سية )الغاز والبنزين والكهرباء( وخ�سخ�سة 

التعليم وال�سحة، اإ�سافة اإل ما تبّقى من قطاعات خدمية 

)وهو ما قام به نظام ال�سي�سي(.

م�سكالت  حل  هو  املركزي  الثورات  هدف  كان  اإذا   

وال�سحة  التعليم  وانهيار  والتهمي�س،  والفقر  البطالة 

والبنية التحتية، وهو الأمر الذي يفر�س بال�رشورة تغيري 

النمط القت�سادي الريعي مل�سلحة نط منتج من خالل بناء 

ة 
ّ
ال�سناعة وتطوير الزراعة بالأ�سا�س، فاإن امل�سالح الطبقي

توغل يف  اإنها  بل  ذلك،  مع  تتناق�س  ال�سيا�سي  لالإ�سالم 

نتيجة  الريعي  بطابعه  القائم  القت�سادي  النمط  تكري�س 

متو�سعها الطبقي الذي اأ�رشت اإليه قباًل.

احلرية،  يف  الأمل  يحمل  ل  ال�سيا�سي  الإ�سالم  اإذن،   

ويعترب الدميقراطية ممرًا لل�سيطرة على ال�سلطة واإقامة دولة 

لكنها  »مرن«  ب�سكل  رمبا  ال�رشيعة،  تفر�س  التي  اخلالفة 

جمتمعية  فئات  مطمح  مع  ت�ساّد  يف  هنا  وهي  تفر�سها. 

 منها 
ّ
كبرية تريد احلرية وترف�س الدولة الدينية، وجزء مهم

قطاعات  م�ساركة  يف  وا�سحًا  ذلك  وظهر  العلمنة.  يريد 

�سعبية من الفئات الو�سطى مل ت�سارك يف ثورة ٢٥ يناير 

�سنة ٢٠١١ �سد مر�سي يف ٣٠ يونيو، رغم اأّن من �سارك 

باحلرية، حيث كان  يطالب  اأ�سا�سًا  كان  الأول  الثورة  يف 

ال�سعار: عي�س، حرية، عدالة اجتماعية. اإّن املنظور الفقهي 

ولي�س  احلكم  اأ�سا�س  هي  »ال�سورى«  تكون  اأن  يفر�س 

ال�سيطرة  بعد  �ستعترب  اأو  »كفرًا«،  تعترب  التي  الدميقراطية 

كفرًا، اأو يقود اإل ت�سكيل نظام دكتاتوري كما فعلت اجلبهة 

�سيكون  فالنظام  اجلماعة(.  )فرع  ال�سودان  يف  الإ�سالمية 

التي  الفئة  مافياوية(،  )لكنها  »جتارية«  راأ�سمالية  فئة  اأداة 

د ال�سعب، ككل الفئات الراأ�سمالية 
ّ
تريد النهب و�سبط متر

القت�سادي.  لالنفتاح  التالية  ال�سنوات  ت�سّكلت يف  التي 

وكما اأ�رشت، �سوف تزيد يف ال�ستبداد نتيجة »تكليفها« 

بتحقيق »العدالة الإلهية«، حيث تعّمم ال�ستبداد اإل ال�ساأن 

ال�سخ�سي من خالل الرتكيز على »الأخالق«، اأي ال�سلوك 

ال�سخ�سي. ول �سك يف اأّن نظم ال�سعودية واإيران وما �سابه 

النظم  لطبيعة  »الأنقى«  املثال  املذهب( هي  )رغم اختالف 

املمكنة ل�سيطرة الإ�سالم ال�سيا�سي.

بخطاب  لهجت  قد  اجلماعة  كانت  اإذا  بالتايل،   

 يف �سياق معار�ستها للنظم، وحتالفت على هذا 
ّ
دميقراطي

الأ�سا�س مع اأحزاب دميقراطية وي�سارّية، فاإّن طبيعة النظام 

يوؤ�س�س  الفقهي  التزامها  نتيجة  حتمله  الذي  ال�سيا�سي 

لنظام ثيوقراطي بالتحديد. وهذا ما يناق�س مطالب الثورة 

باحلرية والدميقراطية.

م�سالح  تت�سّمن  ل  الطبقية،  املطالب  م�ستوى  يف   

فئات  م�سالح  عن  التعبري  هو  مبا  ال�سيا�سي  الإ�سالم 

والفقر  البطالة  مل�سكالت  تناول  اأّي  تقليدّية  راأ�سمالية 

والتهمي�س. ف�سيا�ستها القت�سادية هي ا�ستمرار لل�سيا�سة 

اأّن اجلماعة  القت�سادية القائمة، ولقد اأ�سار قادة فيه اإل 

اأ�رشت  )ولقد  القت�ساد  مبارك يف  مع ح�سني  تختلف  مل 

اإل دعم �سيا�سته يف اخل�سخ�سة واإعادة الأر�س للمالك 

ما  يف  النه�سة  حركة  يف  قادة  قال  وكذلك  ال�سابقني(، 
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يتعّلق بال�سيا�سة القت�سادية لنب علي. ولأّن الثورة ن�سبت 

املرتفعة  البطالة  اإل  اأّدت  التي  ال�سيا�سة،  هذه  نتيجة 

)٣٠٪، وخ�سو�سًا بني ال�سباب(، والأجر املتديّن، وانهيار 

نظام التعليم )الذي نتج من �سيا�سة اخل�سخ�سة بالتحديد( 

الب�رش(،  موت  اأجل  من  �رشورة  هي  )التي  وال�سحة 

نهب  تعتمد  التي  الدولة  مداخيل  )لأن  التحتية  والبنية 

املجتمع من خالل ال�رشائب، باتت تذهب اإل نهب الفئة 

هي  والتي  وفوائدها،  الديون  اأق�ساط  وت�سديد  امل�سيطرة 

توظيف مايّل(، لأّن الثورة ن�سبت نتيجة كل ذلك، فاإّن ما 

يطرحه الإ�سالم ال�سيا�سي يعّزز من انهيار و�سع الطبقات 

ال�سعبية، ويزيد من فقرها وتهمي�سها.

اإذن، ميكن القول اإن الإ�سالم ال�سيا�سي ي�سّكل البديل   

مطالب  يحمل  ول  ذاتها،  الراأ�سمالية  للطبقة  املحافظ 

الراأ�سمال  �سيطرة  لتعزيز  مدخل  كذلك  وهو  ال�سعب. 

اخلليجي على القت�ساد العربي، ول يوؤ�س�س لبناء اقت�ساد 

منتج هو وحده يحمل احللول مل�سكالت الطبقات ال�سعبية. 

لي�س من  ال�سيا�سي  الإ�سالم  اأّن  التاأكيد  بد من  بالتايل ل 

بل  التغيري وحتقيق مطالبها،  تريد  التي  ال�سعبية  الطبقات 

اإنه يعربّ عن فئة راأ�سمالية تقليدية مل تكن، ول هي، على 

حتاول  وكانت  امل�سيطرة،  املافياوية  الراأ�سمالية  مع  توافق 

التوافق لكّن »طمع« الراأ�سمالية املافياوية وميلها لتحقيق 

الريع،  عرب  اأي  والتجارة،  النهب  عرب  مت�سارع  تراكم 

القطاع  ومنها  الأخرى،  الفئات  ت�سفية  اإل  يدفعها  كان 

التجاري التقليدي.

خامتة

لي�س الإ�سالم ال�سيا�سي من يعربّ عن الثورة لأّنه ل يحمل 

�سيطرة  يعّزز من  لكي  ي�ستغّلها  �سعى لأن  لكّنه  مطالبها، 

الفئة الطبقية التي ميّثلها من خالل الهيمنة على الدولة. لهذا 

كان اهتمامه بتعزيز �سيطرة رجال الأعمال املرتبطني به، اأو 

ال�سوق  على  هيمنتهم  وزيادة  عنهم،  يعربّ  الذين  بالأدّق، 

اخلارجي.  املال  راأ�س  مع  الرتابط  تعزيز  وعلى  املحلي، 

املجالت،  كل  يف  ذاتها  ال�سيا�سة  ميار�س   
ّ
ا�ستمر بينما 

مع  وثيقة  عالقة  على  ظّل  حيث  اخلارجية  ال�سيا�سة  يف 

ال�سهيونية. ويف  الدولة  العالقات مع  اأمريكا، واأبقى على 

القت�ساد، رف�س »املطالب الفئوية«، وعمل على احل�سول 

واأبقى القت�ساد  الدويل،  النقد  على قرو�س من �سندوق 

كما كان. اأّما على �سعيد الدميقراطية فقد انفرد يف م�رش، 

التمكني.  �سيا�سة  �سمن  �سيطرته  تعزيز  على  يعمل  وكان 

ويف تون�س اتخذ من اأحزاب �سغرية واجهة له، لكنه كان 

القدمي  النظام  بني  التناق�سات  كانت  ورمبا  �سيطرته.  يعّزز 

وبينه يف م�سار التمكني ت�سمح باأن يظل هناك هام�س وا�سع 

�سارت  الطرفني  بني  التحالف  ولهذا حني حتّقق  للحريات. 

حتت  احلريات  م�ساحة  تقلي�س  نحو  تون�س  يف  الأمور 

عنوان »احلرب على الإرهاب« )كما فعلت م�رش ال�سي�سي، 

مع �سمول اجلماعة يف احلملة(.

الثورات  ا�ستغالل  ال�سيا�سي عمل على  الإ�سالم  اإذن،   

ومل  الطبقية،  قاعدته  قدرة  ومن  �سيطرته،  من  يعّزز  لكي 

باحلرية  الأمر  تعلق  �سواء  ال�سعب،  مبطالب  معنيًا  يكن 

البطالة والفقر والتهمي�س،  اأو تعلق مبطالب  والدميقراطية، 

اأجل  من  ال�سلطة  يريد  هو  الثورة.  مطالب  جممل  اأي 

امل�سيطرة  الراأ�سمالية  الطبقة  من  طبقيّة  فئات  م�سالح 

ذاتها. ولقد فتحت الثورات لهذه الفئة املجال كي ت�ستفيد 

مل  والتي  الثورات،  قبل  اكت�سبتها  التي  رمزيتها  كل  من 

ظروف  نتاج  بل  وم�ساحله  روؤيته  نتاج  غالبيتها  يف  تكن 

ب�سيطنة  اأمريكا  اأو هدف  ذاتها،  النظم  منها موقف  اأخرى، 

الإ�سالم، اأو الدور التكتيكي حلما�س، اأو براغماتية جعلته 

اأمام �سغط النظم يلهج بخطاب دميقراطي. هكذا ا�ستفادت 

هذه احلركات من هذه الرمزية كي تّدعي اأنها الثورة رغم 

اأو انخراطها فيها متاأخرة،  عدم م�ساركتها فيها )تون�س(، 

وان�سحابها منها بعد التوافق مع النظام )م�رش(. وقام اإعالم 

�سياق  الفكرة يف  هذه  بتعميم  الإمربيايل  والإعالم  النظم 

ال�سغل على دجمها يف »النظام اجلديد«.

الإ�سالم ال�سيا�سي مل ي�سارك فعليًا يف الثورات )وكان   

التيار ال�سلفي �سدها(، لكن كان مطلوبًا اأن يظهروا القوة 

كة لها لأ�سباب متعّددة، منها �سيا�سة النظم ل�سيطنة 
ّ
املحر

الثورات، ومن الدول الراأ�سمالية التي كانت تريد دجمهم 

يف النظم اجلديدة، ومنها اأنف�سهم لكي ي�سبحوا هم النظام 

اأو�سح  واحلركات  الحزاب  هذه  حكمت  وحني  اجلديد. 

�سيا�سة  تكرر  بل  الثورة  مطالب  حتمل  ل  اأنها  حكمها 

الطبقي،  مو�سعها  وبهذا يجب و�سعها يف  القدمي.  النظام 

اأي كجزء من الراأ�سمالية املافياوية امل�سيطرة، الذي يحمل 

وتع�سبًا،  وتخلفًا  حمافظة  الأكرث  الأيديولوجي  املنظور 

الطبقة  الذي تريده  املنظور  للمراأة والتحرر، وهو  ومعاداة 

التناف�س  نتيجة  تظهر  التي  الختالفات  رغم  امل�سيطرة، 

كما  تون�س  اجلديد« يف  »النظام  بات  ولهذا  امل�سالح.  يف 

ر خطابها. 
ّ
يف م�رش )رغم اختالف و�سعها يف احلالني( يكر

عن  كتعبري  اخلليجي  الإعالم  يعّممه  الذي  اخلطاب  وهو 

م�سالح الراأ�سمالية اخلليجية التي تغزو كل البلدان العربية 

عرب قدرتها املالية.



عودة عيل رشيعيت

 منّظر الثورة اإليرانية
اإرفاند اأبراهاميان

منّظر الثورة اإليرانية

 ليلة َقَدر مع عيل رشيعيت
حممود طالقاين

منتخبات من فكر عيل رشيعيت

122

123

131 

132

إسالم الثورة االجتماعية



بدايات  العدد 14 | ربيع / �سيف 1222016

خم�س�سة  ال�رشب«  خارج  »ا�سالميون  من  الثانية  احللقة 

�رشيعتي.  على  اليراين  الجتماع  وعامل  الثوري  للمفكر 

ينتمي علي �رشيعتي ال جيل من مفكري الثورة اليرانية 

وقادتها ومنا�سليها الي�ساريني الذين جرى التعتيم عليهم مع 

متاأ�س�س الثورة ال�سالمية يف دولة حتت رايات ولية الفقيه. 

ن�رشالله  ح�سن  ال�سيد  �س 
ّ
تعر امللف،  نعّد  نحن  فيما   

املوؤمتر  امام  له  الي�ساري يف خطاب  للت�سّيع  ال�سديد  بالنقد 

١٠حزيران/  ( اخلامنئي  علي  �سيد  الإمام  فكر  عن  الثاين 

يونيو ٢٠١٥(. اثنى ن�رشالله على دور خامنئي يف مقاومة 

وعلماء  مفكرون  له  ر�سخ  الذي  الهائل«  املارك�سي  »املّد 

ا�سالميون تاأثروا باملارك�سية وتعاي�سوا معها وارادوا البحث 

ذر  ابا  باأن  النا�س  واقناع  ال�سالم  يف  ال�سرتاكية  عن 

�رشيعتي  علي  ال  وا�سحة  الإ�سارات  ا�سرتاكي.  الغفاري 

والإمام حممود الطالقاين و�سحبهما، وقد اأعلن ن�رشالله ان 

زمان هوؤلء قد انق�سى، ون�سب يف مواجهتهم فكر ال�سيد 

ردًا  اعتباره  على  »اقت�سادنا«  وكتابه  ال�سدر  باقر  حممد 

اإ�سالم �ساحب  باأن  علمًا  معًا.  والراأ�سمالية  املارك�سية  على 

م الربا 
ّ
نظرية البنك الالربوي مت�سالح مع الراأ�سمالية، يحر

ك ال�سا�س للنظام الراأ�سمايل. 
ّ
ول يطاول مبداأ الربح، املحر

العودة  ا�سطراره  هو  ن�رشالله  ال�سيد  كالم  يف  املفاجيء 

ال زمن النزاعات والت�سفيات الول يف الثورة اليرانية 

يف  حاليا  احلاكم  ال�سلطوي  اجلناح  �سمن  متو�سعه  ليعلن 

عند  ل�رشيعتي  ي�سفع  مل  اليرانية.  ال�سالمية  اجلمهورية 

»�سّيد املقاومة« ان املنا�سل اليراين جاء وم�سطفى �سمران 

ال لبنان للقتال �سد ا�رشائيل يف جنوب لبنان ال جانب 

مو�سى  الإمام  ان  ول  والفل�سطينيني،  اللبنانيني  املقاومني 

وفاته  عند  الرثى  ليوارى  جثمانه  على  ال�سالة  اأم  ال�سدر 

العام ١٩٧٧ يف مرقد ال�سّت زينب بعد ان منع ال�ساه دفنه 

يف ايران.  وما م�ست اأ�سابيع على خطاب ال�سيد ن�رشالله، 

طالب  امام  لقاء  يف  يحذر،  خامنئي  الإمام  كان  حتى 

جامعيني، من »عودة ن�ساط التيار املارك�سي« ال اجلامعات 

التيار، من  يدعم هذا  المريكي  املال  »ان  موؤكدًا  ايران  يف 

عندما  احلال  هو  وكما  وتفرقتهم«.  الطالب  ت�ستيت  اأجل 

املر�سد  فن�سح  »الرتبية«،  ي�ستحّقون  الطالب،  ي�ساغب 

اأفراد  اإ�ستخدام  عن  والمتناع  قّيمني  اأ�ساتذة  بـ»ا�ستخدام 

غري موثوق بهم، لدى النظام وال�سعب والبالد« )احلياة، ١٣ 

متوز/يوليو ٢٠١٥( . نرتك جانبًا حاجة هذا النمط من الفكر 

ال الإدغام. كان اللجوء فيما م�سى ال »املارك�سية واملال 

اليهودي«، وها هي املارك�سية الآن تت�سلل ليران بوا�سطة 

»املال المريكي«. لي�س �رّشًا ان الإمام ال�سيد علي خامنئي 

كان يقف يف الطرف النقي�س للي�سار وطروحات �رشيعتي 

والإمام الطالقاين وزمالئهما خالل الثورة اليرانية. وهو قد 

اعلن باكرًا »باأن �رشيعتي ميثل مرحلة م�ست« داعيا ال جمع 

ال�سالمي  الفكر  »متانة  مع  �رشيعتي  لدى  البيان«  »جمال 

واإحكامه«. )انظر »تقدمي الإمام ال�سيد علي اخلامنئي«، علي 

�رشيعتي، الآثار الكاملة، اجلزء الرابع، ١٩٩٤ �س ٤(. بناء 

عليه، يبدو ان علي �رشيعتي حا�رش يف »املرحلة اجلديدة« 

اللغة  يف  بيانه  �سحر  من  بكثري  باأكرث  وخارجها  ايران  يف 

الفار�سية وه�سا�سة فكره ال�سالمي. فاملفارقة يف اأمر مر�سد 

اجلمهورية ال�سالمية اليرانية والأمني العام حلزب الله ان 

مرحلة   – وم�ست  اإنق�ست  قد  يعتربونها  مرحلة  اإثارتهما 

ايران وخارجها، مرحلة علي  املارك�سي يف  والفعل  الفكر 

�رشيعتي، واإ�سالم الثورة الجتماعية، وحاملي لواء »الت�سّيع 

الحمر« يف مواجهة »الت�سّيع ال�سود«، و»الت�سّيع العلوي« 

يف مواجهة »الت�سّيع ال�سفوي« - اإن هي ال تاأكيد على ان 

تلك املرحلة يف طريق العودة. 

ال�سفحات الآتية خم�س�سة للتعريف بهذا املعاد.   

ف.ط.

عودة عيل رشيعيت
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إرفاند أبراهاميان

منّظر الثورة اإليرانية

الإيرانية حركة �سلفية  الثورة  اعتبار  الغربيون على  ج 
َ
در

هو حديث  ما  ترف�س كل  اأجنبي  هو  ما  هابية جتاه كل 
ُ
ر

وغري م�سلم. وقد عزز زعماء اإيران احلاليون هذه النظرة يف 

تاأكيدهم اأّن الثورة هي مبثابة راأ�س احلربة لبعث الإ�سالم، 

اأية  تلّوثها  مل  اأ�سيلة  ظاهرة حقيقية  الثورية  احلركة  واأن 

اأفكار دخيلة، واأنها ت�ستلهم تعاليم الر�سول حممد واأئمة 

ال�سيعة. غري اأن هذه النطباعات ال�سائدة تغفل م�ساهمات 

الرئي�سي  الإيديولوجي  املنّظر  �رشيعتي،  علي  الدكتور 

خارج  من  اآراءه  �رشيعتي  ا�ستلهم  وقد  الإيرانية.  للثورة 

الجتماع  علم  من  �سواء:  حد  على  داخله  ومن  الإ�سالم 

الغربي ــ ول �سيما علم الجتماع املارك�سي ــ ومن الفقه 

الإ�سالمي، ومن منّظري العامل الثالث ــ وبخا�سة فرانتز 

اأن  الأوائل. والواقع  ال�سيعة  تعاليم �سهداء  ــ ومن  فانون 

احلديثة  ال�سرتاكية  بني  للتوليف  حياته  نذر  قد  �رشيعتي 

الثورية  النظريات  ولتطويع  التقليدي،  ال�سيعي  واملذهب 

التي طرحها مارك�س، وفانون ومفكرون كبار اآخرون غري 

.
١
اإيرانيني مع بيئته الإيرانية املعا�رشة

اأكرث من �رشيعتي واحد

هذه  يف  �رشيعتي  اإل  يتعرفون  الذين  اء 
ّ
القر �سيواجه 

الآونة عددًا من ال�سعوبات. فالثورة مل جتعله من الأ�سماء 

املاألوفة على كل �سفة ول�سان يف اإيران فح�سب، بل حّولته 

املتخا�سمة  ال�سيا�سية  اجلماعات  تنازعتها  �سخ�سية  اإل 

املتناف�سة. فقد تعر�س للمديح اأو التاأبني اأكرث مما نال من 

ـ اأكرث من  ـ النتقائي كما هو وا�سحـ  التحليل، ولالقتبا�سـ 

الن�رش، كما ُنظر اإليه يف �سوء النزاعات املبا�رشة اأكرث مما 

در�س يف �سياق بيئته اخلا�سة يف ال�ستينيات وال�سبعينيات 

من القرن الع�رشين. ي�ساف اإل ذلك اأن عددًا من الكتب 

امل�سبوهة امل�سكوك فيها قد ن�رشت با�سمه.

هناك  يكن  مل  لأنه  امل�سكالت  هذه  تفاقمت  وقد   

�رشيعتي واحد بل ثالثة اأ�سخا�س منف�سلني بهذا ال�سم. 

بالعالقة  املهتم  الجتماع،  عامل  �رشيعتي  اأوًل،  فهناك، 

والقوى  الأفكار  وبني  واملمار�سة،  النظرية  بني  اجلدلية 

و�رشيعتي  الإن�ساين.  والوجود  الوعي  وبني  الجتماعية، 

هذا ملتزم بفهم ن�سوء احلركات الثورية، ول �سيما الدينية، 

قطتها ومن ثم انقرا�سها يف وقت لحق.
ْ
ونّوها وَبر

وثانيًا، هناك �رشيعتي املوؤمن ال�سادق الذي تقوم دعوته   

الثوري، خالفا لالإيديولوجيات  ال�سيعي  اأن املذهب  على 

احلديدي  القانون  يفّت يف ع�سده  لن  الأخرى،  املتطرفة 

لالنحالل البريوقراطي. اأما �رشيعتي الثالث فهو اخلطيب 

لأن  ل  عناية،  بكل  كالمه  يزن  اأن  عليه  كان  الذي  العام 

عيون البولي�س ال�رشي اليقظة تطارده بو�سفه »مارك�سيًا 

كانوا،  »العلماء«  كبار  لأن  كذلك  بل  فح�سب،  اإ�سالميًا« 

ًا من كل �سخ�س من عامة النا�س 
ّ
غريزيًا يتوج�سون �رش

يحاول اأن ينتهك حرمة املجال الذي يعتربونه وقفًا عليهم، 

�رشيعتي  كان  وكما  مبادئ.  من  توارثوه  ما  تاأويل  ويعيد 

املعا�رشة  اإيران  فاإن  اأحاديثه،  يف  وتكرارًا  مرارًا  ي�سري 

كانت يف مرحلة تنموية ت�سابه ما كانت عليه اأوروبا قبيل 

حركة الإ�سالح، ويجب بالتايل على امل�سلحني ال�سيا�سيني 

تنا�سب  مبهمات  ويقوموا  وكالفن،  لوثر  من  يتعلموا  اأن 

بيئاتهم، واأن يتذكروا على الدوام اأن علماء ال�سيعة، خالفًا 

يتمتعون  الو�سطى،  القرون  يف  الأوروبيني  الدين  لرجال 

املدن،  الربجوازية يف  اأو�ساط  النفوذ يف  بقدر عظيم من 

واجلماهري يف املناطق احل�رشية والريفية.

اد الله اال�صرتاكيني«
ّ
االأب وحركة »عب

من  مقربة  على  قرية  عام ١٩٣٣ يف  �رشيعتي  علي  ولد 

م�سهد. وكان والده حممد تقي �رشيعتي من رجال الدين 
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الإ�سالحيني. وقد تخل�س من ردائه الديني واقت�رش دخله 

على ما يتقا�ساه لقاء اإدارته لقاعة خم�س�سة للمحا�رشات 

املدار�س  اإحدى  يف  القراآنية  العلوم  وتعليم  الدينية، 

الثانوية املحلية. ولأنه كان من دعاة الإ�سالح، فقد اتهمه 

»العلماء« املحافظون باأنه �سني، اأو بهائي، اأو حتى وهابي. 

ويف �سنوات لحقة ذكر علي �رشيعتي، باعتزاز، اأن والده 

كان له الأثر الأكرب يف تطوره الفكري. فعندما كان على 

نقا�سية  حلقات  اإل  ان�سم  �سباه،  يف  الدرا�سة  مقاعد 

نّظمها والده. ويف اأربعينيات القرن ]الع�رشين[ ان�سم هو 

ووالده اإل جماعة �سغرية ت�سمى »نهزتي خودا بارا�ستاين 

وكانت  ال�سرتاكيني(.  الله  عباد  )حركة  �سو�سيالي�ست« 

تلك احلركة مهمة من الوجهة الفكرية ل ال�سيا�سية: فقد 

كانت متثل املحاولة الأول يف اإيران للتوليف بني املذهب 

ال�سيعي وال�سرتاكية الأوروبية.

كلية  فدخل  مهنيًا،  والده  خطى  �رشيعتي  اقتفى   

العربية والقراآن  اللغة  املعلمني يف م�سهد ووا�سل درا�سة 

 ١٩٥٣ الكلية  من  التخرج  وبعد  والده،  مع  الكرمي 

ملدة  منطقته  البتدائية يف  املدار�س  التدري�س يف  مار�س 

اأحد  بت�رشف،  ترجم،  الفرتة،  تلك  وخالل  �سنوات.  اأربع 

ال�سحار  جودة  احلميد  عبد  امل�رشي  الروائي  موؤلفات 

الإ�سالم  يف  وال�سرتاكية  الغفاري،  ذر  اأبي  عن  وهو 

من  ذر  واأبو   .
 ٢

)Abu Zarr: Khada Parast-i Socialist(

اإل الإ�سالم، وقد حمل بعد وفاة الر�سول على  ال�سابقني 

ف�ساد اخللفاء وترف الولة وج�سع الأغنياء، ثم اعتكف يف 

قرية الربذة ال�سحراوية، حيث اأم�سى ما تبقى من عمره 

زاهدًا ومدافعًا عن حقوق الفقراء واجلياع. واعترب ال�سحار 

اأبا  الي�ساريني يف ال�رشق الأو�سط،  و�رشيعتي، وكرثة من 

ذر اأول ا�سرتاكي يف الإ�سالم. وقد كتب �رشيعتي الأب يف 

وقت لحق اأن ابنه علي كان يعترب اأبا ذر واحدًا من اأعظم 

.
٣
ال�سخ�سيات يف تاريخ العامل

الدرا�صة يف باري�س

يف عام ١٩٥٨، التحق علي �رشيعتي بجامعة م�سهد حيث 

اللغات  يف  املاج�ستري  �سهادة  على   ١٩٦٠ عام  ح�سل 

والفرن�سية.  العربية  اللغتني  يف  التخ�س�س  مع  الأجنبية، 

ونال بعد ذلك منحة من الدولة لدرا�سة الدكتوراه يف علم 

الجتماع والتاريخ الإ�سالمي يف ال�سوربون. واإبان حرب 

تبّنى �رشيعتي  الكوبية،  الثورة  التحرير اجلزائرية وخالل 

الأفكار ال�سيا�سية املتطرفة وانخرط يف اأن�سطة املنظمات 

الإيرانيني  الطلبة  احتاد  اإل  وان�سم  الثورية.  الطالبية 

Nahzat-i Azad-i Iran التي كان قد اأ�س�سها اأن�سار الدكتور 

ناب  كما   ،١٩٦٢/١٩٦١ عام  املتدينون  م�سدق  حممد 

التي  ــ  التظاهرات  تنظيم  يف  اجلزائريني  الوطنيني  عن 

اأ�سيب يف اإحداها اإ�سابة بالغة يف الراأ�س ا�ستلزمت اإقامته 

يف اأحد امل�ست�سفيات ملدة ثالثة اأيام. وتول حترير جملتني 

هما »اإيران احلرة« Iran Azad، وهي الناطقة بل�سان اجلبهة 

»ر�سالة  وجملة  اأوروبا،  يف  مل�سدق  املنا�رشة  الوطنية 

احتاد  بل�سان  الناطقة  ال�سهرية   Nameh-i Pars فار�س« 

الطالب الإيرانيني يف فرن�سا.

التي  الدرا�سية  امل�ساقات  من  بعدد  �رشيعتي  التحق   

وح�رش  ما�سينيون،  مثل  امل�ست�رشقني  كبار  بع�س  قدمها 

حما�رشات قدمها اأكادمييون مارك�سيون. وقراأ بَنَهم اأعمال 

بول  جان  �سيما  ول  املعا�رشين  الراديكاليني  املفكرين 

جياب،  واجلرنال  غيفارا،  وت�سي  فانون،  وفرانتز  �سارتر، 

م�سيحيًا  مفكرًا  اآنذاك  كان  )الذي  غارودي  وروجيه 

غيفارا  ت�سي  كتاب  برتجمة  �رشيعتي  وقام  مارك�سيًا(. 

»حرب الع�سابات«، وكتاب �سارتر »ما هو ال�سعر«، وبداأ 

�سنوات  الأر�س« و»خم�س  »معذبو  فانون   
ْ
كتابي برتجمة 

.
٤
على احلرب اجلزائرية«

ق�سى  وبعدما   .١٩٦٥ عام  اإيران  اإل  �رشيعتي  عاد   

هيئة  اإل  الن�سمام  من  وحرم  ال�سجن،  يف  اأ�سهر  �ستة 

يف  راأ�سه  م�سقط  اإل  عاد  طهران،  جامعة  يف  التدري�س 

قروية  مدر�سة  يف  الأمر  اأول  التدري�س  وتوّل  خرا�سان. 

ثم يف جامعة م�سهد. غري اأنه ا�ستطاع النتقال اإل طهران 

بناها  التي  اإر�ساد«،  »ح�سينية  يف  حما�رشًا   ١٩٦٧ عام 

ومّولها عدد من التجار الأثرياء وقدامى الزعماء يف حركة 

ق�ساها  التي  اخلم�س  ال�سنوات  وكانت  الوطني.  التحرير 

ُطبعت  وقد  حياته،  يف  اإنتاجًا  الأكرث  هي  احل�سينية  يف 

حما�رشاته يف نحو خم�سني كتيبًا، كما وزعت يف اأ�رشطة 

ول  �سديدة،  بحما�سة  وقوبلت  وا�سع  نطاق  على  م�سجلة 

اأن  كما  الثانوية.  املرحلة  يف  الطالب  اأو�ساط  يف  �سيما 

دعوته بّثت احلما�سة يف نفو�س اجليل اجلديد من املثقفني 

ال�ساخطني على الو�سع العام. 

مل  �رشيعتي  حياة  من  اخل�سبة  املرحلة  هذه  اأن  غري   

واأغلقت  اأن�سطتها،  احل�سينية  اأوقفت  فقد  طوياًل،  تدم 

قاعة املحا�رشات لأ�سباب عدة. واأثارت �سعبية �رشيعتي 

باأن  ا�ستبه  الذي  ال�رشي  البولي�س  حفيظة  املتعاظمة 

منظمة املجاهدين الإ�سالميني هي التي تقف وراء ن�ساطه 

املاأجورة  العنا�رش  بع�س  وقامت  والفكري.  ال�سيا�سي 

تتهم �رشيعتي  معاك�سة  بحملة  ال�ساه  �سلطات  من جانب 



بدايات  العدد 14 | ربيع / �سيف 1252016

 .
٥
الدين« لرجال  املناوئة  بالدعاية  ال�سباب  »بت�سليل 

مطّهري،  الله  اآية  مثل  الإ�سالحيني  املاليل  بع�س  اإن  بل 

ال�سو�سيولوجي  البعد  يغّلب  كان  �رشيعتي  اأن  �سعروا 

على اجلانب الفقهي، وي�ستعري ما هو اأكرث من الالزم من 

.
٦
الفل�سفة ال�سيا�سية الغربية

واأودع  �رشيعتي  اعتقل  احل�سينية،  اأغلقت  وحاملا   

ال�سجن بعد اتهامه بالدعوة اإل »مارك�سية اإ�سالمية« وبقي 

خلف الق�سبان حتى عام ١٩٧٥، عندما اأفلحت العرائ�س 

وال�سغوط واملطالبات من املثقفني يف باري�س ومن احلكومة 

اجلزائرية يف اإطالق �رشاحه. ويف حماولة لإعطاء انطباع 

زائف عن تواطئه مع ال�سلطة، قامت احلكومة بتزوير اإحدى 

مقالته التي مل تكن قد ا�ستكملت من قبل، باأن اأ�سافت 

يف نهايتها نقدًا �ساخرًا ولذعًا للمارك�سية، ون�رشتها يف 

 
٧
الإ�سالم« ــ  املارك�سية  ــ  »الإن�سانية  عنوان  كتاب حتت 

Ensan- Marxism-Islam، وظل �رشيعتي قيد الإقامة اجلربية 

اإّل يف  بعد الإفراج عنه. ومل ي�سمح له بال�سفر اإل لندن 

ب�سهر  هناك  اإل  و�سوله  وبعد   .١٩٧٧ اأيار/مايو  �سهر 

ي�سك  اأن  امل�ستغرب  من  يكن  ومل  فجاأة،  تويف  واحد، 

اأن�ساره يف اأن ثمة حادثًا مدّبرًا وراء ذلك. غري اأن الطبيب 

حاّدة.  قلبية  نوبة  اإثر  تويف  اأنه  اأكد  الربيطاين  ال�رشعي 

وكان يف الثالثة والأربعني من العمر.

نظرية الثورتني الوطنية واالجتماعية

اأعمال  من  عدد  حوله  يدور  الذي  الأ�سا�سي  املحور  اإن 

�رشيعتي هو اأن بلدان العامل الثالث، مثل اإيران، يف حاجة 

وطنية  ثورة  معًا:  اآن  ومتزامنتني يف  مرتابطتني  ثورتني  اإل 

ــ  وحتيي  الإمربيالية  ال�سيطرة  اأ�سكال  جميع  على  تق�سي 

اأو تعيد اإحياء ــ الثقافة، والرتاث، والهوية الوطنية. وثورة 

اجتماعية تق�سي على جميع اأ�سكال ال�ستغالل، وت�ستاأ�سل 

الفقر والراأ�سمالية، وحتّدث القت�ساد، والأهم من ذلك كله 

متهد لإقامة جمتمع »عادل«، و»دينامي«، و»لطبقي«.

هاتني  تنفيذ  مهمة  فاإن  �رشيعتي،  يراه  كان  ملا  ووفقًا   

الإنتلجن�سيا  املثقفني/  فئة  عاتق  على  تقع  الثورتني 

الداخلية  التناق�سات  فهم  ت�ستطيع  التي   rushanfekran

وتعميق  الطبقية،  التناق�سات  �سيما  ول  ــ  للمجتمع 

الوعي العام باإبراز هذه التناق�سات، وتعلم الدرو�س التي 

تنطوي عليها، وتعلم الدرو�س التي تنطوي عليها جتارب 

على  فاإن  واأخريًا،  الأخرى.  الثالث  العامل  وبقاع  اأوروبا 

الإنتلجن�سيا، بعد اأن حتدد معامل الطريق اإل امل�ستقبل اأن 

.
٨
توجه اجلماهري نحو هذه الثورة املزدوجة

وي�سيف �رشيعتي اأن الإنتلجن�سيا الإيرانية حمظوظة   

وهي  الدينية،  ثقافته  كانت  جمتمع  يف  عا�ست  لأنها 

مع  بالتايل  وتتالءم  اأ�ساًل،  راديكالية  ال�سيعي،  املذهب 

على  ال�سيعي،  املذهب  اأن  ذلك  املزدوجة.  الثورة  اأهداف 

اأخرى،  عديدة  كديانات  يكن،  مل  �رشيعتي،  تعبري  حد 

تغلغلت يف جوانب  ثورة  اأيديولوجية  بل  لل�سعب  اأفيونًا 

احلياة كافة، مبا فيها الن�ساط ال�سيا�سي، واألهمت املوؤمنني 

وحفزتهم على الكفاح �سد ال�ستغالل والقمع والإجحاف 

الجتماعي. وكثريًا ما �سدد �رشيعتي على اأن النبي حممد 

اأمة  ليقيم  بل  فح�سب،  دينية  جماعة  ليوؤ�س�س  يجئ  مل 

ومل   .
٩
الجتماعية والعدالة  التقدم  باجتاه  دومًا  تتحرك 

بل  فح�سب،  توحيدي  دين  تاأ�سي�س  اإل  الر�سول  يهدف 

تربط   Nizam-i towhid متكامل«  »جمتمع  اإقامة  ا�ستهدف 

لتحقيق  ال�سامل  والن�سال  العامة،  الف�سيلة  اأجزائه  بني 

و»امللكية  الإن�سانية«  و»الأخوة  و»امل�ساواة«،  »العدالة« 

العامة لو�سائل الإنتاج«، وفوق هذا وذاك، الرغبة العارمة 

.
١٠

يف خلق »جمتمع ل طبقي« يف هذا العامل

ومنهم  ال�رشعيني،  النبي  ورثة  اأن  ذلك  اإل  ي�ساف   

احل�سني واأئمة ال�سيعة الآخرون، قد رفعوا لواء الثورة لأن 

حكامهم اآنذاك، اأي »اخللفاء الفا�سدين« و»نخبة احلا�سية« 

 .
١١

املتكامل واملجتمع  الأمة  اأهداف  خانوا  قد  حولهم 

التي ت�سّور  فاإن طقو�س عا�سوراء  ال�سيعة،  اإل  وبالن�سبة 

الو�سوح  مبنتهى  تطرح،  كربالء  يف  احل�سني  ا�ست�سهاد 

زمان  كل  يف  ال�سيعة،  على  اإن  واحدة:  ر�سالة  وال�سمّو، 

ومكان، واجبًا مقد�سًا هو الت�سدي ملا يواجهونه من حمن، 

من  اأن  �رشيعتي  راأى  وقد   .
١٢

�سدها والثورة  ومقاومتها 

»الإمربيالية  املعا�رشة  اإيران  تواجهها  التي  املحن  جملة 

اجلن�سيات،  املتعددة  ال�رشكات  هيمنة  فيها  مبا  العاملية، 

وال�ستغالل  العن�رشي،  والتمييز  الثقافية،  والإمربيالية 

و»النبهار  الطبقي،  التفاوت  الطبقي،  والقمع  الطبقي، 

.
١٣

»gharbzadegi« »بالغرب

الطبقية  والالم�ساواة  بالإمربيالية  �رشيعتي  نّدد  لقد   

بو�سفهما من اأعداء املجتمع اللدودين على املدى الطويل، 

د اأنه رّكز يف م�ساجالته على هدفني اعتربهما من الأعداء  َبيْ

الذين ينبغي الت�سدي لهم على نحو مبا�رش. وكان الأول 

هو »املارك�سية املبتذلة«، ول �سيما يف ن�سختها ال�ستالينية 

تقبّلها  الإيرانيني قد  املثقفني  ال�سابق من  التي كان اجليل 

على عاّلتها. اأما الثاين فكان الإ�سالم املحافظ، ول �سيما 

�ستها الطبقات احلاكمة 
ّ
ن�سخته املاللية التي رّوجت لها وكر

امل�سَتَغّلة.  لتخدير اجلماهري  قرنًا  اإثني ع�رش  يزيد على  ملا 



�سور للخميني 

و�رشيعتي مرفوعة 

يف خالل تظاهرة 

يف العام ١٩٧٩

يف طهران
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ومن هنا، فاإن اأعمال �رشيعتي الأكرث اإثارة واإ�سكالية هي 

تنويعات  وبخا�سة  باملارك�سية،  حتديدًا  تتعّلق  التي  تلك 

املارك�سية املختلفة، وباملاليل من رجال الدين، وخ�سو�سًا 

تف�سرياتهم املحافظة امل�سّوهة للمذهب ال�سيعي.

�رشيعتي واملارك�صية

املارك�سية  من  �رشيعتي  موقف  يبدو  الأول،  للوهلة 

منها  ي�ستعري  اأنه  غري  اأحيانًا،  بها  ينّدد  فهو  متناق�سًا. 

هذا  دفع  وقد  اأخرى.  منا�سبات  يف  مو�سعة  ب�سورة 

التناق�س الظاهري بع�س املحللني اإل العتقاد باأنه عدّو 

ي 
ّ
�رش مارك�سي  باأنه  اآخرون  وا�ستبه  للمارك�سية.  �رش�س 

فريق  وثّمة  اإ�سالمي.  بحجاب  احلقيقية  معتقداته  �سرت 

وُمرَتِبكا  بكًا 
ْ
ُمر مثقفًا  ويعتربونه  �ساأنه  من  يقللون  ثالث 

من الدرجة الثالثة.

هناك،  اأن  املرء  يدرك  حاملا  التناق�س  هذا  يختفي   

مارك�س  ل  مارك�سات  ثالثة  �رشيعتي،  اإل  بالن�سبة 

يف  ملحدًا  فيل�سوفًا  ال�ساب  مارك�س  كان  فقد  واحد. 

الغالب، يرّوج للمادية اجلدلية وينكر وجود الله، والروح، 

والآخرة. ويف نظر �رشيعتي، بالغ يف ت�سخيم هذا اجلانب 

امللحد يف مارك�س ال�سرتاكيون وال�سيوعيون الأوروبيون 

الذين حملوا تلقائيًا على جميع اأ�سكال الدين يف غمرة 

هو  الثاين  ومارك�س  الرجعية.  الكني�سة  �سد  كفاحهم 

الذي  الغالب،  يف  الجتماعي  العامل  النا�سج،  مارك�س 

قوانني  تعمل  وكيف  املحكومني  احلكاُم  ي�ستغّل  كيف  بنّي 

القت�سادية«  »احلتمية  ولي�س  ــ  التاريخية«  »احلتمية 

�سيما  ول  بلد،  اأي  يف  الفوقية  البنية  تتفاعل  وكيف  ــ 

مع  فيه،  ال�سائدة  ال�سيا�سية  واملوؤ�س�سات  الإيديولوجيا 

بنيته التحتية القت�سادية الجتماعية. اأما مارك�س الثالث 

يعكف  الذي  اأ�سا�سًا،  ال�سيا�سي  املُ�ِسّن،  مارك�س  فكان 

قد  تكهنات  يطرح  ما  وكثريًا  ثوري،  حزب  تنظيم  على 

تعك�س  ل  ولكنها  ال�سيا�سية  الوجهة  من  مالئمة  تكون 

متامًا منهجيته يف العلم الجتماعي. ووفقًا ل�رشيعتي، فاإن 

املارك�سية »املبتذل« هذا قد طغى يف وقت لحق  تنويع 

على املارك�سية »العلمية«. وقد اأقدم اإنغلز، يف نظره، على 

الطبقات  اأحزاب  اأن  الأ�سا�سية. كما  املو�سوعات  ت�سويه 

قطت«. 
ْ َ
العاملة، بعد نوها وات�ساعها، قد »متاأ�س�ست« و»َترب

مارك�س  من  خمتارة  جوانب  ا�ستخدام  �ستالني  واأ�ساء 

النا�سج  مارك�س  ح�ساب  على  امل�سّن  ومارك�س  ال�ساب 

عقيدة  اإل  وحتويلها  املارك�سية  اختزال  له  ليت�سنى 

متحجرة ل تقبل باأي �سيء اآخر غري املادية القت�سادية 

قة الأفق.
ّ
ال�سي

والثالثة من  الأول  املارك�سيتني  وقد رف�س �رشيعتي   

من  كبريًا  جانبًا  ل 
ّ
تقب ولكنه  الثالث،  املارك�سيات  هذه 

الثانية. واأكد اأن لي�س بو�سع اأي �سخ�س اأن يفهم التاريخ 

واملجتمع بدون معرفة كافية باملارك�سية. ووافق على جانب 

كبري من املَْن�َسق واملنطلقات النظرية التي تق�سم املجتمع 

اإيديولوجية  فوقية  وبنية  اجتماعية  اقت�سادية  قاعدة  اإل 

�سيا�سية، بل اإنه وافق كذلك على اأن ت�سنف اأغلب الأديان 

على  الدوام  على  درجوا  احلكام  لأن  الأخرية،  الفئة  يف 

الآخرة.  يف  اجلزاء  بخري  بتب�سريها  اجلماهري  »تخدير« 

وتبّنى وجهة النظر القائلة باأن التاريخ الإن�ساين هو تاريخ 

ال�رشاع الطبقي. ومنذ اأيام قائيل وهابيل، الب�رشية على 

جهة،  من  فهناك،  متناحرين:  مع�سكرين  يف  تعبريه،  حد 

ومن  ال�سعب،  اأي  ــ  الهاء  بفتح  ــ  امل�سطَهدين  مع�سكر 

اأي  ــ  الهاء  بك�رش  ــ  امل�سطِهدين  مع�سكر  اأخرى  جهة 

مارك�س  باأن  القائلة  الفكرة  اّطرح جانبًا  اأنه  كما  احلكام. 

حيوانات  د 
ّ
جمر الب�رشي  اجلن�س  اعترب  جلفًا  مادّيًا  كان 

باملُثل  تاأبه  الذاتية ول  العجب تهتم مب�ساحلها  ل يعجبها 

العليا. بل اإن �رشيعتي اأ�ساد مبارك�س لأنه اأقل »مادية« من 

ون باملوؤمنني املتدينني. اأكرث املت�سدقني باملثالية ومن ي�سمَّ

التي  املارك�سية »املماأ�س�سة«  اأن �رشيعتي رف�س  غري   

راأت الأحزاب ال�سيوعية اأنها متثل ال�رشاط امل�ستقيم. وزعم 

الثوري وخ�سعت  الأحزاب قد فقدت عنفوانها  اأن هذه 

لقانون البريقراطية احلديدي. وانتقد هذه الأحزاب لأنها 

مل تتقبل احلقائق امل�ستجّدة، وهي اأن الن�سال يف الع�رش 

احلديث مل يقت�رش على ال�رشاع بني الراأ�سماليني والعمال 

كما  الثالث.  والعامل  الإمربياليني  بني  ال�رشاع  �سمل  بل 

اأوروبا  يف  وال�سرتاكية  ال�سيوعية  الأحزاب  اتهم  اأنه 

مثل  بلدان  يف  الوطني  التحرر  حركات  م�ساعدة  بعدم 

للحركة  انتقاده  معر�س  ويف  وفييتنام.  وتون�س،  اجلزائر، 

حزب  �سد  الق�سايا  من  عددًا  �رشيعتي  اأثار  ال�سيوعية، 

توده املنظمة املارك�سية الرئي�سية يف اإيران. وزعم اأن توده 

بدون  ميكانيكية،  بطريقة  الرئي�سية  املارك�سية  ق 
ّ
طب قد 

أكـــــــــــــــــــــــــد أن ليس بوسع أي شخص أن يفهم التاريخ
والمجتمـــــــــــــــــــــع بدون معرفة كافية بالماركسية. وتبنى
ع الطبقي. وجهة النظر القائلة بأن التاريخ اإلنساني هو تاريخ الصرا
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�سادها  قد  لأوروبا،  خالفًا  اإيران،  اأن  بالعتبار  ياأخذ  اأن 

»النه�سة«  حركات  ت�سهد  ومل  الآ�سيوي«  الإنتاج  »نط 

املثري  والنتقال  ال�سناعية«،  و»الثورة  و»الإ�سالح« 

تعليم  يف  اأخفق  قد  توده  اأن  زعم  كما  الراأ�سمالية.  اإل 

الكتب  يقم برتجمة  بل مل  احلقيقية،  املارك�سية  اجلماهري 

من  وبدل   .Das Kapital املال«  »راأ�س  مثل  الكال�سيكية 

اأهان احل�سا�سيات الدينية بن�رش كتب  ذلك، فاإن توده قد 

للب�رشية«  املادي  مثل»املفهوم  بالإحلاد  عناوينها  تن�سح 

و»املادية التاريخية« و»عنا�رش املادة«.

توده  على  الأ�سا�سي  �رشيعتي  اعرتا�س  اأن  اإّل   

واملارك�سية يتجلى يف مرا�سالته املبكرة مع فرانتز فانون. 

د 
ّ
فبالن�سبة اإل املارك�سيني التقليديني، كانت القومية جمر

عن  اجلماهري  لإلهاء  احلاكمة  الطبقة  ا�ستخدمتها  اأداة 

�سعوب  اأن  �رشيعتي  واعتقد  الأممية.  والنزعة  ال�سرتاكية 

العامل الثالث لن ت�ستطيع دحر الإمربيالية، والتغلب على 

حالة ال�ستالب، وبلوغ مرحلة الن�سوج اإل حد ت�ستطيع 

معه ا�ستعارة التكنولوجيا الغربية بدون اأن تفقد احرتامها 

الوطني  تراثها  اكت�ساف  اأوًل  اأعادت  اإذا  اإّل  لنف�سها، 

حما�رشات  �سل�سلة  يف  اأكد  وقد  ال�سعبية،  وثقافتها 

بعنوان )العودة( Bazgasht اأن على املثقفني الإيرانيني اإعادة 

الأ�ساطري  يف  تكمن  ل  التي  الوطنية  جذورهم  اكت�ساف 

الآرية/ الهندوروّبية، بل يف املذهب ال�سيعي الذي يتغلغل 

.
١٤

يف اأغلب جوانب الثقافة ال�سعبية

يف  يلجاأ  مل  �رشيعتي  اأن  نالحظ  اأن   
ّ
املهم ومن   

م�ساجالته اإل احلجج التقليدية اجلاهزة التي درج املاليل 

املارك�سيني  اأن  وموؤداها  الي�سار:  �سد  ا�ستخدامها  على 

لي�سوا اإّل جمموعة من امللحدين والكفار Kafer واملجّدفني 

وعلى  حكمًا.  الأ�رشار  اخلطاة،  الفا�سدين،  الأخالقيني 

�سدد  قد  للمارك�سية  مناق�سته  فاإنه يف  ذلك،  من  العك�س 

بالإميان  التم�سك  لي�س  احلقيقي  امل�سلم  مييز  ما  اأن  على 

العزم  هو  بل  الأخرى.  وباحلياة  وبالروح،  بالله،  »الذاتي« 

على القيام بفعل »عياين« لبلوغ احلقيقة:

اإن  كافر.  لكلمة  القراآن  ا�ستخدام  كيفية  اإل  »انظر   

يرف�سون  الذين  اأولئك  لو�سف  اإّل  ت�ستخدم  ل  الكلمة 

يرف�سون  َمن  لو�سف  اأبدًا  ت�ستخدم  ل  وهي  الفعل. 

.
١٥

امليتافيزيقا اأو وجود الله، والروح، والبعث«

�رشيعتي ورجال الدين

يف �سياق دعوته اإل العودة اإل الإ�سالم واملذهب ال�سيعي، 

ز 
ّ
ليمي التقليديني  على»العلماء«  �رشيعتي  حَمل  ما  كثريًا 

.
١٦

نف�سه من اإ�سالم املاليل املحافظني

»ل يكفي القول باأن علينا اأن نعود اإل الإ�سالم. فعلينا   

]الغفاري[  ذر  اأبي  اإ�سالم  هو  هل  اإ�سالم:  اأي  نحّدد  اأن 

الأموي رابع  العا�س  اأبي  بن  ]بن احلكم  اإ�سالم مروان  اأم 

بينهما  لكّن  م�سلم،  فكالهما  الأموية[،  الدولة  خلفاء 

والق�سور،  اخلالفة،   اإ�سالم  ميّثل  فاأحدهما  �سا�سعًا.  فرقًا 

اإ�سالم امل�ستغّلني،  ال�سعب،  اإ�سالم  الثاين فهو  اأّما  واحلكام 

اأن  املرء  على  باأن  القول  يكفي  ل  كما  الفقراء،  اإ�سالم 

»ُيعنى« باأمر الفقراء. فذلك ما قاله اخللفاء الفا�سدون. اإن 

الإ�سالم احلقيقي يدعو اإل ما هو اأبعد من »الهتمام«. اإنه 

وامل�ساواة،  العدالة،  اأجل حتقيق  من  بالكفاح  املوؤمن  ياأمر 

.
١٧

والق�ساء على الفقر

جزءًا  غدوا  قد  باأنهم  »العلماء«  �رشيعتي  اتهم  لقد   

املذهب  »ماأْ�َس�سوا«  وباأنهم  احلاكمة،  الطبقة  يتجزاأ من  ل 

ال�سيعي الثوري وخانوا بالتايل اأهدافه الأ�سلية. كما اأنحى 

بالالئمة على هوؤلء لأنهم اأخفقوا يف موا�سلة العمل الذي 

بداأه يف القرن التا�سع ع�رش جمال الدين الأفغاين. ووّجه 

التقدمية  لالأفكار  الدين  رجال  معار�سة  اإل  حاّدًا  نقدًا 

الراديكالية  الأفكار  �سيما  ول  الغرب،  يف  طرحت  التي 

العامني  بني  الفرتة  الد�ستوريون يف  الثوار  بها  نادى  التي 

ب»الطاعة  لأتباعهم  مطالبتهم  و�سجب  ١٩٠٥و١٩١١. 

الدينية،  الن�سو�س  »احتكار«  وممار�ستهم  العمياء«، 

ومعار�ستهم لتفّهم عاّمة النا�س لالإ�سالم احلقيقي. واّدعى 

الأمام  اإل  التطلع  يرف�سون  الدين  رجال  اأن  �رشيعتي 

م�سى  اأ�سطوري  جميد«  ب»ع�رش  ذلك  عن  وي�ستعي�سون 

وانق�سى، واأنهم يعاملون الن�سو�س الدينية كم�ستحاثات 

ثورية  عاملية  نظرة  ل�ستلهام  كمنابع  ل  عتيقة  حجرية 

ة. وقد ف�سلوا، يف تقديره، يف فهم املعنى احلقيقي 
ّ
دينامي

مل�سطلحات حيوية مثل الأّمة، واأرغموا املثقفني امل�سلمني 

على البحث عن احلقيقة يف اأعمال امل�ست�رشقني الأوروبيني.

وكثريًا ما �سدد �رشيعتي على اأن العودة اإل الإ�سالم   

احلقيقي لن تكون على يد »العلماء« بل على يد الإنتلجن�سيا 

زعم أن توده قد أخفق في تعليم الجماهير الماركسية 
الحقيقية، وبدال من ذلك، فإن توده قد أهان الحساسيات 
الدينية بنشر كتب تنضح عناوينها باإللحاد مثل »المفهوم 
و»عناصر المادة«. و»المادية التاريخية«  المادي للبشرية« 
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اأن  ب»العودة«  املعنون  كتابه  يف  اأّكد  وقد   .rushanfekran

تكون  لن  الإ�سالمي  و»التنوير«  و»الإ�سالح«  »النه�سة« 

كلها نتيجة جلهود رجال الدين التقليديني بقدر ما �ستكون 

)الدين  بعنوان  حما�رشة  ويف  املثقفني.  لن�سال  حم�سلة 

�سد الدين( Mahzab Mahzab Aliyeh، زعم اأن الإنتلجن�سيا 

كما  للدين.  احلقيقية  املف�رشة  هي  احلديث  الع�رش  يف 

اأن  على   Cheh Bay and Kard? العمل؟«  »ما  يف  اأ�رش  اأنه 

املثقفني التقدميني هم املف�رشون احلقيقيون للدين. وباملثل، 

الإبقاء  Entezar اإل  توّقعات  بعنوان  ب 
ّ
كتي يف  دعا  فالأنه 

من  الفقهاء  د 
َ
بي التقليدي  ال�سكول�ستي  التعليم  على 

ذر،  اأبو  هو  احلقيقي  الدين  مرجع  اأن  غري  الدين،  رجال 

واملجاهدون mujahidin، واملثقفون الثوريون.

ي�سوقها  التي  احلجج  منطق  اأن  الوا�سح  ومن   

ًا ل�رشعية رجال الدين. فاإذا 
ّ
�رشيعتي �سّكل تهديدًا كلي

فاإن  احلقيقي،  الإ�سالم  وحده  هو  الثوري  الإ�سالم  كان 

واإذا  اإ�سالم مزّيف.  التقليدي هو  ال�سكول�ستي  الإ�سالم 

الدليل  هي  والورع  التقوى  مظاهر  ل  الأفعال  كانت 

املوؤكد على الإميان احلقيقي، فاإن الثوريني ــ وحتى غري 

املتعلمني منهم ــ هم اأكرث اإ�سالمًا من »العلماء« املتعلمني 

التعليم  من  اأف�سل  �سبياًل  الإميان  كان  واإذا  املحافظني. 

املكافحني  فهم  فاإّن  احلقيقي،  الفهم  من  املرء  متكني  اإل 

ال�سادقني العادّيني لالإ�سالم اأف�سل من فهم رجال الدين 

املفتاح  هو  الجتماع  علم  كان  واإذا  ال�سكول�ستيني. 

لفهم الثورات الوطنية ــ الجتماعية املزدوجة، فاإّن من 

الجتماع  علم  يدر�سوا  اأن  املعنيني  بالإيرانيني  الأجدر 

والقت�ساد ال�سيا�سي بدًل من الفقه.

�رشيعتي واإيران الراهنة

 خالل الثورة الإيرانية برز �رشيعتي، بال مناف�س، بو�سفه 

احلديثة.  اإيران  يف  و�سعبية  �سهرة  الأكرث  ال�سخ�سية 

التي �سجلت عليها حما�رشاته على  الأ�رشطة  وانت�رشت 

نطاق وا�سع، حتى يف اأو�ساط الأّميني. كما ن�رشت اأعماله 

واأعيد ن�رشها اأكرث من مرة. وارتفعت الالفتات التي حتمل 

�سعاراته يف التظاهرات التي حتفل بها ال�سوارع، ونوق�ست 

ية يف اأو�ساط الثوريني، ول �سيما طالب املدار�س 
ّ
اآراوؤه بحر

الثانوية. والواقع اأّن اآراءه كانت اأكرث �سيوعًا وانت�سارًا من 

اآراء اآية الله اخلميني. من هنا، ميكن اأن نطلق على �رشيعتي 

لقب املنّظر الإيديولوجي للثورة الإ�سالمية.

بها  متّتع  التي  امل�سبوقة  غري  ال�سعبية  هذه  �سوء  ويف   

املتناف�سة  ال�سيا�سية  اجلماعات  �ستى  �سعت  فقد  �رشيعتي، 

الدين  رجال  وبداأ  ل�سفوفها.  �سمه  اإل  اآرائه  تبّني  على 

ال�سيا�سية  ال�ساحة  على  امل�سيطر  اجلمهوري  احلزب  يف 

يكيلون له املديح ويلقون املواعظ عن حياته، ويكرثون من 

والثورات  ال�سيعي،  املذهب  عن جذور  باأعماله  ال�ست�سهاد 

الثقافية، ونواحي الق�سور يف احلركات ال�سيوعية، واحلاجة 

اإل الكفاح �سد الإمربيالية الأجنبية. ومل يكن من املفاجئ 

اآرائه  على  الرقيب  مق�ّس  ا�ستخدموا  ما  كثريًا  هوؤلء  اأن 

الإطالق  على  واأنكروا  واملاليل،  الدين  لرجال  املناه�سة 

املجاهدين  اأما حركة  الغرب.  الوافدة من  بالأفكار  تاأثر  اأنه 

فاإنها، من ناحية اأخرى، قد �سددت على دعوته اإل الثورة 

ـ خ�سو�سًا بعد اأن جلاأ زعيم املجاهدين  الجتماعية، واأكدتـ 

ـ على دعوة �رشيعتي اإل التم�سك  م�سعود رجوي اإل باري�سـ 

بالوحدة الوطنية للت�سدي لأخطار الإمربيالية امل�ستمرة.

املراجع:
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  S. Akhavi, Religion and Politics in Contemporary Iran (Albany, 1980), pp. 143·58;  

 N. Keddie, Roots of Revolution (New Haven: 1981), pp. 215·30; M. Bayat-Philipp,

 «Shi'ism in Contemporary Iranian Politics», in E. Kedourie and S. Haim, eds.

 Towards A Modern Iran (London, 1980); and M.Bayat-Philipp, «Tradition and

 Change in Iranian Socio-Religious Thought», N. Keddieand M. Bonine, eds.

Continuity and Change in Modern Iran (Albany, 1981), pp. 35-56.

 A. Shari'ati, Rasalat-i Rushan fekr Barayi Sakhtan-i Jam'eh [The Intelligentsia's  ٢

Taskin the Construction of Society] (Solon, Ohio 1979), p. 6.
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الإ�سالمية الإيرانية، وهو من اأتباع �رشيعتي، الرتجمة الفار�سية لكتاب 

Wretched of the Earth »معذبو الأر�س«.
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الغربيني النطباع باأن �رشيعتي مناه�س للمارك�سية اإل احلد الأق�سى. 

Translated by R. Campbell, (Berkeley: Mizan Press), 1980

,N. Minachi مل تكن »ح�سينية اإر�ساد« جمرد بناية، بل كانت حركة تاريخية   ٨

.٢١، ١٩٨٠ «Ittila'at», December

Shari'ati, The Intelligentsia's Task, pp. 19-20.  ٩

A. Shari'ati, Shi'i: YekHizb-iTamam [The Shi'is: A Complete Party]  ١٠

(n.p., 1976), p. 27  

Shari'ati, lslamology, Lesson 2, p. 101.  ١١

A. Shari'ati, 'Ali TanhaAst ['Ali ls Alone] (n.p., 1978), pp. 1-35.  ١٢

املرجع ال�سابق.  ١٣

Shari'ati, The Shi'is: A Complete Party, p. 55.  ١٤
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اإلمام سيد
حممود الطالقاين 
)1979-1910(
جمهتد، ومناضل وطين 
تقدمي واحد ابرز 
وجوه الثورة االيرانية.

حممود طالقاين

ليلة َقَدر مع عيل رشيعيت

ننرش هنا هذه المقتطفات من كلمة ألقاها آية الله حممود الطالقاين يف جامعة طهران مبناسبة ذكرى وفاة عيل 
رشيعيت. وسوف ختصص »بدايات« ملحقًا خاصًا باإلمام الطالقاين يف مسلسل »إسالميون خارج الرسب«.

بداية  منذ  �سّكاكة  م�ستق�سية  بروح  �رشيعتي  املرحوم  متّيز 

�سبابه، واأوائل عهده بالدرا�سة والتح�سيل العلمي. كان ي�سّك 

بني  ال�سائد  بالدين  ي�سك  كان  فقد  بدينه،  حتى  �سيء،  بكل 

ُحّول  الذي  الإ�سالم  ذلك  املم�سوخ،  الدين  بذلك  اأي  النا�س، 

»املريدين«.  وتربية  لالحرتاف  وو�سيلة  لالرتزاق،  دّكان  اإل 

كان ل بّد ل�ساّب واع مثل �رشيعتي اأن يبداأ بال�سّك، لكّنه مل 

يف  قراأ  الأ�سول،  يف  بحث  بالدرا�سة،  بداأ  ال�سّك.  اأ�سري  يبق 

املناهل الأول، فّكر ومتّعن يف التفكري، هاجر يف اأر�س الله 

الوا�سعة، والتقى بالنا�س يف العامل، واحتّك مبختلف املدار�س 

واملناهج، فتو�ّسعت اآفاق فكره، حّتى بلور مفهومه عن اإ�سالم 

هذا  اإّن  الر�سالة.  عبء  حاماًل  وطنه  اإل  وعاد   .
ّ
حي ثورّي 

كّل  لي�س  ولكن  �سبابنا،  معظم  عا�سه  اإنا  والتطّور  التحّول 

واحد منهم �رشيعتي، لي�ستطيع اأن َيعرُب خما�س ال�سّك والرتّدد 

في�سل اليقني. يف ظّل اأكرث العهود اإرهابًا و�سوادًا، حيث كان 

د ذكر الإ�سالم الثوري، يعّد اأكرب جرم يف نظر الطغاة، بداأ 
ّ
جمر

�رشيعتي مهّمته، فك�سب قلوب ال�سباب وبداأ بتغيري مفاهيمهم. 

اخل�سوم  اأولئك  ظلمه  وكم  متوا�سعًا،  نبياًل  اإن�سانًا  كان  لقد 

الذين اّتهموه باأّنه عنيد ل يقبل النقا�س. كان يتحّدث ويكتب 

ثم يقول لالآخرين: ناق�سوين وقّوموين فلرمّبا اأنا على خطاأ. كّل 

يوم كّنا ن�سهد معركة �سّد �رشيعتي يف اأحد اأحياء العا�سمة. 

لقد �سّنوا عليه حمالت ظاملة م�ستمرة. كّنا نقول لأولئك: ماذا 

حدث؟ اذهبوا وا�سمعوا اآراءه وناق�سوه، وقّدموا له الرّد الذي 

تريدون. لكّن الأمر كان يجري على نحو اآخر، اإذ كان البع�س 

يقتطع جملة اأو فقرة من كتاب له، وي�ستخدمها لت�سويه فكر 

العاّمة وخمتلف  والتحري�س �سّده يف الجتماعات  �رشيعتي 

الأو�ساط. تلك الجتماعات التي كّلنا نعلم باأّن ال�سافاك كان 

تنل  مل  املحاولت  تلك  لكّن  عالنية.  اأو  �رّشًا  تنظيمها  وراء 

عقول  تغيريات كربى يف  اأفكاره  حّققت  وقد  �رشيعتي،  من 

اإّن  اجلديد.  اجليل  عقول  يف  وخ�سو�سًا  النا�س،  من  الواعني 

الجنازات التي حّققها �رشيعتي يف قلب مفاهيم بكاملها بني 

اآخر  اأ�س�سها.  واأر�سى  العظيمة  لثورتنا  الذي مّهد  النا�س، هو 

ة التقيته فيها، كانت عندما خرج من ال�سجن، وقد �سهرنا 
ّ
مر

تلّم�ست فيه �سفاء روح  اإل ما بعد منت�سفه، وقد  الليل معًا 

واإجادة تعبري لن اأن�ساهما طوال حياتي، وعندما كنت اأحتّدث، 

كان ي�ستمع اإيّل بكّل جوارحه، ثم يعّلق على املو�سوع فيغنيه 

ب�رشح اأو�سح وتعبري اأف�سل. كان اآخر مو�سوع حتّدثنا حوله، 

اأنا قلت جملة  الَقَدر، وتف�سرينا مل�ساألة ليلة القدر.  هو �سورة 

اأن�سى  وجعلني  بهرين  بتحليل  و�رشع  مّني،  فتلّقفها  واحدة، 

ت �ساعة من بعد منت�سف الليل. 
ّ
الوقت، فلم اأنتبه اإّل وقد مر

بعدها وّدعته وافرتقنا. �سار هو نحو قدره، نحو »ليلة قدره«، 

من  اقرتبُت  حيث  ال�سجن،  نحو  اآخر،  قدر  نحو  اأنا  و�رشت 

املوت، لكّنني مل اأحظ بال�سهادة، ولرمّبا كانت م�سيئة الله تريد 

اأرجو  اأّما هو فقد هاجر مّتجهًا نحو ال�سهادة.  اآخر.  بي �سيئًا 

من الله، اأن يحفظ اأفكار ذلك الإن�سان العظيم ونظرّياته حّية 

يف الأذهان. كما اأرجو منكم اأن تدر�سوا موؤّلفاته واأفكاره واأن 

تطّوروا موا�سيعها. نا�سلوا و�سريوا على الدرب الذي انتهجه 

نريد.  الذي  الإ�سالم  ومعرفة  ت�سخي�س  اأجل  من  �رشيعتي 

اإ�سالم الثورة الجتماعية، ل الإ�سالم التقليدي والذاتي، فهذا 

ما كنا ن�سبو اإليه دومًا دون جدوى. اإّن م�سوؤولّية احلفاظ على 

الثورة وموا�سلتها، تقع على كاهل اجليل اجلديد. اإّنني اأعي�س 

اأن  الله  اأرجو من  نهاية حّدي.  اإل  اأيامي، وقد و�سلت  اآخر 

يحفظ ويوّفق الذين ما زالوا على الدرب �سائرين«.
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منتخبات من فكر عيل رشيعيت

التحليل الطبقي لالأديان

 لكّل مذهب عقائدّي، اأو مفّكر ما، 
ّ
»اإّن التحليل الطبقي

وعلى اأ�سا�س من علم الجتماع، يعّد اأ�سا�سًا علميًا مثاليًا 

ل بد لكل اإن�سان اأن يذعن للنتائج التي يتمّخ�س عنها 

هذا البحث...«.

)�سيماء حممد، ١٨(

ل�سانًا  طبقة  لكل  اأّن  الجتماع،  علم  يف  ر 
ّ
املقر »ومن 

ات 
ّ
وح�سا�سي خا�سة  ونف�سية  ونوازع  واأفكارًا  وم�ساعر 

العامل.  اإل  خا�سة  ونظرة  الآمال،  وخ�سو�سًا  ورغبات، 

نه خا�سة به. ويف  ونتيجة لذلك فاإّن اآلَمه وحاجاته وحِمَ

ر من 
ّ
مثل هذه احلالة، لنا اأن نت�ساءل: كيف للدين اأن يتحر

جميع هذه الدواعي، ويخرج من �رشورات هذه النوازع؟ 

اإّنه ل ي�ستطيع ول يريد، ول ينبغي له ذلك!«. 

)�سيماء حممد، ٢٠(

د: مفرد ب�صيغة جمع
ّ
النبي حمم

ة فريى 
ّ
ز بني الأنبياء بناًء على اأ�سولهم الطبقي

ّ
وبعد اأن ميي

بالط  يف  عا�سوا  وزاراد�ست  كونفو�سيو�س  اأمثال  اأّن 

ال�سالطني ب�سبب انتمائهم الطبقي ال�رشيف، يتناول من 

�سّماهم »�سل�سلة الر�سل من الأحناف« فيقول عنهم اإنهم: 

اأ�سعف طبقات جمتمعاتهم واأكرثها  »الذين ينتمون اإل 

غنم،  اأو  اإبل  رعاة   - الأغلب   
ّ
الأعم يف   - وهم  حرمانًا 

والبع�س �سنعة، اأّول فّن وحرفة )نوح جنار، وداود حداد 

و�سانع دروع وامل�سيح جنار، اإلخ(«.

»وحممد )�سلعم(، �ساّب يتيم، يرعى يف القراريط اأغنام 

اأهل مّكة، يهبط من اعتكافه يف غار حراء، ويعلن احلرب 

على جّتار قري�س، وجّتار الرقيق يف مّكة، وجبابرة الطائف، 

وك�رشى الفر�س وقي�رش الروم. وعلى الفور، يلتّف حوله 

ثم  واملحرومون،  والعبيد،  والغرباء،  م�ست�سعفو جمتمعه، 

د، واجلهاد الدائم«.
ّ
تبداأ ق�سة العذاب، والنفي، والت�رش

)�سيماء حممد، ٢٧(

»لقد اآن الأوان اأن ننظر مثل هذه النظرة اإل �سيماء حممد 

)�سلعم(، اآخر ر�سل �سل�سلة الرعاة... يجب اأن ننظر اإليه 

نلقي  واأْن  والتاريخ،  والجتماع  النف�س،  علم  زاوية  من 

على �سيماء حممد )�سلعم( نظرة جديدة«.

»اإّننا نعرفه الآن، وهو حيال اأ�سالفه، رعاة مهجولون، لقد 

دوا 
ّ
قادوا منذ بداية تاريخ الرعي، اأجياًل ل حت�سى، ف�سي

ونتطّلع  اإليه  لننظر  اإننا  العامل،  يف  الكربى  احل�سارات 

اإليه، وهو يف هذا اجلمع«.

)�سيماء حممد، ٢٨-٢٩(

»والقراآن جمموعة من الإجنيل والتوراة )...( وحمّمد اأي�سًا 

تركيب ومزيج من عي�سى )ع�س( ومو�سى )ع�س(«

ُبعدان:  له  وروح  وجهني،  ذو  رجل  اأي�سًا  هذا   
ّ
ذر »واأبو 

رجل �سيف، ورجل �سالة، رجل الوحدة ورجل املجتمع، 

رجل العبادة ورجل ال�سيا�سة، رجل اجلهاد والكفاح من 
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والدرا�سة  التاأّمل  ورجل  واجلياع،  والعدالة  احلرية  اأجل 

احلقيقة  ومعرفة  �سحيحا،  فهمًا  القراآن  فهم  اأجل  من 

وتعّلم العلوم واختزالها«.

)٤٦(

اأعيننا  تطالع  التي  ال�سيماء  )�سلعم(،  حممد  �سيماء  »اإّن 

الكّلية بعد اأربعة ع�رش قرنًا، ل ينبغي اأن ُيبحث عنها يف 

�سيمائه وحده فقط، بل يف �سيماء »الله« و�سيماء القراآن، 

 واأبي ذّر ووجوه اأخرى �سنَعها بيده. وحتى يف 
ّ
و�سيماء على

وجوه ذلك البيت العجيب يف تاريخ الإن�سان، البيت الذي 

ه الزهراء، والبن احل�سنَي والبنت زينب«.  اأباه، واأمُّ
ّ
كان علي

)�سيماء حممد، ٤٧(

ة لالإ�صالم
ّ
ع اأكرث التف�صريات تقدمي

ّ
الت�صي

كّفره  الذي  العظيم  املفّكر  رينان،  اإرن�ست  وباعرتاف   ...«

الإن�سان«.  دين  الإ�سالم هو  »اإّن  امل�سيحي:  الدين  رجال 

يف  ة  خا�سّ ة 
ّ
مذهبي فرقة  لي�س  ع 

ّ
الت�سي اأّن  اأعتقد  واأنا 

ة 
ّ
الكاثوليكي )مثل  الأخرى  ة 

ّ
الإ�سالمي الفرق  مواجهة 

ة 
ّ
والإ�سماعيلي ال�سّنة  اأو  ة 

ّ
امل�سيحي يف  ة 

ّ
والربوت�ستانتي

وال�سيعة  ال�سّنة  اأو  واملعتزلة،  والأ�سعرّية  والزيدّية 

بال�سكل الذي حتّولنا اإليه يف الإ�سالم اليوم( ولي�س مذهبًا 

»يحتوي على الإ�سالم بالإ�سافة اإل عنا�رش اأخرى، اأو اأّن 

اأ�سول الدين فيه �سيء واأ�سول املذهب �سيء اآخر. اأو اأّن 

ع هو الإ�سالم بالإ�سافة اإل 
ّ
الإ�سالم ثالثة مبادئ والت�سي

ع 
ّ
الت�سي اآخر،  �سيء  ول  الإ�سالم  هو  ع 

ّ
الت�سي ل.  مبداأين. 

 م�ساّد 
ّ
تقّدمي فهم  فهم؟!  اأّي  الإ�سالم.  فهم  نوع من  هو 

 - ع 
ّ
الت�سي  )...( الب�رش  ة 

ّ
وحاكمي ة 

ّ
والطبقي لالأر�ستقراطية 

ة 
ّ
تقدمي التف�سريات  اأكرث  هو   - العتقادّية  الناحية  من 

ة 
ّ
الجتماعي الناحية  ومن  الفكرّية،  الإ�سالم  مدر�سة  يف 

يف  وجماهريّية  ة 
ّ
تقدمي الأجنحة  اأكرث  كان  ة 

ّ
وال�سيا�سي

تاريخ الإ�سالم«.

)الآثار الكاملة، ٦، ١٠٧-١٠٩(

تي 
ّ
ة وم�سوؤولي

ّ
»ما َحفَظ عالقتي بالدين هو عقيدتي العلمي

اإّنني  الدين.  من  اأترّزق  فاأنا  واإّل  فح�سب،  الإن�سانية 

ة 
ّ
اوؤمن به كحقيقة ل م�سلحة عمل اأو م�سلحة اجتماعي

مثل  باأهداف  اوؤمن  مثلك  مفّكر  اأي�سًا  واأنا  واقت�سادّية. 

اأهدافك و�سعاراتك، اإّنني اأي�سًا اأهدف واأ�سعى اإل اجتثاث 

الظلم والتفرقة من جذورها، اأن اأ�سمن لالإن�سان حرّيته، 

والتفاوت  الفقر  على  يق�سي  دين  عن  اأي�سًا  واأبحث 

، اأبحث عن مذهب مينح الب�رش النجاة واحلرّية يف 
ّ
الطبقي

الدنيا  يف  للجميع  تعد  ة 
ّ
م�سوؤولي عن  اأبحث  الدنيا،  هذه 

احلياة والثقافة والكمال، واأبحث عن مذهب يقيم ميزان 

العدالة يف جمتمع اليوم وقبل املوت، ومن اأجل هذا يف 

حّد ذاته اأنا م�سلم، ومن اأجل هذا نف�سه اأنا �سيعي«.

)»اأبي واأّمي، نحن مّتهمون«، الآثار الكاملة، ٦، الرتجمة 

العربية، ٢٠٠٢، ١٠٦(

ال لدين تربير الفقر

»اإّن ذلك الإله الذي اوؤمن به، وذلك الدين الذي اأومن به، 

لي�س دين تربير الفقر، هو الدين الذي يعترب الفقر جار 

 
ّ
ذر اأبو  يقول  اأن يكون كفرًا[  الفقر  ]كاد  الال�سق  الكفر 

: »عندما يدخل الفقر 
ّ
اأعظم ربيب لر�سول الإ�سالم وعلي

 الذي 
ّ
من باب دار، يخرج الدين من الباب الآخر«. وعلي

بالله  ا�ستعذ   ،
ّ
»بني قائاًل:  ابنه  يحّذر  لالإ�سالم  هو جت�سيد 

للعقل  ومده�سة  الدين  من  منق�سة  الفقر  فاإّن  الفقر  من 

وداعية للمقت««.

) الآثار الكاملة، ٦، ١١٤(

»اإ�سالمي لي�س هو اإ�سالم الأثرياء، ولي�س دين ريا�سات 

فردية من اأجل النجاة ال�سخ�سية وبعد املوت، هو اإ�سالم 

، والذي كان يرفع �سعاراته ل �سّد 
ّ
ع اأبي ذر

ّ
 وت�سي

ّ
اأبي ذر

الإ�سالم وجامع  نظام عثمان خليفة  بل �سّد  الكفر  نظام 

ع، 
ّ
القراآن ونا�رشه، اإّنه يثور �سده ويقاتله!! وهذا هو الت�سي

العبادة ول هو تف�سري خا�ّس لهذا الكالم  و�سعاره لي�س 

ولهذا املبداأ ولهذا الغر�س، اإّنه �سّد الكنز، �سد راأ�س املال 

اأي الراأ�سمالية، الَكْنز اأي جْمع الذهب عن طريق ا�ستغالل 

من  الآية ٣٤  تلي   .
ّ
ذر اأبي  ع 

ّ
ت�سي �سعار  هو  هذا  النا�س، 

الأحبار  اإّن كثريًا من  اآمنوا  الذين  اأّيها  »يا  التوبة  �سورة 

عن  وي�سّدون  بالباطل  النا�س  اأموال  لياأكلون  والرهبان 

�سبيل الله والذين يكنزون الذهب والف�سة ول ينفقونها 

يف �سبيل الله فب�رّشهم بعذاب األيم«، التوبة:٣٤«.

)الآثار الكاملة، ٦، ١ ١٦(
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يف »املَعاد«: الدنيا هي االأ�صل

 لي�ست فل�سفة رف�س 
ّ
»اإّن فل�سفة »املعاد« يف ال�سالم احلقيقي

الدين  رجال  طبقة  اأيدي  يف  و�سيلة  ولي�ست  »املعا�س«، 

عن  و�رشفهم  بالنا�س  للتغرير  الذهب  وكانزي  والأقوياء 

احلياة املادّية وعن الهتمام بالدنيا واملجتمع، ولي�ست »جّنة 

اأجل تعوي�س  اأماًل واهيًا من  الآخرة« يف الإ�سالم احلقيقي 

احلياة  يف  التفكري  اإل  الإ�سالم  دعوة  واإّن  الدنيا«،  »جهّنم 

بعد املوت اأ�سا�سًا، ويف �سعادة الإن�سان ومتعته ورفاهّيته يف 

العامل الآخر، ل تعني اأّل نفّكر يف هذا العامل واأّل نهتّم باحلياة 

قبل املوت، اأو اأن تكت�سب عمارة الآخرة والتمّتع والنجاة يف 

القيامة بخراب الدنيا واحلرمان والذّلة يف احلياة!!

الروؤية  من  العك�س  وعلى  متامًا،  العك�س  على  الأمر   

واملعاد،  املعا�س  الإ�سالُم  يعترب  الرائجة، ل  الدينّية  العاّمة 

واملادّية والروحانية، والدنيا والآخرة مفاهيم منف�سلة كّل 

عن الآخر ومتعار�سة، بل يقّدم الدنيا يف الأ�سا�س على اأنها 

»املكان الوحيد للعمل والإنتاج والن�سج والبناء واكت�ساب 

القَيم املادّية والروحّية وال�سعادة الأخروّية«، فاحلياة الدينا 

ا�ستحقاق  على  للح�سول  الإلهّية  القَيم  لكت�ساب  و�سيلة 

اجلّنة. والدنيا يف الأ�سا�س هي الأ�سل، واحلياة قبل املوت 

هي الأ�سل، والآخرة فرع للدنيا، مبعنى اأّن احلياة الأخروّية، 

يف  لالإن�سان   
ّ
النهائي وامل�سري  الإلهّية،  والنجاة  وال�سعادة 

املعاد، نتيجة ومعلول ل�سرية الإن�سان يف حياته الدنيا هذه.

اأّن حتّمل الفقر  اأولئك الذين يظّنون  )...( ومن هنا فاإّن   

وال�سقاء  وال�سعف  والتاأّخر  واملر�س  والعبودية  والذّلة 

والجتماعّية  القت�سادّية  حياتهم  يف  عليهم  املفرو�س 

وال�ستعمار...  وال�ستغالل  ال�ستبداد  قبل  من  وال�سيا�سّية 

واكت�ساب   
ّ
اإلهي وجزاء  تعوي�س  عامل  هذا  اأّن  يظّنون 

للرثوة والعزة يف الآخرة والنجاة والعافية ودخول اجلّنة، قد 

عوا خديعة اأ�سحاب الدنيا الذين »ا�ستحمروهم« با�سم 
ّ
جتر

الدين ودفعوهم اإل حتّمل م�سريهم التع�س وال�سرب عليه، 

العلمانّيني  املفّكرين  وعلى  عليهم  الكرمي  القراآن  ويجيب 

بالطبع، وكالهما اعتربا اخلداع ال�ستعماري دينَا، اإذ يقول: 

واأ�سّل  اأعمي  الآخرة  يف  فهو  اأعمى  هذه  يف  كان  »ومن 

�سبيال«، ال�رشاء، ٧٢«.

)الآثار الكاملة، ٦، ١٤٦-١٤٨(

ع العلوّي
ّ
ع ال�صفوي والت�صي

ّ
الت�صي

 يف 
ّ
ين الرئي�سيني اللذين يحملهما ال�سيعي

َ
»اإّن ال�سعار

نه�سته وهما الإمامة والعدل - ولكْن مبعناهما النظرّي 

 
ّ
علي »بوا�سطة«  ًا 

ّ
عملي ق 

ّ
واملطب العلوّي  ع 

ّ
الت�سي يف 

�سواء  ة 
ّ
احلي ال�سمائر  اأ�سحاب  ا�ستقطبا   - وحكومته 

ات 
ّ
ال�سخ�سي من  اأم  لل�سعب  امل�سحوقة  القطاعات  من 

ة امل�سوؤولة. ذلك اأّن حركة الن�سال الب�رشّي اليوم 
ّ
الثقافي

خ�سو�سًا  وامل�ساواة  احلرّية  مبداأي  تر�سيخ  اإل  تتطّلع 

 التيارات 
ّ
يف بلدان العامل الثالث التي تعي�س يف خ�سم

على  فيها  والثورات  احلركات  قامت  وقد  ة. 
ّ
الإحيائي

الهدفني  هذين  حتقيق  اإل  يطمح   
ّ
اأيديولوجي اأ�سا�س 

ت�ستمل  لبلدانها  ة 
ّ
احلقيقي املعاناة  اأّن  باعتبار  الكبريين 

ال�ستبدادّية  احلكومات  يف   
ّ
ال�سيا�سي اجلانب  على 

تلك  د 
ّ

تتج�س  
ّ
الجتماعي اجلانب  وعلى  وال�ستعمارّية، 

اأّن  الوا�سح  ومن   .
ّ
الطبقي ال�ستغالل  باأنظمة  املعانة 

اجلانبني.  كال  على  هامًا  موقعًا  يحتاّلن  والعدل  الإمامة 

ما  هي  ال�سديد،  ولالأ�سف  الأخرى  املذاهب  اأّن  غري 

اأو  الطبيعة،  الروح وما وراء  بني مذهب غارق يف عامل 

مذهب تتوّلة ر�سميًا طبقة من رجال الدين، يحتكرون 

ته، وغالبًا من اأجل 
ّ
لأنف�سهم مهاّم تف�سري الدين ومرجعي

ارتزاقهم من  ة وتاأمني م�سادر 
ّ
الطبقي �سمان م�ساحلهم 

ترويج  اإل  بدًل من ذلك  ال�سلطات احلاكمة، ويلجاأون 

الزهد  اإل  النا�س  ويدعون  الفردّي   
ّ
الأخالقي البعد 

بهذه  يتعّلق  ما  كّل  واإهمال  بالآخرة  والتعّلق  بالدنيا 

ة«.
ّ
الدنيا الدني

ع ال�سفوي، ١٤٦-١٤٧(
ّ
ع العلوي والت�سي

ّ
)الت�سي

ي�ساوي  الذي  العلوّي  ع 
ّ
الت�سي اأّن  لو  نقول  هنا  »من 

)الإ�سالم با�ستثناء اخلالفة( ومبعنى اأو�سع الإميان م�سافًا 

اإل العدل واحلّث والعتقاد والأخالق واملعنوّية واخلري، 

الإ�سالم املّتحد دائمًا مع الإمامة واحلرّية واملفّند جلميع 

ر وينّظر اأ�سحابها للجهل 
ّ
الأ�ساطري والأقاويل التي يرب

اأّنهما  ويعتربون  واخلبز  الله  بني  يف�سلون  اأو  والفقر 

�سّدان ل يجتمعان: الله للنا�س واخلبز لهم!

بالإن�سان  القتداء  مذهب  العلوي،  ع 
ّ
الت�سي اأن  لو   

املفعم  الإن�سان  بخ�سوع،  د 
ّ
ويتعب بب�سالة  يقاتل  الذي 

التاأّمل واجلمال،  قلبه بالع�سق الإلهي والغارق يف بحر 

املنافقني،  وخيانة  امل�ستبّدين  جور  على  القلب  وقا�سي 

والعطوف على اأطفال املدينة فياأتيهم باخلبز واملاء بيديه 

الكرميتني يف جوف الليل البهيم.

 
ّ
علي ودين   

ّ
علي ع 

ّ
وت�سي  

ّ
علي اإميان  ُقرئ  لو  بلى!   

 
ّ
العدل والإمامة وُفِهم من خالل وجِه علي القائم على 
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ومزاياه  ب�سماته  الدين  هذا  ُعر�س  ولو  القومي،  النا�سع 

الب�رشية  يف  امل�سحوقني  �سمائر  على  وخ�سائ�سه 

العامل  اأرجاء  �سّتى  يف  املتنورين  عقول  وعلى  قاطبة 

ي�سّخروا خدماتهم  باأن  عهدًا  اأنف�سهم  على  قطعوا  ممّن 

الفكرّية ل�سالح اأممهم و�سعوبهم، لو ح�سل كّل ذلك فاإّن 

 دون ريب و�سّك ولدّوى �سدى 
ّ

يتغري كّل �سيء �سوف 

وع�سف  الع�رشين  للقرن  املظلم  الليل  يف   
ّ
علي ا�سم 

بكّل اأبراج اجلهل والإجرام واخليانة، وزاأر كالأ�سد يف 

تُدّك  عا�سفًة  ال�سماء  عباب  اإل  وعال  الب�رشّية  غاب 

يالعب  باردًا  ن�سيمًا  ولعاد  وامل�ستبّدين  الطغاة  عرو�س 

اأغ�سان ال�سجر ويثلج �سدور طاّلب احلقيقة ويبعث يف 

�سدورهم احلياة من جديد.

ن�سيم اأمل يزيح ظالم ليلك يفجر احلرية، ليل اأنت يا   

من تدرك العظمة التي مينحها الإميان لالإن�سان وت�ست�سعر 

احلرارة التي تنبعث يف قلب العا�سق من �سّدة اخلفقان. 

التقدي�س  ها 
َ َ
اأ�رش لأّمة  اخلال�س  يوم  لروؤية  ق 

ّ
وحَتر

 رائحة اخلبز يف يد اجلياع كما 
ّ
الفارغ... اأنت يا من ت�سم

ح 
ّ
اأ�رش فقط  اأنت  اإليك  املحراب.  يف  الله  رائحة   

ّ
ت�سم

.»
ّ
برغبتي العارمة باأن تعرف حقيقة ماذا يعني »علي

ال�سفوي  ال�ستحمار  اإك�سري  فرن  هيهات.  ولكن   

ومن  »ترياقًا«  »الدم«  من  ي�سنع  اأن  ا�ستطاع  امل�سوؤوم 

»ثقافة ال�ست�سهاد« »ترنيمة نوم«.

ة 
ّ
ة كن�سي

ّ
ن من روحاني

ّ
جهاز الدعاوي ال�سفوي املتكو  

الدولة  لدين  اأدوات  مبثابة  هم  روحانيني  ومن  )رهبنة( 

مت�ساّدين:  عملني  اإجناز  يف  اجلهاز  هذا  جنح   ،
ّ
الر�سمي

ع بل الرتويج له، 
ّ
اأّوًل: اأنه كان جمربًا على حفظ الت�سي

اجلماهري،  بني  نظام حكمه  لت�سويق  ركيزة  منه  لي�سّكل 

الإ�سالمي  العامل  عن  الإيراين  ال�سعب  عزِل  ذّل  ويتبع 

من  وغريهم  الإيرانيني  بني  ة 
ّ
والكراهي العداوة  وزرع 

ا�ستثنائيًا  جهدًا  يبذل  اأن  عليه  كان  وثانيًا:  امل�سلمني. 

ع وم�سخ حقيقتها واإحباط 
ّ
وحاذقًا يف �سّل حركة الت�سي

تاأثريها يف القلوب والعقول، على نحٍو يبقي عليًا ولكن 

وتبقى  والعدالة،  احلرّية  منه   
ّ
ال�سيعي ي�ستلهم  اأن  بدون 

ينه�س ول   ول 
ّ
ال�سيعي ينام  اأن  ولكن �رشيطة  كربالء 

يتدّخل ب�ساأن الولة، ول مانع من اأن ُيثار بحث مو�سوع 

الإمامة ولكن فقط يف الجتاه الذي يزرع الفتنة ويخلق 

بني  ة 
ّ
القومي والنعرات  ة 

ّ
والع�سبي والبغ�ساء  العداوة 

�س لل�سلطان ال�سفوّي 
ّ
الفر�س والرتك والعرب ول يتعر

ول يوؤثر على مواقع اخللل والنحراف واملجازر الب�سعة 

ع ولكن 
ّ
التي قام بها ال�ساه عبا�س، نعم ليبقى اأ�سل الت�سي

لتطرح  الولية  وكذلك  للظاملني،  �س 
ّ
يتعر ل  اأْن  �رشط 

بوليات  ح 
ّ
ي�سب الذي  النحو  على  ولكن  املنابر  على 

�سيعة  اأن ي�سبحوا  اجُلور، وباخت�سار، كان على اجلميع 

�سيعة؟  اأّي  ولكن  ال�سيف،  حّد  نالهم  تلكوؤوا حلظًة  فاإذا 

�سيعة يبكون طول عمرهم على احل�سني وي�سعون اأيديهم 

يف اأيدي... ماذا اأقول؟!

ا�سة 
ّ
اجلي العواطف  �ساحب   

ّ
ال�سيعي فاإّن  وبالتايل   

ة والذي يندب 
ّ
والقلب الرقيق وامل�ساعر الثورّية النتقامي

فوزًا  فنفوز  معكم  كّنا  ليتنا  »يا  ويقول:  نهار  ليل  حّظه 

 �ساخطًا على اجلور 
ّ
عظيمًا!«. �سوف ينه�س هذا ال�سيعي

ب احلّق و�سفك دم احل�سني، ويثور ويتاأّجج  والظلم وَغ�سْ

وي�سهر  نف�سه  وي�سرتخ�س  وكيانه  روحه  يف  الغ�سب 

�سيفه بيده عاليًا لي�رشب بكّل �سالبة وعنف... راأ�سه!

ب�سبه  عًا 
ّ
ت�سي تنتج  اأن  ال�سفوّية  ا�ستطاعت  كيف   

ع يف كّل �سيء ولي�س فيه �سيء منه؟!
ّ
الت�سي

يا له من مقلب كبري!  

ع الأ�سلي 
ّ
ٌع يف الظاهر هو اأكرث اأ�سالًة من الت�سي

ّ
ت�سي  

 اأعداءهم!
ّ
ويف الباطن ل ينفع النا�س ول ي�رش

فهل هذا ممكن؟«  

ع ال�سفوّي، ١٤٨-١٥١(
ّ
ع العلوّي والت�سي

ّ
)الت�سي

الكيمياء ال�صفوّية

»للوهلة الأول، رمّبا يقول قائل اإّنه كان على ال�سفوّية 

لتزول  بها  يرتبط  ما  تعّتم على حادثة كربالء وكّل  اأن 

من الأذهان تدريجيًا، وكان ينبغي لها باملقابل اأن ت�سّلط 

مع  ال�سلح  احل�سن يف  الإمام  موقف  على  اأكرث  ال�سوء 

اأكرث من حتريف فل�سفته  اإل  معاوية ولن حتتاج جينئذ 

وجتريدها من العمق وحتويلها اإل اآله تخدير والتعاطي 

ة حم�سة! غري اأّن ال�سفوّية 
ّ
مع ال�سلح من زاوية ت�ساومي

 و�سعت اإل 
ّ
مل َتقنع بهذا امل�ستوى من التوظيف الديني

الإبقاء  من  خالله  متّكنت  عظيم  اإعجازّي  هدف  حتقيق 

ع الدم وال�سهادة والثورة والرف�س وجعلت من 
ّ
على ت�سي

 �سعارًا 
ّ
ة ومن علي

ّ
احل�سني حمورًا لكّل ن�ساطاتها الدعائي

لكّل نه�سة، وحافظت على احلالة الثورّية وعلى نزعة 

ت يف 
ّ
، وا�ستمر

ّ
د والع�سيان لدى الإن�سان ال�سيعي

ّ
التمر

�سحذ الهمم وتاأجيج امل�ساعر على مدى �سهرين كل عام 

م و�سفر( بل على مدى عام كامل واأ�سبح كّل يوم 
ّ
)حمر

 و�سخ�سية 
ّ
عا�سوراء وكل اأر�س كربالء. ورّوجت لعلي

واجلهاد  وال�سهادة  الثورة  دة يف 
ّ

املتج�س وخ�ساله   
ّ
علي



بدايات  العدد 14 | ربيع / �سيف 1372016

من ر�سالة

وجهها �رشيعتي 

لأحد اأ�سدقائه
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عملت  ذاته،  الوقت  يف  ولكّنها  اجلور،  خالفة  ورف�س 

بذكاء على توجيه امل�ساعر النتقامية والعواطف امللتهبة 

للتيار ال�سيعي الراف�س لال�ستبداد والتمييز نحو اجلبهة 

الرتكية و�سّد عموم اأبناء الأّمة الإ�سالمية!

ع ال�سفوّي 
ّ
وبغية حتقيق هذا الغر�س كان على الت�سي  

اأن يلجاأ اإل اأ�سلوب معّقد و�سائك يجمع فيه بني تعظيم 

على  املقاومة  نه�سة  قادوا  الذين  ال�سيعة  ة 
ّ
ائم وتقزمي 

مدى قرنني ون�سف من الزمن وقد ق�سوا ما بني مقتول 

اأو م�سموم يف هذا الطريق اجلهادي الرامي اإل تخلي�س 

النا�س من ممار�سات اجلهل واجلور.

)...( فمن جهة، يجري العمل على رفع مقام ومنزلة   

هو  الذي  الإمام  ويتّحول  الألوهية.  مرتبة  اإل  الإمام 

والأعلم  الأنقى  وهو  العلوّي  ع 
ّ
الت�سي يف   

ّ
النبي  

ّ
و�سي

النبي،  بعد  امل�سرية  قيادة  موا�سلة  ة 
ّ
مهم يتوّل  الذي 

وهو ال�سخ�س الذي يجب اأن يكون املرجع يف الفهم 

ل 
ّ
ال�سحيح للقراآن وال�سّنة )الإ�سالم مبعنى اآخر(، يتحو

اإل  هذا الإمام من عبد طاهر وقائد من جن�س الب�رش 

موجود غري ب�رشّي �سبيه بالآلهة ال�سغار الذين َيحيون 

الأديان  معتقدات  ويف  الأ�ساطري  يف  الأكرب  بالإله 

كاخلالق  اإلهية  خ�سائ�س  املوجود  ولهذا  ة. 
ّ
الوثني

ويتمتع  النا�س  م�سائر  على  واملهيمن  واملدّبر  والرازق 

ة على حّد ولية الله!
ّ
بولية تكويني

ع االأ�صود
ّ
ع االأحمر مقابل الت�صي

ّ
الت�صي

له  ي�سهد  الذي  ال�سيعة  اإمام  فاإن  اأخرى،  جهة  ومن 

التاريخ كّله والنا�س قاطبة، موؤمنهم وكافرهم، باأنه مظهر 

التقوى والورع والعدل واحلّق والعلم واحلرّية واجلدارة 

يف قيادة النه�سة ومقاومة الظلم واجلهل واجلور والرتف 

م�سامني  فيها  تتجلى  التي  املراآة  وهو  وال�ستبداد، 

وال�رشف  والف�سيلة  والعتزاز  والفخر  ة 
ّ
الإن�ساني

امل�ساومة  وعدم  ر 
ّ
والتحر وال�سمود  والوعي  والنزاهة 

ل 
ّ
يتحو ال�سامية  املوا�سفات  بهذه  �سخ�سية  احلّق،  على 

م�ساوم  عاجز  �سعيف  كائن  اإل  ال�سفوّي  اجلهد  بفعل 

ال�سهادة  منطق  يعار�س  منعزل،  انتهازّي  اأنايّن  خائف 

النظام  على  باخلروج  تفكريهم  النا�س  على  وي�ستنكر 

الفا�سد ومقارعة الظلم، ويدعو اإل احلفاظ على موقعية 

ًا 
ّ
�سيعي كان  ما  حتى  فة 

ّ
املتطر التيارات  حيال  اخلليفة 

منها. ويرّوج مبداأ الر�سا والت�سليم لالأمر الواقع ويفتي 

ال�رشع  خالف  على  كان  ولو  احلاكم  اجلهاز  مل�سلحة 

ة! وهو يف نهاية املطاف اإن�سان حمتقر عدمي 
ّ
عماًل بالتقي

اإليه اخلليفة نظرة احقتار و�سوء ظّن. وهو  ال�ساأن ينطر 

اإر�ساء اخلليفة  د 
ّ
باأّي �سيء ملجر للقيام  باملقابل م�ستعّد 

ف بالنت�ساب اإل اخلليفة ممّن 
ّ
اإليه! يت�رش وتغيري نظرته 

والهبات،  بالعطايا  اخلليفة  عليهم  يجود  اأن  يتاأملون 

ح 
ّ
ف بالوقوف على بوابة بالط )اأمري املوؤمنني( ي�سب

ّ
يت�رش

بالثناء عليه وتقدي�س موقعه والدعاء له وت�سّلم الثمن.

ويغية اإر�ساء قواعد حكم رجعي على دعائم نهج ثوري   

ال�سيا�سي  وال�ستبداد  والزيف  الزور  حكومة  وتاأ�سي�س 

وال�ستقالل الطبقي على دعامتي »العدل« و»الإمامة«!

ع الأحمر« - وذلك لونه 
ّ
وبغية تبديل ماهية »الت�سي  

الذي  املوت  لون  اأ�سود وذلك  ع 
ّ
ت�سي اإل   - الدوام  على 

اأن يّتخذوا  اأجل  العزاء - ومن  ارتدته ال�سفوية بحجة 

و�سيفًا  »للخالفة«  ومقّد�سًا  قوّيًا  �سندًا  »الولية«  من 

خمّدرًا  اأفيونًا  »عا�سوراء«  ومن  »اخلليفة«  بيد  قاطعًا 

لالإيرانيني ومادًة لتاأليبهم على العثمانيني!

 هام�ش 

تنتج  اأن  ال�سفوي  ...ا�ستطاعت برتوكيمياء ال�ستحمار 

الثالثة  العنا�س  من  مرّكبًا  الأطوار  غريب  معجونًا 

وال�سلطنة  ة 
ّ
الإيراني ة 

ّ
والقومي  

ّ
الإ�سالمي ف 

ّ
الت�سو  =

ورغم  والنقائ�س،  الأ�سداد  بها  واجتمعت  ال�سفوّية، 

ًا وجرى الختبار 
ّ
ًا، فلقد حتّقق عملي

ّ
ا�ستحالة ذلك عقلي

بنجاح يف جمتمعنا الديني على مدى ثالثة قرون حتى 

اعتاد النا�س عليه.

نعم! من اأجل هذا وغريه كان على ماكينة ال�سحر   

الأ�سود ال�سفوّي اأن تنتج �سائاًل ي�سلح جلعل ال�سيعي 

قويًا و�سعيفًا يف اآن. )...( ال�سيعي بف�سل هذا الإك�سري 

الكيماوي، ي�ستغرق الوقت ليل نهار يف اإن�ساد ال�ِسعر 

والإ�سادة  عليهم  والثناء  الأئمة  مدح  يف  النرث  وكتابة 

اخلارقة  واأفعالهم  وكراماتهم  مناقبهم  ونقل  بخ�سالهم 

التي ظهرت  الغيبية واملعجزات  للعادة واخل�سو�سيات 

اأو  الولدة  وقبل  وبعدها  اخلليقة  قبل  اأيديهم  على 

اأثناءها وعند املوت ويف القرب ويف عامل الروؤيا واملنام 

واليقظة والنتباه...«

ع العلوي وال�سيع ال�سفوي، ١٦٤-١٧٠(
ّ
)الت�سي
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اشعر وروايئ, لبنان. 
مسؤول القسم 
الثقايف يف جريدة 
»السفري«. »احلزب 
الذي لم يقع« فصل 
من رواية تصدر 
قريبا للمؤلف.

عباس بيضون

احلزب الذي لم يقع

د الذباب« لوليم غولدنغ، 
ّ
مل اأحب يف البداية رواية »�سي

ل لعب 
ّ
فاأنا ل اأحّب الكنايات الرمزية. مل يرق يل اأن يتحو

الأولد اإل اآلة ا�ستبداد. الآن اأعيد النظر فيها اإذ يخطر 

يل اأّن ال�سيا�سة لي�ست بعيدة جدًا عن لعب الأولد.

بعد  ة 
ّ
اأهلي حرب  اأّول  ن�سبت  عندما  ولدًا  كنت   

ال�ستقالل. كانت حربًا ق�سرية اأنهاها اجلي�س بعد اأن �سار 

قائده رئي�سًا للبالد. يف الثالثة ع�رشة كنت طفاًل معجزة 

اأن  يكفي  الوقت،  ذلك  املعجزة  الأطفال  اأكرث  ما  لكن 

يتكّلم الواحد مثل الراديو ليغدو منهم، واأنا كنت اأتكّلم. 

اأحفظ ق�سائد ل�سليمان العي�سى وقراأت ب�سع اأوراق من 

باأن  علمًا  احلزب،  د�ستور  يحوي  الكّف  بحجم  ا�س 
ّ
كر

الكبار مل يكونوا قراأوها. كنت اأتكّلم اأحيانًا اأف�سل من 

ككبري  عوملت  لذا  اجلمل،  تركيب  واأ�سبقهم يف  الكبار 

فوين باختياري �سديقًا للحزب مل اأكن اأجتمع 
ّ
وحني �رش

مع من هم يف �سّني، بل مع كبار ل يتوّقفون عن امتداح 

احلزبي.  العمل  يف  غالبًا  ين 
ّ
غر ما  هذا  املبكرة.  مواهبي 

تني، 
ّ
كنت اأ�سعر اأين مل اأكن يف �سني ول يف طاقتي احلقيقي

ين ذلك كثريًا. لكّنها لعبة كبرية 
ّ
كنت األعوبة الكبار و�رش

 بالطبع. مل اأكن يف عمري ول يف اأعمارهم والنتيجة 
ّ
علي

مع  اأجتمع  اأيّن كنت  مكان. �سحيح  اأّي  اأكن يف  اأيّن مل 

الكبار لكّن هوؤلء كانوا خارج الجتماع كبارًا فيما كنت 

ة يف ا�ستعادة طفولتي.
ّ
اأنا اأجد �سعوبة حقيقي

موهوب يف ِع�رشة الكبار

كنت معهم يف الجتماع فقط لكّني مل اأكن معهم حني 

اأو يجل�سون يف  البنات  اأو يتحّدثون عن  الورق  يلعبون 

ّكب يل كالم لي�س يل. رّكب يل عمر لي�س يل. 
ُ
املقهى، ر

مونني باجللو�س معهم لكني مل اأجدهم اأف�سل، 
ّ
كانوا يكر

كنت بينهم الوحيد الذي اأ�سرتق نظرة اإل د�ستور احلزب 

وكنت لذلك موؤّهاًل للجواب عن اأ�سئلة من �سميم العقيدة 

ة 
ّ
كذلك ال�سوؤال املعجزة عن الفرق بني ال�سرتاكية العربي

بالكبار  الظّن  اإ�ساءة  اإل  ل  بي  ذلك  انتهى  ة، 
ّ
وال�سيوعي

فح�سب بل اإل ال�ستخفاف بامل�ساألة كّلها. ما فعلته كان 

اأ�سبه بالغ�ّس، كنت كمن ي�رشق من ورقة زميله. الأوراق 

التي بحجم الكّف من الد�ستور مل تاأخذ مّني �سوى دقائق 

وكانت بكل مقيا�س خفيفة و�سهلة، اأن ي�سمن يل �سغل 

دقائق موقعًا كان من الغ�ّس، لكّن الأ�سواأ هو دّوامة الغ�ّس 

اأوراق من  اإذا كانت قراءة ب�سع  التي دخلت فيها.  تلك 

من  عامل  يف  اأّننا  يعني  الكبار  من  قراءتها  فعدم  الغ�ّس 

 
ّ
الغ�ّس وكما يعني اأّن احلزب بكامله مغ�سو�س واأّنه مبني

على خراب.

ب�سع  اأّن  فهمت  فمنذ  الكلمة،  هي  هذه  األهو،  كنت   

دافعًا  اأحد  يجد  ول  مهجورة  الكّف  بحجم  �سفحات 

واأّن  املجتمعني  بني  ي�سل  �سيء  ل  اأّن  اأدركت  لقراءتها 

اجتماعنا نف�سه بال معنى واحلزب، مبا هو بنيان يتاأ�س�س 

وجود،  له  لي�س  الجتماعات،  وهذه  النا�س  هوؤلء  من 

األهو،  كنت  هراء.  �سوى  يكون  فلن  وجود  له  كان  واإذا 

كنت �سعيدًا ب�سحبة هوؤلء النا�س ومبكاين بينهم، لكّني 

بينهم  اجللو�س  متعة  �سوى  يح�سب  �سيء  ل  اأّن  اأدركت 

احلقيقة  يف  يزن  �سيء  ل  النبع.  قرب  ال�سجريات  حتت 

اأّما  معًا،  ن�سيه  الذي  الوقت  وهذا  ال�سحبة  هذه  �سوى 

ومثل  الأ�سجار  مثل  فقط  فهما  الجتماع  اأّما  احلزب، 

النبع مكان للقاء ورمّبا �سبب ومنا�سبة. هكذا كنت باكرًا 

غ�سا�سًا، اأّما الجتماع فكان اإطارًا للغ�ّس ووا�سطة. كنت 

مبكرة  �سّن  يف  بالثنني.  و�سعيدًا  ومغ�سو�سًا  غ�سا�سًا 

�سارت  اأي�سًا  مبكرة  �سّن  ويف  األعوبتي  ال�سيا�سة  غدت 

اأّنها ل  اأي  الجتماعيات،  من  باتت  كما  لهوًا  ال�سيا�سة 

نزاهة  ول  �سدقًا  تتطّلب  ل  املزاج،  من  اأكرث  اإل  حتتاج 
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لت اأ�سواقنا واأنظارنا على 
ّ
ول متاهيًا مع الذات. هكذا حتو

امل�ستقبل وا�ستثمارنا يف الأّمة وخطاب التحرير، �سارت 

التي  الآلة  اإل  اإّل  �سيء  كل  اإل  موكولة  جميعها  هذه 

اأملنا  الذي   
ّ
احلزبي والجتماع  ت�سنعها  اأن  منها  توّخينا 

ر هذا مرارًا و�سنجد دائمًا 
ّ
اأن يكون طريقًا اإليها، �سيتكر

والو�سائل  ال�سيا�سية  اأ�سواقنا  بني  الهائل  التفاوت  هذا 

والأدوات التي اعتمدناها لتحقيقها. هذا التفاوت �سيغدو 

 لذلك طحنًا 
ّ
ًا و�سيبدو العمل احلزبي

ّ
اأكرث فاأكرث �سيزيفي

يف الهواء وعبثًا يف عبث.

اأخذين النقا�س اإىل احلزب ال�صيوعي

كّنا عام ١٩٥٨ اأي بعد ع�رش �سنوات من �سقوط فل�سطني، 

و�سّت �سنوات على النقالب النا�رشي يف م�رش واإّبان 

وحدة م�رش و�سوريا، وبعد تاأميم قناة ال�سوي�س، واعتماد 

م�سدودة  اأنظارنا  كانت  الثقيل.  والت�سنيع  ال�سرتاكية 

اإل امل�ستقبل ول ن�سّك اأّنه ي�سنع اأمام اأعيننا ويف و�سح 

ت�سّنع  لو  والإميان.  والطاقة  باحلما�سة  مليئني  كنا  النهار. 

البالد على مدى قرن. مع  هذه احلما�سة لأمكنت كهربة 

بالعك�س  �سيئًا،  نفعل  وال�ستنفار مل  الت�سيي�س  هذا  كل 

ك. 
ّ
نتحر ومل  اأعيننا  حتت  ُتبنى  الديكتاتوريات  راأينا 

ووّظفنا  الديكتاتوريات  هذه  قاعدة  كّنا  اإّننا  القول  ميكن 

الت�سيي�س  لهذا  ميكن  �سبيلها.  يف  وطاقتنا  حما�ستنا 

ة واأن يذهب يف اجتاهات غري 
ّ
املفرط اأن يكون اآفة حقيقي

ة 
ّ
حم�سوبة. ل نن�سى اأّن الت�سيي�س املفرط هو عمل الفا�سي

ة. ميكن اأن نقارن 
ّ
ة هي اأي�سًا من الفا�سي

ّ
واأّن التعبئة اليومي

ذلك مع النتفا�سات التي تقوم بها الآن اأجيال ل نقول 

ة 
ّ
اليومي التعبئة  �سة لكّنها قطعت مع زمن 

ّ
اإّنها غري م�سي

وال�ستنفار الدائم، ا�ستطاعت بذلك اأن تنفذ اإل �سيا�سة 

الع�سكرية  واملار�سات  بالأبواق  مُتالأ  التي  تلك  عن  زة 
ّ
ممي

وتنبع من حاجات اأخرى.

اأخذين النقا�س اإل احلزب ال�سيوعي. خ�رشت نقا�سًا   

مع زميل �سيوعي فوجدت نف�سي على باب احلزب، ل بّد 

ذلك  عمله  كّل  كان  احلزب  ربحه  الذي  النقا�س  هذا  اأّن 

احلني. وجدت نف�سي يف فرقة كنت اأي�سًا الولد الوحيد 

فيها، اإل جانبي الزميل الذي هزمني وكان بالن�سبة يل 

�سابًا فبيني وبينه اأربع �سنوات جعلته يف ال�سابعة ع�رشة 

فيما كنت اأنا يف الثالثة ع�رشة. كان بالتاأكيد نبيهًا اأح�سن 

ة بجهده ال�سخ�سي وير�سم، اأّما الآخران اللذان 
ّ
الفرن�سي

وعقل  نخلة  بطول  واحد  فكان  الغرفة  يف  معنا  كانا 

دجاجة، اأما الثاين فكان ابن ريف يتعّلم يف املدينة ويقراأ 

يكن  ومل  »تا�س«،  ال�سوفياتية  الأخبارية  الن�رشة  بتمّعن 

خرجا  الذي  الجتماعي  الطحني  عن  ميزة  اأّي  لديهما 

�سوى  احلزب  لدى  يكن  ومل  تالميذ  الأربعة  كان  منه. 

يف  الجتماع  مكان  اإل  ن�سل  ي. 
ّ
ال�رش العمل  قواعد 

والآخر  الواحد  بني  دقائق   ١٠ مبعّدل  متباعدة  اأوقات 

ة 
ّ
ة كّنا �سوا�سية. ال�سيوعي

ّ
ومن اجتاهات خمتلفة. هذه املر

ا�س بحجم الكّف. وما قراأته 
ّ
لي�ست �سيئًا ي�ستنتج من كر

ينفع.  يعد  العربية مل  بينها وبني ال�سرتاكية  الفارق  عن 

الرفيقني  لكّن  املعرفة،  احلزب ف�سوُل  اإل دخول  دعاين 

اجتماعاتنا  ويح�رشان  اأعلى  مرتبة  من  كانا  اللذين 

وا�سحًا  كان  اأجوبة.  عندهما  تكن  مل  عليها  لالإ�رشاف 

ل  بينها.  الفكر  لي�س  احلزبي  للعمل  اأ�سبابًا  لديهما  اأّن 

ا�س. مع ذلك كانت هناك كراري�س 
ّ
ة يف كر

ّ
جند ال�سيوعي

طريق  اأي  من  اآنذاك  الفكر  عليها.  الّطالع  يتكّلفوا  مل 

يكن  مل  عمل.  ولأّي  ال�سيا�سي  للعمل  لزمًا  لي�س  كان 

الفئة نف�سها ومل  اأنبه من غريهم. كانوا من  ون 
ّ
ال�سيوعي

اأي مقيا�س للفوارق، مل تكن على كل حال  يكن هناك 

ة 
ّ
حزبي جمموعات  ُينبت  املجتمع  كان  لأحد.  وا�سحة 

ة بنف�س ال�رشوط تقريبًا. هذه املرة كانت 
ّ
ة وعائلي

ّ
وطائفي

�سهولة العمل احلزبي عبئًا علينا. مل يكن هناك اأّي متعة 

عبد  غّذاه  الذي  الغليان  ومع  ال�رشي  العمل  قواعد  مع 

النبيه من  ني. احرت�سُت و�سديقي 
ّ
ال�سيوعي النا�رش �سد 

اأن ن�ستفّز اأحدًا. اأنا تكّتمت على انتمائي للحزب. بينما 

الكتمان،  الفرقه ل ي�ستطيعان  كان زميالنا الآخران يف 

ة �رشعان ما يرتافع 
ّ
الواحد منهما مبتعة مازو�سي بل كان 

عبد  زعامة  ومن  الوحدة  من  مواقفه  وعن  احلزب  عن 

النا�رش فتلحقه جمموعة يرتا�سق مع اأفرادها اجلدل الذي 

اأنا �سونًا  �رشعان ما يحتد ويتحول اإل جتاذب بالأكف. 

لنف�سي مل اأدخل يف نقا�سات من هذا النوع لكّني فعلتها 

ل�سانه،  �سيحفظ  اأنه  من  واثقًا  كنت  ب 
ّ
مقر �سديق  مع 

اأهرب  عندئٍذ  ف�رشت   
ّ
�سيوعي اأّنني  واأ�ساع  يحفظه  مل 

يفعل  ومل  تلعب  كانت  ال�سغينة  لكّن  �سواه.  ومن  منه 

ال�سغائن. هكذا �سفعني  ال�سيا�سيون يومها �سوى زرع 

لم يكن هناك أي متعة مع قواعد العمل السري ومـــــــــــــــــع 
الغليان الذي غذاه عبد الناصر ضد الشـــــــــــــــــــــــــــيوعيين.
احتـــــــــــــــــــــــــــرسُت وصديقي النبيه من أن نستفزّ أحدًا.
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د فر�سة 
ّ
واحد اأمام الدكان بال �سبب وحلقني اآخر يت�سي

ل�رشبي. اأما رفيقاي املتحم�سان فنالهما �سفع كثري.

اأن  امل�رشفني  الرفيقني  من  فطلبنا  نعرف  اأن  اأردنا   

و�سّمياه  موجودًا  الأحد  هذا  كان  لتعليمنا.  اأحدًا  ير�سال 

تاريخ  �سنا 
ّ
ليدر �سياأتي  اإنه  لنا  قال  ياأت.  مل  لكّنه  لنا 

احلزب ال�سيوعي ال�سوفياتي لكّنه مل ياأت. كانت قواعد 

ي تنتهي باأن تخيفنا نحن، وكّنا نحن الذين 
ّ
العمل ال�رش

يتنا. كنا �سغارًا ومل نكن مهيئني بعد 
ّ
نقع حتت وطاأة �رش

ني، مل نكن م�ستعّدين بعد للّنظر يف �ساعاتنا 
ّ
لن�سبح خفي

قبل اأن نتحرك، وللّدوران نحو الجتاه الفعلي، وللتظاهر 

باأّننا ل�سنا نحن وللرعب من الأزمنة والأمكنة.

مل تكن هذه القواعد لزمة متامًا يف ذلك الوقت لكّننا   

وهائلة.  ة 
ّ
اأخطبوطي غدت  حتى  التنا 

ّ
خمي يف  �سّخمناها 

لقد �سملنا الرعب منها، وبدًل من اأن ن�سعر بخطرنا خفنا 

باأّننا  لل�سعور  اأي�سًا  مهيئني  نكن  مل  اإّننا  ثم  اأنف�سنا.  من 

منبوذون. مل تكن العالقة بيننا وبني جمتمعاتنا قد و�سلت 

على  كّنا  فيه.  غرباء  نكون  باأن  نبايل  ل  الذي  احلّد  اإل 

ونحن  ن�سي  اأن  نحتمل  يحن. مل  الوقت مل  لكّن  و�سك 

حماطون بالعيون. اأن نعرب ول نعرف من يرتّب�سون بنا، من 

ميكنهم اأن يوجهوا لنا لطمة على اخلّد. مل يكن لنا قبل 

لقد لم�س  علينا.  كّله  يتدّفق  اأن  نطيق  ول   ،
ّ
ال�رش بهذا 

الدماء  الغيالن ومن م�سا�سي  الطفويل من  اخلوف  ذلك 

ومل نكن افرتقنا من زمان عنه.

حزبان يف ظرف اأ�صهر

طفولت  عن  �سنا 
ّ
يعو اأن  الأّول  �سبابنا  من  نتوّخى  كّنا 

جريحة و�سوء تفاهم غري مفهوم مع َمن حولنا، ومل نكن 

على ا�ستعداد لكي نبداأ هكذا. مل يكن يف الأمر اأّي متعة. 

ما هي  لو عرفنا  امتيازًا.  يعطينا  اأن  ما  تعليٍم  بو�سع  كان 

لكّننا  لنعزالنا  مقبوًل  ثمنًا  ذلك  يف  لوجدنا  ة 
ّ
ال�سيوعي

الآن كّنا ندفع خ�سائر باهظة مقابل ل �سيء. كّنا منبوذين 

نحمل  اأّننا  �سوى  وا�سح  �سبب  بال  ومهّددين  ومّتهمني 

والتي  معناها.  نعرف  ل  التي  املاركة  هذه  جباهنا  على 

جلهلنا ما هي بداأنا نحن اأي�سًا باخلوف منها. كان يكفي 

�س 
ّ
اأن نعلم اأّنها تهّمه واأّنها خطرية اإل هذا احلّد لنت�سو

واأخذنا  ت�سطرب  الجتماعات  بداأت  هكذا  حيالها. 

ب عنها حتى توّقفت.
ّ
نتبادل التغي

�سقط  فوزي  النبيه  اأفرادها.  م�سائر  نتابع  اأن  ميكن   

اإل  ل بعد ذلك 
ّ
ة انتحارية حلزب الله وحتو

ّ
ابنه يف عملي

ل اإل ع�سو 
ّ
متدّين متفاٍن يف اإميانه. الأحمق مرت�سى حتو

ة وكتب كتبًا فيها تعري�س باخلميني 
ّ
اللبناني ات 

ّ
القو يف 

مازن  الأحمق  بالقتل.  عليها  ُجوزَي  حممد،  وبالنبي 

له  ر�سالة  وردت يف  على جملة  �سعيد عقل  نال جائزة 

التدخني.  تعّلمت  ع�رشة  ال�ساد�سة  يف  اء. 
ّ
القر بريد  اإل 

هذا  حزبني،  عربت  اأ�سهر  ظرف  يف  م�ستعجاًل،  اأكن  مل 

تني، يدّخن 
ّ
اأ�سبع تطّلعي للرجولة، عملت عمل الكبار مر

يدّخن  اأن  اإل  وينتهي  النا�س  لرياه  البداية  يف  الواحد 

من حزبني  �سنة خرجت  ن�سف  اأنا يف  ليتحّمل وحدته، 

ا�س، ماذا 
ّ
وحيدًا. كّلفتني التجربة ي�سع وريقات من كر

ا�سني اأو ثالثة، هذا ما 
ّ
ا�س كامل، بكر

ّ
كنت لأ�سرتي بكر

 اأن اأنتظر حزبًا 
ّ
جعلني فوق م�ساف الأحزاب. كان علي

يف م�سايّف اأو اأخرتع حزبًا لنف�سي.

هذا احلزب كان عليه اأّوًل اأن يتعّلم، ل بّد اأن يخطر   

ذلك يف حلم الأمني العام، تلك الآونة خطر احللم ملثقفني 

اختلفت  التفا�سري  اأن  الأرجح  وبريوقراطيني.  و�سباط 

وه مزيدًا يف العنف، مزيدًا من 
ّ

ولكن لي�س كثريًا. لقد ف�رش

اإلهي(.  اأنت  ال�سعب  )اأيها  من  مزيدًا  ال�سعبي،  ف 
ّ
الت�سو

للت�سفية  عادي  غري  تعّط�س  هو  التف�سري  كان  اأحيانًا 

الداخلية اأو ميل اإل الكذب امللحمي. كان على النماذج 

اأن   
ّ
املهم نقطة �سحيحة،  تبداأ من  اأن  يقا�س عليها  التي 

ة ال�سحيحة واملنا�سبة. يحتاج الأمر 
ّ
جند البداية، الفر�سي

اإل روؤيا، اأ�سحاب الروؤى يجازون بالطاعة الكاملة. كان 

الذين يرون الأحالم يوكل اإليهم تف�سريها.

الروؤيا  �ساحب  لكن  مدر�سة.  اإل  ل 
ّ
يتحو التنظيم   

ظهري  من  اأكرث  هناك  فقط.  وحده  لي�س  يقراأ،  وحده 

ي�ساركه القراءة، ل بد من اأن يتكلم اإل اأحد. يف املدر�سة 

هو الأكرب �سنًا والأعلم، والأف�سح والأخّف دمًا، اجلميع 

م�ستعّدون لالإقرار له بذلك، �رشوط القيادة جمتمعة فيه 

لكن  انح�سارًا.  اأكرث  وا�سرت�سل جعلها  تكّلم  كّلما  وهو 

املدر�سة تتحّمل كّل اآفات املدار�س. هناك بالطبع التفتي�س، 

هناك الفطنة والنباهة وال�سطارة، وهناك البالدة التي ل 

تنفذ  الدر�س والإ�سغاء فمن عقله �سميك ل  ينفع معها 

لم أكن مستعجاًل، في ظرف أشهر عبرت حزبين، هذا أشبع 
تطلعي للرجولة، عملت عمل الكبار مرتين، يدخن الواحد في 
البداية ليراه الناس وينتهي إلى أن يدخن ليتحمل وحدته، أنا 

في نصف سنة خرجت من حزبين وحيدًا.
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اإليه الإبر. احلقيقة اأن املدر�سة كّلها لعبة، �ساحب الروؤيا 

والآخرون  وحدهم،  الكالم  ويتبادلون  يقراأون  وظهرياه 

تفي�س عليهم النعمة وي�سلهم من احلكمة والعلم ر�سا�س 

وحدهم  وظهرييه  الروؤيا  �ساحب  اأّن   
ّ
املهم اأكرث.  اأو 

القاعة  والذي يحدث يف  ة، 
ّ
اأهلي اأكرث  ويغدون  يتعلمون 

املجتمعون  وراءها  يجل�س  الطاولت  من  �سبه حلقة  اأّن 

و�ساحب الروؤيا يجل�س بني من يجل�سون. �سيكون اجلميع 

ه 
ّ
بني يديه، و�سيكون القطب بينهم، و�سيبقى على كر�سي

ر�سائل  بالّنظرات  ويبّلغهم  احلا�رشين  يف  عينيه  ينّقل 

متفاوتة خمتلفة. لقد راهن على الناجحني كما راهن على 

الرا�سبني، وحني ي�سل الكالم اإل را�سب حمتمل يلتفت 

واحدة  جملة  يجد  لن  اأّنه  بالعيون  ويبلغهم  زمرته  اإل 

النظرات  تقول  حمتمل  ناجح  دور  يحّل  وحني  مقبولة، 

ا�سمعوا وافهموا. النظرات تبلَّغ وت�سجب ومتتدح وتتاآمر، 

والنظرات هي التي توّزع الأدوار، وهي التي تقوم باجلمع 

اأّننا كّنا جميعًا  والإح�ساء وت�ستنتج احل�سيلة، واحلقيقة 

نبالغ  ول  وجمالها،  النظرات  هذه  لعبة  الطاولت  خلف 

اإذا قلنا اإّن التنظيم كان جمموعًا موحدًا يف عني القطب. 

 كان هناك، وبعيدًا عن عني 
ّ
اإّن وجوده املادّي والفيزيائي

القطب كان يت�سّلع ويكاد يكون غري موجود.

حملة التطهري

اأوان املدر�سة. البع�س مل نعد نراهم، لقد غادروا  انتهى 

�س  �س.  حملته.  يف  منظورًا  كان  الذي  ا.ن  ب�سمت. 

مزاج  كان �ساحب  الذي  د  عاليًا. ف.  موظفًا  كان  الذي 

و�سل  لقد  يحتّجوا.  يثوروا، مل  غادروا. مل  كّلهم  نارّي، 

التنظيم  من  �سبعوا  باأّنهم  اقتنعوا  اأخريًا،  اإليهم  الإيحاء 

يبداأوا  اأن  �سنًا  الأ�سغر  مثل  ميكنهم  ول  منهم،  �سبع  اأو 

غدا  بل  �سنًا  اأكرب  ال�ساحب  و�سار  خرجوا  الأّول.  من 

وحيدًا يف �سّنه. الأمر الذي جعله مبثابة اأب للباقني. يف 

اإحدى خلوات القراءة الطويلة هذه كانت العا�سفة تدور 

بني نخاريب ق�سبان النافذة املغلقة واملطر يطرطق على 

الزجاج، وفجاأة عّن لأحدهم اأن يخرج. كّنا نعرف اأّنه بعد 

ووقف  بيده  الباب  دفع  يعود.  لن  وراءه  الباب  يغلق  اأن 

كان  كاأّنا  العا�سفة  �سكتت  فجاأة  يغادر.  اأن  قبل  ي 
ّ
يحي

ذلك باأمر اأو كانت تعوي فقط يف روؤو�سنا. مل يعد هناك 

ر لها ما دام الرجل خرج باحل�سنى. مل نتعب كثريًا يف 
ّ
مرب

اإقناعه. �رشعان ما خاف وهرب.

حتت  ليهربوا  موجودة  دائمًا  العا�سفة  تكن  مل   

ف نحن. نحن 
ّ
اأن نت�رش اإل  اأحيانًا كّنا ن�سطر  جناحها. 

كفرقة  ف 
ّ
نت�رش كنا  ال�ساحب،  حول  ال�سغرية  احللقة 

اإعدام. من مل يتكّفل »نْقد القت�ساد ال�سيا�سي« باإزهاقه 

تكّفلنا به نحن. يتعنّي علينا عنذئٍذ اأن نقول له اأن يرحل. 

كّنا ننا�سل لإخالء التنظيم، نرك�س من مكان اإل اآخر 

ويوافينا رفاق اكتهلوا يف التنظيم نخربهم اأنهم ما عادوا 

عادوا  وما  التنظيم  اأنف�سهم يف  ن�سوا  الذين  له.  ينفعون 

يذكرون حتى كيف دخلوا، كّنا نذهب لن�سّلمهم �سكوك 

برابطة  اأ�سبه  لأكرثهم  بالن�سبة  التنظيم  كان  تطليقهم. 

اأحد يفّكر فيها،  ة ل حتتاج اإل فكرة لدعمها ول 
ّ
عائلي

بها.  ي�سمعوا  مل  اأفكار  بحّجة  لنطردهم  نذهب  واليوم 

اأن  ل  نف�سّ وكّنا  يغ�سب  والبع�س  ي�سكت  البع�س  كان 

يغ�سبوا فهكذا جند حجة اأقوى عليهم.

اأكرث مبعنى  اأن يطردونا هم فهكذا ن�سعر  ل  كّنا نف�سّ  

فنا. اأّما هوؤلء الذين ي�سغون بدون اأن يبدو عليهم 
ّ
لت�رش

ما  اأن يح�سل  يليق  اإذ ل  يربكوننا،  فكانوا  فهموا  اأّنهم 

ن�سّميه تطهريًا بدون معركة. كّنا ب�سعة اأ�سخا�س. وافقنا 

�سريته  كانت  الذي  ال�ساحب  حياة  يف  ر 
ّ
تطو حلظة 

تنمو  حياته  اأّن  فارق  مع  التنظيم  مثال  هي  ال�سخ�سية 

والتنظيم ل ينمو. لذا كان ينبغي ك�رش التنظيم من حني 

ل�سريته.  موافقًا  ويبقى  ال�ساحب  ر 
ّ
تطو ليتابع  اآخر  اإل 

حني يفّكر ال�ساحب فعلى التنظيم اأن يفّكر ويف الجتاه 

ال�سخ�سي،  مثاله  وراء  ي�سري  اأن  التنظيم  على  نف�سه. 

اإل  وحتويله  املثال  هذا  لتدعيم  كانت  ال�سغرية  زمرتنا 

ال�ساحب  نف�س   
ّ
طي تبقى  ذلك  مع  امل�ساألة  لكن  اجتاه. 

نف�سه م�ستحيل ولو  اإل  الدخول  اإّن  اأ�رشاره.  وتظّل من 

 
ّ

وتف�رش تتداخل  والأفكار  احل�سابات  اأّن  لراأينا  اأمكن 

اإ�سناد ل  فهي  نحن  التي هي  الزمرة  اأّما  بع�سًا.  بع�سها 

تقوم رئا�سة بدونه. كّنا نبتهج كثريًا بعد كّل حفلة تطهري 

اأدخلنا  لقد  جديدة.  راأ�س  فروة  ال�ساحب  اإل  ونحمل 

الذين  الوحيدين  كّنا  لكّننا  الأفكار  مرحلة  التنظيم يف 

نفّكر، اأّما الروؤو�س غري املفّكرة فجزاوؤها التطهري وهكذا 

ميكن ت�سبيه التطهري بحفلة جمع للروؤو�س.

اأ. مل ينتظر حتى نهاية الجتماع قال للمعرت�س  ر.   

امل�س  هيك.  اعتربوه  الليلة  هـ  من  التنظيم.  خط  »هذا 

الباب  على  عهم  ودَّ خم�سة  وطلع  ه« 
ّ
بر يطلع  عاجبو 

ب�سحكة عالية. ل بّد اأنه تذّكر يف هذه اللحظة اأّن قائدًا 

اأنا  التاريخ«.  مزبلة  »اإل  مثلهم  ملن�سحبني  قال  �سيوعيًا 

نحن  اأّننا  والنتيجة  الوقت،  طوال  العمل«  »ما  تذّكرت 

الذين طردنا من الجتماع وبقيت الأكرثية التي �سّدنا 

ال�ساحب  اإل  نرك�س  كّنا  كبرية،  احل�سيلة  كانت  فيه. 
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يف  متوا�سع  بع�ساء  ونحتفل  يديه  بني  الروؤو�س  وننرث 

ة 
ّ
�سهي فهناك  كثريًا  ون�سحك  كثريًا  ناأكل  ب�سيط.  مطعم 

عارمة مثل حما�ستنا، التي ل ُت�سّدق، للتطهري.

الزمرة.  م�سائر  نتابع  اأن  ال�رشوري  من  لي�س   

ة. اأظّنه بداأ من 
ّ
 باأدوار ملحمي

ّ
ال�ساحب �سكت بعد اأن مر

اأ. �سار تاجرًا ومني بكارثة  ا.  التاريخي.  وقت ح�سوره 

ة التاجر التي 
ّ
ة وهو الآن يعي�س متخّفيًا يف �سخ�سي

ّ
مالي

بر�سا�س  وقتل  ًا 
ّ
اإرهابي �سار  �س.  ع.  �سواها.  له  يعد  مل 

ن.  ب.  بالإنكليزية.  كاتبًا  �سار  �س.  ب.  زمالئه.  اأحد 

�سارت تقراأ اأكرث بدون اأن جتد من تكّلمه عن قراءاتها. 

 يف 
ّ
ة كافية من الكتئاب لأ�ستمر اأّما اأنا فاأجد الآن ح�سّ

كتابة هذه ال�سطور.

عندما انتهى التطهري وانتهت حفلة الروؤو�س فقدت   

التطويب  واحتفالت   
ّ
امللحمي  

ّ
اجلو انح�رش  حما�ستي. 

من  اأرك�س  اأن   
ّ
علي كان  نف�سه.  يجرجر  التنظيم  وعاد 

اجتماع اإل اجتماع، اأن اأرجتل اأو اأجد ب�رشعة املاّدة التي 

يفرت�س اأنها، ولي�س �سواها، التي تربي مثّقفًا بروليتارّيًا، 

والتي مبجرد اأن تخرج من فمي تغدو لزمة ويف حمّلها، 

يوؤملني  الرجتال  كان  اليوم.  در�س  �سواها  ولي�س  وهي 

وكنت اأعطي وزنًا اأكرب لالإبداع واأعرف كيف اأزن كالمي. 

ول  وخلطه  وارتباكاته  ب�سقطاته  غريي  قبل  اأ�سعر 

اأت�سامح مع نف�سي لذلك، بل يعاودين ذات ال�سعور الذي 

دهمني ذات يوم يف اأحزاب اأخرى وهو اأّنني غ�ّسا�س. اأّن 

هذا احلكي الذي �رشت مع الوقت ل اأجتهد لتنظيمه اأو 

ره باحلرف من اجتماع اإل 
ّ
ترتيبه، والذي كنت تقريبًا اأكر

اجتماع، حمال اأن تكون له نتيجة، فكيف باأن يكون يف 

حلظة منه كالم التاريخ اأو �سدى التاريخ.

عاودين ذلك ال�سعور القدمي اأي�سًا باخلّفة، باخلّفة اإل   

الطويلة  الغيبوبة. كان ما يحدث يف الجتماعات  حّد 

غرقًا، غرقًا فعليًا يف كالمنا. كان ذلك مهانة للوقت، اإذ 

مل يكن وقتنا هذا الذي كّنا ن�سيه يف اجتماعاتنا، كان 

اأجنحته  ت�سطفق  اأن  حماذرًا   
ّ
مير الذي  للوقت  طريانًا 

ل اإل نوع من �سبات، 
ّ
ويوقظنا. كان الوقت هكذا يتحو

اأنف�سنا،  نن�سى  احلال،  بطبيعة  وكّنا  حقيقي،  خدر  من 

اأكيا�س  ل اإل 
ّ
نن�سى حتى �سهواتنا واأحا�سي�سنا ونتحو

الأوتوماتية  من  �سيئًا  اأّن  ذلك  ماكينات،  اإل  حلم،  من 

كان ل يدخل فقط اإل اأفكارنا، بل اإل حركاتنا. كان 

�سوى  �سيئًا  يعني  ل  ن�سريه  الذي   ،
ّ
ال�سيا�سي الكائن 

الغ�ّس اإل درجة ت�سديق النف�س، الغ�س اإل درجة اأّن 

ل حاجة بعد اإل ال�سدق.

ال تطهري، ال حما�صة

هذا  تقريبًا  كان  ن�سريه  كنا  الذي   
ّ
ال�سيا�سي الكائن 

التنومي التدريجي للنف�س وما يّت�سل بها. كنت اأدخل اإل 

 اأن اأقوم بتعليق الوقت، 
ّ
الجتماع وقبل الدخول كان علي

اأن  الجتماع  يح�رش  من  على  وكان  النف�س،  تعليق 

يكملوا اللعبة ناق�سة اخليال. ذلك اأّن اخليال الذي ين�سط 

يف اأّول النتماء �رشعان ما يذبل. عندئٍذ ل يعود اخليال 

اللحية  ذي  اإل  اأو  �ساهني  طانيو�س  املكاري  اإل  ينقلنا 

تونغ. حتى  ت�سي  ماو  املدّورة  الياقة  اأو ذي  لينني  املدّببة 

ويتبّقى  نفتقده،  ما  �رشعان  كّنا  امليغالوماين  اخليال  هذا 

لدينا الذكاء الكايف لكي ل ن�سّدق اأّننا مندوبون خلالفة 

هوؤلء اأو اإعادتهم، يبقى لدينا الذكاء الكايف لن�سحك من 

ة لي�س 
ّ
هذا اخليال وال�سقوط يف واقعية �سفر متامًا، واقعي

فيها واقع على الإطالق. اإّنها هذا النوع من الغ�ّس الذي 

ل نعود ناأبه له، اإّنه عملنا ونحن نقبله كعمل لنا، اأي اأّننا 

ون يف 
ّ
ق بيننا وبينه. اأّما هوؤلء الذين ي�ستمر

ّ
ل نعود نفر

تقّم�س غيفارا اأو لينني فكانوا بَلهاء حقًا وكّنا نعرف من 

حكيهم اأّنهم بلهاء. اأذكر ذلك الرفيق املاوي الذي التقيت 

به يف ال�سجن والذي اأخذين من ذراعي يف الباحة و�سار 

رفيق  يا  الوا�سعة.  بخطواته  معه  ين 
ّ
يجر وهو  يل  يقول 

رت بع�رشين �سنة. 
ّ
كوبا حتررت بـ�سبع �سنني. ال�سني حتر

وعندما اأتى به من حفلة تعذيب انهار على الأر�س ومل 

اأ�ستطع اأن اأرده اإل الوعي، لكّن اجلميع �سحكوا حينما 

ر كوبا 
ّ
رويت اخلربّية، مل اأجد بينهم من احرتم حكاية حتر

الرفيق  لكّن  خياًل.  حق،  عن  وجدوها،  لقد  وال�سني. 

ال�ساذج كان الوحيد الذي ما زال ميلك قناعة خيال، فيما 

نحن، مل ينفع احتجاجنا على الواقع اإّل يف احلياة دونه.

يف  اإّل  الراأ�سمايل  الطموح  على  اعرتافنا  ينفع  مل   

ًا هوؤلء الك�سال الذين 
ّ
جتريدنا من كّل طموح. كّنا عملي

على  لون  ويف�سّ عمل  اأّي  مبا�رشة  يف  كثريًا  يرتّددون 

النف�س  تطاول  تبداأ  ما  �رشعان  ن�سالية  يف  احلياة  ذلك 

معظمنا  اإذ  املبا�رشين  اأ�سالفنا  اإعادة  يف  نبداأ  والعقل. 

الوحيد:  عملهم  تقريبًا  احلكي  كان  اأجداد  من  حتّدر 

بياعني  د 
ّ
جمر كانوا  دين،  رجال  اأو  م�سايخ  اأو  مالكني 

�سون منه، وقد ترّبينا يف بيوتهم 
ّ
للحكي وغالبًا ما يتعي

على اأن ل نعمل �سيئًا. اأذكر ذلك الرفيق الذي حّدثني 

يت�سابقون  واأ�سحابه  هو  كان  التي  الب�ساق  مباراة  عن 

اأّن  اأفّكر  اأحيانًا  بب�ساقهم.  احلائط  اإ�سابة  على  فيها 

كّنا  احلزبي.  عملنا  عن  �ساحلة  كناية  تقريبًا  كانت  هذه 

هوؤلء  كان  كما  ن�سيب،  حني  ن�سيب،  اجتماعاتنا  يف 
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اأخطاوؤنا  تكن  فلم  نخطئ  اأّما حني  بب�ساقهم،  ي�سيبون 

عظيمة، حتى هذه كانت اأي�سًا كب�ساقنا. كان ال�سواب 

واخلطاأ رديفني ويت�ساويان يف انعدام الوزن.

حما�ستي  انتهت  حتى  التطهري  حفلة  انتهت  اأن  ما   

وجود  كان  املكتبي.  بالعمل  اأ�سبه  كان  بقي  ما  معها. 

خ�سوم مبا�رشين دلياًل على اأّننا نلك �سيئًا، اأّما يف غيابهم 

فنحن نعرف اأّن ما نقوله ل نلكه. اإّنه فقط على طريقنا 

اإذا تابعناه، كّنا نحتاج اإل تلك املعركة ومل يفدنا يف �سيء 

اأّنهم األقوا �سالحهم، مل يفدنا يف �سيء اأّنهم �سّلموا. كان 

اأ�سياء   .
ّ
حقيقي زمن  �سنعها  اأ�سياء  اأجيال،  عمل  لديهم 

لدينا  اأّن  تراءى  م�سارعتها فح�سب،  وجدت حقًا، ويف 

اخرتعناها  التي  املعركة  انتهت  اأن  بعد  لنا.  فعاًل  هو  ما 

لدينا  يعد  مل  �سيئًا،  نغدو  اإل  بحاجتنا  بحما�ستنا،  نحن 

اأّي مرتكز. ما كّنا نتوّجه اإليه �سار مع الزمن اأبعد فاأبعد 

ة. الكائن 
ّ
رّية. اأكرث فاأكرث �رشابي

ّ
عّنا، �سار اأكرث فاأكرث �سو

 الذي كّنا ن�سريه كان فقريًا ومعدمًا، لي�س هذا 
ّ
ال�سيا�سي

يكن  مل  اإذا  معها  نت�ساءل  لدرجة  انيًا 
ّ
بر كان  وح�سب، 

نا فعاًل. داخُله انُتزع وُح�سي مكاُنه اأ�سياء ل تخ�سّ

مل يكن لدينا �سيء لذا ُح�سينا اأ�سياء م�ستعملة، اأ�سياء   

تها، اأ�سياء ل نعرف كيف ن�ستخدمها ول 
ّ
انتهت �سالحي

كّنا  الذي   
ّ
ال�سيا�سي الكائن  ال�ستخدام.  هذا  جمالت 

ن�سريه كان م�سابًا بفقر دم فظيع. وجد عو�سًا عنه يف 

حكي تراكمي يكّد�سه بال ح�ساب. اأّما اأنا الذي احتاج 

بالعمل  اهتمامي  يكن  مل  والذي  دائمًا  حما�سة  اإل 

اأعد  مل  اأنا  حما�سة.  اإل  احلاجة  هذه  �سوى  ال�سيا�سي 

اأ�ستاق اإل هذا العمل. بدا يل اأّنه ل يختلف كثريًا عن 

اأي�سًا نوع من  اإّنه  اأخرى،  باأّي و�سيلة  ا�ستفراغ حياتنا 

اإدمان ال�سجر، اإّنه الرديف لل�سَمر الذي اإذا امتّد �ساعات 

يف  الغرق  من  نوعًا  اأي�سًا  كان  �سجرًا،  اأي�سًا  �سار 

الجتماعيات با�سم اآخر اإذ الجتماعات الطويلة، والتي 

طولها املبالغ به عالمة جّديتها واإنتاجيتها، كانت نوعًا 

من الع�رشة وال�سحبة والت�سلية، ومثل الع�رشة الطويلة 

اأكرث مما يجب كانت تنتهي بال�سجر.

وج والكرباج
ّ
الَفَلق والفر

ذلك  القيادّية.  الجتماعات  من  ة  وخا�سّ ب 
ّ
اأتهر �رشت 

ب 
ّ
اأتغي �رشت  احلزب  مدر�سة  مثاًل،  التثقيفي  الجتماع 

الذين  الرفاق  ذلك  وبالتاأكيد لحظ  ا�ستطعت  كّلما  عنه 

حتّولت  مزاجهم.  توافق  هذه  املنّظمة  الجتماعات  كانت 

من حيوّي يف حفلة التطهري اإل بليد بعدها. بداأت اأغدو 

ينتقد  من�سورًا  وّزعنا  اإل حني  ف�سيئًا حالة خا�سة  �سيئًا 

بعملية  قاموا  حني  لالإ�رشائيليني  يت�سّد  مل  الذي  اجلي�س 

بب�سع طائرات.  اأثرها  وا على 
ّ
كوماندو�س يف املطار ومر

ا�سرتكت يف التوزيع، كان على اأ�سخا�س الزمرة اأن يكونوا 

بطبيعة  وتعذيبي  باعتقايل  قاموا  ذلك  بعد  املقّدمة.  يف 

احلال. عرفت عندئٍذ ما هو الفَلق وما هو الفروج وما هي 

املهانات  هي  وما  ال�سفعات  هي  وما  الكرباج  �رشبات 

وحتى ما هو التعذيب بالكهرباء. كنت وحدي مرتوكًا بني 

اأربعة جدران ل ميكنني داخلها اأن اأرفع �سوتي لذا اأخنقه 

يف داخلي، وحتت ع�سف قوة عاتية ت�ستعملني وحتا�رشين 

. كنت بكّل وجودي مملوكًا لآخرين 
ّ
وتقع بكل وطاأتها علي

واقعًا حتت �سلطانهم، ج�سدي الذي هو يف هذه اللحظة 

 تدمريه 
ّ
حدود وجودي ي�سبح ماكنة للرعب والأذى ويتم

اأو  اأّي فكرة  وتدمري النف�س التي يف داخله بحيث تغدو 

اأّي انفعال مبثابة جرح. كنت هكذا األعوبة الأقوياء الذين 

ل �سبيل اإل نكران قّوتهم، اأج�سادهم نف�سها متلك �سلطة. 

. عامل القّوة يحّولني مثاًل. يحّولني 
ّ
عامل القّوة ينق�ّس علي

مو�سوعًا له. كنت حتت هذا الع�سف عاجزًا عن اأن اأفّكر، 

ة، عن اأن اأواجه. لقد متّت ت�سفيتي 
ّ
عن اأن تكون يل ق�سي

هكذا من اللحظة الأول. مل تكن يل اأّي اإرادة، حتى اإرادة 

ال�ست�سالم. مل اأجروؤ على اأّي فكرة، على كّل ما يحتاج 

اأحا�رش  اأن  اإل حرّية. كانت احلرية تثري خويف واأحاول 

يف داخلي اأّي فلتة فكر اأو فلتة اإرادة لأغدو بكاملي حتت 

هذه  يف  لأمنحهم  مزاجهم.  حتت  لأكون   ،
ّ
معذبي اإرادة 

واإرادتي  ونف�سي  عقلي  ولأعطيهم  وجودي  كّل  اللحظة 

وال�ست�سالم.  اخلوف  من  كومة  اإل  اأحتّول  كنت  اأي�سًا. 

�سبقني  رفيقًا  اأّن  راأيت  عندما  لكْن  البداية  يف  اأنكرت 

اأن  بعد   
ّ
علي اأفهم كيف  �سيء، مل  قال كل  العتقال  اإل 

 اأو على 
ّ
ة علي

ّ
اأ�سكت لكي ل اأمنحهم اأي�سًا حّجة قانوني

يتبقى يل.  اإذن  قانون،  واأّي  اأقدامهم  التنظيم. كنت حتت 

كنت حتت اأّي قانون، اأيًا كان، واأقل بكثري من اأّي قانون، 

لذا �سادقت على ما قاله الرفيق. كان التعذيب توقف لكّن 

�سبحه ل يزال قريبًا، قلت لنف�سي ل�ست اأنا الذي �سّمى. 

اإّنه هو لكّني مل اأ�سّدق نف�سي، يف مطرح مني كنت اأعرف 

جســــــــــــــــــــــــــــــــدي الذي هو في هذه اللحظة حدود 
وجودي يصبح ماكنة للرعب واألذى ويتم تدميره وتدمير النفس 
التي في داخله بحيث تغدو أي فكرة أو أي انفعال بمثابة جرح.
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اأيّن خفت. اأّنني �سادقت لأجنو، �سادقت لأّنهم مل يطلبوا 

لو طلبوا. نلت من  ماذا كنت فعلت  اأعرف  اأكرث. ل  مّني 

املحقق �سفعة واحدة، �سفعة واحدة لكن املكان ظّل هو 

املكان والعزلة هي العزلة ول �سيء مينع اأن يحفروا القلق 

�سّمى  اأنه  تعذيب. �سحيح  اإل حفلة  القاعة  تتحّول  واأن 

لإيقاعهم،  يحتالون  اأ�سخا�سًا  اأوقع  لكّنه  عرفوا  واأنهم 

اأ.  اأ.  مّزقوا  تتكلم.  ل  اأن  املبداأ  اإّن   
ّ
ثم مثاًل،  العام  الأمني 

تكّلم عنه حتى خ�سومه. حتى  بكلمة. هذا  يُفْه  لكّنه مل 

اأتبّجح.  اأن  اأ�ستطيع  اأنا فال  اأّما  اأعجبتهم �سجاعته  هوؤلء 

�سفعة واحدة كانت كافية. �سمدت اأثناء التعذيب لكّني 

ا�ستنفدُت طاقتي. كنت م�ستعّدًا لأي �سيء كي ل يعود.

حكيمًا  كنت  لو  هنا،  اأتوّقف  اأن  عندها   
ّ
علي كان   

وفّكرت بفعل. ل�ست منا�سبًا لعمل كهذا. لو كنت منا�سبًا 

الذي  الوقت  وطوال  وبينهم.  بيني  معركة  اأنها  لفّكرت 

اأّن  التفكري  عن  اأتوّقف  لن  القلق  حتت  فيه  ي�سعونني 

هذه هي اإرادتهم ولي�ست اإرادتي و�سيكون من الأف�سل 

اأتوّقف عن  لن  ت�ستطيعوا.  لهم مبلء فمي: لن  اأقولها  اأن 

حتت  جدران  اأربعة  وبني  ومهجورًا  وحيدًا  اأيّن،  التفكري 

اأوا�سل  اأن  على  قادر  اأكيدهم.  اأن  على  قادر  الأر�س، 

فّكرت  لو  روحي.  اإل  النفاذ  من  اأمنعهم  واأن  معركتي 

هم. 
َ
 اأخّف. لتحّملت اأكرث تعذيب

ّ
هكذا لكانت ق�سوتهم علي

ل �سّك اأّن ال�رشب موؤمل جدًا لكّن الذي يجعله اأق�سى هو 

ال�سعور باأّنهم ميتلكونك. اإّنك هذه اللحظة مباح لهم. الذي 

يخفوك  اأن  على  قادرون  باأّنهم  ال�سعور  هو  اأكرث  يوؤذي 

هنا واأّن �سوتك �سيختفي معك. لو كنت منا�سبًا ل�سّدقت 

باأن اأ�سياء كثرية تتوّقف على �سمودي واأّنني اإن �سمدت 

ربحت هذه املعركة. لكّني كنت عدمي الإميان ول اأ�سّدق 

اأّن �سيئًا ما ميكن اأن ي�ساوي وجودي. ل اأ�سّدق واأنا حتت 

اأقدامهم اأّن هذه معركة بيننا. لقد اأذّلوين. كنت مملوكًا لهم 

بالكامل. ومل اأعرت�س، وبالتاأكيد تركتهم يدو�سون على 

اإرادتي ويقب�سون على روحي. مل تكن هذه معركة بيننا. 

ومل  الأر�س.  واأت�سّمم  اأعوي  وجعلوين  بي  ا�ستبّدوا  لقد 

تكن معركة بيننا. ان�سعت لهم متامًا وكنت اأرجتف من اأن 

ل يكون ان�سياعي ظاهرًا واأن ي�سّكوا حلظة يف هزميتي. 

اأن  بدون   ،
ّ
علي يظهر  واأن  خرقة  اأبدو  ل  اأْن  من  اأرجتف 

يكن  مل  لو  اأكرث  حتّملت  لكنت  عناد.  من  �سيء  اأق�سد، 

بوؤ�سي يتجاوز اأملي، لو مل تكن املهانة ملء حلمي، لو مل 

يكن ج�سدي مدموغًا بها على و�سعه. لو مل يكن يّف اأي 

ة من املقاومة، لو مل اأكن م�ساعًا ومباحًا.
ّ
ذر

وفّكرت  حكيمًا،  كنت  لو  هنا  اأتوّقف  اأن   
ّ
علي كان   

ة  لي�ست ق�سرية ق�سّ لعنة  لكّني خرجت و�رشت  بعقل. 

حيًا  عدت  وملّا  مّت  باأيّن  اإ�ساعة  دارت  كانت  التنظيم. 

تقاطر النا�س على بيتنا ليتاأّكدوا من جناتي. كان العتقال 

 مال ينبغي عدم املجازفة به . مل يكن يل 
َ

والتعذيب راأ�س

يل  �سار  ،اليوم  ال�رشطة  لدى  حتى  العتقال  قبل  ا�سم 

ا�سم ل اأعرف كيف اأتدّبره. اإّنها ق�سة لب�سْتني ولي�س من 

اإذا ا�ستغلت  ة مدينة  اأي�سًا ق�سّ اإّنها  ف بها. 
ّ
حّقي الت�رش

املدينة بي وبرفاقي. مل يكن من ال�سهل اأن اأمتّل�س. بقيت 

كّل  من  الرفاق  جاء  الزائرين.  اأ�ستقبل  بحاله  اأ�سبوعًا 

اأكذب حني  لكّني مل  �سيئًا  اأدع  لي�سّلموا علي. مل  مكان 

 
ّ
قلت اإيّن بقيت يومني حتت التعذيب ومل اأتكّلم. كان علي

 وبعد اأن 
ّ
اأن اأتوّقف لكّني مل اأفّكر بذلك. تركت املنا�سبة متر

ت عدت اإل التنظيم. عدت يف اأجواء املنا�سبة وبالطبع 
ّ
مر

بداأت بحما�سة. لكن احلما�سة اأخذت تخمد يومًا بعد يوم 

وملّا انطفاأ مل اأعد اأعرف كيف اأتدّبر وقتي. �رشت اأح�رش 

 بداأت 
ّ
الجتماعات ملوًل وبقدر متزايد من ال�سمت. ثم

التي  بع�سها. حتى تلك  اأح�رش  اأن�سى الجتماعات ول 

اأح�رشها كنت اأبقى فيها �ساهمًا منتظرًا ب�سرب اأن تنتهي. 

لحظ اجلميع والأمني العام اأولهم، وملّا ح�سل املحامون 

على ن�سخ التحقيق وظهر اأيّن اعرتفت على الأمني العام 

واآخرين �سعروا باأيّن �رشقت الحتفال و�سار ممكنًا مقابلة 

ذلك بقعودي وك�سلي. مل اأتوّقف لكّني كنت انتهيت. مل 

نف�سي يف  اأقحم  زلت  اأنا كنت ل  ذلك حتى  اأحد  يقّدر 

اأمور ل�ست م�ستعّدًا لها، مل اأكن قاباًل لإميان قوّي باأ�سياء 

يخرتعها ب�رش مثلي اأعرفهم واأعرف اإمكاناتهم. كان ذلك 

اإليه  ينتهي  ما  هذا  اأّن  اأعرف  نف�سي.  اأ�سّدق  باأن  اأ�سبه 

اأدرى مبناعة الأفكار  باأنف�سهم. لكّني  اإن يوؤمنوا  كثريون 

التي قد تكون وحيًا، قد تكون حم�س تن�سيق وقد تكون 

اخرتاعًا بحتًا، مل اأكن قادرًا على اإميان حم�س بها. حتتاج 

الأفكار ل�رشوح حمكمة ل اإل اإميان.

اخرتاعه  ميكن  �سيئًا  يل  كّلها  ة 
ّ
احلزبي احلياة  كانت   

على اأمل اأن يكون �سائبًا. يف ال�سعر قد يقع الخرتاع اأو 

اأّما الكالم فيكفي تداوله وتكراره  الوحي على �سواب، 

كانت دارت إشاعة بأني مت ولما عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدت 
حيًا تقاطــــــــــــــــــــــــــــــــــر الناس على بيتنا ليتأكدوا من 
نجاتي. كان االعتقال والتعذيب رأَس مال ينبغي عدم المجازفة به.
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ليغدو م�سيبًا، لكن الأمر يبقى اخرتاعًا يف اخرتاع. اإّنه 

لعب وقد نن�سى ذلك برهة لكن لي�س اإل درجة الإميان. مل 

يكن العمل احلزبي بالن�سبة يل اإّل كالتقارير التي اأكّلف 

بحاجة  ة، 
ّ
احلزبي التقارير  حتى  اأّنها،  واأكت�سف  بكتابتها 

اإعدادها  يف  ي�سرتك  كالوحي  �سيئًا  اإّن  اخرتاع.  اإل 

ة. 
ّ
حقيقي اأكرث  هي  ظهرت  قويًا،  كان  كّلما  الوحي  واأّن 

يف  جنلد  واأن  ُن�رشب  اأن  لي�ستحّق  كان  ما  الوحي  هذا 

اإهانة  اأقّل  اأجله.  نتعّذب من  اأن  ي�ستحّق  ما كان  �سبيله. 

د من حقيقته. هناك يف العزلة 
ّ
واأقّل تعذيب كافيان ليتجر

الكالم  كان  اإذ  طوياًل.  ي�سمد  لن  العبودّي  الو�سع  ويف 

ًا فلن تكون حقيقته اأكرث. لقد األفناه نحن اأو األف 
ّ
�سيا�سي

تكون  قد  عنه.  دفاعًا  نوت  اأن  علينا  فلماذا  مثلنا  اأنا�س 

هذه احلّجة كافية لكن هناك اأي�سًا �سيء قد ت�سّميه �سعف 

اأنا�س يوؤمنون باحلجر  ة. هناك 
ّ
اأي�سًا قابلي الإميان، الإميان 

لكن هناك اأي�سًا ا�ستع�ساء الإميان. قد اأكون اأنا من النوع 

�سيء  �سبيل  يف  وتعّذبت  جلدت  اأيّن  واحلقيقة  الثاين. 

�ساأظّل اأنا بدون اميان به. اأهانوين واأذّلوين وكنت �رشيكًا 

لهم يف ذلك فمع هذا الإميان ال�سعيف لن يكون النطراح 

تعليقي  يكون  لن  الفلق،  اآلة  على  القدمني  ورفع  اأر�سًا 

كفروج لل�سواء على الآلة، لن يكون �سفعي بالكّفني على 

فوا بج�سدي 
ّ
اأذين، لن يكون ذلك �سوى عبودّية. لقد ت�رش

 اأن اأتوّقف عندها ومل اأفعل 
ّ
كما لو كنت مملوكهم. كان علي

لكّن ما منعني كان اأكرث من ذلك. لقد جاء احلزب.

وجاء احلزب

جاء احلزب. هذا �سيء لن تظّل اأنف�سنا معه. كنا من قبل 

تنظيمًا بر�سم التاأليف وميكن للواحد اأن يخرج ويعود بدون 

حرج. لكن الآن مل يعد ذلك هينًا لقد جاء احلزب ومن 

املفرو�س  من  امتناعًا.  اأكرث  حدوده  تكون  اأن  املفرو�س 

البلد  اأّما كيف جاء احلزب؟. مل يتغري  اأكرث.  اأن نحرتمها 

 
ّ

يتغري مل  بال�سبط  التنظيم.   
ّ

يتغري مل  وبالطبع  بالتاأكيد. 

العام  الأمني  اأّن  الأمر  يف  ما  كّل  الجتماعي.  ن�سيجه 

هذا  قبل  اآخر.  تنظيم  مع  لنندمج  الوقت  حان  اأن  اأبلغنا 

اخلرب مل يظهر �سيء منه على الأمني العام. كّنا مع التنظيم 

الآخر يف احتكاك قلما كان �سهاًل. فال�رشاع على نف�س 

الأهداف قد يرتك حزازات اأكرب، ونحن كنا على و�سك 

العام. كانت هذه فكرته وحده  الأمني  اأبلغنا  ذلك حينما 

لكّنه كالعادة كان قادرًا على توقيت �سحيح. كان اأف�سل 

الآخر  التنظيم  اإل  ون 
ّ
ينجر يكادون  التنظيم  عنا�رش 

وال�سبب اأّنه يحوي عددًا من مثقفني متمّكنني.

ن�سنع  اأن  على  قادرين  جيدًا  مثقفًا  بع�رشين  كّنا   

منهم  واحد  كل  يكاد  حمرتفًا  مثقفًا  ع�رشين  تنظيمًا. 

 اأن نلك نظرية اقت�سادية عن 
ّ
ن حزبًا. كان املهم

ّ
اأن يكو

كان  حزبًا.  نكون  ل  وبدونه  ينق�س  كان  ما  هذا  البلد. 

 
ّ
وال�سيا�سي القت�سادي  بني  ن�سبك  اأن  اأي�سًا  ينق�س 

حم�سلة  وبني  الأحداث  بني  ن�سبك  اأن  والإيديولوجي. 

اندماجهم  ون�سّهل  التنظيم  عنا�رش  بني  ن�سبك  اأن  ذلك. 

يف جملة واحدة واإن�ساء واحد. كان هذا كله ل يحتاج 

ة نف�سها 
ّ
اإل اأكرث من ع�رشين �سخ�سًا متمكنًا. اأّما العملي

فكانت مرتكزة على البتكار. البتكار ونوع من اخليال 

القادر على الرتكيب. تركيب فكرة على فكرة وتركيب 

حتالفات  بدون  وحدنا  تقريبًا  كّنا  ذلك.  كل  من  مبنى 

ة وحتى بدون ممار�سة، لذا كان هذا 
ّ
وبدون �سغوط �سيا�سي

اخليال طليقًا وقريبًا من التكامل وقادرًا على الإبهار. كان 

هذا يجعلنا واثقني جدًا من اأنف�سنا ومتعالني على غرينا 

ون عن اأو�ساع 
ّ

الذين لي�ست لهم ملكتنا. الآخرون يعرب

دين 
ّ
ل يقدرون على مغادرتها بينما كنا اأحرارًا وغري مقي

كثريًا  وتالءم   
ّ
ال�سيا�سي انفالتنا  اأفادنا  لقد  و�سع.  باأّي 

مع مقّدراتنا الفكرّية وجعلها تظهر يف اأف�سل حالتها. 

مل تكن �سيا�سات الآخرين غري ارتباطات غري مفهومة 

وبدون قدرة على الدفاع عنها وبدون فوارق كبرية. اأّما 

نحن فلم تكن لنا ارتباطات ندافع عنها، وكنا نلك لذلك 

بها. كانت  نواجه  واأن  ن�سنها  اأن  ة نح�سن 
ّ
فوارق حقيقي

ممار�ستنا هي هذه الردود التي نح�سنها وقّلما نخرج من 

هذا املحيط الكالمي. كّنا نح�سن ت�سنيع الكالم وت�سنيع 

املواقف وا�ستغرق ذلك تقريبًا كّل ممار�ستنا.

يت�رشفون  مثقفًا  الع�رشون  كان  التنظيم  داخل  يف   

كما لو كان احلزب قائمًا. يف البداية انت�رشوا يف التنظيم 

تواكبهم  اخلاليا  جعل  ذلك  بخّلية.  واحد  كل  وا�ستقّل 

يف البتكار. ب�رشعة �سار التنظيم يتكّلم لهجة واحدة، 

تفكري،  وطرائق  ومقّدمات  اأ�ساليب  تعّممت  ب�رشعة 

ًا وغدا الرفاق خاليا 
ّ
ب�رشعة �سار التنظيم فطرًا نرج�سي

يف  الأغلب  يف  يظهر  هذا  كان  الكبري.  الرنج�س  هذا 

ل 
ّ
جمادلتنا مع الأحزاب الأخرى التي �رشعان ما تتحو

ة 
ّ
ال�سيا�سي اجلملة  ابتكرنا  لقد  نربحها.  مباريات  اإل 

التي كان الآخرون يفتقدونها ويحّلون حمّلها التكاتف 

اأن  عاتقهم  على  اأخذوا  ع�سوًا  الع�رشون  ال�سعبوي. 

اأن  يف  ميانعون  كانوا  لهذا  للتنظيم،  مثالت  يكونوا 

يحتّلوا مراتب فيه، لكّن هذه املمانعة كانت بدون ق�سد 

 عن �سعورهم مبكانتهم وخوفهم من اأن تطابق هذه 
ّ

تعرب
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املكانة مرتبة م�سّماة، اأو هو �سعورهم باأّنهم بهذه املكانة 

 اأّن املراتب التي �ساركهم 
ّ
ل يحتاجون اإل مرتبة. املهم

يف المتناع عنها اأف�سل العنا�رش �سارت منحة لعنا�رش 

عادية للغاية وهذا ما جعلها غري فاعلة. لقد بدت املراتب 

كان  فحيث  اأ�سحابها.  من  انتقا�س  وكاأّنها  الأعلى 

الع�رشون مثقفًا كان الثقل.

ع�رشون مثقفًا

بعد  بدا  ذلك  الأ�سفل.  من  ي�سا�س  التنظيم  كان  بالطبع 

وقت غري مفهوم وبداأ البحث فيه. بالطبع كان الع�رشون 

يتجاوزون  ل   .
ّ
ال�سخ�سي احل�سور  عن  املرتفعني 

اأ�سخا�سهم يف املراتب فقط. بل يتجاوزونها يف الداخل، 

اأن  حاذروا  ة. 
ّ
�سخ�سي عالقة  اعتباره  ميكن  ما  كل  يف 

عّتم  ما  هذا  ًا. 
ّ
تنظيمي اأو كرههم حدًا  هم 

ّ
يجعلوا من حب

بالكامل على عالقاتهم ال�سخ�سية وجعل النقا�س، حتى 

حني ي�سوبه �سيء من ذلك، ل يظّهره وبالتايل ل ميكن ملن 

ل يعلم اأن يلحظه.

كانت امل�سكلة بداأت تظهر. التنظيم يدار من الأ�سفل.   

. كان الع�رشون مثقفًا هم اأول من 
ّ
اإنه مقلوب وغري عملي

عندئٍذ  اأنف�سهم.  تواريهم  عن  املت�سببة  بامل�سكلة  �سعروا 

كان  اأحيانًا.  ويرتا�سقونها  التفا�سري  يتبادلون  اأخذوا 

العجب الأكرب اأّن النموذج اللينيني »املركزية الدميقراطية« 

اأمناء  اأنف�سهم  اعتربوا  اأ�سخا�س  ِقبل  من  ملحوظ  غري 

على النظرّية. كان هذا النموذج هو مثالنا التنظيمي، لذا 

وا اإل 
ّ
ا�ستغرب اأكرث الع�رشين اأن يفوتهم ذلك واأن ينجر

التاأ�سي�سية،  الكتب  اأحد  ذاكرتهم  من  �سقط  لقد  غريه. 

تكفي ا�ستعادته ليكون الأمر حم�سومًا. مل يكن هذه �سوى 

اأ قليلون ونازلوا. قالوا ل�سنا تنظيمًا 
ّ
الفراغ. مع ذلك جتر

القراءة  على  تتناف�س  مثقفني  جمموعة  نحن  �سيوعيًا، 

وتختلف عليها. مل يكن مل�سابقات القراءة هذه اأّي معادل 

لنقراأ  �سنينًا  ننتظر  اأن  علينا  كان  اللينيني.  الرتاث  يف 

ة 
ّ
التنظيمي اخلالفات  املثّقفني«.  »تنظيمات  حرج  بدون 

نفهم  اأن  وعلينا  مدلول طبقي  ذات  اللينيني  الرتاث  يف 

ة 
ّ
طبقي هوية  بدون  �سيء  هناك  يكن  مل  هكذا.  خالفاتنا 

كان  الفراغ.  يف  اخلبط  �سوى  يعني  ل  ذلك  وافرتا�س 

لينني معنا، خ�سومنا، حتى مل ي�ست�سهدوا به، مل يعتربوا 

اأّنهم بحاجة اإل ذلك. مل يكن �سقف اخلالف هنا بالن�سبة 

اأّنه بالتاأكيد يف مكان اآخر. بالن�سبة لنا مل  لهم، اعتربوه 

النقا�س،  داخل  حتى  يكونوا  مل  حّجة،  اأي  لديهم  تكن 

د 
ّ
كانوا فقط يناكفون. ا�ستغربنا عنادهم، كان جدلهم جمر

جلاجة. كانوا يف معظمهم من التنظيم الآخر الذي بالكاد 

اندجمنا معه. مل نفهم هذه املكابرة »�سّد لينني«، مل نفهم 

اإ�رشارهم عليها. كان املوؤمتر الأّول للتنظيم انتهى باإقرار 

 
ّ
املركزّية الدميقراطية وبانتخاب مكتب �سيا�سي مل ي�سم

اأع�ساء  فعدد  بديهيًا  هذا  كان  مثقفًا.  الع�رشين  بع�س 

مينع  ل  هذا  لكّن  الع�رشين،  يبلغ  مل  ال�سيا�سي  املكتب 

الإبعاد  ة 
ّ
اأبعدا عن ق�سد. حتى عملي اثنني  اأو  اأّن واحدًا 

هذه مل تكن ملحوظة، على الأقّل بالن�سبة لنا، فكّل هذا 

جرى فيما كان حتى وقت قريب التنظيم الآخر. الذين 

اأبعدوا والذين كانوا وراء الإبعاد كانوا منه، والذي قال 

اإّن اخلالفات خالفات مثقفني فح�سب كان اأي�سًا منه. مل 

يكن الوقت حان حتى لنالحظ ذلك. بعد املوؤمتر الأول مل 

يطل الوقت حتى بداأ ال�ستباك، دار حول الطريقة التي 

اأعلى. هل  مرتبة  اأن يكون  ال�سيا�سي  للمكتب  بها  ميكن 

يكفي ع�سو واحد منه لي�سكل �سلطة؟ كان بالإمكان حل 

هذا الإ�سكال وبالفعل وجد حاًل: املكتب بكامل اأع�سائه، 

باجتماعه هو �سلطة واإذا اختلف ع�سو منه مع مرتبة اأدنى 

ُبّت اخلالف يف اجتماع قريب له. كان هذا اجلواب ب�سيطًا 

ومر�سيًا للجميع. اأزيحت امل�سكلة وكان ينبغي النتظار 

قلياًل حتى يهداأ التنظيم بل كان ينبغي ال�سرب والتغا�سي، 

غبارًا  حينه  يف  واأثار  ذيوًل  ترك  امل�ساألة  حول  فاجلدل 

�سي�ستمر  الذي �ساحبه  اللغط  اأّن  بّد  بالقليل. ول  لي�س 

ال�سخب على حاله  بالفعل ظل  امل�سكلة.  بعد طي  وقتًا 

يف قاعدة التنظيم ول بد اأن امل�ساّدة التنظيمية حميت يف 

بع�س اأجزائها.

بداية الت�صاقط

حمل ع�سو املكتب اأ�سداء هذه امل�ساّدة اإليه. كان املكتب 

ينتظر  اأن  به  واأحرى  املخالفون  ر�سيه  حاًل  ابتكر  قد 

اأن  الوقت  على  وبقي  انتهت  امل�سكلة  فعله.  يفعل  حتى 

يكمل. الغريب اأن املكتب الذي اأبدى تفهمًا للم�سكلة مل 

اإليه الع�سو اأ�سداء  يبد التفهم نف�سه لذيولها. حني نقل 

لزمًا  وبات  طفح،  الكيل  اأّن  اأع�ساوؤه  اعترب  امل�ساّدة 

اأربعة  ال�سيا�سي  املكتب  يف  كان  العقوبة.  اإل  اللجوء 

اأع�ساء من تنظيمنا املندمج وثالثة من التنظيم الآخر. بني 

الثالثة واحد جاء من �سفر طويل واآخر كانت ح�سانته 

العالقات  خارج  هو  ملا  ي�سغي  اأن  من  متنعه  ة 
ّ
الأخالقي

ة، لذا مل ينتبه املكتب ملا يتململ يف القاعدة، ملا 
ّ
التنظيمي

فيها من حزازات مزمنة وملا هناك من خ�سومات وجروح 

العالقات  من  البع�س  ل  تن�سّ اإن   
ّ
ثم �سيئة.  وم�ساعر 
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ال�سخ�سية كان حقيقيًا، اإل حّد مل ي�سعروا معه بوجود 

تها وتاأثريها، يف حني اأن ذلك مل يعن 
ّ
هذه العالقات وبقو

بالن�سبة لآخرين �سوى كبت ينتظر منا�سبة لينفجر. هكذا 

اأع�ساء، حتى بداأ  اأربعة  اأن �سدر قرار التجميد بحق  ما 

اأكرب  اأع�ساء  �ساند  متوّقعة  وب�رشعة غري  يغلي،  التنظيم 

القرار  كان  الذين  املجّمدين  الأع�ساء  التنظيم  هيئة يف 

يلزمهم مبقاطعتهم. �ساندوهم وهكذا انفرط جزء كبري من 

التنظيم  اأع�ساء  معظم  واحدة  التنظيم وخرج يف �رشبة 

الآخر املندمج. مل يكن م�سى �سهران على املوؤمتر الذي 

بدا ما جرى وكاأنه من ذيوله.

نتعقب م�سكلة جذورها  اأّننا  اإل  ننتبه يف حينها  مل   

املوؤمتر  بعد  يحدث  مل  الندماج.  قبل  الآخر  التنظيم  يف 

التنظيم،  هذا  تاأ�س�ست يف  انفجار عالقات  �سوى  الأّول 

هذه  انتظرت  فاإنها  مكبوتة  اأو  مراقبة  كانت  و�سواء 

اأ�سيفت  قد  املوؤمتر  انتخابات  اأّن  بد  ل  لتنفجر.  املنا�سبة 

اإل ر�سيد هذه اخلالفات و�ساهمت يف تفجريها. ما ذكره 

»جميل« ركن هذه املجموعة عن العالقات كان حقيقيًا 

ومعي�سًا. ل ن�ستطيع ونحن نقراأ عن مناف�سة املثقفني اأن 

نفكر فقط بغرية املثقف الأ�سعف من املثقف الأقوى، بل 

نفّكر،  اأن  ميكننا  املزدري.  و�سلوكه  الأخري  هذا  بتعايل 

حيث ي�سعب الفرز، ب�سلوك الإثنني ال�ستفزازي. مل تكن 

مناف�سة املثقفني حقيقية فقط بل م�ستفحلة، فالأرجح اأّن 

املجّمدين  لالأربعة  الآخر  التنظيم  اأع�ساء  م�ساندة معظم 

املكتب  ت�ستقطب احتجاجًا مركزًا �سد رفيق يف  كانت 

�سعر  اأّنه  والأرجح  موّجهًا،  كان  فالإ�رشاب  ال�سيا�سي 

والبعد عن  ال�سيا�سي  املكتب  ملغادرة  فوجد عذرا  بذلك 

ميكن  التنظيم  تاريخ  من  يتبّقى  ما  وبالتايل  التنظيم، 

اخت�ساره يف متابعة الع�رشين مثقفًا، وهذا رقم اعتباطي، 

اأّنهم  واحلقيقة  التنظيمية.  ونهاياتهم  توزعهم  ومراقبة 

ت�ساقطوا عند كل حمّطة. لكّن هذا الت�ساقط تقّطع على 

مدى زمني غّطى عمر التنظيم

املكتب  اتهموا  الهيئة  من  اأع�ساء  اإن  قيل  عندما   

فيها  ي�سمع  التي  الأول  املرة  هي  تكن  مل  بال�ستبداد، 

البداية قا�س كّل واحد  اأع�ساء املكتب تهمة كهذه. يف 

اأن  على  قادرًا  اأّيهم  يكن  مل  التهمة،  هذه  على  نف�سه 

ل  اأّنها  واحدًا  واحدًا  بالتاأكيد  وجدوا  لقد  ي�ستبّد. 

تالئمهم، لكن عندما تكلموا تكلموا املكتب ل اأفراد. اإذا 

تلب�س املكتب  فاإّنها ل  تلب�سهم كاأفراد  التهمة ل  كانت 

بالتاأكيد. بداأوا بال�سحك، قال كّل عن نف�سه اإّن مثله يف 

اأمرا�سه وه�سا�سته ل ي�ستطيع اأن ي�ستبّد، لكن يف النهاية 

ل �سحكهم اإل غ�سب.
ّ
حتو

يف  يجدونها  تهمة  باأول  ير�سقون  اخل�سوم  كان   

�سمحوا  واإذا  الإطالق،  على  جّدي  غري  هذا  قامو�سهم، 

التنظيم.  كّل حياة  ي�ستغرق  اأن  اللعب ميكن  هذا  فاإّن  به 

لكّن  حينه،  يف  عليه  ورّدوا  كهذا  كالمًا  �سمعوا  كانوا 

ا�ستمراره يعني اإ�رشارًا على لعب ل يزيد عن الرتا�سق 

بالألفاظ. كان بني ال�سحك والغ�سب م�سافة حلظة، لذلك 

بلهجة  اأحدهم  قال  عندما  �سحكهم  اأكملوا  يكونوا  مل 

 على خمارج احلروف اإّن امل�ساألة مل تعد تطاق واأن 
ّ
ت�رش

ل بّد من مواجهة. قيل هذا الكالم ليرتك اأثرًا، وبالفعل 

نه�س  عندها  وازن.  �سمت  و�ساد  يرتّو�س  النتباه  اأخذ 

 لأحد، 
َ
جمددًا واقرتح التجميد �سهرًا. مل يكن هذا خَطر

مل  ميلوؤه.  مكاناأ  فورًا  وجد  وبالفعل  فراغ  يف  �سقط  لقد 

يجب اأحد، لقد وجدوا اأمامهم هذه القطعة يف حمّلها فلم 

ي�سّدوها، بداأوا يتكّلمون وكاأّن امل�ساألة ح�سمت واأخذوا 

يف تبّنيها. من خاف من هذا القرار قيل له اإن اخلوف ل 

 على الإطالق، اتخذ 
ّ
ينفع، وهكذا وبدون اأّي تفكري فعلي

قرار التجميد.

د على املكتب ال�صيا�صي
ّ
متر

التنظيمي،  الإ�رشاب  واّت�سح  حتتّج  اخلاليا  اأخذت  ملّا   
ّ
ثم

قرار  اأخذ  لقد  الجتماع.  اإل  املكتب  يف  ال�سبعة  عاد 

التجميد بدون تفكري جّدي وكان النظر فيه ل يزال ممكنًا. 

دوا على القرار وعلى 
ّ
فهم اأّن ن�سف اخلاليا على الأقل متر

ي�سعروا  مل  املكتب  اأع�ساء  لكّن  اّتخذه،  الذي  املكتب 

هم  ولي�سوا  القانون  تكّلم  لقد  امل�سكلة.  جتاه  ة 
ّ
مب�سوؤولي

روا. حكمت املركزّية الدميقراطية و ل حيلة لهم 
ّ
الذين قر

ة جتاه التنظيم. بالطبع 
ّ
جتاه الأمر. مل ي�سعروا حتى مب�سوؤولي

التجميد  اأن يراجع قرار  د 
ّ
التمر مل يخطر لأحد جتاه هذا 

دًا بهذا احلجم يدين املكتب، 
ّ
نف�سه، مل يخطر لأحد اأّن متر

وعلى الأقّل ي�سغط عليه، وعلى كّل فهو حدٌث ل ميكن 

جتاوزه، ول بد على الأقل من الوقوف عنده ومعاجلته، ولو 

ولو  نوع،  اأّي  من  مبفاو�سات  ولو  نوع،  اأّي  من  مب�ساومة 

حكمت المركزية الديمقراطية ولم يشعروا حتـــــــــــــــــــــــى 
بمسؤولية تجاه التنظيم. بالطبع لم يخطـــــــــــــــــــــــــــــــر
ألحــــــــــــــــــــــــــــــــد أنّ تمردًا بهذا الحجم يدين المكتب.
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باعتذار اإن مل يكن نقدًا ذاتيًا. كان ذهاب ن�سف التنظيم 

بالن�سبة لأع�ساء املكتب دلياًل اإ�سافيًا على �سّحة قرارهم، 

فاأمر  ا�ستعادوها،  التي  الدميقراطية  املركزية  تلك  و�سالمة 

التنظيم،  فيه  كان  الذي  الرتّدي  على  مثل  الفداحة  بهذه 

و�سخامُته من �سخامة هذا الرتّدي، وال�سرت�سال فيه جرم 

املكتب ويف  انت�رش  لقد  تني. 
ّ
مر ي�ستفاد  وخطاأ  م�ساعف، 

التنظيمي  الإ�رشاب  من  جهارًا  اأع�ساوؤه  �سخر  اجتماعه 

هذا  قال  اأنه  فالن  عن  وحكوا  اأخباره  بابتهاج  وتبادلوا 

اأخبار  كانت  ت�سلية  الأخبار  واأكرث  بذاك،  ف 
ّ
ت�رش وفالن 

منها  الأخبار جتعل  هذه  كاريكاتورية  املجّمدين.  الأربعة 

�سهادات على �سحة قرار املكتب، ويف غمرة هذا البتهاج 

نلنا  اأّننا  وبدا  التنظيم،  ن�سف  بخروج  �سعداء  تقريبًا  كّنا 

تاأييدًا �ساحقًا لتدبرينا، واأّن ال�سجة التي اأثارها كانت بقّوة 

وحجم م�سداقيته بل، وكانت �سدى حكمته و�سّحته.

جوابها  وكان  الجتماع،  اإل  اخلاليا  تنادت  ب�رشعة   

على قرار التجميد قطَع رْجل اأع�ساء املكتب ال�سيا�سي 

ال�سيا�سي  املكتب  اأع�ساء  بات  هكذا  اجتماعاتها.  عن 

 ولو مطرودًا 
ّ
مطرودين من اخلاليا، لكّن املكتب ال�سيا�سي

اخلاليا  تفّكر  . مل 
ّ
ال�سيا�سي املكتب  هو  يظّل  اخلاليا  من 

املتمردة بانتخاب مكتب لها، بينما املكتب الذي فقد ثقة 

ولوقت  التنظيم  كان  ته. 
ّ
ب�رشعي ك 

ّ
مت�س الأع�ساء  ن�سف 

لعبَة جتاذب الطرفني، يف النتيجة مل يكن هناك اأّي حر�س 

كان  بلعبته.  منهما  لكل  اكتفى  اللذين  هما  منهما  عليه 

دوا 
ّ
متر اأن  �سبق  ومنظمات  اأحزاب  �ستات  من  الأع�ساء 

دهم والندفاع فيه. 
ّ
عليها، لذا كانوا اأ�رشع اإل اإعالن متر

كبري  حّد  اإل  وهو  ممار�ستهم  تقريبًا  يطبع  د 
ّ
التمر كان 

اآخر لعملهم  رغبتهم اخلا�سة وفّنهم، لذا مار�سوه كوجه 

�سًا منهم، لذا مل 
ّ
اأقّل متر احلزبي. مل يكن اأع�ساء املكتب 

ي�ساوموهم ومل يعتذروا لهم. كان هّمهم الأكرب هو اإبطال 

لعبتهم وقلبها عليهم، لذا رف�سوا عر�سهم ومل يتنازلوا 

الذي  الفراغ  اأمام  هكذا  تركوهم  معهم.  النقا�س  اإل 

�رشعان ما اجتذبهم. مل يطل الوقت حتى �سكت ال�سوت 

ذهبوا  لهم،  د 
ّ
متر اآخر  هذا  كان  ة، 

ّ
التنظيمي القاعدة  يف 

الع�رشين  �سمن  من  هم  الذين  اخلم�سة  معهم  وذهب 

و�سيجدون  مثّقفني  د 
ّ
جمر الآن  منذ  �سيكونون  مثقفًا. 

بالطبع نظرّية لو�سعهم اجلديد. مل يكرتث املكتب ول هم 

اكرتثوا، بدا وا�سحًا اأّن م�رشوع التنظيم اجلديد ل يزيد 

د هذه. كان هذا اأكرث ما يجذبهم اإليه. 
ّ
كثريًا عن لعبة التمر

بالفر�سة  رّحبوا  وبالطبع  فح�سب،  دوا 
ّ
ليتمر جاوؤوا  لقد 

اأن  هذا  لهم  اأتاح  ال�سيا�سي.  املكتب  اإّياها  منحهم  التي 

ة. 
ّ
لوه اإل ملهاة حزبي

ّ
ينقلوا هواهم اإل الداخل واأن يحو

مل ينتبه اأحد مع ذلك اإل اأّن ذلك كان حكمًا مبكرًا على 

التنظيم. اإل اأنه انتهى يف بواكريه، ولن تكون حياته بعد 

ذلك �سوى �سل�سلة من النقطاعات.

خرج خم�صة، خرج كثريون

الع�رشين.  من  �سبعة  اأو  �ستة  يكونون  قد  خرج خم�سة، 

يرى  يعد  متامًا، مل  اختفى  بع�سهم  كثريون،  معهم  خرج 

حتى يف املقاهي التي ارتادها يف الأم�س. انف�سل حتى 

تت�سع  رمبا مل  فعاًل،  نهاية  هذه  كانت  لقد  اأ�سدقائه.  عن 

ة �سمعنا 
ّ
حياته لنهايات اأخرى. حني بداأت احلرب الأهلي

ك قلياًل، لكن ذكره بعد ذلك �سيختفي متامًا. 
ّ
اأنه عاد وحتر

لقد انتقل بقوله و�سالته اإل ريفه الأول. كان هذا رمبا، 

اآخر عهده باملدينة. منذ الآن �سرناه كثريًا يف قريته املا�سية 

يف  وجيهًا  نراه  اأن  قبل  طوياًل  وقتًا  و�سننتظر  وعائلته، 

قريته اأو ركنًا يف نقابة، اأو ناد وحتى رابطة عائلية. هناك 

 وراح يفّت�س عن مكان يختبئ فيه 
ّ
من اأ�سابه هو�س ديني

من حرب نووية قادمة. لقد رجع من اأمريكا بنبوءة كهذه 

وعا�س وقتًا يرتعد منها ثم ن�سيها وعاد اإل جمرى حياته. 

هناك من بقي احلادث يف ذاكرته، وظّل يتحّدث كما لو 

ة 
ّ
 يف تاريخ املنطقة. كما لو اأّن الدميقراطي

ّ
اأّن التجميد غري

قتلت ذلك احلني وكما لو اأّن العمل الثوري مل تقم له بعد 

ذلك قائمة، كّل هذا بالتاأكيد مبوؤامرة من املكتب ال�سيا�سي 

ل على الدميقراطية فقط ولكن على التنظيم وغالبًا على 

البلد... وبالطبع كان هناك من ا�ستمر يقراأ كثريًا ويكتب 

اأن يعاود العمل احلزبي،  اأقّل ول يفّكر حلظة واحدة يف 

 ذكريات مل تقع.
ّ
فيما اأخذ اآخر ي�ستجر

ة لكثريين. 
ّ
كان حادث التجميد نهاية احلياة ال�سيا�سي  

عّدة  بني  تقّطعت  لتجربة  دراماتيكية  منا�سبًا كخامتة  بدا 

منهم  كثريين  اأّن  املفاجئ  تتوّقف.  اأن  لها  واآن  اأحزاب 

الدكتوراه  نالوا  اأن  بعد  وانت�رشوا  الدر�س  اإل  عادوا 

اإل  الدولة  بع�سهم يف  بينما و�سل  البلد،  يف جامعات 

اأحدهم  جند  حتى  الوقت  يعتم  ولن  عام  مدير  من�سب 

نائبًا بينما ف�سل اإثنان يف الو�سول اإل الربملان، وكانت 

املفاجاأة الثانية اأّن اأحدهم �سار وزيرًا يف وزارة ق�سرية 

العمر اختفى بعدها متامًا.

ينزف  وقت،  اإل  وقت  من  التنظيم،  �سار  ذلك  بعد   

نزفًا �رشيعًا يتوّقف بخروج ب�سعة اأع�ساء. خم�سة اأو �ستة 

بلبنانيته.  التنظيم  مبالغة  من  ا�ستكى  رفيق  مع  خرجوا 

دعمت  التي  ماو  ل�سني  تاأييدًا  خرجوا  �ستة  اأو  خم�سة 
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يف  يبق  مل  ال�سوداين  ال�سيوعي  احلزب  �سد  النمريي 

النهاية من الع�رشين �سوى واحد كان �سار واحدًا »حتى 

منا�سبة  بدون  ة 
ّ
املر هذه   ،

ّ
ا�ستمر النزف  لكّن  العمر«  يف 

ة.
ّ
وا�سحة على الأقّل بدون منا�سبة �سيا�سي

كاأّننا حزب

�سعبًا  �سيكون  ذلك  اإثبات  يقع.  مل  حزب  حكاية  هذه 

ة مل تقع. لد ت�سّقق كثريًا لكّنه 
ّ
كاإثبات اأّن احلرب العاملي

ب�سببها  ورمبا  ان�سقاقاته  يف  حتى  فهو  كحزب  ت�سّقق 

ال�سيا�سية  غريزتنا  ي�ستنفد  الن�سقاق  كان  حزبًا،  كان 

كّل  ي�سمل  الذي  العارم  النقا�س،  اأثناء  وكّنا  وي�سحذها 

ة ويجتاز التنظيم جيئة وذهابًا عّدة مرات 
ّ
وحدة تنظيمي

يف اليوم، كّنا ب�سبب هذا النقا�س واأثناءه ن�سعر باأّننا يف 

معركة ت�ستحّق اأن يكون خما�سها حزبًا. لقد اأعطتنا هذه 

املعارك املْقدرة على اأن نتكّلم عند مفارق لبنانية وعربية 

جنّد  واأّننا  �س 
ّ
نوؤ�س باأّننا  مفرق  كل  عند  ون�سعر  وعاملية، 

لنزداد  اأنف�سنا  اإل  ن�ستمع  اأن  يكفي  كان  نبتكر.  واأّننا 

اإعجابًا به ولن�سعر اأّننا نتلّقى كالمنا من التاريخ، اأو اأّننا 

وقعنا، من دون اأن نق�سد، على وعي �سابق علينا بكثري. 

اإل  وننقله  بكالمنا  نوؤمن  حتى  نتكّلم  اأن  بعد  نلبث  ل 

اإميانًا  نزداد  وهكذا  اأكيدة  كحقيقة  يتلّقونه  الذين  غرينا 

اإذ ن�سّدق من �سّدقونا ونح�سب اأّن �سيئًا فاتنا هو الذي 

ة 
ّ
وجدوه يف كالمنا وحملهم على قبوله. كانت نرج�سي

بينهم  وازنوا  اإذا  الذين  اأع�سائه  على  توّزعت  التنظيم 

عليهم،  ة 
ّ
بفوقي �سعروا  الأخرى  الأحزاب  اأع�ساء  وبني 

يكن  مل  لأهّميتهم.  معيارًا  اأو  مقيا�سًا  تغدو  ما  �رشعان 

النت�ساء  ولهذا  باأنف�سنا  الإعجاب  لهذا  ماآل  من  هناك 

يكون  اأن  ميكن  وحده،  الذي  احلزب،  �سوى  بابتكارنا 

عظيمًا وعبقريًا بدون اأن نقع يف الغرور.

الإعجاب باحلزب فر�س علينا هكذا ولن نن�سبه اإل   

من  اخلروج  لنا  يتيح  مّنا  ت�سكل  ولو  فاحلزب  اأنف�سنا، 

اأنف�سنا، وبو�سعنا اأن ن�سبح كّلما اعتددنا به اأكرث توا�سعًا، 

بل هو كلما متّجد وتعّظم جعلنا اأكرث تواريًا. اإّنه نوع من 

خمباأ �سخم للجميع وبو�سع اجلميع اأن يكونوا يف داخله، 

واأن ين�سبوا اإليه اأكرث اأفعالهم اعتدادًا وغرورًا. اإّن احلزب 

جميعها  وهذه   ،
ّ
الرنج�سي وهو  املعتّد  وهو  املغرور  هو 

حت�سب له. اإنها الثقة باملوقع والثقة باملكان والثقة بالزمن 

ة 
ّ
مو�سوعي يوؤلف  اأن  ميكن  ات 

ّ
الذاتي جمموع  وبالتاريخ، 

اأحيانًا  ون�سّميه  القدر  ي�سبه  �سيء  على  يقع  اأن  وميكن 

اأخرى التاريخ.

م�رشوع  اإّنه  احلزب،  عن  تختلف  ل  احلزب  فكرة   

اإّل  يتحقق  ل  فالأنه  الآن  يتحقق  مل  واإذا  واأبدّي،  دائم 

حلظة  يف  اأنف�سنا  ن�ساأل  ل  فاإّننا  لذا  الزمني.  املدى  يف 

اأن يوجد يف  ينتظرنا ويكفي  بالتاأكيد  اإنه  اأين احلزب، 

اإنه يف النتظار و�سيعرث عليه  اأفكارنا ليكون موجودًا، 

واإّل  موجود،  اأّنه  �سك  فال  جمموعة  عليه  �ستعرث  اأحد، 

فماذا يفعل الزمن وماذا يفعل التاريخ. اإنه موجود واإّل 

فلماذا نحن وملاذا وجدنا.

 هو التحليل
ّ
املهم

يف املوؤمتر الأّول قدم تقرير �سيا�سي واآخر تنظيمي. كتب 

هو  كتابته  اأثناء  كان  رفيٌق  بالطبع  ال�سيا�سي  التقرير 

التنظيم وهو احلزب، ومل يكن باأّي حال فردًا من اأفراد 

على  ال�سيا�سي  التقرير  اعتمد  اأع�ساء.  من  ع�سوًا  اأو 

اإ�رشاب  قليلة:  كانت حتى حينه  التي  التنظيم  جتارب 

الأقاليم  يف  معمل  يف  حراك  العا�سمة،  يف  معمل  يف 

واأمور اأخرى اأقل اهمية. ا�ستطاع التقرير ال�سيا�سي اأن 

البلد  و�سع  وبني  الب�سيطة  املمار�سات  هذه  بني  ي�سبك 

هذه  ال�سئيلة  التنظيم  جتربة  من  ي�ستنتج  واأن  واآفاقه، 

وحلظة  البلد  يف  ة 
ّ
والطبقي ة 

ّ
ال�سيا�سي للعالقات  حتلياًل 

من  اأقّل  جتارب  كانت  وم�ستقبلها.  وم�ساره  رها 
ّ
تطو

 هو قدرتنا على 
ّ
هذه قادرة على ا�ستنتاج كهذا، فاملهم

التجربة  تكون  اأن  معها   
ّ
يهم ل  قدرة  وهي  التحليل، 

ويحّلل،  يرى  الذي  العقل  هو   
ّ
املهم كبرية.  اأو  �سغرية 

اإذا كان  له.  التجربة امتحانًا  العقل �سيكون حجم  هذا 

نا�سجًا ووافيًا ففي و�سعه اأن ي�ستنتج من اأ�سغر جتربة 

من  ي�ستنتجه  اأن  اأقّل   
ٌ
ووعي اأقّل  عقٌل  لي�ستطيع  ما 

ال�سبك وال�ستنتاج  القدرة على  جتارب كبرية ووافية. 

هناك  كان  اإذا  واحلزب،  ر 
ّ
تقر التي  هي  وال�ست�رشاف 

وي�ستنتج  ي�سبك  الذي  الدماغ  هذا  فهو  حزب،  من 

ًا 
ّ
وي�ست�رشف. احلزب هو الذي يرى اإل اأبعد، ولي�س مهم

بعد ذلك اأن يكون كبريًا اأم �سغريًا. الروؤية ال�سحيحة 

واخلط ال�سحيح هما اللذان يقرران و�سيكون بعد ذلك 

ر. ل باأ�س اأن ي�سيع الرفيق 
ّ
على الزمن اأن يتدّخل ويقر

بني كالمه وكالم التنظيم، بل ل باأ�س اأن يعجبه كالمه 

اإذا كان احلزب هو الذي يتكّلم على ل�سانه. لي�س له اأن 

الكالم  ف�سيوع  ل�سانه  على  احلزب  يتكّلم  ينتظر حتى 

ذلك.  على  الدليل  هو  الرفيق  مكانة  اإل  غالبًا  العائد 

اأّن  لل�سك يف  وترّدده ل يرتكان جماًل  الكالم  �رشيان 

ة، هو الذي تكّلم.
ّ
احلزب، هذه املر
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»في مرحلة الفطام، وأنا أحبو باكيًا، وراء أّمي 
املنصرفة عّني وراء الكنس، واملسح، ونفض الغبار، 

كنت آكل كّل ما تطوله أظافري الغّضة من تراب 
العتبة، والشارع، وفسحة الدار. ويبدو أّنني أكلت 

حّصتي من الوطن منذ ذلك احلني«1
حمّمد املاغوط

يف  »الوطن«،  م�سطلح  يف  الكامنة  النكات  فهم  اإّن 

ولي�س  ريب.  ول  �سعب  املعا�رش،  العربي  اخلطاب 

لطاملا  املذكور  امل�سطلح  دللت  اأّن  ذلك  يف  ال�سبب 

ة 
ّ
والتاريخي ة 

ّ
الأدبي ا�ستعمالتها  يف  اأوجه  حّمالة  كانت 

م�سطلح  لفهم  املحاولت  تعّدد   
ّ

يف�رش وذلك  ــ  وح�سب 

حماولت  بثقل  ينوء  بات  امل�سطلح  اإّن  بل  ــ  »الوطن« 

وقيام  ة، 
ّ
القومي والنزعات  ال�ستعمار،  بدء  منذ  ت�سيي�سه 

ة املزعومة على الأرا�سي التي كانت جزءًا 
ّ
الدول القومي

الأمر  انتهى  وقد  ما.  يوًمًا  ة 
ّ
العثماني الإمرباطورّية  من 

ًزًا 
ّ
حي �سغلها  اإل  »الوطن«  عن  احلديثة  بالت�سّورات 

منها،  ة 
ّ
اجلغرافي خمتلفة:  واأ�سعدة  جمالت  �سمن  ًا 

ّ
بيني

والعاّمة،  ىة، 
ّ
والجتماعي ة«، 

ّ
و»الوطني ة، 

ّ
واجليو�سرتاتيجي

ة، مبا فيها 
ّ
ة، وال�سرتجاعي

ّ
ة، وال�ساعرّية، والعاطفي واخلا�سّ

احلنني اإل املا�سي.

ويف هذا الإطار، اإّن اأّي بحث يتناول تعّدد ا�ستعمالت   

 القدمي ل بّد له من 
ّ
م�سطلح »الوطن« يف الأدب العربي

الدرا�سة املميزة التي ا�سطلعت بها وداد القا�سي، متبّحرًة 

يف اأ�سكال التعبري عن الوطن، واحلنني اإل الديار واملنزل 

الأمور  ت�سمل  حيث  القدمي،   
ّ
العربي الأدب  يف  الأّول 

التي يثريها هذا التعبري امللّغز، الوطن، مفاهيم من قبيل 

الأهل، والقبيلة، والع�سرية، واخلاّلن، اإذ »تلفت الو�سائج 

اأم�سى  قد  فهو  النتباه،  بوطنه  املرء  تربط  التي  الوثيقة 

وطعم  الوطن،  حليب  من  ور�سع  هناك،  �سبابه  ريعان 

اأمطاره،  ترابه، وعاين   
ّ

مائه، وم�س من طعامه، ونهل من 

واأنداءه، واأ�سجاره«. وهذا احلّب لهو »معيار رئي�س يف قيام 

.
٢
ة«

ّ
احل�سارة الإن�ساني

من   
ّ
الأ�سلي املوطن  مع  الفطرّية  الإلفة  هذه  تنبع   

التي يختربها  والذكريات  والعواطف،  ة، 
ّ
ي

ّ
احل�س التجارب 

با�سالر  ي�سميه  فيما  بها  وي�سعر  ويكت�سفها،  املرء، 

الألفة  هذه  تر�سي  كما  احلميم«.  وجودنا  »طوبوغرافية 

ة. مبعًنى اآخر، يقوم مفهوم 
ّ
ة الإيجابي

ّ
اأ�س�س الهوّية اجلمعي

ة، اإذ 
ّ
الوطن على م�سطلحات غام�سة من الناحية اجلغرافي

اإّن »الوطن« قد ل يعني منزًل له حدود معلومة فح�سب، 

بني  القبيلة  تتنّقل  التي  الأرا�سي  اإل  ي�سري  اأن  بل ميكن 

اأي�سًا  اأن ي�سري »الوطن«  اأوطان. وميكن  اأرجائها، مبا هي 

اإل م�سكن ح�رشّي، اأو مدينة، اأو منطقة، اأو بلد اأو بالد. 

ولقد كان هذا املعنى مل�سطلح »الوطن« هو ال�سائد،   

ح�سبما اأرى، اإل اأن بداأ التدّخل ال�ستعمارّي يف املنطقة 

ة، 
ّ
يف بداية القرن التا�سع ع�رش. فبعد هجمة احلداثة الأوروبي

اأ�سحى  للحدود،  العابرة  اجلديدة  ة 
ّ
العاملي القوى  وبفعل 

وما  ة 
ّ
الأيديولوجي بالدللت  م�سبًعا  »الوطن«  م�سطلح 

�سبيل  وعلى  ة. 
ّ
الأوروبي ة 

ّ
القومي النزعة  به  ترطن  جاءت 

الوعي  تكّون  عن  احلديث  يف  مغالة  ثّمة  لي�س  املثال، 

 )patrie( اء �سيوع م�سطلَحي الوطن
ّ
 امل�رشي جر

ّ
الوطني

مغامرة  عنهما  متّخ�ست  اللَذين   ،)patriotism( ة 
ّ
والوطني

لهذه  الطهطاوي  ب 
ُّ
وت�رش جهة،  من  م�رش  بونابارت يف 

)١٨٢٦ــ١٩٣١(  فرن�سا  يف  اإقامته  خالل  يف  الأفكار 

من جهة اأخرى. ويف هذا الإطار، يقول �سي اإرن�ست دون 

 »patrie« كلمة  »ترجم  الطهطاوي  اإّن   )C. Ernest Dawn(

ة، وحتّدث عن حّب الوطن، 
ّ
ة بكلمة »وطن« العربي

ّ
الفرن�سي

الطهطاوي،  وطن  اأّما  املطاف.  نهاية  ة يف 
ّ
الوطني عن   

ّ
ثم

أستاذ يف اجلامعة 
األمريكية يف بريوت.

ماهر جّرار

»الوطن/األرض« يف األدب العريّب احلديث
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ًزًا منذ اأّيام 
ّ
فلقد كان م�رش. ولطاملا كان ال�سعب امل�رشّي ممي

. ويف مطلع القرن التا�سع ع�رش، بداأ املفّكرون 
٣
الفراعنة«

ة املختلفة 
ّ
ون يف اإ�سطنبول ويف الوليات العثماني

ّ
العثماني

ة، حتت وطاأة الأحداث 
ّ
ة والقومي

ّ
ب�سياغة الأفكار الوطني

الإمرباطورّية  وجود  تهّدد  كانت  التي  ة 
ّ
املف�سلي ة 

ّ
العاملي

ة، »رجل اأوروبا املري�س«. و�سار هذا الدافع اأ�سّد 
ّ
العثماني

بـ»عهد  املعروفة  الإ�سالحات  مرحلة  خالل  يف  اإحلاًحًا 

التنظيمات« )١٨٣٩ ــ ١٨٧٨(، لكّن م�سطلح »الوطن« 

ة املحّلية اأو 
ّ
ة العربي

ّ
ظّل غام�سًا، وحمدوًدا بالروح الوطني

ة«. 
ّ
ة يف اإطار ما كان ُيعرف با�سم »الرابطة العثماني

ّ
الإقليمي

ة للم�ست�سار، »كاتب 
ّ
وذلك وا�سح يف الأفكار الإ�سالحي

 ،)١٨٧٤()٤ ــ   ١٨٠٤( ال�سياف  اأبي  بن  اأحمد  ال�رش« 

التي  وتلك   ،
٥
ــ ١٨٩٠(  ١٨٢٢( 

ّ
التون�سي الدين  وخري 

ال�سوريَّني  ين 
َ
املفّكر عند   

ّ
ال�سيا�سي الفكر  يف  ظهرت 

الآتني من جبل لبنان، اأحمد فار�س ال�سدياق )١٨٠٤ ــ 

١٨٨٧( وبطر�س الب�ستايّن )١٨١٩ ــ ١٨٨٣(. وقد اأْول 

اهتمامًا  ة« 
ّ
و»الوطني »الوطن«  مفهوَمي  جميُعهم  هوؤلء 

ة 
ّ
بالغًا. وكان الب�ستايّن خ�سو�سًا من دعاة الروح الوطني

وال�سفة  الهوّية  اأ�س�س  اإر�ساء  اإل  »�سعى  وقد  ال�سورّية، 

املعتقد  على  ولي�س  ة 
ّ
العلماني املثل  على  بناًء  ة 

ّ
القانوني

. وعند نهاية 
٦
«، كما يرى الباحث بطر�س اأبو مّنة

ّ
الديني

يف  لبنان  جبل  يف  اندلعت  التي   
ّ
الطائفي العنف  موجة 

ي 
ّ
ت بحّق م�سيحي

َ
العام ١٨٦٠، وبعد املجزرة التي ارُتِكب

دم�سق يف العام نف�سه، اأّكد الب�ستايّن اأّن احلاجة اإل اإر�ساء 

ة القائمة على التعليم العلمايّن باتت 
ّ
اأ�س�س الوحدة الوطني

 اإّن الب�ستايّن، يف بادرة منه 
ّ
ملّحًة. لذلك، تقول ناديا بو علي

�ساعية اإل امل�ساحلة وراأب ال�سدع، ترجم رواية روبن�سون 

يف  م�ستح�رِشًا   ،١٨٦١ العام  يف  ديفو  لدانييل  كروزو 

وكانت   .
٧
ككّل والوطن  املجتمع  لتثقيف  و�سيلًة  كروزو 

جبل  ي�سمل  الذي   
ّ
اجليو�سيا�سي الكيان  وهي  �سورية، 

املتنّوع،  ال�سّكايّن  بن�سيجها  والأردن،  وفل�سطني،  لبنان، 

هي الوطن الذي كان يعنيه بطر�س الب�ستايّن، وابنه �سليم 

)١٨٤٨ ــ ١٨٨٤(، وغريهما من مفّكري القرن التا�سع 

ع�رش واأوائل القرن الع�رشين. 

لالإمرباطورّية  التابعة  ة 
ّ
الفل�سطيني الوليات  اأّما   

، والولءات 
ّ
 الوطني

ّ
ة، فقد �سهدت انت�سار احل�س

ّ
العثماني

احلرب  قبل  ما  منذ   
ّ
الديني والوجدان  والعربية،  ة، 

ّ
املحّلي

اأثبته ر�سيد خالدّي. ويرى  ة الأول حّتى، وهو ما 
ّ
العاملي

ة 
ّ
ال�سهيوني من  ني 

ّ
الفل�سطيني العرب  »موقف  اأّن  خالدي 

القرن[  نهاية  قرابة  ]منذ  ا�ستند  قد  املعا�رشة  ة 
ّ
ال�سيا�سي
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اأي  اأ�ساًل،  قائمًة  كانت  التي  العنا�رش  هذه  كّل  اإل 

امل�سلمني  عند  مقّد�سة  هي  باأر�س   
ّ
الديني الرتباط 

اأّنها  على  فل�سطني  وروؤية  �سواء،  حّد  على  ني 
ّ
وامل�سيحي

 
ّ

واحل�س  ،
ّ
الأجنبي التدّخل  من  والتخّوف  اإدارّي،  كيان 

«. ويف هذه املرحلة بالتحديد، بداأ مفهوما 
ّ
 املحّلي

ّ
الوطني

ة 
ّ
الفل�سطيني ال�سحف  ينت�رشان يف  ة« 

ّ
»الوطن« و»الوطني

ة واملقلقة 
ّ
ال�رشيعة واملف�سلي ات 

ّ
التغري بعد  ة. لكن 

ّ
املحّلي

ة الأول وحّتى 
ّ
التي ما انفّكت تتوال منذ احلرب العاملي

بداية النتداب الربيطايّن على فل�سطني يف العام ١٩٢٢، 

ي 
ّ
فل�سطيني ملعظم  ة 

ّ
والوطني ة 

ّ
ال�سيا�سي الهوّية  خ�سعت 

من  ل�سل�سلة  والعلم،   
ّ
ال�سيا�سي الوعي  ذوي  املدن، 

اإّن �سدور وعد بلفور يف العام   
ّ
. ثم

٨
التحّولت اجل�سيمة

 لل�سعب اليهودّي يف 
ّ
١٩١٧، موؤذًنا باإن�ساء »وطن قومي

.
٩
ة
ّ
ة الذاتي

ّ
فل�سطني«، عّجل يف تكّون الهوّية الفل�سطيني

ومع نهاية احلرب العاملّية الأول، وانهيار الإمرباطورّية   

العثمانّية، وتقا�سم اأرا�سيها بني القوى الإمربيالّية، ل �سّيما 

، نوعًا ما، على 
ّ
فرن�سا وبريطانيا، ر�سا حال ال�رشق العربي

انق�سامه اإل »الدول« املختلفة املعروفة اليوم. فعلى �سبيل 

املثال، ا�ستولت فرن�سا ال�ستعمارّية على �سمال اأفريقيا، مع 

اإل  وا�ستنادًا   .١٨٣٠ العام  منذ  العا�سمة  اجلزائر  �سقوط 

هاردت ونغري، فاإّن »قيام الإدارات ال�ستعمارّية، وفر�س 

الحتكارات  ون�سوء  التجارّية،  والتعريفات  المتيازات 

املواّد  ا�ستخراج  مناطق  الأحوال يف  وتباين  والكارتالت، 

اأ�سحاب  ، هذا كله �ساعد 
ّ
اخلام ومناطق الإنتاج ال�سناعي

اآ�سيا  وبداأت   .
١٠

العامل« حول  تو�ّسعهم  يف  املال  راأ�س 

واأفريقيا تنق�سمان اإل جمموعة من امل�ستعمرات بعد احلاجة 

 ،
ّ
ال�سيا�سي النفوذ  واكت�ساب  اجلديدة  الأ�سواق  اإن�ساء  اإل 

فاآل بها الأمر، يف نهاية املطاف، دوًل قومّيًة مل ُيكَتب لها اأن 

ت�سبح وحدات جغرافّيًة فعلّيًة اأو �رشعّيًة بال�رشورة.

ة 
ّ
الوطني النزعة  كانت  م�رش،  يف  احلال  وبا�ستثناء   

لذلك،   .
ّ
العربي العامل  يف  ًا 

ّ
ن�سبي العهد  حديثة  تزال  ل 

ومعناها،  النزعة[،  ]هذه  ات 
ّ
»حيثي اإّن  اأوخ�سنـڤالد  يقول 

ويف   .
١١

الوجوه« وم�ستبَهمة  غام�سة  كانت  وتداعياتها 

ال�رشيف  قادها  التي  ة، 
ّ
العربي الثورة  نادت  العام ١٩١٦، 

ة قوامها �سورية، والعراق، وجزء 
ّ
ح�سني، بقيام مملكة عربي

اأخرى  »دول«  بني  حمتملًة  احّتادات  لكّن  احلجاز،  من 

»الدولة  اأّن  اإل  الإ�سارة  وجتدر   .
١٢

احل�سبان يف  بقيت 

غريبًة  كانت  الوطن،  عن  نوذج جديد  هي  مبا  ة«، 
ّ
القومي

ة حمّددة، 
ّ
يف بداياتها، اإذ بقي متاهي الفرد مع بقعة جغرافي

ق 
ّ
 ال�سي

ّ
هي الوطن، غام�س املعامل. فكان الو�سط املحّلي

وطنًا، وكانت �سورية يف بالد ال�سام وطنًا، وكانت حدود 

القبيلة يف بالد ال�سام، والعراق، واحلجاز، واليمن، و�سمال 

، على غمو�سه، 
ّ
وطنًا، وكان مفهوم العامل العربي

١٣
اأفريقيا

وطنًا. ومَل ل؟ ففي نهاية املطاف، تظهر اأّي درا�سة لالأدب 

الطريقة  بهذه  الوطن  مفهوم  مقاربة  اأّن  احلديث   
ّ
العربي

املتقّلبة هي املهيمنة على اأر�س الواقع.

يف  الوطن  مفهوم  مقاربة  احلقيقة،  يف  ميكن،  لكن   

 احلديث واملعا�رش باأكرث من طريقة. لذلك، 
ّ
الأدب العربي

البحث املوجز يف تكّون فكرة  اإل  �ساأعمد، يف ما يلي، 

ـقرتبات 
ُ
الوطن وما يّت�سل بها من م�سائل معّقدة يف املـ

املختلفة، اآخًذا باحل�سبان جمموعة املوا�سيع املتواترة يف 

هذا املجال.

املهاجرون ال�صورّيون اإىل االأمريكيَتني

ال�سورّية،  الوليات  ال�سورّيني من  املهاجرين  ارحتال  بداأ 

مبا فيها جبل لبنان، يف الن�سف الثاين من القرن التا�سع 

 واملجازر التي �سهدتها 
ّ
ع�رش، بعد موجة العنف الطائفي

انًا التحقوا 
ّ
املنطقة يف العام ١٨٦٠. وكان بع�س هوؤلء �سب

التجنيد  لتجّنب  منهم  حماولة  يف  املهاجرين  بركب 

 ا�ستّدت الهجرة اأثناء 
ّ
الإجبارّي يف اجلي�س العثمايّن، ثم

 .
١٤

ة الأول
ّ
املجاعة التي �رشبت �سورية اإّبان احلرب العاملي

وكان للهجرة من جبل لبنان حافز حيوي، كما يرى فّواز 

ات الفاّلحية يف ا�ستمالك 
ّ
طرابل�سي، يتعّلق بف�سل العاّمي

جتارة  بهيمنة  لالقت�ساد  ربط  من  ذلك  تلى  وما  الأر�س 

املهجر  اإل  اأبنائهم  اإر�سال  اإل  ني 
ّ
الريفي دفع  ما  احلرير، 

.
١٥

لتاأمني عائدات نقدّية بعد النهيار الكبري

وقد اأ�ّس�س هوؤلء املهاجرون، الذين اأُطِلق عليهم يف   

ة والروابط 
ّ
اأمريكا اجلنوبية لقب »Turcos«، ال�سحف العربي

ة«. 
ّ
 والأفكار »الوطني

ّ
ة لن�رش الأدب العربي

ّ
والنوادي الأدبي

ة لي�ست باجلديدة، جلاأ �سعراء املهجر 
ّ
ويف حركة رومانطيقي

عن  �سورية  با�ستقالل  مطالبني   ،
ّ
الوطني اخلطاب  اإل 

األناشيد والشعارات الوطنية ال تبني وطنًا وال تمنح أرضًا. 
العربية  فبعد الحرب العالمية األولى، باتت »الدول القومية« 

الناشئة، التي قامت نتيجًة تالقي االستراتيجيات االستعمارية، 
تكافح لتكون هويتها الخاصة المتجذّرة في مفاهيم الهوية 

الثقافية العربية واإلسالمية.
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ة. وكانت فكرة الوطن عندهم تعني 
ّ
الإمرباطورّية العثماني

 اإل �سورية، 
ّ
النتماء العربي )Arabness( والنتماء الوطني

حم�س  فكانت  منهم،  بكّل  تخت�ّس  ة 
ّ
حملي م�سحة  مع 

خليل  جلربان  لبنان  جبل  مّثله  ما  عري�سة  ن�سيب  عند 

ال�سديد  بتوقهم  هوؤلء،  وكان  املثال.  �سبيل  على  جربان 

مكانًا  و»البالد«  »الوطن«  يرون  بالنتماء،  ال�سعور  اإل 

الرباءة،  اأ�سكال  ومظهر  رغبة،  كّل  مو�سع  هو  اأ�سطورّيًا 

، والدفء، والرتاث، وم�ستودعها. بذلك، 
ّ
واجلمال الطبيعي

 
١٦

نعيما اأو  )اأركاديا(  وراءهم  تركوه  الذي  الوطن  اأم�سى 

 
ّ
الديناميكي ال�سيطايّن  التوّجه  من  اأ�سمى  هو  اًل 

َّ
متخي

هكذا  امل�سخ.  معاين  كّل  متّثل  التي  املادّية  للح�سارة 

املتباينة.  ة 
ّ
الثقافي للهوّيات  رمزًا  عمومًا،  الوطن،  ي�سبح 

 
ّ
ومن �سمات �سعر املهجر اأي�سًا ارتباطه بالن�سال الوطني

بلفور.  الربيطايّن واإعالن   يف وجه النتداب 
ّ
الفل�سطيني

 عاّمًة، واأمني 
ّ
وكان رّواد هذا التوّجه اأدباء املهجر اجلنوبي

اأدباء  من  ما�سي  اأبو  ا 
ّ
واإيلي عري�سة،  ون�سيب  الريحايّن، 

هذا  اأّن  اإل  الإ�سارة  وجتدر  ًة.  خا�سّ ال�سمايّل  املهجر 

التوّجه قد اأّثر اأثرًا بالغًا يف اأدباء �سورية وبالد ال�سام.

 والتهجري
ّ

 الفل�صطيني
ّ

الن�صيد الوطني

ة 
ّ
الق�سي فر�ست  الربيطايّن،  النتداب  بداية  منذ 

ا�ستحوذت  ملّحًة  ة 
ّ
اأخالقي م�ساألًة  نف�سها  ة 

ّ
الفل�سطيني

على اهتمام الأدباء العرب، لي�س يف فل�سطني فح�سب، 

ال�سام،  وبالد  اأفريقيا،  و�سمال  املهجر،  يف  اأي�سًا  بل 

كتب  ن�سيد  رواج  يعود  ل  ال�سياق،  هذا  ويف  وم�رش. 

العام  يف  طوقان  اإبراهيم   
ّ
الفل�سطيني ال�ساعر  كلماته 

ـ وانت�ساره الوا�سع يف العامل  ـ هو ن�سيد موطنيـ  ١٩٣٠ـ 

. ويف العام ١٩٣٤، حّلن الأخوان 
١٧

ًا
ّ

اأمرًا حمري  
ّ
العربي

ان الن�سيد، الذي اأ�سبح، مذ ذاك، اأقرب اإل 
ّ
فليفل اللبناني

. وجتدر الإ�سارة 
ّ
 على امتداد العامل العربي

ّ
ن�سيد وطني

 الذي يتناول الوطن والأر�س 
ّ
اإل اأّن الأدب الفل�سطيني

 املعا�رش عمومًا 
ّ
ًة دافعًة تلهم الأدب العربي

ّ
لطاملا كان قو

وتزّوده باملو�سوعات.

ة ل تبني وطنًا ول 
ّ
لكّن الأنا�سيد وال�سعارات الوطني  

»الدول  باتت  الأول،  ة 
ّ
العاملي احلرب  فبعد  اأر�سًا.  متنح 

تالقي  نتيجًة  قامت  التي  النا�سئة،  ة 
ّ
العربي ة« 

ّ
القومي

هوّيتها  ن 
ّ
لتكو تكافح  ال�ستعمارّية،  ات 

ّ
ال�سرتاتيجي

ة 
ّ
العربي ة 

ّ
الثقافي الهوّية  مفاهيم  يف  املتجّذرة  ة  اخلا�سّ

غوبتا،  اأخيل  تعبري  ا�ستخدام  اأردنا  واإذا  ة. 
ّ
والإ�سالمي

تاريخ  »لكتابة«  تكافح  الدول  هذه  من  دولة  كّل  كانت 

»الأّمة«، وهي كيان موّحد ت�سّكل يف زمن ال�ستعمار اأو 

. وكما يقول بينيدكت 
١٨

بعده، و�سوًل اإل ما�سيها البعيد

لة، 
َّ
متخي لكن  ة 

ّ
الأمم هي جماعات حقيقي اإّن  اأندر�سون، 

ومع   .
١٩

تفكيكها وتعيد  وال�سيا�سة  الثقافة  ترّكبها 

ًا، 
ّ
ة الأقوى عاملي

ّ
ة الوحدة ال�سيا�سي

ّ
�سريورة الدولة القومي

يتحّدث يي-فو توان عن اأّن »العاطفة التي كانت تربط 

النا�س بقراهم، ومدنهم، ومناطقهم اأ�سبحت موّجهًة نحو 

ة الكربى. واأ�سبح الدور الأكرب لي�س من 
ّ
الوحدة ال�سيا�سي

ة، بل من 
ّ
ن�سيب اأّي جزء خا�ّس من اأجزاء الدولة القومي

ة حتّقق هذه 
ّ
. وي�رشح توان كيفي

٢٠
ن�سيب الدولة نف�سها«

ة، واخلرائط، وكتب 
ّ
الت�رشيعي املركزّية بوا�سطة املرا�سيم 

التاريخ، والأيديولوجيا على اأنواعها. لكْن حرّي بنا اأّل 

القرن  �ست يف 
ّ
تاأ�س التي  ة 

ّ
العربي الدول  معظم  اأّن  نن�سى 

 )Arabness( العربي«  »النتماء  من  جعلت  قد  الع�رشين 

اأّكدت  فلطاملا  ة. 
ّ
الوطني هوّيتها  خالله  من  تفهم  اأ�سا�سًا 

ما  وحدة  ات 
ّ
والأيديولوجي واخلرائط،  التاريخ،  كتب 

ة ل تتوافق 
ّ
اإّن الهوّية الثقافي  

ّ
ة املزعومة. ثم

ّ
لالأّمة العربي

الة، ل 
ّ
ة، فالهوّية، مبا هي �سي

ّ
بال�رشورة مع احلدود القومي

دة من قبيل »النتماء العربي« 
ّ
ميكن اأن حتتويها فكرة جمر

 
ّ
الو�سعي الهوّية  مفهوم  �سيولة  تربح  وما   .)Arabness(

ك ولءات خمتلفًة هي، يف 
ّ
ة، وحتر

ّ
تتجاوز احلدود القومي

هي  الولءات  هذه  اأّن  كما  ة. 
ّ
وجماعي ة 

ّ
حمّلي جوهرها، 

عليها  ينطوي  التي  املقلقة  ة 
ّ
ال�سمني باملعاين  تاأّثرًا  اأ�سّد 

لالرتباط  احلميم  وباملعنى  والأر�س،  الوطن  م�سطلحا 

ًا قائمًا 
ّ
مبكان معنّي )Heimat(، واأنا اأعني مكانًا اآمنًا واإيجابي

 .
٢١

بالتحديد ة 
ّ
اجلماعي والذاكرة  باجلذور  الرتباط  على 

 )gathering( وكما يقول اإدوارد كاي�سي، اإّن هذا الجتماع

ة، ما يتيح لنا العودة  »ي�سفي على املكان دميومته اخلا�سّ

اإل  العودة  ة بعد الأخرى، ولي�س 
ّ
اإل املكان نف�سه الكر

.
٢٢

موقعه فح�سب«

يف ما يلي، �ساأبحث يف املفهوم ال�سعب، »الوطن«،   

 
ّ
العربي الأدب  يف  رة 

ّ
متكر ا�ستعارات  ثالث  اإل  ن�سبًة 

والوطن/الأر�س  موؤّنًثا،  مكانًا  الوطن/الأر�س  احلديث: 

على  ينطوي  احليازات(  )مفكك  للحدود  فاقدًا  مكانًا 

 ،)deterritorialized place( خطوط انفالت ورحيل واقتالع

والوطن/الأر�س بيتًا لأكرث من جيل.

الوطن/االأر�س مكانًا موؤّنثًا

املختلفة  احل�سارات  يف  الوطن/الأر�س  ر  ُي�سوَّ ما  غالبًا 

ب�سورة الأنثى. فالوطن هو الكون الأّول، اأو كون الطبيعة 
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الأّم. وعلى �سبيل املثال، تتحّدث �سماح �سليم عن تاأنيث 

، وهو توّجه اأ�سبح ل غنى عنه يف الأدب 
ّ
اخلطاب الوطني

ر الوطن/  اأي�سًا، ُي�سوَّ
ّ
. ويف الأدب الفل�سطيني

٢٣
امل�رشّي

القرية  اأّن  الأر�س ب�سورة احلبيبة والأّم الأ�سطورّية. كما 

ة، فر�ست نف�سها 
ّ
الوادعة، مبا فيها من بيت ومناظر طبيعي

الأدب  ة. وكان 
ّ
الفل�سطيني ة 

ّ
الوطني الهوّية  رمزًا من رموز 

 احلديث يف باكورته ينطوي على روؤية رومانطيقية 
ّ
العربي

وخمتزلة اإل الوطن، مع ما ي�ستدعيه ذلك من النظر اإل 

. اأّما 
٢٤

ة
ّ
د بطريقة �سلبي

ّ
طبقة الفاّلحني والعواّم كمفهوم جمر

 وخ�سارًة 
ً
د التجريد بعد النكبة منفى

ّ
يف فل�سطني، فقد جت�س

اإّن »�سعراء  دائَمني للفل�سطينيني. لذلك، تقول هنيدة غامن 

ة 
ّ
الوطني خ�سارتهم  ت�سوير  اإل  عمدوا  النكبة  بعد  ما 

كان  التي  ة 
ّ
اجلن�سي بالإيحاءات  امل�سبعة  اللغة  با�ستعمال 

»�سعرهم  فكان  اآنفًا«،  عنها  يتنّكب   
ّ
الفل�سطيني املجتمع 

واحد،  اآن  يف  هي،  امراأة  ب�سورة  الوطن  بت�سوير  م�سبعًا 

واملوم�س،   ،
ّ
والبغي والغّدارة،  واخلطيبة،  والأّم،  احلبيبة، 

الوطن رمزًا للمجون والبغاء  . وينطوي جعل 
٢٥

واخلائنة«

ين، 
َ
الظاهر وال�سمئزاز  الألفة  بني  مزدوج  تناق�س  على 

هذه  وتظهر   .
ّ
الأّم/البغي رمز  يف  معانيهما  باأو�سح 

ال�ستعارة املزدوجة باأ�سكال متناق�سة ومتداخلة يف وعي 

اأعمال  بعبقرّية يف  تتجّلى  وهي   .
ّ
النموذجي  

ّ
املنفي البن 

اأعمال  اأي�سًا يف  �سائعة  لكّنها   ،
٢٦

ال�سعرّية �سايغ  توفيق 

.
٢٧

ني
ّ
غريه من ال�سعراء الفل�سطيني

ويف رواية »ذاكرة اجل�سد« لأحالم م�ستغاني، ي�ساوي   

ة ــ وهو جماهد �سابق يف حرب ال�ستقالل عن  بطل الق�سّ

ة 
ّ
، اأ�سبح فّنانًا ي�سّخر موهبته الإبداعي

ّ
امل�ستعمر الفرن�سي

ــ بني حبيبته وق�سنطينة  لري�سم ج�سور مدينته ق�سنطينة 

بقّوة  ي�ستعني  وهو  ال�سهوايّن.  اخلطاب  توظيف  من خالل 

حافظته ليجمع بني احلبيب املقّد�س وبني هواه ال�سهوايّن، 

الإحباط  لكّن   .
٢٨

الأّم ب�سورة  الوطن،  اجلزائر،  مظِهرًا 

 
ّ
ة، اإذ ُيظِهر الواقع املر

ّ
ي�سع حّدًا لهذه النظرة الأنطولوجي

.
٢٩

اجلزائر وطنًا يتيم الأّم، هو اأ�سبه بالأب يف حقيقة الأمر

للرحيل  احليازات،  مفكك  مكاًنا  الوطن/الأر�س   

موطن  وهي  والبوادي،  ال�سحاري  تغّطي  والقتالع 

العامل  من  وا�سعًة  رقعًة  الأمازيغ،  والرببر  العرب  قبائل 

وم�رش،  و�سورية،  ة، 
ّ
العربي اجلزيرة  �سبه  �ساملًة   ،

ّ
العربي

اأفريقيا. ويف هذا الإطار، يرى  وال�سودان وليبيا، و�سمال 

الفا�سلة  املعزوفة  البدوّي هي  اأّن »حياة  وغاتاري  دولوز 

امل�سار  اإل  ن�سبًة  ُتفَهم  منزله  عنا�رش  فحّتى  ذاتها،  بحّد 

. فم�سار القافلة يوّزع 
٣٠

الذي ل ينفّك يحّددها اإل الأبد«

 املطبق. ومن هذا 
ّ
النا�س، اأو احليوانات، يف العراء الأ�سم

للبدو، ول طريق، ول  بالتحديد، ل حمّط رحال  املنطلق 

اأر�س، واإن كان حالهم ينايف ذلك يف الظاهر. »واإن كان 

البدوّي فاقد احلدود الأّول، فاإّن ذلك لأّن »اإعادة الأقلمة« 

)reterritorialization( م�ستحيلة يف حالته، خالفًا للمهاجر، 

وخالفًا للمقيم الذي ترتبط حدوده ب�سيء ما. فعالقة املقيم 

ة اأو 
ّ
بالأر�س ت�ستند اإل عن�رش ثالث، هو اإّما نظام املُلكي

 .
٣١

اأجهزة الدولة«

يقول عبد الرحمن منيف، ابن جند يف اجلزيرة العربية،   

واحد  »اأنا  ة، 
ّ
ال�سيا�سي اآرائه  ب�سبب  وطنه  من   

َ
ُنِفي الذي 

وع�ست  التعبري،  �سّح  اإذا  الوطن  من  حمروم  النا�س  من 

اأم�سى  منيفًا  اأّن  ومع   .
٣٢

ا«
ً
تقريب العربية  الأقطار  كل  يف 

وهو  ــ  و�سورية  ولبنان،  وبغداد،  عّمان،  طويلًة يف  اأوقاتًا 

له  وطنًا  كّلها  ة 
ّ
العربي البلدان  يرى  الذي   

ّ
العربي  

ّ
القومي

هذا  ويف  انتمائه.  بت�سّظي  اإح�سا�سه  هذا  قوله  يظهر  ــ 

امللح«،  »مدن  ة، 
ّ
امللحمي منيف  ة 

ّ
خما�سي تعك�س  الإطار، 

ة، حيث يربز 
ّ
اإدراكًا مفّككًا للمكان يف �سبه اجلزيرة العربي

ال�ستعمار  عهد  مظاهر  من  كمظهر  والقتالع  التفكيك 

رعوّية  واحة  با�ستعرا�س  منيف  ة 
ّ
وتبداأ خما�سي بعده.  وما 

هي واحة وادي العيون. وهذه الواحة هي ديرة قبيلة حتيا 

بوئام مع الطبيعة وخملوقاتها، حيث تتنقل القبيلة بني عدد 

ة، �سيئًا ف�سيئًا،  من املنازل التي تراها بيتًا لها. وتظهر الق�سّ

بعد  و�سّكانها  بال�سحراء  تع�سف  التي  احلاّدة  ات 
ّ

التغري

اكت�ساف النفط، والتدّخالت ال�ستعمارّية، وف�ساد الأ�رشة 

وتدمري  ال�سّكان  تهجري  اأّن  اإل  الإ�سارة  وجتدر  احلاكمة. 

ة، هو، مبعنى ما، تفكيك للحيائز/احليازات مبا 
ّ
البيئة الطبيعي

ينطوي عليه من تغريب واقتالع عرب فقدان اأبناء القبيلة 

اإن�ساء عالقة مع  ة، وحماولتهم 
ّ
املكاني هوّيتهم ووجهاتهم 

ال�سلطنة  ن�سوء  ومع  جهة،  من  اجلديدة  ة 
ّ
الطبيعي بيئتهم 

بقوانينها املتعّددة من جهة اأخرى.

ببعَديها  ال�سحراء  اإظهار  يف  جاعوط  طاهر  ويبدع   

 مكانًا فاقدًا للحدود يف روايته، »اخرتاع 
ّ
املجازّي واحلقيقي

ال�سحراء« )L'invention du désert( )١٩٨٧(. وتاأخذ رواية 

ينطوي جعل الوطن رمزًا للمجون والبغاء على تناقض بين األلفة 
واالشـــــــــــــــــــــــمئزاز الظاهَرين، بأوضح معانيهما في رمز
األم/ البغــــــــــــــــــــــــــــي الشائعة في الكثير من األعمال.
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جاعوط منًحى مرنًا متعّدد العنا�رش يوّظف املكان، والهوّية، 

ة. لذلك، فهو يقول:  وتاريخ »الأّمة« اجلزائرّية حلبك الق�سّ

»لكن ل بّد للكتابة عن مو�سوع ومكان بهذه ال�سعة واحلّدة 

ـ من اأن تت�سّظى اأو اأن  ــ اأعني مو�سوع املرابطني يف ب�سكرةـ 

ترت�ّسب. اأّما احتمال بلوغ الوجهة النهائّية اأو حمّط الرحال 

الأخري، على �سبيل املثال، فهو م�ستحيل قطعًا. فلو حدث 

لبو�س  �سوى  الغياب  الكلمات  ُتلِب�س  اأن  ميكن  كيف  ذلك، 

يقول  جاعوط،  لرواية  درا�سة  ويف   .
٣٣

واجلثث؟« الأج�ساد 

امل�ستحيل  الن�ّس  »كناية عن  ال�سحراء هي  اإّن  �سمية  ابن 

�سمية  ابن  ويقتب�س   .
٣٤

اجلزائر« عن  كتابته  يحاول  الذي 

قول جاعوط اإّن »الأر�س لي�ست حمدودًة بحدود وا�سحة، 

ة تلو الأخرى بعد ولدات لن تثمر 
ّ
بل اإّن الوطن ُيخرَتع مر

ًة 
ّ
مر اأكمامها،  من  خرجت  اإن  ثمارها،  وتكون  قلياًل.  اإّل 

وال�سلطات  الرمال،  �سلب  من  اخلارجة  فالرياح  كالنارجن. 

املتغرّية اأبدًا، ما تفتاأ توّلد حدودًا خمتلفًة، اأو طردًا و�سيكًا، 

.
٣٥

اأو عوائق جديدًة متنع الرتحال«

ال�سحراء  تتخذ  التي  الكوين،  اإبراهيم  روايات  اأّما   

الهوّية  م�ساألة  بربط  تكتفي  فال  الده�سة،  يثري  مو�سوعًا 

بقفار اأفريقيا ال�سمالّية الفاقدة للحدود، ل �سّيما ال�سحراء 

الكربى، بل تربطها اأي�سًا بالعالقات املتعّددة التي جتمع اأبناء 

تغدو  الكوين،  بال�سحراء. ففي روايات   
ّ
الطوارقي ال�سعب 

. ويقول بطل 
ّ
العالقة مع ال�سحراء، الوطن، يف تغرّي م�ستمر

اإّنه وجد وطن القبيلة »اأر�سًا  رواية »برق اخلّلب« للكوين 

القبيلة  تقدم  الرواية،  هذه  . ويف 
٣٦

بالدمن« مو�سومًة  بلقعًا 

الذي  املجهول  الوطن  عن  بحثًا  طويلة  موؤّثرة  رحلة  على 

اأبناء قبيلة الطوارق الأحرار الذين »ي�سنعون  اأبدًا  ين�سده 

.
٣٧

ال�سحراء بقدر ما ت�سنعهم هي«

لالحتالل  اخلا�سعون  ون 
ّ
الفل�سطيني يعي�س  كذلك،   

واقعًا  ال�ستات  يف  منهم  و»البدو«  ووطنهم  اأر�سهم  يف 

ًة لإعادة تعريف 
ّ
من الرتحال. فهم يقا�سون معاناًة م�ستمر

ة هوّيتهم، ولغتهم، وم�ساكنهم 
ّ
اأر�سهم، واإعادة حتديد ماهي

دولة  هي  الفظائع،  ارتكاب  يف  ُتوغل  دولة  مراأى  حتت 

العني الإلكرتونية القمعية الـ»بانوبتية«.

ران 
ّ
متكر رمزان   

ّ
الفل�سطيني الأدب  ويف   

وال�ستالب  التفكك  حالة  يف  الوطن  عن  يف�سحان 

ار 
ّ
ار واجل�رش. فال�سب

ّ
)deterritorialized reality(، هما ال�سب

 ،
٣٨

للف�سل بني حقولهم فل�سطني  الريف يف  اأهل  يزرعه 

ر 
َ
�سو »اأقدم  اأّن  اإل  اأ�سار  قد  باّلطة  كمال  باأّن  علمًا 

لفل�سطني تعود اإل القرَنني التا�سع ع�رش والع�رشين تظهر 

الأرجاء«.  يف  متبعرثًة  بكرثة،  فيها  ار 
ّ
ال�سب �سجريات 

ار اأ�سبح رمزًا م�سحونًا 
ّ
لكن باّلطة يتابع قائاًل اإّن »ال�سب

ة املت�ساربة منذ ن�ساأة الدولة اليهودّية. 
ّ
بالدللت العاطفي

ة 
ّ
املحّلي النبتة  هذه  من  اإ�رشائيل  يهود  فمن جهة، جعل 

ون فيها �سلب وطنهم 
ّ
ًا لهم، وراأى الفل�سطيني

ّ
رمزًا وطني

.
٣٩

دًا اأمام اأعينهم«
ّ

متج�س

الأدب  يف  باملعاين  م�سحون  رمز  اأي�سًا  واجل�رش   

التوا�سل،  على  يدّل  مرّكب  رمز  فاجل�رش   .
ّ
الفل�سطيني

احلدود،  وعبور  احلركة،  على  والقدرة  والتقريب 

اأ�س�س  ير�سي  وهو  واملرور.  والرتابط،  والو�سول، 

اأّنه  كما  امل�سافات.  و»جت�سري«  ال�سمل،  ومّل  الجتماع، 

غري   .
٤٠

بالت�سحية يرتبط  ما  غالبًا  انف�ساٍل  اإل  يرمز 

الإن�سان  بني  للج�رش كـ»�سيء يجمع«  تنظري هيدغر  اأّن 

وكّل  والآلهة،  وال�سماء،  الأر�س،  هي  التي  والأربعة 

ة« 
ّ
جمالي »قوموّية  روؤية  من  ينطلق   ،

٤١
فاٍن هو  من 

، كما يرى هيلي�س ميلري الذي 
٤٢

)national aestheticism(

. اأّما يف الأدب 
٤٣

ينتقد مبادئ الطوبوغرافياعند هيدغر

يوّلد   
ّ
�سخ�سي حدث  هو  اجل�رش  فعبور   ،

ّ
الفل�سطيني

ًة موؤملة«، بكّل ما فيها من تعقيدات. كما اأّن 
ّ
»جتربًة داخلي

اجل�رش »مكان انتقايّل تغيريّي«، وعتبة تقع بني فوا�سل 

 وخارجها، يف قلب الذاكرة ومكنوناتها 
ّ
الزمن الطبيعي

در�ست  اأن  بعد   
ّ
احلر نرمني  ذلك  اأظهرت  وقد  الأليمة. 

 
ّ
ة عبور اجل�رش الذي يف�سل فل�سطيني

ّ
مدى تعقيد عملي

.
٤٤

ال�ستات عن وطنه وي�سله به يف اآٍن معًا

اأ�سلعه ج�رشًا لتعرب عليه  وفيما يفر�س خليل حاوي   

يبقى  اجلديد«،  »ال�رشق  هو  »وطن«  نحو  ة 
ّ
الفتي الأجيال 

الدخول  بني  معّلقة  حياة  دروي�س،  حممود  عند  اجل�رش 

ات، 
ّ
الثنائي من  في�س  وهو  والآخر.  والذات  واخلروج، 

.
٤٥

و»برزخ بني منفى واأر�س جماورة«

قال لي صاحبي، والضباب كثيف
على اجلسر:

هل ُيعَرف الشيء من ضّده؟
قلت: في الفجر يّتضح األمر.

في األدب الفلسطيني رمزان يفصحان عن الوطن في حالة التفكك 
واالستالب هما الصبار والجسر. الصبار يزرعه أهل الريف للفصل بين
حقـــــــــــــــــــــــــــــــــولهم والجسر هو التواصل وعبور الحدود.
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...
قال لي: كلُّ جسر لقاء... على

اجلسر أدخل في خارجي، وأسلم
قلبي إلى حنلة أو سنونوة

قلت: ليس متامًا. على اجلسر أمشي
إلى داخلي، وأرّوض نفسي على

االنتباه إلى أمرها. كّل جسر فصام،
فال أنت أنت كما كنت قبل قليل،

وال الكائنات هي الذكريات46.

البيت اأو الدار

الداّلة  الأخرى  ال�ستعارات  العائلة« هو كذلك من  »بيت 

اإّن  دويف  كيمبرييل  تقول  املنطلق،  هذا  من  الوطن.  على 

»فالبيت   ،
٤٧

معي�س معنى  اأو  عالقة  هو  ذاته  بحّد  البيت 

والزمان،  املكان،  يف  توّجهنا  معّقدًة  هيكليًّة  اإّل  لي�س 

هذا  ويف  املنّظمة«.  العالقات  على  قائمة  وهي  واملجتمع. 

الإطار، يرى با�سالر اأّن البيت هو »ركننا من العامل«، وهو 

 العوامل التي تدمج اأفكار الإن�سانيّة، وذكرياتها، 
ّ
»اأحد اأهم

والحتواء،  الألفة،  يعني  امل�سكن  اأّن  كما  واأحالمها«. 

من  ب�سبكة  ويّت�سل  بيئته  على  ينفتح  والبيت  والعناية. 

العالقات الجتماعيّة وال�سيا�سيّة. بذلك، يكون البيت، هو 

»البناء الثابت واأق�سامه، وعمليّة بنائه نف�سها، من م�سادر 

�ساأ�رشب  يلي،  ما  ويف   .
٤٨

امل�سرتكة« املجازّية  ال�ستعارة 

مثَلني اأدبيَّني ظرفيَّني يظهران ا�ستخدام هذه ال�ستعارة يف 

 احلديث، على تاأّثرهما بالظروف الجتماعيّة 
ّ
الأدب العربي

ال�سيا�سيّة التي متّخ�سا عنها.

عني وردة

ور الدويهي، ياأتي بيت 
ّ
يف رواية »عني وردة« )٢٠٠٢( جلب

ة برجوازّية، ا�ستعارًة حتاكي 
ّ
اآل الباز، وهم اأفراد عائلة ماروني

الوطن امل�سطرب الآيل اإل اخلراب، وقد فقد األفة الأّيام 

اخلوايل وبهاءها. وجاء »الغرباء« ي�ستولون عليه، ممّثلني باآل 

حمد خ�رش املانع، وهم م�سلمون من عرب لبنان، اأي من 

ة مت�سّعبة تتناول 
ّ
البدو. وتنطوي الرواية على بنية ق�س�سي

عددًا من املو�سوعات والأمثلة. وهي مكتوبًة بلغة �سعرّية 

واملجازّي،   
ّ
احلقيقي امل�ستوَيني  على  البيت  بنية  يف  تنظر 

ة الغرف والنفتاح 
ّ
ة فيه وحميمي

ّ
فتحاكي الأبعاد الهند�سي

ات التي 
ّ

على ذاكرة العائلة وعلى املوقع اجلغرايف، والتغري

ال�سلطة.  بنى  يف  التخلخالت  مع  واملتالزمة  عليه  تطراأ 

ومن وظائف ا�ستعارة »البيت والعائلة الربجوازّية« الآيلة 

اإل التفكك يف هذه الرواية عر�س تاريخ لبنان احلديث، 

بطريقة  الآخر  من   
ّ
املر�سي واخلوف  ة، 

ّ
الأهلي واحلرب 

ة اللبنانوية.
ّ
ة ال�سوفيني

ّ
ت�سيء على الأيديولوجي

ّ
البيت االأندل�صي

يغدو البيت يف رواية وا�سيني الأعرج )٢٠١٠( م�رشحًا 

العائلة  تاريخ  ع 
ّ
تتتب الأجيال  متعّددة  رواية  لأحداث 

اخلام�س  القرن  يف  ن�ساأتها  منذ  اجلزائرّية  ة 
ّ
املوري�سكي

ع�رش، بل اإّنه املحور الذي تبني حوله هذه الرواية متعّددة 

وذاكرة،  تاريخ،  اإّنه  من حيث  الوطن  ا�ستعارة  الأ�سوات 

مبتكرًا  ًا 
ّ
دللي توظيفًا  التاريخ  الرواية  وتوّظف  وانتماء. 

ة يف قلب املذّكرات ــ املخطوطة 
ّ
ي�سع الق�س�س ال�سخ�سي

البيت  ة 
ّ
�رُش متّثل  اأنها  كما   ،

ّ
ال�رش مبثابة  هي  املوري�سكية 

تاريخ  حول  املختلفة  الع�سور  من  امل�ساهد  ويجمع  ــ 

هذا  يجعل  العائلة.  بيت  �سكنت  التي  املتعاقبة  الأجيال 

العا�سمة، وهي  ًة عن اجلزائر 
ّ
الرواية كنايًة قومي كّله من 

ة 
ّ
و�سيا�سي ة 

ّ
اجتماعي �رشاعات  يف  ط 

ّ
يتخب الذي  الوطن 

يكابدها.  التي  الهوّية  اأزمة  اإليها  ي�ساف  م�ستع�سية، 

 الظاهر يف هند�سته، 
ّ
ويربز بيت العائلة، بطابعه الأندل�سي

روائحه  و�سوع  ونباتاته،  ونافورتها،  امل�سّورة  وحديقته 

�سّدة  يرف�س  رمزًا  وذكرياته  واأحداثه،  واأثاثه،  وطيبها، 

ف�ساد دولة ما بعد ال�ستعمار، واحلزب ال�سمويّل، والأثرياء 

ة الأبوّية، التي ي�سري 
ّ
اجلدد من الطبقة الربجوازّية القومي

الراوي اإل اأفرادها با�سم »ال�سباع«.

حتّدي الوطن/االأر�س

 
ّ
هام�سي موقع  من  الوطن/الأر�س  عن  احلديث  عند 

متزعزع، اأو من املنفى، يخرج ال�سوت مغا�سبًا معار�سًا، 

يعك�س موقفًا »بدوّيًا« منطويًا على مفارقة العداء للوطن. 

يف  املاغوط،  حمّمد  �سعر  يتحّدى  املثال،  �سبيل  وعلى 

ال�سائدة  الأيديولوجيا  املاألوفة،  وغري  الالذعة  �سخريته 

عن الوطن والأّمة. ويلحظ جون ع�سفور واألي�سون برت�س 

عنـــــــــــــــــــــــــــــــد الحديث عن الوطن/األرض من موقع
هامشـــــــــــــــي متزعزع، أو من المنفى، يخرج الصوت مغاضبًا 
منطويًا على مفارقة العداء للوطن. معارضًا، يعكس موقفًا »بدويًا« 
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ر يف �سعر املاغوط هو الوطن احلبيب، 
ّ
اأّن »املو�سوع املتكر

الذي يظهر غّدارًا تارًة، ومغدورًا به تارًة اأخرى، مع بقائه 

)اأي الوطن(، يف نهاية املطاف، غري مكرتث باأمر �سّكانه 

.
٤٩

الأقّل حّظًا«

بعد  ما  برزت يف ع�رش  التي  الأخرى  الظواهر  ومن   

وهم  املنفى.  اأدباء  ظاهرة  الذكر،  ت�ستحّق  والتي  احلداثة، 

الوطن  من  يكتبون  اإذ  والوطَنني،  الهوّيَتني  اأ�سحاب 

 جديدًا على الهوّية 
ً
الآمن عن ذاك الآخر، ما ي�سبغ معنى

. ترى كيمربيل دويف اأّن »معنى البيت مل يكن 
٥٠

والنتماء

، اإذ اإّن النتماء اإل 
٥١

ة فقدان املاأوى«
ّ
ليهّمنا لول اإمكاني

البيت ي�سري ملّحًا وزائاًل اأكرث من اأّي وقت م�سى اإذا ما 

اإدوارد  ابتنى  املاأوى. لذلك،  ة فقدان 
ّ
اإمكاني َع مبحاذاة  ُو�سِ

وفقدان  خ�ساراته،  من  م�سنوعًا  »بيتًا«  منفاه  من  �سعيد 

 .
٥٢

ماأواه، وبداوته

د يف ع�رش العوملة 
ّ
لكن يف ظّل فقدان الوطن والت�رش  

والثقافة  والهوّية،  املكان،  اأعراف  يقلب  الذي   
ّ
الوح�سي

راأ�سًا على عقب، ويفقد الب�رش والأمم ما األفوه من حدود، 

ات العنيفة واملرعبة التي ما برحت تطراأ 
ّ

ويف ظّل التغري

احلدود   
ّ

تغري من  ذلك  يرافق  ما  مع   ،
ّ
العربي العامل  على 

اإل  يلتجئ  اأن  اإّل   
ّ
العربي »املواطن«  ي�سع  ل  وزوالها، 

والطائفة،  كالقبيلة،  الدولة،  على  ال�سابقة  الكيانات 

وغريها من اأ�سكال الولء ومن اخليانات املختلفة.
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كاتب واشعر لبناين 
مقيم يف باريس.

عيىس خملوف

َتلويُن الُفصول

َنفتح كتابًا ونقرأ. تأخذنا القراءة، 
أحيانًا، أبعد من الكلمات التي نقرأها. 

ُرفات. ُتَشّرُع األبواُب وُتَوّسع الشُّ
نقرأ ونخاف. نقرأ وُنِحّب.

نقرأ وَنرتعش، َتستيقُظ فينا 
موسيقى األعماق.

أيُّ ِهَبة هي هذه الِهَبة؟
أّي سّر هو هذا السّر!

الموسيقى طريُق الّصمت إلى 
الجهات غيِر المرئّية.

كأّن الكلمات التي أمامي 
اآلن أسماٌك صغيرة ملّونة داخل 

»أكواريوم«. تروح وتجيء، تجيء 
وتروح إلى ما ال نهاية.

هل من وسيلة أخرى لَقول ما 
يتعّذر قوله غير الصمت؟

الدائرة المرسومة بِحبٍر فّضّي 
ُمضيء، كانت مساء اليوم ُمثَبتة 

فوق الِمسّلة الفرعونّية في ساحة 
»كونكورد«، وكانت هذه المسّلة، 

الغريبة عن مكانها وزمانها، غير آبهة 
بالمكان والزمان.

كّل فرَدوس هو، بالضرورة، 
فرَدوٌس مفقود.

السماُء َبرٌق وَرعد، في لوحة تقول 
عيناها الحائرتان، المحّدقتان في 

الّنقطة المبَهَمة، إّن الطفل الذي بين 
يديها هو نحن جميعًا، كما كّنا يومًا، 

وكما، ال َريَب، سوف نكون.

الجرح الذي في رأسها هو جرُح 
الجمال نفسه.

النوافُذ في غياِب الحالميَن َخواٌء، 
و     ال أجنحَة في الَخواء.

َأَوديَعٌة هو الَفقُد
أم َعَتماٌت ُتحاصُر الَبرَق الملتِمع

خلَف األهداب؟
تقول لنا الطبيعة، كّل لحظة:

ليأكل بعضكم بعضًا.
بعض النصوص تأكل قارئها:

النصوص التي ال تحتمل إاّل 
قراءًة واحدة.

ُجل من َفرج المرأة واّدعى  خرَج الرَّ
أّنها خرَجت من ضلعه!

َفت  صحراء القتل العربّية تكشَّ
تمامًا. المأدبة مفتوحة أمام الجميع، 

والوليمة من لحوم البشر.
ُد الجروح؟ أين الصمت الذي ُيَضمِّ

ظالُلنا الغيوم
لسُت أنا الذي َيعيش.

ما أكتُبه اآلن، كمثِل حياتي وموتي، 
ليَس صحيحًا

ال ننتظر أن ننتهي حّتى نعرف أّننا 
غير موجودين أصاًل.

الذين يولدون ويموتون هم 
شخص واحد يتكّرر إلى ما ال نهاية.

 نحن في ِحداد، ألّننا في
الحياة وَحسب.

ال يعيش المرء إاّل حياَته المسلوبة.
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أن نكون في الحياة:
لماذا َنحُرص على حياة ال َتحُرص 

هي علينا؟
المجيء إلى الحياة أشبه بالوقوع 

في مصَيدة.
ال نوّدع الموَت.

ظالُلنا الغيوُم البعيدة بعد أن َنغيب.
لماذا كان الشرُق األوسط مهَد 

األديان التوحيدّية، ولم تكن نيوزيلندا، 
مثاًل، أو أّي ُبقعة أخرى من العالم؟

اللعنة!
سيأتي يوم يهرع فيه الناُس إلى 

المالجئ بمجّرد أن يسمعوا كلمة دين.
من الظواهر العالمّية الغريبة في 

القرن الحادي والعشرين:
هيئة األمر بالمعروف والّنهي 

عن الُمنَكر.
الجهل أحد أشكال االحتالل.

ثّمة صمت يشبه القتل.
الحروب لعبُة الكائنات التي لم 

تصل بعُد إلى مستوى القرود.
ستظّل البشرّية في هذا الَطور ما 

دام هناك سّيٌد وعبٌد، غنيٌّ وفقير، 
. مستِغلٌّ ومستَغلٌّ

ستظّل في َطورها البدائّي ما دام 
هناك ُدَوٌل وجيوٌش وأسلحة، وما دام 

اإلنسان َيقتل ليأكل.
ن خوَفُه من الموت. ما دام لم ُيَدجِّ

صادَف أّنني ال َأقُتل.
ُمهّمات الَعَدم.

أّي قصاص هو هذا.
يد. اإلغواء هو أيضًا ضرٌب من الصَّ
الجنس الذي نظّن أننا نهرب من 

خالله إلى مكان آخر غير أمكنة السأم 
والموت، هو أحد جذور الموت العميقة 

وفي ُصلب كيانه الغامض.

وء  ِة الضَّ الّشعلة المرتعشة في ِدقَّ
توقظ الفجر.

يأتي الذين ال ننتظرهم، والذي 
ننتظره ال يأتي.

من مهّمات العَدم أن يأكَل النجوم، 
نجمًة ِتلَو نجمة. الثَّقُب األسود هو 

الجانب المرئّي من الكون.
نمضي حياتنا ونحن نراقب موت 

اآلخرين إلى أن يحيَن موعدنا.
لماذا نرى شيئًا نعرف أّننا، بعد 

قليل، سُنحَرم من رؤيته؟
الصورة الفوتوغرافّية عيٌن مفتوحة 

على العَدم.
الصورة الفوتوغرافّية عّداٌء يلهث 

وراء الموت، خدعُة األبدية لنفسها 
ُقبالَة الّنهر الذي، فجأًة، لم يعد يتدّفق.

نلتقط الصَور كصائدي الفراشات.
كّل شيء َيشيخ، حتى ُشعاع 

الشمس الذي يجّدد صباحاتنا.
غصُن الشجرة يغتذي مباشرًة 

من نور الشمس، أما البشر فيعملون 
ويتقاتلون من أجل كسَرِة خبز!

ال تدور األرض بل َتهتّز، وهي على 
َشفا سديم.

ال أنتمي إلى دين وال إلى وطن.
رون حولنا، في كّل مكان،  المدمِّ

ُيمِعنون في التدمير.
عندما أنظر من نافذة الطائرة أو 

القطار إلى القرى والمدن البعيدة، 
إلى المنازل المتجاورة، والشوارع 

المتقابلة والمتقاطعة، أقول في 
نفسي إّن البشر ال يستطيعون 

العيش إاّل بعضهم مع بعض، وهم، 
في الوقت نفسه، غير قادرين على 

العيش معًا.
ال يكفي أن نعيش لنكون.
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صحايف وكاتب، لبنان.

عماد الدين رائف

يف البحث عن أغاتانغل كرميسكي

ا�ستقبلتنا العا�سمة الأوكرانية كييف بالزينة وهي حتتفل 

بعيدها املوافق لالأحد الأخري من �سهر اأيار/مايو. قادتني 

»خري�ساتيك«  املدينة  يف  الرئي�س  ال�سارع  عرب  قدماي 

اجلهة  اإل  اأنتقل  اأن   
ّ
علي وكان  اأوروبا«،  »�ساحة  باجتاه 

و�سويل  فور   
ّ
اأر�سي حتت   

ّ
ممر عرب  ال�سارع  من  املقابلة 

اإل »�ساحة ال�ستقالل«، هناك يزدحم باعة التذكاريات 

والورود. اإل اليمني �سلكت �سارع غروهيف�سكي. ق�سدت 

املبنى الرابع، الذي حتتل جزءًا منه »اأكادميية العلوم« التي 

كرمي�سكي  اأغاتانغل  الربوفي�سور  الأكادميي  ا�سم  حتمل 

»معهد  الثاين  الطابق  يف  يقع  حيث   ،)١٨٧١-١٩٤١(

»�سخيدين  ف�سلية  حترير  واإدارة  ال�رشقية«،  الدرا�سات 

�سفيت« )عامل ال�رشق(، التي راأ�س حتريرها كرمي�سكي بني 

العامني ١٩٢٧ و١٩٣١، ثم مت الق�ساء عليها، مثلها مثل 

ت�سمنته  ما  احلقبة.  تلك  يف  ال�رشقية  الدرا�سات  جميع 

كرمي�سكي  تالمذة  اأحد  اإحياءها  اأعاد  التي  الدورية، 

على   ،١٩٩٦ العام  يف  بريت�ساك  اأوميليان  الربوفي�سور 

اأهميته لعقدين من الزمن، لي�س �سوى بع�س انعكا�سات 

حياته،  يف  كرمي�سكي  ن�رشها  التي  ة 
ّ
الأ�سلي للن�سو�س 

اأق�سي  اأن   
ّ
فكان علي بالدنا،  اإثر عودته من  وخ�سو�سًا 

القدمية  الكتب  بيع  اأك�ساك  مئات  بني  عنها  منّقبًا  يومني 

قرب حمطة مرتو »بيرتوفكا«. 

يحظى كرمي�سكي باحرتام كبري لدى الأّمة الأوكرانية،   

ويعترب رائد ال�ست�رشاق فيها. وترتجم اأوكرانيا احلديثة 

وال�ساحات  ال�سوارع  العديد من  بت�سمية  ذلك الحرتام 

وجتد  با�سمه،  ة، 
ّ
والتعليمي ة 

ّ
العلمي �سات 

ّ
واملوؤ�س العاّمة 

متاثيله يف خمتلف الأماكن. وقد عمل كرمي�سكي يف احلقل 

لّلغات  لزريف�سكي  »معهد  يف  طالبًا  كان  منذ  العلمي 

ج منه يف العام ١٨٩٢، 
ّ
– مو�سكو، الذي تخر ال�رشقية 

اللغوية«  والدرا�سات  التاريخ  ة 
ّ
»كلي اإل   

ّ
ين�سم اأن  قبل 

العام ١٨٩٦.  منها يف  تخرج  التي  مو�سكو،  يف جامعة 

من  العثمانية  بريوت  اإل  ة 
ّ
اخلارجي بعثاته  اأول  وكانت 

ة. وقد ا�ستغل 
ّ
اأجل اإتقان اللغة العربية ولهجاتها ال�سامي

ت لعام ون�سف العام 
ّ
كرمي�سكي فرتة وجوده التي ا�ستمر

بني بريوت وجبل لبنان )١٨٩٦-١٨٩٨(، يف جمع املواد 

والإ�سالمي  العربي  التاريخ  يف  املقبلة  لبحوثه  ة 
ّ
العلمي

والدرا�سات القراآنية.

حتى  ة 
ّ
ال�سوفي تطّور  منها:  درا�سات  كرمي�سكي  ترك   

القراآن،  حول  حما�رشات  الهجري،  الثالث  القرن  نهاية 

تاريخ الإ�سالم يف ثالثة جملدات، تاريخ تركيا واآدابها، 

تاريخ  العربي يف ثالثة جملدات،  العرب والأدب  تاريخ 

ثالثة  يف  ة 
ّ
ال�سوفي الدرو�سة  وحكمة  واآدابها  فار�س 

جملدات، تاريخ الأدب العربي احلديث، نظامي ومعا�رشوه، 

اأ�سعار  وترجمات  ة 
ّ
العلمي املقالت  ع�رشات  جانب  اإل 

عن  الجتماعية،  والق�س�س  و�سعدي،  وحافظ  ام 
ّ
اخلي

التي  القوقاز،  و�سعوب  القرم  وتتار  واأوكرانيا  بريوت 

تناولت العادات والأعراف واللغات ولهجاتها. 

بعد ثورة ت�رشين الأول/ اأكتوبر ١٩١٧، باتت حياة   

فقد  ال�سوفياتية،  ال�سلطة  جمهر  حتت  دائمًا  كرمي�سكي 

ة، التي نادت 
ّ
ة الأوكراني

ّ
كان منخرطًا يف احلركة القومي

ع�رشينيات  يف  ذلك  �سه 
ّ
عر وقد  اأوكرانيا.  با�ستقالل 

اإل  النتماء  بتهمة  ال�سلطات،  ملالحقة  املا�سي  القرن 

اأوكرانيا  غرب   
ّ
�سم بعد  لكن  الربجوازيني«،  »القوميني 

وعلى  لفرتة.  اإليه  العتبار  ّد 
ُ
ر ال�سوفياتية  ال�سلطة  اإل 

ثالثينيات  يف  التطهري  حملة  من  جنا  اأّنه  من  الرغم 

ن�ساط  اأّي  ممار�سة  من  ال�سلطات  منعته  املا�سي،  القرن 

 لنحو ع�رش �سنوات. يف العام ١٩٣٩ اأعيد اإليه 
ّ
اأكادميي

ة 
ّ
الوطني »احلرب  ن�سوب  بعد  لكن  جديد،  من  العتبار 

ال�رشطة  اعتقلته   ،١٩٤١ يوليو  متوز/  يف  العظمى« 
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 )NKVD – سية ال�سعبية لل�سوؤون الداخلية�
ّ
ية )املفو

ّ
ال�رش

ورّحلته اإل كو�ستناي يف كازاخ�ستان حيث مل ي�سمد 

يف العتقال كثريًا، وق�سى يف »ظروف غام�سة« وهو يف 

كرمي�سكي،  اختفى  وهكذا  عمره.  من  وال�سبعني  احلادية 

وغابت كتبه ودرا�ساته، واأّي ذكر له.

العودة اإىل احلياة

اإحياءه  اأعادت  اأن  اإل  كرمي�سكي  على  التعتيم   
ّ
ا�ستمر

روزنامة  اإل  ميالده  تاريخ  ب�سم  اليوني�سكو«  »منظمة 

العام ١٩٧١، يف  العامليني يف  والكّتاب  العلماء  م�ساهري 

املئوية الأول على ولدته. ول ندري مدى الإحراج الذي 

طباعة  اأعادت  لكّنها  ال�سوفياتية،  لل�سلطات  ذلك  به 
ّ
�سب

بع�س كتبه على عجل. ثم مت اإعداد جزء من اأعماله للن�رش، 

فظهرت تلك الأعمال املختارة يف خم�سة اأجزاء بني العامني 

١٩٧٣ و١٩٧٤. وقد �سّكلت بحوث كرمي�سكي ودرا�ساته 

ال�ست�رشاقية املتنوعة، يف العقود الأربعة املا�سية، م�سادر 

ة 
ّ
ال�ست�رشاقي ة 

ّ
الأكادميي الدرا�سات  من  كبري  لعدد  بحثية 

يف دول الحتاد ال�سوفياتي ال�سابق.

اإيرينا  امل�ست�رشقة  تراأ�سته  م�رشوع  و�سمن  عربيًا،   

كبريًا  عددًا  ن�رشت  قد  كانت  التي  �سميليان�سكايا، 

كنظرّية  ة 
ّ
التاريخي املادّية  على  املبنية  الأبحاث  من 

يف  ال�سوفياتية  ال�سلطة  توّجهات  �سمن  اأعّدت  ة، 
ّ
علمي

الرو�سية  التاريخية  الوثائق  من  جملة  الثمانينيات، 

من  املوثوق  املرتجم  يد  على  العربية  اإل  لرتجمتها 

ال�سوفياتية يف بريوت الأ�ستاذ يو�سف عطالله.  ال�سفارة 

وقد راجع تلك الوثائق بعد تعريبها وعّلق عليها الأ�ستاذ 

والتقدمي  املراجعة  مع  بالتوازي  �ساهر،  م�سعود  الدكتور 

و�سمنها  احلديث«.  العربي  امل�رشق  تاريخ  لـ»�سل�سلة 

امل�رشق  يف  والجتماعية  القت�سادية  »البنى  كتاب 

العربي على م�سارف الع�رش احلديث«، ل�سيميليان�سكايا، 

-١٩٢٥ �سوريا  يف  التحررية  الوطنية  »احلرب  وكتاب 

�سد  العربي  الن�سال  من  م�رشقة  �سفحة   :١٩٢٧

ال�سوفياتي  الأكادميي  لأ�ستاذها  الفرن�سية«  الإمربيالية 

فالدميري لوت�سكي، الذي وّجهها اإل هذا الخت�سا�س. 

التاريخية،  الوثائق  من  عدد  ترجمة  متّت  وبالفعل   

ق�سطنطني  الرو�سي  للقن�سل  واللبنانيون«  »لبنان  اأهّمها 

بتكوفيت�س، »�سوريا ولبنان وفل�سطني يف الن�سف الأول من 

القرن التا�سع ع�رش« وهو عبارة عن جمموعة من التقارير... 

 من اأن يتم 
ّ
ومل يكن بالإمكان اإغفال كرمي�سكي، فقد كان اأهم

اإغفاله، لكّن كتابه الذي اختري للرتجمة اإل العربية مل يكن 

كتابًا يف الواقع، ولي�س بحثًا اأو تقريرًا علمّيًا اأو تاريخّيًا بل 

)بريوت(  �سوريا  باإر�سالها من  قام  التي  الر�سائل  جمموعة 

ولبنان )جبل لبنان( اإل اأهله )والده، واأخيه، واأخته، وزوجة 

اأخيه( يف اأوكرانيا. تلك الر�سائل مل  ين�رشها يف حياته، اإنا 

والق�س�س  البحوث  من  عدد  لكتابة  مالحظات  فيها  دّون 

بعنوان  اأق�سام  ثالثة  من  �سعرّي  ديوان  ومنها  الجتماعية، 

»�سعف النخيل« وجمموعة من الن�سو�س الجتماعية بالغة 

الأهمّية بعنوان »ق�س�س بريوتّية«. 

والر�سائل املرتجمة عن اأحد الأجزاء املختارات بعنوان   

»ر�سائل من �سوريا ولبنان«، ُحذفت اأجزاٌء منها، وبع�س 

الر�سائل حذفت كّلها، كما مت جتهيل متلّقي الر�سالة، ومت 

 اأجزاء من الر�سائل اإل بع�سها البع�س. واخلال�سة اأن 
ّ
�سم

ما تبّقى من تلك الن�سو�س ُجمع ومت ت�سمينه يف كتاب 

»بريوت وجبل لبنان على م�سارف القرن الع�رشين: درا�سة 

يف التاريخ الجتماعي من مذكرات العامل الرو�سي الكبري 

بذلك  �سميليان�سكايا.  وتقدمي  �ساهر،  بقلم  كرمي�سكي«  اأ. 

يكون كرمي�سكي، الذي تعترب بحوثه ودرا�ساته اأكرث اأهمية 

اإل  قّدم  قد  العربية،  اإل  املرتجمة  الدرا�سات  معظم  من 

»مذكرات«،  ولي�س  اأولية،  العربي عرب مالحظات  القارئ 

ت�سمنتها ر�سائله اإل اأهله. 

لالإ�ساءة  الأخرية حماولت  ال�سنوات  وقد جرت يف   

اأعمال كرمي�سكي واأهمية ن�سو�سه الجتماعية التي  على 

كتبها عن بريوت خالل �ستاء وربيع ١٨٩٧، اأهّمها ندوة 

بعنوان »كرمي�سكي رائد العالقات الثقافية والإن�سانية بني 

اأوكرانيا ولبنان«، التي نظمتها »اجلامعة الأمريكية للعلوم 

والتكنولوجيا« بالتعاون مع ال�سفارة الأوكرانية يف بريوت، 

�سارك  والتي  الثاين/نوفمرب ٢٠١١،  بتاريخ ١٨ ت�رشين 

حترير  مدير  كرمي�سكي  تلميذ  الأوكراين  امل�ست�رشق  فيها 

يل  كان  وقد  كات�سوبيه.  م.  ي.  �سفيت«  »�سخيدين  جملة 

�رشف امل�ساركة يف جملة من البحوث املتعّلقة بكرمي�سكي 

ن�رشُت ملّخ�سات بع�سها.

ة
ّ
الرحلة اللبناني

املالحظات  من  هائاًل  كّمًا  كرمي�سكي  ر�سائل  ت�سمنْت 

ة 
ّ
اأهّمي اللغوي  العامل  اأول  وقد  بالدنا.  عن  وامل�ساهدات 

لّلهجات وتباينها، وللعادات الجتماعية والأعراف. عا�س 

كرمي�سكي يف بالدنا من ت�رشين الثاين/نوفمرب ١٨٩٦ اإل 

من  والع�رشين  اخلام�سة  يف  وكان   ،١٨٩٨ مار�س  اآذار/ 

 يف منطقة 
ّ
ة. ا�ستقر

ّ
عمره عند و�سوله اإل بريوت العثماني

ة. 
ّ
الرميل البريوتية عند اأ�رشة عطايا الأرثوذك�سي
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 كرمي�سكي يف املقام الأّول مبو�سوع 
ّ
بو�سفه لغويًا، اهتم  

لغة   ١٦ جانب  اإل  الف�سحى  العربية  يعرف  كان  اللغة. 

ة، 
ّ
البريوتي ة 

ّ
العاّمي فهم  يف  �سعوبات  واجه  لكّنه  اأخرى، 

من  النازحة  العائالت  حملتها  التي  ة 
ّ
ال�سامي ة 

ّ
والعاّمي

يف  �سهر  عليه   
ّ
مر اإن  وما   .١٨٦٠ اأحداث  اإثر  دم�سق 

بني  التمييز  على  بالعتياد  الأذن  »بداأت  حتى  بريوت 

اأ�سوات الكالم«، كما قال.

والجتماعّية.  القت�سادّية  باملعلومات  غنّية  ر�سائله   

اقت�سادّيًا  نوًا  ت�سهد  كانت  عندما  بريوت  يف  حّل  فقد 

وعمرانّيًا مت�سارعني، و�سّكانها الذين جتاوز عددهم مئة األف، 

وغالبيتهم من امل�سيحيني، كانوا يعملون بطريقة اأو باأخرى 

مدينة  بجّو  كرمي�سكي  ذلك  ذّكر  وقد  التجارة.  جمال  يف 

التجارة  البحر الأ�سود، حيث تنمو  ال�ساحلية على  اأودي�سا 

 تو�سيع 
ّ
جنبًا اإل جنب مع العمران. فعلى مراأى منه كان يتم

فروع  وُتفتح  احلديدية،  وال�سكك  الطرق  و�سّق  امليناء  بناء 

لأكرب البنوك الأوروبية. ذلك اإل جانب تعزيز موقف فرن�سا، 

البيارتة  وكان  التجارية،  احلياة  لغة  الفرن�سّية  باتت  حيث 

كرمي�سكي  اأول  وقد  لأطفالهم.  تعليمها  على  يحر�سون 

اهتمامًا كبريًا مب�ساكل الوعي البريوتي الجتماعي، فكتب 

�سعبّية  اكت�سبت  التي  العاّمة،  والنزاعات  النقا�سات  عن 

بدرجة معّينة، وح�رش املناق�سات الثقافية التي كانت تبحث 

احل�سارة،  ومنجزات  واملجتمع،  التقّدم،  يف  العلم  دور  يف 

ون�سبة اللهجات املحكية من اللغة الف�سحى.

اأحّب كرمي�سكي بالدنا وقد ذّكره جبل لبنان ببالده، فمنه   

»تفوح رائحة اأوكرانيا املنع�سة«. اأّما بريوت فقد كانت لها 

ة يف قلبه، وحمل حّبها معه اإل اأوكرانيا، وبّث  مكانة خا�سّ

ذلك احلّب يف اأ�سعاره الكثرية، ونقله اإل تالميذه، ل�سيما 

كرات�سكوف�سكي  اإغناطيو�س  العاّلمة  الكبري  امل�ست�رشق 

.)١٨٨٣-١٩٥١(

الأوقات،  جميع  يف  رائعة  »بريوت  كرمي�سكي:  كتب   

كانت  لو  �ساهدتها..  التي  ال�رشقية  املدن  بني  الأبهى  اإّنها 

مواقد  ُوجدت  ولو  خ�سبية،  بريوت  يف  الغرف  اأر�سيات 

للتدفئة، لكانت اجلّنة بحّد ذاتها«. 

أحب كريمسكي بالدنا وقد ذكره جبل لبنان ببالده أما بيروت 
فقــــــــــــــــــد كانت لها مكانة خاصة في قلبــــــــــــــــــــه 
وحمل حبها معه إلى أوكرانيا، وبث ذلك الحب في أشعاره الكثيرة.
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أغاتانغل كرميسكي
نشيد اإلناشد اللبناين باألوكرانية

ن�سيد  عنها  يحكي  الفردو�سية،  البالد  تلك  »لبنان، 

ال�ست�رشاق  رائد  يبداأ  الكلمات  بهذه  الإن�ساد«، 

ق�سيدته  كرمي�سكي  يوفيموفيت�س  اأغاتانغل  الأوكراين 

م�ساء  ال�سوير  قرية  كتبها يف  التي  لبنان«،  »على جبال 

عا�سه  كحلم  تبدو  الق�سيدة   .١٨٩٧ يوليو  متوز/   ١٥

الذي  الإن�ساد  ن�سيد  �سفر  برفقة  ال�ساب،  اللغوي  العامل 

رافقه يف رحلته، فتلم�س معانيه يف الطبيعة الرائعة من 

�سنني.  �سفح  على  اأمامه  جت�سدت  الآيات  وكاأن  حوله، 

يقول يف ق�سيدته:

العبائر الفّواحة تتنّفس هنا،
والخضرُة تضجُّ بالحياة،

الهاُل يتراقص مع الطيب،
والناردين مع الزعفران.

والمّر مع القرفة
تزهر في الجنائن

ومن لبنان – الجبل تصل همهمة
يتبعها زفير البرد الصافي.
تتنّهد اليمامة في الجنينة،

وتتراقص أشجار التين وسط الخضرة
وعناقيد العنب تحبُل بالنور.

في الشتاء
أمي الحبيبة.. مشيُت مع الجبل،

كأنه الثلج.. وكأني ال أشعُر به،
الشمُس مشرقٌة والزهوُر تتفتح..

أمي، وكأن الصقيع قد وّلى.

ابنتي.. أراِك قد وقعت في الغرام،
فهنا البرد قارس..

أما في قلبك فقد حّل الصيف،
وفيه تتفّتح الزهور.

في الصيف
صخوٌر، شجراُت أرز.. المساُء يقترب،

وأنا أقُف حزينة.
تناديني الدرُب.. آه، أأذهب؟

أأرحُل إلى المحبوب؟
ظٌل جبلٌي ينحدُر في الوديان،

ظٌل ذهبي،
يماثُل الشمس وهي تغطس في البحر.

حبيبي! أين أنت؟ أين؟
حّلِت العتمة، والثعالُب تعوي..

والريُح كريح الشتاء.
نظرُت بكلتا عينّي على اتساعهما،

وال أثَر للمحبوب.

كرمي�سكي  اأعمال  معظم  جانب  اإل  الق�سيدة،  هذه 

نامت طوياًل يف �سبات ق�رشي، منذ غادر بريوت بحرًا 

اإل اأودي�سا، فكادت اأن ت�سبه م�سريه التع�س، حيث 

ق�سى يف اأحد مع�سكرات العتقال ال�سوفياتية �سنة 

الأوكرانية  اجلودار  زهرة  عن  بعيدًا  وحيدًا،   ١٩٤١

بني  اللبنانية  رحلته  ليايل  يف  يناجيها  كان  التي 

العامني ١٨٩٦ و١٨٩٨.

اإل اأّن القدر اأفرج عن بع�س اأعمال كرمي�سكي يف العام   

١٩٧٣، اعرتافًا مبئات الكتب واملقالت يف العلوم ال�رشقية، 
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التي كتبها بلغته الأم وبالرو�سية. ومن الآثار املهمة ر�سائله 

اأهله من بريوت وال�سوير، وقد ترجمت ب�سكل جمتزاأ  اإل 

قد  يو�سف عطالله  الأ�ستاذ  اأن  من  الرغم  العربية على  اإل 

للم�ست�رشقة  بت�سدير   ١٩٨٥ العام  يف  وطبعت  بها، 
ّ
عر

الزميل  من  وبتقدمي  �سيمليان�سكايا،  اإيرينا  ال�سوفياتية 

قيمة  اأنها ل حتمل  ما،  ل�سبب  اعترب،  الذي  م�سعود �ساهر، 

اأدبية! ومن الر�سائل التي ُحرم القارئ العربي من الطالع 

اإل  ال�سوير  من  كرمي�سكي  اأغاتانغل  اأر�سلها  ر�سالة  عليها 

اأخيه يوفيم يوفيموفيت�س، م�ساء ١٣ اأيلول/�سبتمرب ١٨٩٧، 

اأي بعد �سهرين من كتابته ق�سيدة »على جبال لبنان«، وكان 

بالفعل يتاأبط �سفر ن�سيد الإن�ساد بالأوكرانية، بقلم الكاتب 

كولي�س  األك�سندروفيت�س  بانتيليمون  الأوكراين  وال�ساعر 

بقلم  الإن�ساد  ن�سيد  اأن م�رشحة  واأعتقد   .)١٨١٩-١٨٩٧(

توفيق احلكيم �سنة ١٩٤٠، كما يظهر، هي اأقرب ما كتب 

بالعربية اإل ترجمة كولي�س ال�سعرية.

يقول كرمي�صكي يف ر�صالته:

 
ّ
م القيظ علينا ع�رشين يومًا، اأفرت�س اأنه لي�س كحر

ّ
»خي

ديارنا يف اآب، لكن على اأي حال كانت احلرارة مرتفعة. 

لذلك قلما جتراأت على جتاوز عتبة املنزل. اأما اليوم، فقد 

جبل  نحو  )نزهة(  �سريان  اإل  البيت  اأ�سحاب  دعاين 

النزهة  �ساركتهم  نبع عني �رشفد.  اليا�س، حيث  ما  دير 

فتناولت معهم طعام الغداء.

بعد النزهة كانت الأم�سية رائعة يف ال�سوير. يا لهذا   

للتم�سي،  املنزل، وهو مكان رائع  اأنا فوق �سطح  امل�ساء! 

واأنا، اآمل ما حييت اأّل اأن�سى الدقائق، بل ال�ساعات التي 

اأق�سيها هنا.. لدّي ترجمة اأوكرانية لن�سيد الإن�ساد بقلم 

كولي�س، واأنا بال اإرادة مني اأتذكر اأ�سعاره دائما:

ها هو ذا وراء جدارنا ي�سيح:

انهضي يا حبيبتي، أقبلي..
انقطع المطر وزينت وجه األرض الزهور،

وأوان الغناء قد حان،
وسجع اليمامة يترّدد في أرضنا،

أخرجت التينة ثمارها،
والجو يعبق بأريج الكروم..

وكيف  هنا،  احلرارة  تنحب�س  كيف  ترى  اأن  لواأمكنك  اآه، 

�سنني  و�سعاب  الظالل..  ناظريك يف  اأمام  الوهاد  تذوب 

ل 
ّ
حتو فكرة  »طبيعية«  هي  كم  حينذاك  لعرفت  تتبدد، 

الإن�سان اإل غزال جبلي ي�سيع ظله يف غل�س الوديان..

هذا صوت حبيبي، وهو آت
يقفز بين الجبال،

يشبه غزال المروج، وأيل الحقول..

فوق  املعلقة  ال�سخور  وراء  ما  اأنه يف مكان  بدا يل  لذلك 

راأ�سي، اأنني اأ�سمع قعقعة، ل هي وقع قدمي اإن�سان راك�س، 

ول نقر حوافر غزال، فا�سرتجعت ما حفظته بخفر:

حبيبتي أقبلي قبل أن يهجرنا النهار،
وتزول الظالل،

فلننطلق إلى سفح المّر وتل البخور.
ما أجملك يا عروسي، ال عيب فيك..

فلننطلق إلى لبنان«.

اأ�سيجة  ل  هنا  فالبيوت  هنا،  اللوحة  هذه  زاهية  كم هي 

حديدية لها، بل هي حماطة بفوا�سل حجرية خفي�سة، 

اأما نوافذ البيوت فخ�سبية بال زجاج، تزنرها )العربي�س( 

الأ�سجار  كذلك  يت�سلق  واللبالب  املت�سلق..  اللبالب 

املحيطة باملنازل، فت�سيع معامل البيوت والنا�س يف »�سفح 

 وتل البخور«.
ّ
املر

أنت جنة مغلقة، ينبوع مختوم،
نافورة يرسم ماؤها الفردوس..

عرٌس تدّلت فيه العناقيد
ورقصت الزهور والرياحين

من مّر وناردين
وأشجار البخور...
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وما الغاية من ذلك �سوى اأنه ير�سم لوحة لبنان:

هّبي يا ريح الشمال
 أقبلي يا ريح الجنوب

أرسلي فوق ّجنتي أنفاسك
ليفوح منها العبير

التي  امل�ساعر  تلك  كل  تخترب  لن  اأنك  يقني  على  واأنا 

اأن  الالزم  فمن  ال�سطور،  هذه  اإليك  اأكتب  واأنا  تنتابني 

حت�رش بنف�سك اإل هنا، اإل لبنان، كي تقع كل كلمة من 

ل  قطرة  الروح..  يف  �سافية  ماء  كقطرة  الكلمات  هذه 

ميحى اأثرها، كي ت�ستقي من ن�سيد الإن�ساد نف�سه عظمة 

هذا اجلبل.

هلّمي نقنص الثعالب،
تلك الثعالب الصغيرة

التي تفسد الكروم،
فكرومنا قد أورقت.

ال�سفح تنحدر كروم  لدّي، على  ماألوفة  باتت  هي لوحة 

العنب، اإل جانب غابة ذات �سجيج مكبوت. وحتت، يف 

�سعاب اجلبل نحو الوادي تتدفق مياه نبع يف جمراها. اأما 

يف الأعايل فوق اله�ساب فينت�سب �سنني الأبي�س.

العنقود  باأنفه  يختار  عنب،  كرم  اإل  ثعلب  يت�سلل   

من  ينتزعه  ال�سايف.  الع�سل  عنقود  ات�ساقًا،  الأكرث 

غ�سينه بفمه، ويبقى الغ�سني وحيدًا.

ين 
ّ
مار البيت  اأ�سحاب  ال�سم�س، يرجع  قبيل غروب   

بكرومهم، يالحظون جرمية الثعلب، يزعقون: الله يخرب 

اختفى  حيث  العري�سة  يتفّقدون  يقفون،  لكنهم  بيتك... 

العنقود... اأمل تبق عليها عناقيد اأخرى؟ الثعلب اختارها 

فذلك  اآخر  عنقودًا  عليها  وجدوا  اإن  الأ�سهى،  لأنها 

ي�ستحّق الحتفال احلقيقي.. الحتفال بالعنب الأكرث لذة.



 »سمراويت« احلب
 واحلرب والهوية الضائعة

جناة اإدري�س اإ�سماعيل

174
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روائية وقاصة
من السودان.

جناة إدريس إسماعيل

»سمراويت« احلب واحلرب والهوية الضائعة

رواية  غالف  على  الطالع  عند 

الفائزة  جابر  حلجي  »�سمراويت« 

بجائزة ال�سارقة لالإبداع الكتابي للعام 

٢٠١٢ ُتفاجاأ بالغالف. كتب عليه ا�سم 

برتقايل،  بلون  الرواية  وا�سم  الكاتب 

اإريرتية  لمراأة  �سورة  الغالف  ولوحة 

ترتدي ثوبًا برتقاليًا وتنتعل حذاًء من 

كي�سًا  يدها  على  وحتمل  ذاته  اللون 

ت�سري  اأغرا�سها.  يحوي  بال�ستيكيًا 

املراأة يف اأر�س زراعية لعلها ت�سعى يف 

اكت�ساب رزقها. تطوف خمّيلة القارئ 

املراأة  باأّن  فيعتقد  ال�سورة  يرى  وهو 

هي »�سمراويت«. ولكن منذ الدخول 

يف الف�سل الأول يّت�سح اأّن البطلة ل 

الغالف  على  املراأة  �سورة  اأبدًا  ت�سبه 

رمبا  كدحًا.  الأر�س  تبط�س يف  والتي 

الذي  والفقر  لالأوجاع  ترمز  ال�سورة 

الإريرتي  املواطن  منه  يعاين  يزال  ل 

واملراأة الإريرتية حتديدًا.

اأحداث  اأّن  على  الكاتب  ي�رّش   

الرواية من وحي خياله واأّن اأّي ت�سابه 

هو  و�سخ�سياتها  الرواية  اأحداث  يف 

الرغم  على  ذلك  �سدفة.  حم�س 

واللون  التن�سي�س  عالمات  اأّن  من 

الأ�سود »البولد« جتعل الكالم لأنا�س 

حديث  مثل  الواقع،  يف  فعاًل  قالوه 

�سبي،  �سالح  عثمان  وحديث  نارود 

رواية  اإل  اأقرب  الرواية  يجعل  ممّا 

ال�سرية الغريّية.

ثالثيني  �ساب  ق�سة  حتكي  الرواية 

ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  عا�س 

ون�سف  غربة،  ون�سف  حنني  بن�سف 

وح�سة  ون�سف  انتماء،  ون�سف  وطنية 

الهوية  من  �سا�سعة  و�سفحات 

حتكي  جمملها  يف  الرواية  املت�سّظية. 

اأوجاع املغرتبني الذين اأجربتهم ظروف 

بالدهم على اخلروج منها ف�سمعوا عن 

بالدهم من اآبائهم ولكّنهم مل يعاي�سوا 

جتربة  حكى  البطل  عمر  ذاته.  احلنني 

املغرتبني الذين مل يروا الوطن اإّل عرب 

جتربته  عن  وحكى  التلفاز،  �سا�سات 

عندما ذهب اإل حفل اجلالية الإريرتية 

واختار اأن يجل�س مع ال�سباب وفق ما 

طلب منه �سديقه اأحمد، فاإذا به يقول 

ب�سوت عال: »الأغنية هذه اأذكرها لكن 

ل اأذكر املغّني«. وعندها �سّج ال�سباب 

ال�سافرات وهو ل  واأطلقوا  بال�سحك 

�سديقه  يرغمه  ي�سحكون.  مل  يدري 

يرّدد  وهو  اآخر  ملكان  النتقال  على 

ب�سوت عال »ف�سحتنا الله يف�سحك.

هذا الن�سيد الوطني«. وامل�سهد يعك�س 

حّدة الغربة التي يعاي�سها املغرتبون يف 

منافيهم الختيارية اأو الإجبارية . يف 

التي  املعاناة  عن  عمر  يحكي  املقابل 

يعي�سها يف اململكة العربية ال�سعودية. 

لأ�رشة  ابن  كاأّي  ُيقبل  مل  طفولته  يف 

مدير  رف�س  اإذ  املدر�سة،  يف  عادّية 

خانة  اإّن  لأّمه  وقال  ت�سجيله  املدر�سة 

حجي جابر

�سمراويت

املركز الثقايف العربي

الطبعة الأول ٢٠١٢
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عمال يف اململكة 

العربية ال�سعودية



بدايات  العدد 14 | ربيع / �سيف 1762016

التايل  اليوم  ويف  امتالأت.  الأجانب 

ر 
ّ
وتتكر اأخرى  ملدر�سة  يذهبون 

حقيبته  يحمل  هو  ويظّل  الإجابة، 

 
ّ
احلي يف  اأقرانه  على  الكذب  وميار�س 

اأن  اإل  بعيدة،  باأّنه يدر�س يف مدر�سة 

يلتحق بعد عامني مبدر�سة ليلّية بعيدة.

تتعّدد املعاناة لدى البطل من كونه   

عندما  �سعوديًا.  مواطنًا  ولي�س  اإريرتيًا 

وظيفته  بحكم  ــ  �سعوديني  ي�ستطلع 

عن  احلكومة  اإعالن  عن  ــ  ك�سحايف 

لنقاط  وفقًا  للمقيمني  اجلن�سية  منح 

معّينة ي�سطدم بقول �سيخ �سهري مافتئ 

»اإّنا  الكرمية  الآية  خطبه  يف  يرّدد 

بقوله  نف�سه  مناق�سًا  اإخوة«،  املوؤمنون 

البطالة  يزيد  اأن  �ساأنه  من  القرار  »هذا 

ال�سيخ  حديث  ياأتي   
ّ
ثم اأبنائنا«.  بني 

»وجود  يقول  البطل  ظهر  ليق�سم 

كثرية،  مل�ساكل  �سبب  براأيي  الأجانب 

يكفي اأنهم ي�سببون التلّوث«!! املَ�ساهد 

املعاناة  جت�ّسد  الراوي  عر�سها  التي 

واإن كان  الوافد حتى  بها  ي�سعر  التي 

عمر.  كحالة  ال�سعودية  يف  مولودًا 

وي�رشد واقعة الدكتور الذي ات�سل به 

عمر عرب الهاتف بعد اأن خدع الدكتور 

ظّنه  حّتى  اجلداوي  عمر  �سوت 

بعبارة  فختم حديثه  �سعودّيًا خال�سًا، 

اأح�سن يف  ال�سعودي  اأقول  دائمًا  »اأنا 

اأنت �سحايف �سعودي  كل �سيء، هذا 

جربوع  مئة  من  اأح�سن  الله،  �ساء  ما 

قّمة  وتاأتي  ليهم!!«.  بندفع  اللي  من 

كثريون  عليه  ي�ستكرث  عندما  املعاناة 

عمله ال�سحايف وبع�سهم يظّنه موّزعًا 

م على 
ّ
للجرائد، وذلك لأّن اململكة حتر

املنح  اأّما  اجلامعّية.  الدرا�سة  الوافدين 

للوافدين  ُتعطى  كانت  التي  اجلامعّية 

و»كلٌّ  باملح�سوبّية  متنح  كانت  فقد 

يوّزعها على جماعته«!

اأو  باك  الفال�س  بتقنية  الرواية  كتبت 

املقاطع ال�سينمائية. تبداأ مب�سهد عودة 

م�سهد  ثم  مرة،  لأول  لأرتريا  البطل 

يعود  ثم  جدة،  يف  حياته  �سور  من 

اأرتريا ثم م�سهد جدة، وهكذا  مل�سهد 

�سمراويت  النهاية.  حتى  دواليك 

روائي  ابنة  هي  متحررة.  جميلة  فتاة 

باري�س،  يف  يعي�س  ارتري  معار�س 

والدتها �ساعرة لبنانية. يدخل عمر مع 

وتكون  عاطفية  عالقة  يف  �سمراويت 

موطن  عن  وبحثه  جتواله  يف  رفيقته 

لتخربه  الرواية  نهاية  وتاأتي  اآبائه. 

وهي  زواجهما،  رف�ست  والدتها  باأن 

قرار  على  تعرت�س  اأن  ت�ستطيع  لن 

بداية  منذ  القلبية.  لعلتها  والدتها 

الذي  البطل  مع  نف�سك  جتد  الرواية، 

�سيئًا  يعرف  ل  لأّنه  حمايدًا  يقف 

مع  يقف  اأحمد  �سديقه  موطنه.  عن 

بينما  احلكومة،  حزب  وهو  ال�سعبّية 

يقف حممود معار�سًا لها، ويذهب هو 

اأّي  روؤى  اأن يجعل  دون  لإريرتيا من 

ليخترب  قراره  على  توؤثر  من �سديقيه 

الو�سع بنف�سه. يف اإريرتيا يلقى �سعيد 

اأحد الثوار القدامى الذي ُقطعت يده 

يف �سبيل حترير بالده وهو يدافع عن 

فتاة  �سمراويت  تقف  بينما  احلزب، 

اأحالمه يف ال�سّفة الأخرى املعار�سة.

ا�صتالب

مواطني  الرواية حال كثري من  ت�سبه 

�سظف  جعلهم  الذين  ال�سمراء  القاّرة 

اإل  يغادرونها  بالدهم  يف  العي�س 

والبحار  املحيطات  وراء  املنايف 

والنجوم البعيدة وهم يف اأ�سّد حالت 

القت�سادّي  النظاُم  ل  اإليها.  ال�ّسوق 

يف  الجتماعي  ول  ال�سيا�سي  ول 

اإليها،  الرجوع  على  يحفزهم  بالدهم 

على  الكبري  اأثره  له  الأمر  وهذا 

ت�سكيل اأبنائهم الذين مل يروا املوطن 

البلد  يعاملهم  ومل  لآبائهم   
ّ
الأ�سلي

فعا�س  كمواطنيه،  اإليه  وفدوا  الذي 

اإل  ل  م�ستلبني  عمر  مثل  الأبناء 

هوؤلء ول اإل اأولئك!



 مظّفر النّواب اشعر احلرية
د

َ
دود َحم

َ
و

ِحّن، ُبْويا، ِحّن
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كاتب عرايق.

د  َودود مَحَ

مظّفر النّواب اشعر احلرية

ر  ُتفجِّ التي  اجلّنة  لأّنها  �رشورٌة  َجَدلية.  �رشورٌة  احلريُة 

طاقات الإن�سان، وُتطلق لها العنان، ازدهارًا وتاأّلقًا. وتخلق 

هذه ال�رشورة تفاعاًل ع�سويًا بني الفرد واملجموع. فالفرد ل 

البيئة واخَللق والَنف�س الب�رشية  ي�سمو بعيدًا عن ت�ساّدات 

هذا  ويتاأّلق  ال�ِسعر.  ُيوَلد  الت�ساّدات  عامل  وِمن  نف�سها. 

ليخلَق  وبانتظام،  املنفى جدليًا  مع رحلة  تفاعَل  اإن  ال�سعر 

مع  يت�سامى  َبل  ين�سب.  ل  الإن�ساين  احل�سّ  من  ينبوعًا 

 
ّ
املُبدع/املنفي انتماء  وبتفاٍن،  د،  فيُج�سِّ وال�سنني  التجارب 

لالإن�سان، للتقّدم، للجمال.

»أنا َملُك الترحال
وتاُج التيجاِن على رأسي

حّبُة َقْمٍح.
َيطردني الحّكاُم

فأمضي ُمبتسمًا،
هذي أرٌض واحدٌة

لكّن الحكاَم كثيرون«

ك�سربِه  طويلٌة،  وال�سيا�سية  الأدبية  النواب  مظفر  م�سريُة 

بهموم  العالقة  وطيدة  وق�سيدته  اأف�سل.  لَغٍد  وتطّلعاتِه 

َت�سهر يف  و�سائكة كمو�سوعتها. حياتية.  معّقدٌة  الإن�سان، 

�سياِقها الرتاث، واملراأة، والع�سق، والأمل والياأ�س يف جمالّيٍة 

 و�سياغة لغوّية بارعة.
ّ
ومو�سيقّية عذبة وباأ�سلوب َبالغي

»إن َتوّحدَت بغّدارِة ليٍل لوُنها الُكحل
وغّرزَت بعشق األرض

ما ِمن َقَدٍر
إاّل بإذٍن ِمنَك يا حبيبي.

واحَترْس: ما ُكّل َغثٍّ َثَمٌر َغّث،
َقْد الذائُق َغث«

�سيمفونية  الألوان.  مت�ساّدة  فنيّة  لوحًة  الق�سيدة  تغدو 

�رشخات  تتخّللها  اآخر،  حينًا  ومتجاِن�سة  حينًا،  �سارخة 

الناي  بطلة  مينا،  يا  ك�رَشخة  و»الحتجاج«  »الت�ساّد« 

كّل  احلّق،  اأتكّلم  اأن  »يجب  تقول:  اإذ  ملوزارت،  ال�سحري 

�سياقها  يف  مظّفر  ف  وُيوظِّ ُجرمًا«.  ذلك  َيُكن  واإن  احلّق، 

مفردات من �سلب املحيط لالحتجاج على كّل �سيء بذيء.

»ليَس َلديَّ ِسوى استفسار
باسِم الشعِب الُملقى القبض عليه جميعًا:

كيَف َرضيُتْم أن َتمَتّد َيٌد
باسِم أياديكم وُتصاِفح

َمن َدَفَع الُسفوَدين بعينيِه الحالمتين؟«

احلريُة، لدى مظفر، تتطّور لت�سبَح حالَة ع�سق، ُيدافُع فيها 

العا�ِسُق عن ق�سايا النا�س لأّنه َتّواٌق لبلوغ احلرّية باأ�سمى 

اإّل ال�سمري، ي�سعى من خاللها  اآياتِها. حريٌة ل واِزَع لها 

الجتماعية  والتقاليد  البالية  العادات  على  عاِرمة  لثورٍة 

ال�ساذجة والروح الهّدامة. وُينا�سل لظهور كّل �سيء للعلن. 

انتظارها. وياأمل، ولكن  التي طاَل  ففيه َخال�سنا، وَيقظتنا 

يف َقَلق، اأن َيفهم ال�سمت العربي اخلانق و اأطفال �سورية 

ُيعانقون  َوَوَو  وليبيا  والبحرين  وفل�سطني  واليمن  والعراق 
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ال�سماء جياعًا وحريانني. ويظل حمتارًا ِمن اخلنوع العربي 

َيفهم  لأن  دائبًا  ال�سهيوين،  ــ  الأمريكي  املُ�سَتعِمر  بوجه 

العربي.  مرة يف جحيمنا  األف   
ّ
علي بن  احُل�سني  ُيقَتل  كيَف 

 كل �سيء، ل�سماِع �سوت العود الأزيل.
َ
ويبقى تّواقًا، رغم

»كاَن القرُن الرابع للهجرة فالحًا 
َيطلُق في أقصى الحنطِة نارًا

تلك شيوعيُة هذه األرض
وكان اهلل معي،

يمسُح عن قدميِه الطين«

ِحراب  ِمن  بالرغم  نتاأّمل،  اأن  َمنا  علَّ العا�ِسُق  مظفر 

رغم  الإلهي  احلب  بفيو�سات  وَن�سَكر  الديكتاتورية، 

اأْن  وعلَّمنا  العربية.  املجتمعات  على  املُ�َسيطرة  الظالمية 

َنع�َسق الإن�سان. وهذا ُيثري الفزع يف قلوب احلّكام.

»َثِمَل اهلل بنا، مّما َفهمنا أَدب الُشرب
وأنهينا القناني َحيَرًة في ُلغِزِه

ُسّمارُه ُكّنا، وكاَن األَرقا...«

ُغربة مظفر التي َبَداأت مع انتكا�سة الي�سار العراقي، اأ�سَفت 

طابعًا مُميزًا، يكاد يكون فريدًا، على �ِسعره الف�سيح والعامي. 

التي  الباطنية  تاأّمالته  ال�ساعر  لوجدان  ت�سوغ  واأ�سحت 

الربيع.  َنب�ُس  طيّاتها  يختِلُج  حنون،  بلهفٍة  املجاهل  ترتاد 

مفردات،  ولي�ست  فل�سفية،  مفاهيم  والنهر  والليل  فبغداد 

تدخل يف �سميِم ق�سائدِه، وَت�رشُخ حينًا ملا�ٍس، وم�ستقبٍل، 

اأقرب للطوباوية من الواقع. 

»لكِل َنديم ُيؤِرق والقلُب ملَّ َنديمه
كأّني ِعشٌق َتَذّوَق طعم الهزيمة«

ه باأمل الفراق عن العراق، وحزن املاأ�ساة التي  فالواقع ُم�سوَّ

املهجر.  �سباب  َق  حَلَ الذي  ال�سياع  واأ�سف  ب�سعبه،  نزلت 

د، وتزدهر 
ّ
ولكن يتاأّلق احلزن كالوردة ال�سوداء: َتتفّتح، وُتور

تتطّلب،  بالع�سق  املُفرطة  احلرية  هذه  لونها.  �َسواد  رغم 

 م�ساِوم. ياأبى احلوار 
َ
اأخالقيًا ر�سينًا، غري بال�رشورة، مبداأً 

مع اأولئَك الذين اغت�سبوا ال�سعب، و�رشقوا ب�سمة الطفل، 

موا ممار�سة احلب. اأُولئَك الذين اأجه�سوا منبع ال�سالم 
َّ
وحر

ال�سعب، وو�سعوا  ب�سعة، وهّجروا  ة 
ّ
واأ�ّس�سوا طائفي العادل 

ة.
ّ
خرياته ر�سيدًا يف بنوك الإمپريالي

»َمرَّ ريقي بحروب الجهل ِمن كّل الجهات
أفما َتمأل إبريقي بساتين الفرات

قلقًا أدعو شتات الطير يا أحباُب لّموا
الشمل فالقاتُل ال شيء سوى هذا الشتات«.

مطلع  العراقية  ة 
ّ
بالعامي ال�سعر  مع  مظفر  رحلة  بداأت 

خم�سينيات القرن الع�رشين يف زيارة له اإل ريف العمارة، 

جنوب �رشق العراق. خاللها اّطلع على الأبوذيات واألوان 

واأغَنْت  الوا�سعة،  مواهبه  َجت  اأجَّ متنّوعة  وغنائية  �سعرية 

ذائقتُه الفنية واملو�سيقية التي بداأت منذ نعومة اأظافره. اإذ 

ن�ساأ يف بيت ثقافة واأدب و�ِسعر ومو�سيقى و�سيا�سة مناه�سة 

ولزمته  والپيانو،  العود  يعزفان  والداه  كان  لال�ستعمار. 

اإل  وبالإ�سافة  وترحالِه.  ِه  حلِّ املو�سيقية يف  اجلملة  ُمّذاك 

ال�سعر بالف�سحى والعامية العراقية اجلنوبية، مظفر النواب 

ز. كتَب ابن بغداد، 
ّ
 وله �سوت مو�سيقي متمي

ّ
فّناٌن ت�سكيلي

املَديني بامتياز، بح�سا�سية ُمرَهفة باللهجة العراقية اجلنوبية، 

وَتوّلَدت عالقة ِع�سق بينه وبني الأهوار واأهلها، حتى اأ�سبح 

)قارب  امل�سحوف  نت�سّوره خارج عوامل  اأن  امل�ستحيل  من 

عانوا  الذين  الريف  وفقراء  وامل�سايف  البابليون(  اخرتعه 

ين من الإقطاع واأزلمه ورجال الدين املُرتزقة، من 
ّ
الأمر

ناحية، ومن َبط�س الدولة املركزية منذ تاأ�سي�سها، من ناحيٍة 

اأُخرى. توّطدت عالقته باجلنوب عندما �سارك يف الكفاح 

امل�سلَّح بقيادة خالد اأحمد زكي مع ي�سار احلزب ال�سيوعي 

العراقي يف ع�سيانه �سّد احلكومة اأواخر �ستينيات القرن 

املئات  وُقِتَل  امل�سّلح،  الكفاح  فرتة  ت 
َ
وانهار الع�رشين. 

اأحمد زكي،  الفّذ، خالد  الإن�سان  الثوار ومن �سمنهم  من 

وهرَب َمن جنا من بط�س حكومة بغداد. لكن عا�َس اجلنوب 

الأ�سيلة،  ولهجته  وحلِوِه،  ِه 
ِّ
مبر وتاريخه،  واأهله  العراقي 

َت�سُمر  وقد  ومبادئه.  ال�سعرية  وعبقرّيته  مظفر  َقلب  يف 

النواب  ِفكر مظفر  يبقى  لكن  دن، 
َ
الب الع�سالت وي�سعف 

ُمّتِقدا وكلماته مو�سيقى ُتْغنيها الأجيال.
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ِحّن، ُبْويا، ِحّن
خمتارات من شعر مظّفر النّواب

للريل و َحَمد

ت يف ١٩٥٨ يف »جملة املثقف«
َ
ُكِتبت عام ١٩٥٦ وُن�رِش

بني  النظري  منقطع  اإعجاباً  الق�سيدة  ولَقت  الي�سارية. 

املثقفني.  اأو�ساط  بني  متميزًا  واإ�ستح�ساناً  النا�س  عموم 

ت هذه الق�سيدة )اأحلان الراحل طالب الَقِرغويل 
َّ
وقد ُغني

وغناء جعفر ح�سن(.  تلحني   ِخ�رش وكذلك 
ّ

يا�س وغناء 

باإمتياز  عراقيًا  ن�سيدًا  اأ�سَحت  اأنها  نقول  ُنباِلغ حني  ول 

 
ّ
و�ِسني والدكتاتورية  القمع  رغم  الأجيال  تناقلته 

واملحا�س�سة  والإحتالل  الَعبثية  واحلروب  احل�سار 

ق�سة  على  ة 
ّ
مبني الق�سيدة  والنهب.  وال�رشقة  الطائفية 

عربة  �سابة يف  اإمراأة  اإلتقى  مظفرًا  اأن  ملخ�سها  واقعية، 

 
َ
الدرجة الثالثة من قطار الب�رشة - بغداد. و ملّا اإ�ستف�رش

اأم  قرية  الُقرى،  اأحدى  مرورهم  حني  بكائها  �سبب  عن 

 النور واأنتهت 
َ
ها التي مل تر

ِّ
�سامات، َحَكْت له ق�سة حب

حياة  ق�ساوة  ورغم  اأهلها.  بيت  من  ال�سابة  البنت  بَطرد 

الت�رشد يف جمتمع ذكوري، يف الن�سف الأول من القرن 

الع�رشين، مل يهتّز ِع�سقها حلبيبها الأول. الق�سيدة هي 

قراءة مظفر حلالة الِع�سق هذه.

َمّرينا بيكم َحَمد، وإحنا بقطار الليل
و اسمعنا دّق قهوة
و شّمينا ِريحة ِهيل

يا ريل
ِصيح بقهر

صيحة ِعشق، يا ريل
ُهوَدر هواهم، ِوَلك
َحدر السنابل قطى

يا بو ْمحابس َشذر، َيْلشاد خزامات
يا ريل َبلالَّ ابَغنج

ِمن تجزي بأم شامات
وال ْتمشي َمشية َهجر

قلبي
َبَعد ما مات.

وهوَدر َهواُهم ِوَلْك
َحدر السنابل قطى

ِجيزي المحطة
ْبحِزن
ْوونيْن

َيفراقين
ما َونسوَنه، إْبعِشقهم

عيْب تتَونسيْن.
يا ريل،

ْم ِحزن جيِّ
أهل الهوى، ْمجيمين

و هوَدر هواهم وَلك
َحدر السناِبل قطى

يا ريل
ْطلعْو َدَغش

والعِشق كذابي
ِدق بّيه كل الُعمر،

ما يطفه عْطابي
نتواَلف وّيا الدُرب،

و تراَبك ترابي
وهوَدر هواهم وَلك
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َحدر السنابل قطى

آنه أرْد ألوق ْلَحَمد ما لوقن لغيره
يكّفْلني َبرد الُصُبح،

وْتَلْجلج الَليرة.
يا ريل بأول زغرنا

َلعْبنا ُطفيّره
وهوَدر هواهم وَلك
حْدر السنابل قطى

 تو�سيح 

املفردات العراقية ف�صيحة، على العموم. ولكن لّلهجة 

َلفظ خمارج  تختلف يف  وطريقة  مو�صيقية  املناطقية 

احلروف. وهنا اأ�صا�صًا َيكمن تعّلق مظفر بلهجة اجلنوب 

واأ�صالة  مو�صيقية  ومرونة  تنوع  من  لها  ملا  العراقي 

اللغات واللهجات  بالتاأكيد،  لغوية للمفردات. ولكن، 

اأي�صًا  وتتاأثر  والثقايف،  اجلغرايف  اجلوار  مع  تتالحق 

اأنواع  ل�صتى  العراق  وتعر�ّس   - الغازية  بالثقافات 

الغزو منذ بداأ الب�رشية.

 الريل = القطار.

 حدر = حتت.

 القطى = طائر القطى.

 اخلزامات = حلقة تتجمل بها املراأة، منذ اأيام ال�سومريني، 

ابرز  اخلزامات  ت�سكل  الو�سم،  ومع  الأنف.  يف  ع  وُتو�سَ

و�سائل للتجميل يف ريف العراق.

 الفراقني = احللقات احلديدية التي تربط عربات القطار.

�سي�سداأ  القطار  اأن  هنا  يق�سد   = م حزن 
ّ
جي ريل  يا   

من احلزن.

َداأوا من كرثة احلزن والأمل.  واأهل الهوى جميمني = الع�ّساق �سَ

 يا ريل طلعو َدَغ�س = احلبيب اأ�سحى خدعة، فالَدَغ�س 

هو غري نقي او املخادع. 

لئقة  كانت  نها  احلبيبةا  تقول   = حلَمد  األوق  اأرد  اأنا   

لع�سق حبيبها َحَمد، ول تلوق لغريه.

الولد  القفز  لعبة   = ه 
ّ
ُطفري ولعبنا  طفولتنا،   = زغرنا   

وفوق ظهر الثاين.

مضايف هيل

ق�سة حتكي مقتل �سويحب، الفالح الثائر، عام ١٩٥٩ يف 

باأيدي   - الكحالء  نهر  وبالتحديد   - العراق  جنوب  ريف 

اليمني  ِقوى  مع  تدريجيًا،  قواه  ي�سرتجع  بداأ  الذي  الإقطاع 

ال�سيا�سي، ُبعيَد اإنطالقة ثورة ١٤ متوز/يوليو ١٩٥٨ اخلالدة.

َمْيَلْن
ال تًنقَطن ِكحْل

فوق الدم
َمْيَلْن،

َوردة الخزامى تنّقط َسّمْ
َجرح صويحب، ْبعطابه

ما ِيْلَتْم
ال تفَرْح ْبدمنا، َيْلقطاعي

صويحب ِمْن يموْت المنَجل ْيداعي

حاه
ُشَوَسع َجرَحك

ه الثار، ما يسدَّ
يا صويحب.
و َحق الَدْم،

ك حار َدمَّ
ِمن َبعَدك

مناجْل غيْظ إيصَدن نار

شيل بيارغ الدم، فوق يا الساعي
صويحب ِمن ميوت املنجل يداعي

َمْيَلن. ال تَغْيظنَّه
ِبكى صويحب

وبجفنه الندى،
نجم الكحل

غايب.
لو يشرّك إردود
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المِسج،
ونعاتْب

َعتب الندى، ْبروح الَبردي، َيالناعي
و مالمح عيون إنعَجة، للراعي

 َميَلن = من ماَل، مييل مبعنى اإبعدن )عن جثة �سويحب(.

 عطاّبه = ال�سداد، و قد يكون �سداد الراأ�س او اجلرح.

 حاه = طريقة يف التعبري عن املناداة و املناجاة.

 مناجل غيظ اإي�سَدن نار = يثاأرن ملقتل �سويحب.

 اإردود = مرات متكررة اأو اأخرى.

 اإنعجة = النعجة.

َعَودتني

الذي  وهبي،  اجلبار  عبد  والكاتب  ال�سحايف  رثية 
َ
م

اإنقالب  عقب  والتقدميني  ال�سيوعيني  اآلف  مع  ُقِتَل 

العراق، حيث  الدموي يف  ٨ �سباط/ فرباير ١٩٦٣ 

جاء الإنقالبيون »بقطار اأمريكي« على حد قول هلي 

�سالح ال�سعدي، قيادي اإنقالبي بارز يف حزب البعث 

يف  ح�سني  �سدام  العراقي  الديكتاتور  قتلُه   - اآنذاك 

الإنقالب  هذا  كان  املا�سي.  القرن  من  ال�سبعينيات 

اأبدًا من  يتعافى  اإذ مل  العراقي،  للي�سار  النهاية  بداية 

موجة القتل املنظمة.

َعودتني
أنتظر، و أرسْم على األيام

َموعد.
َعودتني

العيد يعني الناس،
ُووَياهم أعيِّد.

قلْتلي، ِمن يعتَّك َجرح
جرحين، يتالقى وَجعها

و َعودتني.

َعودتني الُسفن
ِمن تصَفح قبال الريح

ق شرْعها تْتَمزَّ
قلتلي: ما ُتبقى ُسفن،

و الناس إيعيروها، خَشب عادي
وإيغرقها َدمعها.

قلتلي يا َسّفان
ِمن ضلع السفينة ينكسر

كل ضلع ِمن عدنا، ضلعها
ِردْت أقول لك والِتهينا

و فاَرقتني.
ِردْت أقولك

َعودتني.

َعودتني،
أتُرك ببيتك بطاقة ِعيد وَموعد

و أكتب إببابك إذا ْمساِفر
كلمتين،

وِلقيتك سافرْت ِمن غير َرجعه
وَعودتني

زرازير البراري

ت عام ١٩٦٤
َ
ُكتب

ِحْن وآني أحْن
َمرخوص َبْس َكْت الدمع
َشرط الَدمع حده الِجفن

جفَنك، جِنح فّراشة غصن
وحجارة ِجفني، وما ُغَمض

َيلتمشي بّيا وّيا النَبض
روحي على روَحك تنسِحْن

ِحْن، بويه، ِحْن

عيوَنك زرازير البراري
بكل َمرحها، بكل َنشاط جناحها

ْبعالي الَسَحر
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و الروح ِمّني،
عوسَجة َبّر

ما وَصل ليها الندى
وال جاسها بقطرة المطر.

وصفولي َعّنك، يا لنباعي تفيض
وأتعنيت ليله، ويا الُقَمر.

وصفولي َعّنك، كل مساحة تفيض ِمنك عطر،
َيلِحسَنك َنَهر

تْنزل بصدري، وّيا النَفس
و بَدمي، َغصَبن، ِتنعجن

وأشهق، واّصعَدك للسما ْبحسرات
و بَعنَّة ِحزْن

ِحْن، بويه، ِحْن.

شفاَفك، وال اقولن َورْد
ابه، معقوده َعقْد عنَّ
ْتمتلي بقْد ما ِتْنمِرد

ال هي َدفو وال هي َبِرْد
آني ْبَوصفها راْح أجْن.

كل خواِطر بالقلب َسكناتْك تشَّ
ما لي ِعِرْف بيها قُبْل

َمبروم َبْرم الريزه،
يا َرّيان

و مخوَصر َخصر، َلْف اُلُعقل.
كل كلمة ِمنك

َنبَعة الريحان، بالداّلل
ما ِتحمل ِثقل.

وصفولي َعَنك، وردة القّداح
ريْش جناح،

زاهي بالسحر.
وصفولي َعنَّك

شال ِمنك غيظ،
بستان الَورد

و الَنرِجس الرايج ِسكر.
َحّني بفواريز وَلحن

حّنة حمامات السجن
َحنه لي

وحّنه إلك
و اللي يعجَبه َخِلي يحْن.

ِحْن، بويه، ِحْن

آنه ِمن أشوَفك
يمتلي الماضي الَجِدْب
زهرات ِبيض ِمن الِوفا

و روحي سواجي من الحنين،
ْتصير

وأتنبه وِكت بيها ِغفه
يا مَحَجل، إن َمّريْت بّيا ْردود

أِرْد ْردود، للعشرين
ِمن ُعْمر الِجَفا

و أنصْف ُعْمر منك
نَصفَته بالَهجر

و الهِجر ِمنك ما كَفا
حتى الَهجر يا روحي،

ِمنك ما كفا
و قلبي على َهجَرك قام يحْن

ِحْن، بويه، ِحْن
ِحْن.

و آني احْن
ه ونْمتِحْن وأنَحِبس َونَّ

َمجبور، أرخَصك َعْل الَدمع
ًشرط الَدمع ْيكوي الِجفْن

 َيلتم�سي بّيه ويي النب�س = يللي تخطو مع نب�سات قلبي.

 زرازير = جمع زرزور، ع�سفور جميل.

 ُعقل = جمع ِعقال، ال�ساعر ي�سف جمال ج�سم احلبيب 

ُيَلف  كما  مربوم  اأنه  اأي  الُعُقل  َلْف  خ�رش،  خمو�رَش  باأنه 

رباط الكوفية، الِعقال.

 الرايج = الذي يفوح عطرًا.
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لبراءة

 ١٩٦٣ فرباير  �سباط/   ٨ يف  البعث  اإنقالب  بعد  ُنظمْت 

الي�سار  �سد  والإبادة  والتعذيب  الإعتقالت  و�سل�سلة 

العراقي. اإذ جلاأت حكومة الإنقالب حينها ال اأخذ 'الرباءة'، 

يف جرائد حملية، من ال�سجناء ال�سيا�سيني املُعار�سني، فكان 

على ال�سجني اأن يترباأ من الإنتماء للحزب ال�سيوعي ويعلن 

ولءه حلكومة الإنقالب والنظام اجلديد ٌمقابل اإطالق �رشاحه 

واإعادته لعمله. َكَتَب مظفر ق�سيدة مب�سهدين، يت�سمن الأول 

تترباأ ِمن  اأختاً  ال�سمود، والثاين  اأبنها على  ُم�سّنة حَتث  اأُّمًا 

اأخيها الذي اأعَلَن برائته من احلزب ال�سيوعي ومن ق�سايا 

للحزب  اإنتمائِه  ب�سبب  �سجينًا  حينها  مظفر  كان  �سعبه. 

الإنقالب  حمكمة  اأ�سافت  ولكن  موؤبدًا،  وٌحكَم  ال�سيوعي 

ثالثة �سنوات على املوؤَبد ب�سبب هذه الق�سيدة!

اأُلم

َيا ْبني ضلَعك ِمن رچيته
لضلعي َجبَّرته وبنيته.

َيا ْبني ِخذني لَعرض َصدَرك 
وإحسْب الَشيب اللي ِمن ُعمَرك جنيته

َيا ْبني َطْش العمى ْبعيني
وجيَتك بعين القلب أْدبي َعلى الَدرب المشيته

شيَلة العالقة َيا بني.
كْر جفوني بلِعب ُعمَرك َعليهن تذَّ

سنة وچفوفك َوردتين على راسي
وِبيك أواعي كل َفَرْح ُعمري النِسيته

َيللي شوَفك يبَعث الماي الزالل
بعودي وأحيا وآنا ْميته.

أبَيض عيونك ِلَبن صدري
وسواد عيوَنك الليل اللي ِعنْد َمهَدك بكيته.

ه يناغي الَخَرْز بالكاروك َيا ْبني وإبَنك التوَّ
أقتله ال تخاْف اليتم، جّده.

اللي ما ِمش أبو عنده، الحزب أبوه، الحزب بيته.
قتله َيا ْبني إوليدي

ِمن تكَبر َعلى األيام،
تلقى حزام أبوك الماطواني وما طويته

تلقى ِمّنه إخطوط أضمهن
َحِدر ِضْلعي لَحْد َمموْت بعّز َعلى السّر الحويته.

يا ِعَمْد بيتي
وقَمر ليلي وربيع الشيب والعمر الجنيته

جيْت أهّزك يا ِعَمْد بيتي
َلكوْن الَدَهر َضعَضع َعُظْم ِمَنك للمذّلة للخيانة

ه وجفيَته. وساَومْت ُجرَحك َعلى الِخسَّ
َيا ْبني َخلَّ الَجرْح يْنطْف

َخلَّ يْرِعْف،
َخلَّ ينِزْف

َيا ْبني َجرْح اللي يرِفض شداده،
َعَلْم ثوار يَرفرف.

َيا ْبني إبن الكلب يرَضع ِمن َحليبي
وال إبْن يشمر لي ُخبزه من البراءة.

َيا ْبني ياكلني الَجَرْب َعظْم وَلَحْم
وتموْت عيني وال الدناءة.

َيا ْبني هاي أيام يَفرزْنها القحط
أيام ِمحَنه،

َيا بني ال ِتلثْم َشَرفنا
َيا ْبني َيا ُوِليدي

البراءة تَظْل مدى األيام َعفنه.
ِتدري َيا ْبني بكل براءة،

كل شهيد ِمن الَشَعب يْنعاد َدفنه؟
ْوَخْل إيَدك على َشيبي وإحِلْف بطاهر َحليبي

قطره قطرة،
ْوبَنَظر عيني العِميته

قلّلي: ما ينهار ُركني وإنِت ُأمي
و ذاك ِحْزبي

وِعّز أبوَي المالواني ْوما لويَته
قلّلي ما أَهِدْم حزب بِيدي بنيته.

عندما  ولدي  يا  مبعنى،   = رچيته  من  �سلعك  ْبني  َيه   

�سممتك ال �سدري.

 �سيلة العالقة = حمل الكي�س.

 الكاروك = فرا�س الطفل الهزاز.
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 احلزب = يق�سد احلزب ال�سيوعي العراقي.

 املاطواين = الذي مل يطويني.

 اإخطوط = ر�سائل.

.
ّ
 احلويته = الذي َحويتُه او كتمتُه، يق�سد ال�رش

 القحط = ال�سّحة او التق�سف.

 َعفنه = من الَعَفن.

 املالواين = الذي مل َيْلني.

ُأُخت

ُخوّيا، قابلْت السجْن َحْر وَبِرْد
ليلي ونهاري،

ِلْت َلجَلْك شتايم على َعرضي تَحمَّ
ْوإشَعلْت باليل ناري

تالي ِتهتكني بَخَلق ِوصَلْة َجريدة؟
ْت عيوَنْك َيا خوّيا قرَّ

بهاي جازيْت إنتظاري؟
بهاي أقاُبل ٍكل إخْت تنتظر ِمَنك،

ثاْر يا خوّيا لَعرضها؟
بهاي أقاُبل ُأمهاْت الناس وهمومي أُفْضها؟

كْنت أرضى ْتدوْس بعظامي،
وأقِلك ِحيْل ِرّضها

كْنت أرضى تذَبْح إبطني، جنيني
وال براءة عار متَبرقع تجيني.

ِوَلْك كوْن القاع تبَلعني
َشَخبّشر الناس؟
ْوالينشْد َشُقلّله؟

شلون عيني تجاِبس ُعيون المحلة؟
شلون أَوْصَفْك وإنَت ِكلَّك عار وِذّله؟

َبَعْد ما َلْك ِعرْف ويانه وُخُبز
ال ِتَصْل َيْمنه.

ْوهاْك إِخْذ عار الجريدة،
وِلْف َضميَرك والكرامة

وعار إسمنا.
ِمثْل ما تَبريْت ِمن َشعَبك

تَبريّنا ِمن إسَمْك.
يا َشَعْب، هذا التشوفه

موْش إبّنا.

د.
َ
 بَخلك = مبَجر

 كرت = قرة )العني(.

كع = ُمتربِقع.
َ

 اأكلك = اأقول لك؛ الكاع = الأر�س؛ مترب

 چنت = كنت.

 اإلين�سد = الذي ي�ساأل؛ �َسكّله = ماذا اأقول له.

خذني يا َبَحرّ

ِخذني يا َبَحْر
واْفِرْش َرحْمَتك ْوالسواِلف

و النهايات الزراقية الحزينة.
ِخذني ِخشبه

ْتَفِصَخْت ِذيك السفينه.
ِخذني ِخشبه

والبحارة ُلون الُزود ِكلُهم
ِخشبة الِسّكان هاي الِخشبة

عاَشْت ُعُمر َطّيب
و اشَتَهْت ِكل الَمخاِطْر.

ْن ِكَسرهه الريح عاِنَدْت َلمَّ
لكْن ما ِكَسرها

وصاَرْت تساِفر َوَحدها
ْباَل إتجاه.

ُنوَبه ياِخذها حنيْن
أيام األَول تتجه،

َوأشِعْل َعليهه شموْع
و تشوغ التجاِرب

و تطوي تالي ساِلفتي
و أرَجْع وأُحْط َخدي على َخَدْك

يا َبَحْر.
ِخشبه وَبَحْر.

ِخشبة َخالْص ْحَنيّنه
و كِلْش َحزينه.

ِخشبة، لكن حيْل أهَيْب 
ِمن السفينه.



َهف  زكي ناصيف: أنشودة الرَّ
�سمر حممد �سلمان 

من التقليد الموسيقّي
 اللبنايّن/الاشمّي إىل 

 أحلان »ناصيفّية« جديدة
اف يا�سني

ّ
هي
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صحافية وناقدة موسيقية.

سمر حممد سلمان

َهف زكي ناصيف: ُأنشودة الرَّ

من حمراب  اأدنو  باأّنني  �سعرت  عامله  من  اقرتبت  حني 

اأ�سابعي  اأطراف  على  امل�سي  يف  رغبة  متّلكتني  معبد. 

املكان وطمناأنينته.  يوؤذي هدوء  اأحدث �سوتًا  حتى ل 

�سكينة دافئة دفعتني اإل الت�سبه بهذا العابد لأبدو على 

اك لعّلي اأ�ستطيع النفاذ اإل اأغوار 
ّ

هيئة امل�سّلني اأو الن�س

روحه ال�سفيفة. ها اأنا اأبلغ العتبات، يلفحني ن�سيم يف 

نا�سيف  زكي  اإنه  رّقته.  اأخد�س  اأن  اأحاذر  وردة  َهف 
َ
ر

امللّحن الإن�سان الزاهد يف الأ�سواء، لطاملا ا�ستظّل يفء 

ل  الطريق.  جالء  اخلجل  �سعاع  من  وا�ستمّد  التواري 

اللبنانية،  املو�سيقى  جمد  يبتغي  بل  املجد  ي�سخ�سن 

النحو  هذ  على  للوطن.  اإعمارًا  اإعمارها  باأّن يف  يوؤمن 

ل اإل الكتمال  متاهى عمره مع عمرها من بداية الت�سكُّ

والثبات، مالمَح وهويًة و�ِسمات.

نحتفل  مئويته  يف  اإننا  قلنا  اإذا  احلقيقة  جنايف  ل   

اأ�سلوب  �ساحب  م 
ِّ
وُنكر اللبنانية  املو�سيقى  مبئوية 

من  لفت  جيل  بها  تاأّثر  لبنانية  ة 
ّ
تلحيني ومدر�سة 

امللّحنني واملطربني، يف مقدمتهم وديع ال�سايف، ترتكز 

على فكر تلحيني �سّكل اجتاهًا مو�سيقيًا طبع املو�سيقى 

اتخذ  نا�سيف م�رشوع مو�سيقي  بطابعه. زكي  اللبنانية 

يرتكز  الذي  للتحديث  ُمنطلقًا  ال�سعبي  املوروث  من 

ز 
ُّ
ة جلاأ اإليها للتمي

ّ
على الأ�سالة ولي�س على لعبة اأ�سلوبي

وح�سب، م�ستلهمًا من اأ�ساليب الغرب ما يالئم الذائقة 

مو�سيقية  توليفة  يف  الهوية،  على  يجور  ول  ة 
ّ
امل�رشقي

والجتماعية  ة 
ّ
الذاتي ناته 

ّ
مكو �سميم  من  �ساغها 

لغته  تفا�سيل  يف  الولوج  وقبل  ة. 
ّ
والوطني والثقافية 

ة، ل بد من و�سع الإطار العام لنتاجه ال�سخم 
ّ
املو�سيقي

الذي بدا يف جميع اأحواله اأن�سودة للرهف والإح�سا�س 

 مي�سح الكراهية والأحقاد 
ّ
امُللَهم الرقيق. بل�سم مو�سيقي

ة والأنانية. 
ّ
عن القلوب وي�سّفي النفو�س من اآفة الكراهي

اإّنه زكي نا�سيف العامل يف دّباغة اجللود وربيب األوانها 

التي �رشفت خياله اإل تالوين النغم ليخّط برِئف الوتر 

اأحلانًا للريف تعزفها املدن، حتاكي طبيعة القرى وت�ستقي 

التي  ووظيفتها  املو�سيقى  اأمثولة  مي 
َ
القي موروثها  من 

تهّذب النف�س وترتقي بالإن�سان.

ونوطة  ال�سليقة  حلن  كاأّنها  الرواء  عذبة  مو�سيقى   

ماء.  والأرواح كر�سفة  الآذان  تن�ساب يف  التي  الفطرة 

لي�ست مو�سيقى زكي نا�سيف من النوع الذي يده�سك 

لأول وهلة، اإنا بهدوء بعد تاأمل واإ�سغاء. اإّن مقولة ال�سهل 

املمتنع الدارجة حّد البتذال تكت�سب هنا قيمتها احلقيقية 

ومعناها الأكيد. يعوزك بع�س الوقت لتكت�سف اأّن هذه 

ة اخلاطفة حبلى بالحتمال ومفتوحة على 
ّ
اجلمل اللحني

ف�ساءات التاأويل، واأّنها كثريًا ما تتجاوز اأفق التوّقع اإذ 

اجلمايل  الدليل  والنزياح  ة 
ّ
اللحني بالتفاتاته  يفاجئنا 

الرواء  وهذا  الجتاه.  يف  خاطفًا  ًل 
ّ
حتو ي�سّكل  الذي 

اتها بذور 
ّ
املتوا�سل للخيال عرب مو�سيقى حتمل يف طي

ل من اأعمال ق�سرية و�سعت للغناء اإل مقطوعات 
ّ
التحو

فًا الآلت الغربية  ة تعزفها املو�سيقى الآلية موظِّ
ّ
مو�سيقي

اآلته الأثرية، بكل ثرائها لالرتقاء  يف مقّدمتها البيانو، 

اإ�سارات  تر�سل  ومناخات  اآفاق  اإل  التعبريّية  باللغة 

ة تف�سح يف املجال لألوان 
ّ
التخييل يف لوحات مو�سيقي

لكل  �ساحلة  �سيمفونية  وملقاربات  التوزيعي  الطيف 

ة المتالء 
ّ
زمان ومكان. لغة ناق�سة لكّنها حتمل اإمكاني

تتوارى  وظالل  ايحاءات  ة، 
ّ
حلني نظر  لفتة  الالمتناهي. 

يقله  مل  كثري  وكالم  الق�سرية  املو�سيقية  جملته  خلف 

بعد ُيب�رشِّ بالنور املنتظر. التلميح، والإ�سمار، والإيجاز 

ة املكّثفة 
ّ
ة ترتكز عليها لغته املو�سيقي

ّ
اذًا عنا�رش اأ�سا�سي

فة 
ّ
املت�سو عند  العبارة  �سيق  الأ�سلوب  ت�سبه يف  التي 

ة. ل اأعرف 
ّ
من حيث الإيجاز اللفظي والرحابة الدللي
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ال�سويف  البعد  ا�ستح�رشت هذا  ملاذا  الدّقة  على وجه 

حيث  من  به  ال�سلة  منقطعة  مو�سيقى  عن  للحديث 

اأيقونية  ملا حتمله مو�سيقاه من مالمح  رمبا  اخل�سائ�س، 

.
ّ
مثقلة بالرمز والدللة الروحية والنقاء القد�سي

اإيقاع الرباءة 

 
ّ
املو�سيقي هذا  اأثر  نقتفي  وكيف  نبداأ  اأين  من  نحار 

بت طفولة 
ّ
ثته املَحن ول غي

ّ
الغزير والربيء الذي ما لو

ة 
ّ
النوعي ميزته  هي  براءة  الأخري.  الرمق  حتى  رافقته 

وظل  ال�سن  اإّل يف  يكرب  مل  وكاإن�سان  ع 
ّ
متنو كملّحن 

الطبيعة  ي�سارك  للحقول.  وفائه  على  الأطفال  كما 

الوردة،  وي�ستنطق  ال�سجرة  ث  ُيحدِّ واأحالمه،  اأ�سواقه 

بقمحها.  جتود  اأن  ال�سنابل  وياأمر  الفرا�سات  يطارد 

ي�سحن الأمكنة باللغة، والأحالم، والأمنيات، ي�ستخرج 

طاقة املكان وخ�سائ�سه ال�سحرية والرمزية، الريح املاء 

والإيقاع.  املقام  ًا يف 
ّ
مو�سيقي ويوّظفها  الوديان  اجلبال 

زكي نا�سيف ل يحّن اإل الطفولة، بل يعي�سها بتمامها 

هو يف قلبها. طفولة مترجح ذائقتنا بال توّقف بني الهم�س 

وال�سهيل. بني طرفني ل نقي�سني، ويف احلالتني يذهب 

اإل اأق�سى احلّد.

ذراعيه  بني  ة 
ّ
اللحني اجلملة  يهدهد  نا�سيف  زكي   

دها 
ّ
يعم ليلعب.  »يه�ّسكه«  اأو  لينام  له  يحدو  كطفل 

ُموّقع  مهاٍد  على  الرفق  مبنتهى  قطرة  قطرة  احلنان  مباء 

عن�رش  اإّنه  �سمريها.  وفجر  املو�سيقى  طفولة  يحاكي 

ت�ستلهم  التي  ة 
ّ
املو�سيقي خواطره  يف  ريب  ل   

ّ
تكويني

ة 
ّ
يف الإيقاع معناه البكر بو�سفه ركيزة احلركة الكوني

ات والطبيعة والإن�سان، لكاأّن مو�سيقاه ل تّتخذ 
ّ
للمجر

فاإن  لذا  الإيقاع،  خالل  من  اإّل  ودللتها  تها 
ّ
ماهي

عالقتها به عالقة ع�سوّية م�سريّية، عالقة متاه وهوّية. 

التام.  التطابق  حّد  باإيقاعها  جمبولة  ة 
ّ
املو�سيقي جملته 

الكلمة نغمة والعبارة ال�سعرية �سديدة اللتحام باجلملة 

ة 
ّ
غالبي يكتب  اأن  رمبا  اآثر  لذا  هي.  هي  كاأنها  اللحنية 

على  معتمدًا  البدايات  تلت  التي  املرحلة  يف  اأعماله 

الأوزان الر�سيقة ال�سهلة مثل اخلبب، يف تكرار مّت�سق 

ل ُيعنى دائمًا مبطابقة اللحن للمعنى، بل التطابق عنده 

ترتديها  التي  املو�سيقى  ونب�س  الكلمات  نب�س  بني 

، يف جتاوز  كاأّنه ي�سوغ امليلودي لتخدم الإيقاع ابتداءً

ة بني 
ّ
وا�سح لثنائية ال�سكل وامل�سمون اإل عالقة جدلي

 خ�سائ�سه 
ّ
الإيقاع وامليلودي، ما جعل الإيقاع من اأهم

ة.
ّ
ات جتربته املو�سيقي

ّ
وخ�سو�سي

ة اأ�سا�سيًة 
ّ
�سمن هذا امللمح العاّم، تبدو الب�ساطة اآلي  

نتاجه  الطفولة يف  معنى  تعّزز  التي  التعبري  اآليات  من 

بحرًا  اأّننا نخو�س  توهمنا  ب�ساطة خادعة  لكّنها  ككل، 

ول  �سهلة  ية 
ّ
بُحر اأعماقه  يف  نغو�س  املوج،  �ساكن 

ي�ستوجب كثريًا من التاأّمل لإدراك كنهه وما كمن، فاإذا 

الظّن ظّن والتوّقع غري التوّقع. اأترانا ا�ستمعنا اإل زكي 

نا�سيف اأم تراءى لنا ذلك؟

لبنانه 

 )الأخوين رحباين، 
١
لي�س ينب اأع�ساء »ع�سبة اخلم�سة«

نا�سيف(  وزكي  �سعبان،  الغني  عبد  البا�سا،  توفيق 

ة 
ّ
مت�سابهات �سوى هذه الرغبة يف اإحداث نه�سة مو�سيقي

ز عن املدر�سة امل�رشّية ال�سائدة وحماولة اجرتاح 
ّ
والتمي

اختارت  الأر�س  لكّن  الأر�س.  هذه  حلن  من  النغم 

اخلما�سي  هذا  من  لواحد  نف�سها  وتَهَب  ذاتها  د  متهِّ اأن 

تعبريًا  اأكرثهم  بدا  فقد  نا�سيف،  زكي  هو  املتاأّلق 

اللبنانية  اجلغرافيا  ت�سبه  التي  مبو�سيقاه  طبيعتها  عن 

لبنان  والنتوء.  الب�سط  بني  ترتاوح  التي  وت�ساري�سها 

زكي نا�سيف هو بال�سبط هذه الطبيعة ال�ساحرة املثرية 

اأي�سًا  وهو  اآن،  يف  والواقعي  احلامل  الت�سكيلي  للخيال 

والوديان.  اجلبال  يف  �سداه  يرتّدد  الذي  العنفوان  ذاك 

ًا مطمئنًا لأغنامه 
ّ
اإذ يغّني حلنًا �سجي الراعي  هو �سوت 

ذاك  وهو  التالل،  فوق  وجميئها  رواحها  يف  بة 
ّ
الطي

ة يف  ال�سخب املدّوي املنبعث من وقع الأقدام املرتا�سّ

املواكب والأعرا�س الريفية، اأو يف الحتفالت ال�سعيدة 

نا�سيف  زكي  ي�سَع  مل  احلقول.  و�سخاء  املوا�سم  بخري 

ما جتّذر  للبنان، لأّن  ه 
ّ
بحب اللفظي  اإل العرتاف  كثريًا 

تاأكيد باجلهر، بل ظهر  اإل  يف قلبه من حب مل يحتج 

من خالل جتّلياته ولي�س بذاته.

رحباين  الأخوين  ولبنان  نا�سيف  زكي  لبنان  بني   

وائتالف.  اختالف  خيوط  من  ل 
َّ
واملتخي  

ّ
احلقيقي بني  ما 

النظرة  حيث  من  لكّنه  الأجمل،  لبنان  يحكي  كالهما 

زكي  عنه   
ِّ

ُيعرب ومتفائل  م�ستقر  ثابت  اأحدهما  لبنانان، 

قالل  قالل،  كنا  ولو  منلمو  بلدنا  يتجرح  )مهما  نا�سيف 

ولكن ما تعودنا نبكي ونندب عالأطالل(، والثاين يبدو 

معّلق القدر، ما ورائيًا، بعيد املنال والتحُقق لكاأّنه اأحيانًا 

بخطاب  رحباين  الأخوان  يرتجمه  اأيدينا.  بني  من   
ّ
يفر

اأنها  لو  كما  وانتماءهم،  هم 
ّ
حب با�ستمرار  يوؤكد  مبا�رش 

وجهًا  اليه  بالتحّدث  ال�سك  لدح�س  م�ستمرة  حماولة 

م�ساعرهم و�سورهم  وا�ستجالب  بال�سم  ومناداته  لوجه 

تاأ�س�ست ع�سبة   ١

اخلم�سة عام 

١٩٥٤ يف اإطار 

اإذاعة ال�رشق 

الأدنى التي اتخذت 

لها ا�ستوديوهات 

لالإنتاج يف بريوت 

وذلك على غرار 

الع�سبة الرو�سية 

-١٨٥٦(

١٨٧٠(. وكانت 

تهدف اإل تعزيز 

انطالقة النه�سة 

املو�سيقية اللبنانية 

املعا�رشة جامعًة بني 

خ�سو�سية موروث 

الغناء ال�سعبي 

املحلي واحلداثة 

املو�سيقية.
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كتبوها  التي  الأعمال  �سواء يف  والغيب،  الغيم  من عامل 

ك يا لبنان«، اأو يف 
ّ
»وطني يا جبل الغيم الأزرق«، »بحب

ن�سو�س حّلنوها لغريهم من ال�سعراء ك�سعيد عقل على 

( وغريها. 
٢
قت بالنجم اأ�سكنها �سبيل املثال )يل �سخرٌة ُعلِّ

 
٣
ال�سايع« الزمان  ذهب  »من  لوطن  اأ�سطوري  حب 

ة، اإّل 
ّ
يخ�سون عليه من الرحيل بعد ويالت احلرب الأهلي

اأّن روؤيتهم الأ�سطورّية تلك كانت حا�رشة قبل احلرب يف 

�س 
ّ
امللمح العام لنتاجهم املتاأّثر بفكر �سعيد عقل الذي اأ�س

ل�سورة لبنان امل�ستحيل.

ل  هنا  القريب  لبنان  هو  نا�سيف  زكي  لبنان  اإّن   

امل�سري.  على  املطمئّن  الواقعي  الب�سيط  لبنان  هناك، 

ه على عاّلته، ل يخاطبه مبا�رشة، ول ي�سّميه كثريًا 
ّ
يحب

ة على 
ّ
ة بعد احلرب الأهلي

ّ
اإّل يف منا�سبات خا�سة وطني

. يف الغالب يحاور 
٤
وجه اخل�سو�س )راجع يتعمر لبنان(

الرا�سخة  وتقاليده  عاداته  املادّية،  وطبيعته  تفا�سيله 

ويوؤّكد   ،
ّ
وجلي وا�سح  ب�سكل  زه 

ّ
ميي وما  املعنوّية،  مه 

َ
وقي

حدوثه وا�ستقراره يف الزمان واملكان. ل ير�سم له �سورًا 

ة اأ�سطورّية، ففي الذهاب اإل الأ�سطورة 
ّ
ة اأو ملحمي

ّ
خيالي

نوع من الهروب والغرتاب.

لقد قّدم زكي نا�سيف يف ن�سو�سه ومو�سيقاه املفهوم   

احلقيقي لالنتماء الوطني من خالل حر�سه الدائم على 

يكاد  اجلمعي  �سمرياملتكّلم  اإّن  اجلمعي.  ال�سمري  اإظهار 

اأعماله حتى يف الأغاين  ة 
ّ
لغالبي القا�سم امل�سرتك  يكون 

بلدنا.. جبالنا..(  الرومان�سية )حبابنا.. حبايبنا..  ة 
ّ
العاطفي

ة تخلو من 
ّ
اته العاطفي

ّ
وع�رشات الأمثلة. ل تكاد رومان�سي

خالبة  لطبيعة  الو�سف  مب�ساهد  املرتبط  اجلماعي   
ّ

احل�س

التواأمة بني  بوتقة �سعورّية واحدة. هذه   اجلميع يف 
ّ
ت�سم

ته بامتياز هي يف نتاجه 
ّ
امل�ساعر احلميمة والأمكنة خا�سي

عن�رشاأ�سا�س من عنا�رش اكتمال الإح�سا�س باحلّب واأخذ 

امل�ساعر اإل اأق�سى التحّقق. 

يتدّثر زكي نا�سيف دائمًا باحل�سود وتذوب الأنا يف   

هو  نظره  وجهة  من  فلبنان  لفت،  ب�سكل  اجلماعة  بحر 

اأ�سا�سًا  مرتبط  م�سريه  اأفراد،  ة ل جمموعة  مرتا�سّ كتلة 

وجود  ل  دونه  من  اأطيافه  بني  مقّد�س  وحدوّي  برباط 

اأنا اجلماعة  اإذًا من خالل  للبنان. هذا الرتا�ّس يخت�رشه 

لغة  تعتمد  التي  ن�سو�سه  جممل  يف  بجالء  احلا�رشة 

ة ب�سيطة ودافقة بالإح�سا�س ال�سادق.
ّ
تلقائي

يقا�سمهم  الب�سطاء،  مع  يعي�س  عادّي  مواطن  هو   

خبزهم واأحالمهم، يجل�س معهم على امل�ساطب، ل يف 

دة. يغّني معهم ولهم، ويتحّدث لغتهم 
ّ
بروج اأفكاره امل�سي

ة وبع�سها 
ّ
الريفي اإّن بع�س مفرداته �سديدة  ة، بل 

ّ
املحكي

لقمة  )كل   ،
٥
ت�سكيلة( �سعرها  )على  ال�سدى،  بعيد  بات 

.»ت�سكيلة«، 
٦
كماجه( خم�سني  بت�سوى  مرقوقة  خبزة 

ة مل تعد دارجة، لغة �سعرية 
ّ
»كماجة« وغريها األفاظ ريفي

ة توهمك اأحيانًا اأّن ما قّدمه حم�س ارجتال.
ّ
ومو�سيقي

لي�س يف نتاج زكي نا�سيف �سبهة اغرتاب نف�سي،   

بل اقرتاب حثيث من اأدّق التفا�سيل التي ت�سنع امل�سهد 

 لالنتماء والتعّلق الطبيعي بالأر�س )عاداتنا عليها 
ّ
الكّلي

. هذه الكلمات الداّلة 
٧
ربينا... يا رب ل تغرينا ول تن�سينا(

لي�ست �سعارًا ول غواية لغوية، هي خفقات قلب �سفيق 

وعالئق روح ومتّدد يف اجلذور، هي روؤية زكي نا�سيف 

 
ّ
املو�سيقي مل�رشوعه  اأ�س�ست  التي  ة 

ّ
املو�سيقي ال�سعرّية 

من  نها 
ّ
�سم مبا  الأهداف  والإن�سايّن  النطالقة  اللبناين 

عند  اللبننة  مفهوم  اإّن  والف�سيلة.  والوئام  احلب  معاين 

فوق  الوطن  ل 
ِّ
م حُتَ ة 

ّ
�سوفيني بروؤية  لي�س  نا�سيف  زكي 

لوحة  له  وتر�سم  ة 
ّ
واقعي غري  �سفات  من  يحتمل  ما 

جتريدّية، بل هو ُمنّزه عن التع�سب القومي الذي ي�سود 

اللبنانيني.  وال�سعراء  الفنانني  من  البع�س  وروؤية  فكر 

عد وطني حملي 
ُ
د مفهوم النت�ساب بب

ّ
زكي نا�سيف ج�س

نه 
ّ
�سم مبا  والمتداد،  والتاأثري  الروح  اإن�ساين  ال�سياغة، 

ة خالدة.
ّ
من قيم اأخالقي

 

ة بهيجة
ّ
رومان�صي

حني نتحّدث عن مو�سيقى ت�سدح مبديح احلياة والنبعاث 

والأمل، فاإّننا نتحّدث عن زكي نا�سيف ونحاذي �سطًا 

من �سطوط روحه اجلميلة، ونقرتب من لغته املو�سيقية 

نتحدث  الإن�ساين.  وال�سمو  واحليوية  بالنب�س  املفعمة 

ولو  الأمل  ي�سيخ  اأن  اأبى  الذي  الرومان�سي  هذا  عن 

للحظة، اأو يتوارى الفرح خلف اأحزان تثقل واقعًا يحياه 

 بال 
ّ
بتفا�سيله املُرة كما نحياه، لكّن روحه الوّثابة ت�رش

انقطاع على املقاومة والنهو�س من رماد. نزعة التفاوؤل 

اأمام  ت�سعنا  واملو�سيقي  ال�سعري  ه  ن�سّ يف  الكامنة 

ة امل�سهد. �رشوق �رشمدي ُيفرغ الليل 
ّ
مو�سيقى �سباحي

�ساعرّيته  من  الرغم  على  ليغدو  ال�سقيمة  رمزّيته  من 

يلقي  بنهار جديد ول  يب�رّش  احلياة،  حدثًا يكمل دورة 

)منخلي اخلايف من  الروح واجل�سد  القامتة على  بظالله 

.
٨
العتمة ي�سوي العتمة ويوعى(

مفهوم للحياة ل يعرف ال�سجر يرتجمه زكي نا�سيف   

مو�سيقيًا بهذا الوثب الإيقاعي املتوا�سل والعْدو بخطى 

من  تتعب  ل  حتى  فيها  تقع  ل  لكنها  العجلة،  تالم�س 

ق�سيدة لبنان، �سعر   ٢

�سعيد عقل، اأحلان 

الأخوين رحباين، 

غناء فريوز.

اأغنية وطني )يا   ٣

جبل الغيم الأزرق(، 

�سعر واأحلان 

الأخوين رحباين 

وغناء فريوز، من 

م�رشحية جبال 

ال�سوان التي قدمت 

يف مهرجانات 

بعلبك الدولية

عام ١٩٦٩.  

اأغنية »راجع يتعمر   ٤

لبنان«: نظم وحلن 

وغناء زكي نا�سيف. 

انت�رشت يف 

الن�سف الثاين من 

ثمانينيات القرن 

املا�سي لت�سبح 

اإحدى اأ�سهر 

الأغاين الوطنية يف 

لبنان على الإطالق.

اأغنية »فرا�سة   ٥

وزهرة«، نظم وحلن 

وغناء زكي نا�سيف.

اأغنية »هلي يا   ٦

�سنابل«، نظم وحلن 

زكي نا�سيف وغناء 

املجموعة. قدمت 

يف مهرجانات 

بعلبك الدولية عام 

١٩٥٩ ومهرجان 

»حكاية لبنان« 

لفرقة الأنوار

عام ١٩٦٠.  

الأغنية عينها يف   ٧

املالحظة ال�سابقة.

ح 
ّ
ن�سيد »مهما يتجر  ٨

بلدنا«، نظم وحلن 

وغناء زكي نا�سيف. 

من الألبوم الذي 

يحمل العنوان 

نف�سه من اإنتاج 

»�سوت ال�رشق«، 

وقد �سدر 

عام ١٩٩٧.  
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ة زكي نا�سيف هي من النوع 
ّ
موا�سلة امل�سري. اإّن رومان�سي

بيعرف  املا  بالقلب  مطرح  مالها  )واملحبة  دائما  البهيج 

.
٩
يفرح، واملا بيفرح قادر يجرح املحبة وقلب املوال(

ة حتى يف تلك التي 
ّ
ات حلني

ّ
لي�س يف اأعماله بكائي  

ي�سي  ممّا   
١٠

عينك( )رم�سة  والأمل  الهجر  عن  تتحدث 

الواقع  ل 
ّ
تقب على  الفائقة  القدرة  وهذه  داخلي.  ب�سالم 

بروح ل تقبل الهزمية وال�ست�سالم، فالأحزان كما يراها 

هي  بل  حمّتمًا  قدرًا  لي�ست  نا�سيف  زكي  رها 
ّ
وي�سو

دومًا عابرة. مفردة هي من مفردات احلياة توؤملنا لكّنها 

بالرق�س ل  املاأ�ساة  يحكي  لبناين  فالمنكو  تهزمنا.  ل 

الت�ساعدّية،  والآهات  الدائرّية  »الأوف«  هذه  بالبكاء. 

يف  الأثرية  الألفاظ  من  وغريها  يابا«  »هلي  الـ  هذه 

 
ّ
دة تاأبى اخل�سوع وت�رش

ّ
اأعماله هي �رشخات روح متمر

اأي�سًا  لعّلها  بل  وبعث،  انطالقة  اإل  الأمل  حتويل  على 

ز نربات �سوته 
ّ
ة على ملمح الإ�سفاق الذي ميي

ّ
ثورة اأدائي

واملفعم  احل�سا  اأعماق  من  اخلارج  اخلجول،  املتهّدج 

متنحه  ة 
ّ
مو�سيقي بحيوّية  نا�سيف  زكي  هه 

ِّ
ميو بالنهدات، 

باإرادة  ُبعدًا �ساماًل يحيل احلياة اإل معنى علوي ممتلئ 

م احلّق واخلري واجلمال. اأتوّقف عند اثنتني من 
َ
البذل وبقي

اته اجلميلة مل تاأخذا حّظهما من ال�سهرة التي 
ّ
رومان�سي

حظيت بها »يا عا�سقة الورد« و»نقيلي اأحلى زهرة«.

»غنيلي بالليل الهادي«

ة 
ّ
ة غني

ّ
يف ثالث دقائق ر�سم زكي نا�سيف �سورة نف�سي

املقامات  اأجمل  اأحد  من  الرقيقة�ساغها  بالأحا�سي�س 

ُبعد  من  نه 
ّ
تت�سم ملا  النف�س  يف  التاأثري  بالغة  ة 

ّ
العربي

درامي هو مقام الكورد، م�ستلهمًا روح الفالمنكو برّقة 

املرّجع  يف  الأغنية،  من  مو�سعني  يف  ومفاجئة  بالغة 

حتديدًا يف مّده الت�ساعدي لكلمة »مني« يف عبارة »مني 

يف الدنيا اأ�سعد مني وقبالتي مالك عم يغني«، ويف الآه 

اأثرًا  روحك  يف  ليرتك  الأغنية  بها  ختم  التي  امللتاعة 

التعبري عن حالة من  خاطفًا وعميقًا. هذه الآه �سديدة 

ة واحلزن 
ّ
ة امل�رش

ّ
الوجد ت�سعدك بقدر ما ت�سجيك، ثنائي

التي من دونها ل يكتمل قمراحلب. ي�ستوقفنا  اخلالدة 

هنا على م�ستوى الن�ّس ال�سعري هوّية ذاك املالك الذي 

يناجيه، اأهو احلبيب اأم تراه املو�سيقى ذاتها التي تفعل 

فعلها ال�سحري يف الكائنات وقد اأن�سنها زكي نا�سيف؟ 

ل نعرف بال�سبط.

ة والهدوء، �سار 
ّ
عمل ب�سيط بالغ العذوبة والن�سيابي  

 
ّ

اللحن يف ركابه م�سرتخيًا على اإيقاع الرومبا ببطء، يعرب

امل�ساعر  ب�سكينة  الليل  �سكينة  فيها  تختلط  حالة  عن 

ال اآلة الأكورديون، التي ظّللت العمل من 
ّ
الهادئة، حمم

ة ا�ستكمال امل�سكوت عنه يف 
ّ
البداية اإل النهاية، مهم

حوار رقيق بني الآيل والغنائي ملا يف نغماتها املت�سلة 

الب�رشي.  ال�سوت  يحاكي   
ّ
غنائي اأداء  على  قدرة  من 

الن�سف  املتقّطعة  بنرباته  يوؤّدي  البيانو  يرتك   
ّ
ثم ومن 

يليه  لزمة،  اإل  ل 
ّ
حتو الذي  الغنائي  املقطع  من  ل 

ّ
الأو

ب�سوته  هو  ليعود  منه،  الثاين  الن�سف  الأكورديون يف 

توليفة  يف  مني«  اأ�سعد  الدنيا  يف  »مني  مع  جديد  من 

ة مبتكرة تخرج هذه الأغنية عن �سكل القوالب 
ّ
مو�سيقي

املاألوفة يف حينه.

اأوًل،  اأمور:  ثالثة  اجلميلة  الأغنية  هذه  يف  الالفت   

اآلت،  الأورك�سرتا على ٣  واقت�سار  الوتريات  غياب 

يه »تخت غربي« 
ّ
ل�ست اأدري اإذا كان من حّقنا اأن ن�سم

خلق  ممّا  والدرامز،  والبيانو  الأكورديون  من  يتاأّلف 

مناخًا حميمًا يليق بهداأة البال والليل وامل�ساعر. الأمر 

الثاين اختياره لإيقاع الرومبا وتوظيفه باأ�سلوب بدا هنا 

من�سجمًا متامًا مع حالة الرهف التي ُتغّلف العمل ككل 

من خالل النقر اللنّي على الأقرا�س النحا�سية. اأخريًا، 

ة )الكورد( منا�سبة لوحدة احلالة 
ّ
جاءت الوحدة املقامي

ال�سعورّية التي رافقت هذه املناجاة املنّغمة.

اأغنية ق�سرية ترجع يف النف�س اأثرها الآ�رش، تغّلف   

امل�ساعر باأناقة ك�سال من الدانتيال، ل يطبق على روحك 

بل يرتكها تتنّف�س وتتاأّمل، فال تكون بعدها قادرًا على 

الرتجيع  هذا  الوقت.  من  ردحًا  غريها  اإل  ال�ستماع 

اته العذبة.
ّ
 ُيعّد من خ�سائ�س رومان�سي

ّ
 ال�سجي

ّ
التاأملي

»حبايبنا حوالينا«

ينتمي هذا العمل الأنيق اإل قالب الطقطوقة يف مذهب 

فيها  تغيب  نف�سه.  اللحن  من  كوبليه   ٢ اأو  ومقطعني 

عنها  م�ستعي�سًا  ة 
ّ
ال�رشقي التقليدّية  ة 

ّ
الإيقاعي الآلت 

الأغنية عينها يف   ٩

املالحظة ال�سابقة.

اأغنية »رم�سة   ١٠

عينك«، نظم

وحلن زكي نا�سيف  

وغناء وديع   

ال�سايف. قّدمت 

يف مهرجانات  

بعلبك الدولية  

عام ١٩٥٩.  

نتحدث عن هذا الرومانسي الذي أبى أن يشيخ األمل ولو 
للحظة، أو يتوارى الفرح خلف أحزان تثقل واقعًا يحياه بتفاصيله 

الُمرة كما نحياه، لكن روحه الوثابة تصر بال انقطاع على 
المقاومة والنهوض من رماد. نزعة التفاؤل الكامنة في نصه 
الشعري والموسيقي تضعنا أمام موسيقى صباحية المشهد.
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برّقة  لتعزف  ة 
ّ
الغربي الدرامز  اآلة  �سنوج  على  بالنقر 

ينا�سب  موّفق  اختيار  ال�رشعة.  ط 
ّ
متو�س الرومبا  اإيقاع 

كالدّف  ة 
ّ
ال�رشقي الإيقاع  فاآلت  الراقي،  الأغنية  مناخ 

احلالة  مع  تتوافق  ل  خّفة  الرومبا  اإيقاع  متنح  والطبلة 

ي�سري  التي  الطقطوقة،  هذه  يف  عنها   
ّ

املعرب ال�سعورية 

املذهب  الكورد يف  مقامي  بني  ة 
ّ
تبادلي ة 

ّ
ثنائي حلنها يف 

واحلجاز  ة، 
ّ
الأحب بوجود  الطمئنان  حالة  عن   

ّ
املعرب

ملقام  متّهد  ت�ساعدّية  لوازم  يتخّللها  الكوبليهات  يف 

م�سافاته  به  توحي  ملا  واحلنني  الرتحال  مقام  احلجاز، 

نا�سيف  زكي  اختاره  باملدى،  اإح�سا�س  من  ة 
ّ
ال�سوتي

العودة  التي تتحّدث عن  الكوبليهات   عن معاين 
ّ

ليعرب

من �سفر بعيد. عودة من املفرت�س اأن ت�ستدعي البهجة 

وبالتايل مقامًا رمبا اأكرث حيوّية من مقام احلجاز، غري اأّن 

امللّحن اختاره ليذهب اإل عمق املعنى الكامن يف فكرة 

الرتحال املحكوم، بال�سجن بال�رشورة لأّن يف كل عودة 

القلق  ي�سوبها  فرحة  اإذًا  هي  جديد.  لرحيل  احتماًل 

اإل  بالعودة  نا�سيف  زكي  يك�رشها  الفراق،  وهاج�س 

الأخرية  العبارة  وترجيع  الكوبليه  منت�سف  الكورد يف 

م يا ن�سيم علينا( يف حماولة 
ِّ

من املذهب الكوردي )ن�س

جلعل الإح�سا�س بالأمان م�ستقرًا.

روؤية خا�سة مبلّحن عالج مو�سوع الفراق والهجر يف   

كان  به  املو�سيقي  اإح�سا�سه  لكّن  رومان�سّياته،  من  الكثري 

دائم التاأرجح بني التعبري ال�سجي الهادئ والتعبري ال�ساخب 

ع الذي يحّول الأمل اإل فعل مقاومة. املتفائل املَُوقَّ

الفولكلور 

كغريه من اأع�ساء »ع�سبة اخلم�سة« ان�سغل زكي نا�سيف 

�سياغة  يف  الأغزر  لعّله  بل  عليه،  وا�ستغل  بالفولكلور 

لوحات وموؤّلفات خم�س�سة للدبكة والرق�سات ال�سعبية، 

تتخّطى يف معانيها خبطة القدم وحُلمة الأكتاف اإل عناق 

وحتيي  للحياة  تهّلل  وبطولة  حّب  �سمفونية  يف  الأرواح 

قيمة العمل وتب�رّش باخلري الوفري. بطولة مكتملة العنا�رش 

 عنها بهذا التنغيم املوّقع 
ّ

تتعانق فيها الروح واجل�سد عرب

بفي�س احليوّية وم�ساء العزمية، بطولة ترتقي كّلما تعّلقت 

ة حّدد 
ّ
بالغايات العظيمة. بني هم�س احلّب و�سهيل الوطني

الفولكلور م�سامني  النبيلة، وحّمل  اأهدافه  نا�سيف  زكي 

ة من اأحلان اإل اآفاق 
ّ
 يف الذاكرة ال�سعبي

ّ
تتجاوز ما ا�ستقر

اأ�سمل واأرحب كان ممتلئًا بالفولكلور الذي بدا يف اأعماله 

مبتكرًا وجديدًا مبا اأ�سفى عليه من خياله التلحيني ل من 

 
١١

رغبته يف التجريب والتطوير. يف »طلوا حبابنا طلوا«

لكّنه  اإيقاعيًا  الدلعونا  روح  ا�ستلهم  املثال،  �سبيل  على 

خالل  من  امليلودي  م�ستوى  على  مغايرًا  مقامًا  األب�سها 

ة تلك. 
ّ
النهوند البديع والرحب الذي �ساغ منه حتفته الفني

ة تفتح م�ساريع 
ّ
ويف اأعمال كثرية ذهب اإل مواطن حلني

اخليال على م�سار تغيريي اأ�سيل من ن�سيج الهوّية ومن 

ة، ومتنح مو�سيقاه مالمح خا�سة وفق 
ّ
البيئة الطبيعي روح 

 ذي خ�سائ�س حمّددة ترتك ب�سمة وا�سحة 
ّ
ن�سق تلحيني

ل تخطئها الأذن.

نادرة  و�سورًا  التفاتات  يت�سّمن  املو�سيقي  ه  ن�سّ اإّن   

اأمام ن�ّس غزيّل  اأغنية »رم�سة عينك«. نحن هنا  كما يف 

 عنه باإيقاع فولكلوري ل باأ�سلوب �ساعرّي، من مقام 
ّ

عرب

البلدي  ال�سيكا  اإل  �سل�س  حتّول  مع  الطروب  البياتي 

لي�س  اآخر  ُبعدًا  الغزل والهجر  الكوبليه مانحًا معاين  يف 

حتى  القروي  العا�سق  فهذا  وحزينًا.  حاملًا  بال�رشورة 

النخاع ل ميلك ترف ال�ستغراق يف النجوى والنغما�س 

اإل  حني  كل  يف  الأر�س  تدعوه  فيما  وحده  اخليال  يف 

لفتة  هي  كم  الثمر.  اأهازيج  لها  ليغّني  تربتها  اأ�سواق 

هذه التوليفة العاطفية بني الغرام والأر�س امل�سيطرة على 

اأن نتحّدث عما  جممل نتاجه، اإل احلّد الذي ي�سمح لنا 

�ِسمته  بالفعل  هي  احلب«.  »فولكلور  ن�سّميه  اأن  ميكننا 

املثال  �سبيل  على  تناولنا  اإذا  مو�سيقاه.  و�َسمت  ة  اخلا�سّ

اأغنية »طّلوا حبابنا« جنده قد �ساغ بناءها املو�سيقي من 

بالغ  نهوندي  مرّبع  �سكل  على  غري  ل  ة 
ّ
حلني جمل  اأربع 

ة يف قالب فولكلوري 
ّ
اجلمال والذوق. هي اأغنية رومان�سي

ة، همروجة 
ّ
ة مو�سيقي

ّ
حتكي عن عودة الأحباب يف احتفالي

الفرح  وترية  ترفع  التي  احليوّية  بالطاقة  مفعمة  ة 
ّ
حلني

ة يف الإن�سان والطبيعة، تخفي رمبا ما ي�سطخب 
ّ
والإيجابي

ة ل يريد اأن يبوح بها  يف نف�س ال�ساعر من م�ساعر خا�سّ

فعّممها، من خجل اأو من رغبة يف اإقامة احتفال جماعي 

اإحالل  اإل  فعمد  الرتحيب،  القرى يف  اأهل  على طريقة 

يف  �سائع  وهو  املفرد  �سيغة  حمل  )حبابنا(  اجلمع  �سيغة 

ن�سو�س زكي نا�سيف، واكبه امللّحن ب�سكل موقع متهّلل 

نظم م�سطفى   ١١

حممود وحلن زكي 

نا�سيف وغناء 

املجموعة. قدمت 

يف مهرجانات 

بعلبك الدولية عام 

١٩٥٧، كما غّناها 

وديع ال�سايف

يف مهرجانات  

بعلبك الدولية  

عام ١٩٥٩.  

نحن هنا أمام نصّ غزليّ عبر عنه بإيقاع فولكلوري ال بأسلوب 
شاعريّ، من مقام البياتي الطروب مع تحـــــــــــــــــــــــــــــوّل
سلس إلى السيكا البلدي في الكوبليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
مانحًا معاني الغزل والهجر ُبعدًا آخر ليس بالضرورة حالمًا وحزينًا.
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يف امل�ستوى املو�سيقي من خالل ا�ستلهام فولكلور الدبكة 

ة يف الأ�سا�س.
ّ
التي هي رق�سة جماعي

»ِهّلي يا �صنابل« 

حلنيتني  جملتني  من  مكّونة  ة 
ّ
ت�سكيلي ة 

ّ
مو�سيقي لوحة 

الرجال  اأ�سوات  بني  ر 
ّ
متكر بتناوب  الكورال  يوؤّديهما 

ا�س ملقام العجم يف لزمة الدخول 
ّ

والن�ساء يف تناول ح�س

التي  املقاطع  يف  الكورد  مقام  اإل  ال�سل�س  النتقال   
ّ
ثم

يوؤديها الكورال.

ة 
ّ
ة واجلمالي

ّ
ل يخرج التكرار هنا عن وظيفته الدللي  

انفعاليًا يف  اأثرًا  ة ترتك 
ّ
ة لغوّية ومو�سيقي

ّ
اأ�سلوبي كظاهرة 

نف�س املتلّقي تعني على تاأكيد املعنى وتركيز الإح�سا�س. 

ة لهذا 
ّ
وقد وّظفه زكي نا�سيف بطريقة تربز القيمة الإيقاعي

للعمل  احليوّية  ات 
ّ
للفعالي ة 

ّ
مو�سيقي التكرار، يف حماكاة 

املوا�سم  وتعاقب  احلقول  يف  للعاملني  اجل�سدّية  واحلركة 

ر بال انقطاع. وقد 
ّ
وجني ح�سادها وفق نظام ثابت يتكر

 عنه مو�سيقيًا بثبات مماثل من خالل الإعادة الرتيبة 
ّ

عرب

العمل  هذا  منها  �ساغ  التي  ة 
ّ
اللحني للجِمل  املمّلة  غري 

ة كاآلة رئي�سية ملا يتيحه 
ّ
اجلميل، موّظفًا اآلة الدّف الإيقاعي

الذي  والحتفال  بالتهّلل  اإح�سا�س  من  �سنوجها  رنني 

ة موّحدة ب�سيطة 
ّ
حتّدث عنه الن�ّس ال�سعري يف بنية اإيقاعي

اأ�سا�سًا على  اأو الزار الذي يقوم  اإيقاع الأيوب  اعتمدت 

التكرار املنتظم لنقراته )وزنها اثنان على اأربعة(، ويخلق 

بينها وبني الطق�س  الهند�سي واملعنوي  التوازن  نوعًا من 

بعد  اإل  رمبا  ة 
ّ
خفي اإ�سارة  للعمل، يف  امل�ساحب  احلركي 

ة ما، كما يف حلقات 
ّ
 يك�سف عن قد�سي

ّ
روحاين ل مرئي

الذكر، ي�سبغها زكي نا�سيف على قيمة الكّد والكفاح.

فريوز

من  عام  ب�سكل  نتاجه  عن  اأحتّدث  اأن  �سبق  ما  اآثرت يف 

ل  واملطربات  املطربني  لآحاد  قّدمه  ما  عند  التوّقف  دون 

لأّي  اإ�سافة  معها  التعامل  يعّد  التي  ال�سيدة فريوز  �سيما 

ملّحن، ل �سك يف ذلك، اإميانًا مّني باأّن الإن�ساف يقت�سي 

الكبار  الزمالء  من  �سواها  دون  فريوز  تخ�سي�س  عدم 

الذين قّدموا لالأغنية اللبنانية الكثري واأ�سافوا اإل الرتاث 

اخلا�سة  مالحمه  ت�سكيل  على  اأعانه  ما  اللبناين   
ّ
الغنائي

زة، �سواء َمن �سبقها اأو َمن جايلها. ولعتقادي كذلك 
ّ
املتمي

مهّمًا  فنيًا  اخرتاقًا  ُيحدث  اأن  ا�ستطاع  الذي  الوحيد  اأّن 

الأخوان  بناه  الذي  واجلميل  العايل  املو�سيقي  ال�سور  يف 

رحباين حول فريوز كان امللحن الكبري فيلمون وهبي.

يف  العمق  اإل  النافذة  مته  ب�سْ فيلمون  و�سع  لقد   

الأر�س،  اإل  النجوم  من  يجذبها  اأن  وا�ستطاع  تراثها 

فغدا  تطويع  اأجمل  ال�رشقية  للمقامات  �سوتها  ع 
ّ
وطو

مقام البياتي، الذي �ساغ منه العديد من اأحلانه لها، بالغ 

من  التطريبي  ُبعده  على  اأ�سفته  مبا  �سوتها  يف  اجلمال 

مر�سال  »يا  رائعته  ُمنذ  وعذوبة،  ورهافة  تعبريي  جمال 

مرورًا  فنيًا،  حدثًا  اأوانها  يف  اعتربت  التي  املرا�سيل« 

بـ»ليلية برتجع يا ليل«، و»اإ�سوارة العرو�س«، و»طلعلي 

البكي«، و»جايبلي �سالم«، و»طريي يا طيارة«، و�سوًل 

لزمالئه  يحلو  كما  البياتي«،  »ملك  قّدم  »البواب«.  اإل 

اأن ي�سّموه، اإ�سافة مهّمة رفيعة امل�ستوى ا�ستطاع بها اأن 

ة 
ّ
�رشقي ب 

َ
ُعر من  الوقع   

ّ
غربي �سوتها  يختزنه  ما  يربز 

لتكتمل  اإليها  حتتاج  كانت  عة 
ّ
متنو ة 

ّ
اأدائي قدرات  ومن 

بحرفة  جميعًا  لها  ت�سّدت  التي  ة 
ّ
الغنائي الألوان  دائرة 

ومتّكن وجمال. وقد بدا لفتًا جدًا اأّن مو�سيقار الأجيال 

 بفريوز »مثلما الن�سمة من بردى« 
ّ
حممد عبد الوهاب مر

ناعمًا داعب �سوتها مداعبة رقيقة كمن يخ�سى  مرورًا 

على نرباته ال�سّفافة من اأداء اأكرث ثقاًل، فحافظت اأحلانه 

 العاّم ملو�سيقى الأخوين رحباين وحاذرت اأن 
ّ
على اجلو

 نطية الأداء الفريوزي.
ّ

مت�س

اأّما يف ما يخ�ّس زكي نا�سيف، فاأعتقد اأّنه بدا متهيبًا   

بع�س ال�سيء يف جممل ما حّلنه لفريوز على الرغم من 

 جلربان خليل جربان التي ُتعّد 
١٢

ة »يا بني اأمي«
ّ
ز غنائي

ّ
متي

خاللها  من  قّدم  نتاجه،  يف  فريدة  ورمبا  ة  خا�سّ حمّطة 

من  ت�سّمنه  ملا  اجلرباين  بالن�ّس  يليق  كال�سيكيًا  عماًل 

وموؤّثر،   
ّ

معرب اأورك�سرتايل  جهد  ومن  امليلودي،  جالل 

لكّنه ب�سكل اإجمايل مل يخرج كثريًا، من وجهة نظري 

ومل  الرحباين،  لربريتوارها  العام  امللمح  عن  ة،  اخلا�سّ

غرار  على  نتاجها  يف  ة 
ّ
نوعي نقلة  اإحداث  من  يتمّكن 

فيلمون وهبي.

 

ع�رش من املو�صيقى

ة مرتامية 
ّ
زكي نا�سيف ع�رش من املو�سيقى وم�ساحة حلني

الأطراف والأطياف، جتعل البحث يف تالوينها ُيق�رشِّ ل 

من  لالقرتاب  حماولة  اإّل  هي  اإْن  املرام،  بلوغ  عن  ريب 

جانب  ول�ستك�ساف  مئوّيته،  منا�سبة  يف  الفني  عامله 

مده�س  ب�سكل  جتمع  التي  ة 
ّ
املو�سيقي لغته  جوانب  من 

تتماهى  املو�سيقي،  وال�ست�رشاف  والتعقيد  الب�ساطة  بني 

ته 
ّ
ة مع �سخ�سي

ّ
فيها اإل حد بعيد مالمح �سخ�سيته الفني

ة الزاخرة بقيم اخلري والب�ساطة والرهف.
ّ
الإن�ساني

مغناة »يا بني اأمي«:   ١٢

قدمت مبنا�سبة 

ذكرى خم�سني �سنة 

على رحيل جربان 

خليل جربان 

 )١٨٨٣- ١٩٣١(

و�سدرت �سمن 

ا�سطوانة »فريوز 

تغني زكي نا�سيف« 

من انتاج �سوت 

ال�رشق، ١٩٩٤.
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هّياف ياسني

كادميّي المدير األ
لكلّية الموسيقى
وعلم الموسيقى
 يف اجلامعة األنطونّية 
وكلّية الرّتبية،
موسيقّي، ملّحن
وعازف ومغّن،
صاحب 6 إصدارات 
موسيقّية. مدير 
ومؤّسس فرقة
الرتاث الموسيقّي
العريّب المخّتصة 
بالّتقاليد الموسيقّية 
المرشقّية العربّية، 
خمرتع آلة الّسنطور 
الرّتبوّي ومطّور
آلة السنطور
المرشيّق العريّب.

من التقليد الموسيقّي اللبنايّن/الاشمّي
إىل أحلان »ناصيفّية« جديدة

من  لكّل  الأول،  الوهلة  ومنذ  بو�سوح  ترتاءى  قد 

احل 
ّ
الر اللبنايّن الكبري   

ّ
اأعمال املو�سيقي يحاول متابعة 

»َمْنَجَمي«  اأّن لالأخري  نا�سيف )١٩١٦ــ ٢٠٠٤(،  زكي 

تالحينه  ل�سياغة  الطريَق  منهما  ي�ستقي  كان  مو�سيقى 

اأ�سيل خا�ّس بتلك التقاليد  اجلديدة. فالأّول، هو منجم 

ة الأ�سيلة وعلى راأ�سها مبا�رشة 
ّ
ة العربي

ّ
ة امل�رشقي

ّ
املو�سيقي

، اأي ما يعرف 
ّ
 اللبنايّن/ال�سامي

ّ
 ال�سعبي

ّ
التقليد املو�سيقي

 
ّ
، وهو تقليد مو�سيقي

ّ
 اللبنايّن/ال�سامي

ّ
بالرّتاث املو�سيقي

ة 
ّ
طبيعي ة 

ّ
اجتماعي جوانب  من  نا�سيف  به 

ّ
ت�رش قد  كان 

عا�رشها يف زمانه منذ نعومة اأظافره. اأّما الثاين، فهو منجم 

»دخيل« حينها، كان ناجمًا عن التثاقف مع املو�سيقات 

 الفّني 
ّ
 الأوروبي

ّ
التقليد املو�سيقي ة وعلى راأ�سها 

ّ
العاملي

ة وذلك ب�سبب 
ّ
ة الأوروبي

ّ
املعروف باملو�سيقى الكال�سيكي

احَلربني  نتائج  اأر�ستها  نة 
ّ
معي ة 

ّ
وثقافي ة 

ّ
اجتماعي ظروف 

تني الأول والثانية على املنطقة.
ّ
العاملي

 عن النقطة 
ّ
ومبا اأّنه يف العتقاد اأّن احلديث املو�سيقي  

عني 
ّ
الثانية قد يكون ماألوفًا بع�س ال�ّسيء عند اأغلب املتتب

ة النقطة 
ّ
ة، لذا جتدر الإ�سارة اإل اأهمي

ّ
للم�سرية النا�سيفي

ماتها 
ّ
ومقو فل�سفِتها  واإظهار  عليها  والإ�ساءة  الأول 

�سياغة  اإل  الآيلة  تلك  ة، 
ّ
واملنهجي ة 

ّ
املو�سيقي ة 

ّ
العلمي

اإّنا  و»متجّددة«  »جديدة«  اأحلان  ب�سناعة  ت�سمح  ة 
ّ
اآلي

البعيد   ،
ّ
واحلي ك 

ّ
املتحر ومبفهومه  »التقليد«،  غرار  على 

ة. ما �سمح لنا اأن نرى 
ّ
ة واملتحفي

ّ
كّل البعد عن ال�سنمي

نف�سه  الوقت  ة جديدة، ولكن يف 
ّ
نا�سيفي اأحلانًا  ون�سمع 

بقيت اأحلانًا ميكن اعتبارها امتدادًا لذلك الن�سق التقليدّي 

 الأ�سيل.
ّ
 العربي

ّ
 امل�رشقي

ّ
املو�سيقي

اأحلان متجّددة من عمق التقليد

النوع  بني  اللحني،  ما 
ّ
�سي ل  الرتابط،  ة 

ّ
كيفي ولإظهار 

ة( الوليدة حديثًا، 
ّ
ة )الذكي

ّ
الأّول من املو�سيقى النا�سيفي

ة 
ّ
ة امل�رشقي

ّ
وبني اأحلاٍن عريقٍة معروفٍة يف التقاليد املو�سيقي

نة واحدة فقط، 
ّ
قنا اإل درا�سة عي

ّ
ة املختلفة، تطر

ّ
العربي

كنموذج مثال خمتار، وهي عبارة عن مقتطف من حلن 

جار  ِبـ»يا  املعروفة  احل 
ّ
الر للمبدع  ال�سهرية  الأغنية 

على  ال�سيغة  هذه  حمّللني  ال�سيكاه،  مقام  من  الر�سا« 

اأر�سى  التي  ة 
ّ
املنهجي تلك  ة«، 

ّ
املقامي »ال�سيمياء  قاعدة 

نداء  الربوفي�سور  اللبنايّن   
ّ
املو�سيقي الباحث  قواعدها 

ُبناها  ة يف 
ّ
اخللفي ة 

ّ
اللحني امل�ستويات  لإظهار  مراد،  اأبو 

 
ّ
مٍّ يف الرتاث املو�سيقي

العميقة، فرنى انبثاقها من اأحلاٍن اأُ

 اللبنايّن/ال�سامي.
ّ
ال�سعبي

التدوين

ن�ستعر�س اأدناه التدوين اخلا�ّس ِبـ»لزمة« الأغنية

التحليل

ة 
ّ
اللحني ال�سيغة  اأّن  ة، 

ّ
املقامي ال�سيمياء  ة 

ّ
منهجي َتعترب 

م�ستويات  يف  متقّدمة  ة 
ّ
اأمامي �سيغة  هي  اأعاله  املدّونة 

ميكن  اأّنه  اإل  عينه  الوقت  وت�سري يف  العائمة،  ال�سطح 

ة ما يوؤول 
ّ
البحث عن جذور اأعمق لهذه ال�سيغة اللحني

ة اأعمق. ولهذه الغاية تبحث هذه 
ّ
بنا اإل م�ستويات خلفي

متغا�سية  اجلذرّية  النغمات  تلك  عن  ة 
ّ
املقامي ال�سيمياء 

ز 
ّ
احلي العتبار  بعني  اآخذة  ثانوّية،  اأخرى  نغمات  عن 

هذا  عن  وبعيدًا  عليه.  اللحن  توقيع  ة 
ّ
وكيفي  

ّ
الإيقاعي

اإليها  امل�سار  النغمات  اعتبار  ميكن   
ّ
العلمي التف�سيل 
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ّ
حلني م�ستوى  يف  ة 

ّ
الأ�سا�سي النغمات  تلك  هي  بدوائر 

اأعمق كما اأدناه:

كتابة  مع  لها،  ب�سيطة  تدوين  اقرتاح طريقة  وميكن   

 التي تنتمي اإليها هذه النغمة اجلذرّية، 
١
رمز يظهر النواة

نة من 
ّ
ة »اأ« املكو

ّ
ة الزلزلي

ّ
فاإّما اأن تكون يف النواة الأ�سا�سي

�سيكاه)مي  ــ  )را�ست)دو(   
٢
طتني

ّ
متو�س ثالثتني  ت�سل�سل 

ن�سف بيمول( ــ نوى)�سول(( واملتمحورة حول قرار هذا 

يكاه«، اأو من نواة اأخرى ثانوّية �سغرية »ب« 
ّ

املقام »ال�س

جهاركاه)فا((  ــ  )دوكاه)ري(  من  نة 
ّ
واملكو معها  تتواتر 

كما يلي:

هنا ميكننا ا�ست�سفاف العالقة التي حتكم فيما بني هذه   

ة لهذه اجلملة 
ّ
الثوّي اأعاله لترتاءى لنا ال�سورة التحليلي

 + )اأ،اأ(   + )اأ،اأ( + )ب،ب( + )ب،ب(  الآتي:  ة كما 
ّ
اللحني

)اأ،ب( + )اأ،ب( + )ب،ب( + )اأ،اأ(

فالثوّي اإن كان مت�سابهًا فهو جملة امتدادّية )اأ،اأ( اأو   

)ب،ب(، واإن كان الثوّي خمتلفًا فلديه تف�سريان للجملة 

واإّما مقفلة يف  )اأ،ب(  معّلقة يف حالة  اإّما  ة فهي 
ّ
اللحني

احلالة املعاك�سة )ب،اأ(.

ة، 
ّ
اللحني اجلملة  عمق  يف  اأكرث  يف  الغو�س  وميكن   

اجلذرّية  النغمة  على  املحافظة   
ّ
فتتم املعادلة،  لختزال 

الأول فقط دون ثانيتها لت�سبح الروؤية كما الآتي:

 + )ب،اأ(   + )اأ،ب(  الآتي:  كما  الثوّي  معادلة  لتكون   

)اأ،اأ( + )ب،اأ(

التطابق

 من �سيغة اللحن 
ّ
وهنا يف هذا امل�ستوى العميق واخللفي

»الأّم«  الأحلان  من  الكثري  جند  اأن  ميكننا  ة، 
ّ
الأ�سا�سي

 الّلبنايّن والتي تتوافق متامًا 
ّ
املعروفة يف الرتاث ال�سعبي

ل اإليها  خطوطها النووّية مع هذه املعادلة التي مّت التو�سّ

يف  املعروف  احلدا  حلن  املثال  �سبيل  على  ناأخذ  اأعاله. 

املقام عينه.

وبتحليل �رشيع له ن�سل اإل النتيجة التالية املطابقة   

الدورتني  اأّن  ولو  الر�سا  جار  يا  من  الأول  للجملة 

:
٣
تني خمتلفتان

ّ
الإيقاعي

وها هي معادلة الّثوّي: )اأ،ب( + )ب،اأ( املتطابقة.  

ارة« 
ّ
كما ميكننا اأخذ مثل ثاٍن معروف وهو حلن »الهو  

»يا  من  الأول  اجلملة  مع  الثوّية  معادلته  تتطابق  الذي 

�سا«:
ّ
جار الر

اأهزوجة  ة الثانية من 
ّ
ومثاٍل ثالث هو اجلملة اللحني  

م« التي تتطابق متامًا مع اجلملة الأول من اأغنية 
ّ
»عالعمي

�سا«:
ّ
»يا جار الر

تبقى اجلملة الأول من هذه الأغنية والتي نرى لها   

ة مثل:
ّ
تطابقات عّدة مع الكثري من الأحلان الرتاثي

التالية:  ي 
ّ
الثو معادلة  ذات  ة« 

ّ
الكب »جبنا  اأهزوجة   

)اأ،اأ( + )ب،اأ(

ذات  »بيلبقلك«  اأهزوجة  وهو  ثانيًا  مثاّل  نرى  كما   

املعادلة: )اأ،اأ( + )ب،اأ(

الّنواة هي عبارة عن   ١

ت�سل�سل للّنغمات 

على �سكل ثالثات.

الّثالثة املتو�ّسطة   ٢

تتكّون من م�سافة 

طنني وثالثة

اأرباع الّطنني.  

اإذ اإّن اأغنية يا جار   ٣

�سا اإيقاعها 
ّ
الر

هو املق�سوم ووزنه 

٢\٢، يف حني 

اأّن احلدا اإيقاعه 

ماعي الّثقيل 
ّ

ال�س

وزنه ١٠\٨.
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ذات  ة« 
ّ
»�سامي اأهزوجة  هو  ثالًثا  مثاًل  نرى  كذلك   

املعادلة عينها: )اأ،اأ( + )ب،اأ(

خامتة

ة املوجودة 
ّ
من الوا�سح اأّن هناك الكثري من الّنماذج اللحني

والتي   
ّ
اللبنايّن/ال�سامي  

ّ
املو�سيقي الرتاث  �سلب  يف 

ة التي اخرتناها من اأغنية 
ّ
يغة اللحني تتوافق متامًا مع ال�سّ

ة العميقة، وحتماً لو 
ّ
�سا« يف م�ستوياتها اخللفي

ّ
»يا جار الر

كانت هناك م�ساحة لتحليل كّل الأغنية لوجدنا حقيقًة 

من  اأخرى  كثرية  اأغاين  حّللنا  ولو  تطابقها،  اأحلانًا جّمة 

اإرث النا�سيف اخلالدة حل�سلنا على النتيجة عينها.

اإذًا، فم�ساألة التلحني هنا ميكن اخت�سارها اأو تو�سيفها   

ولكن  متجّددة  لن�سو�س  »توليد«  ة 
ّ
عملي حم�س  باأّنها 

خة يف منظومتها التقليدّية، 
ّ
على غرار �سابقات لها مرت�س

والتي حتكم  املوجودة  القواعد  تلك  احرتام  ا�سرتاط  مع 

 مع اأّي دورة 
ّ
فيما بينها، مع حرّية يف الت�سبيك الإيقاعي

ة يراها امللّحن منا�سبة.
ّ
اإيقاعي

دراية  على  ُحكمًا  يكن  مل  نا�سيف،  زكي  يادي 
ّ
والر  

غري  وحتى  ات 
ّ
واملنهجي املفاهيم  بهذه  ة 

ّ
مو�سيقولوجي

التقليد  ب 
ّ
ت�رش قد  ُمَتَمو�سقًا  كان  لكّنه  رمّبا،  بها   

ّ
مهتم

ة، ما يجعل 
ّ
بطريقة �سحيحة وكاملة يف م�سريته املو�سيقي

ًا قادرًا على ابتكار ن�سو�س من�سجمة مع هذا 
ّ
منه مو�سيقي

التقليد بطريقة الفطرة، كما املثال احلايل.

هذه النتيجة الأخرية ت�سمح لنا باأْن نختم هذه العجالة مع 

ا�ستخال�س لنقطتني مهّمتني هما:

ًا على 
ّ
ًا وف�ساًل مو�سيقي

ّ
اأًوًل: اإّن لنا�سيف ُبعدًا مو�سيقي  

الكثري  املختلفة يف  ة 
ّ
العربي ة 

ّ
امل�رشقي ة 

ّ
املو�سيقي التقاليد 

ة اجلديدة )ولي�س كّلها(، اإذ اإّنه اعترب 
ّ
من موؤّلفاته املو�سيقي

ة 
ّ
مرجعي ة 

ّ
نوذجي اأحلانًا  تقاليد(  عّدة  )اأو  التقليد  ر�سيد 

 اقتنع باأّنها اأحلاٌن قابلة للتوّلد ثانيًا، فوّلد 
ّ
يف مرحلة، ثم

اأحلانًا جديدة على ن�سقها وغرارها ثالثًا اأطرب بها اآذان 

وم�سامع اأجيال عديدة تواترت على �سماع نتاجه.

ًا على قدرة 
ّ
ثانيًا: ما مّت برهانه اأعاله يعترب تاأكيدًا عملي  

ة 
ّ
ات الثقافي

ّ
»التقليد«، على ال�ستمرار والعي�س مع املتغري

البتعاد  خالل  من  ولكن  جّمة،  الع�رشّية  ة 
ّ
والجتماعي

ة بني عنا�رش دخيلة من هنا 
ّ
ة تلفيقي

ّ
عن حركات مو�سيقي

ومن هناك توؤّدي يف نهاية املطاف اإل احلّد من ال�ستمرار 

ة املنظومة 
ّ
يف الّن�سل ب�سبب عقم ما قد يطراأ على حركي

ة ككّل!
ّ
املو�سيقي

احرتام  اإل  بالدعوة  اخلتام  يف  لنف�سي  اأ�سمح  لذا،   

تلك  راأ�سها  وعلى  جّمة  ة 
ّ
املو�سيقي التقاليد  ة 

ّ
خ�سو�سي

نطاق  يف  املختلفة  ة 
ّ
العربي ة 

ّ
امل�رشقي ة 

ّ
املو�سيقي التقاليد 

ة، والبحث 
ّ
هذه اجلغرافيا، والتعاطي معها باأمانة ومب�سوؤولي

ة جديدة بكثري من الذكاء، 
ّ
عن ابتكار ن�سو�س مو�سيقي

بعيدًا عن كّل م�سائل الت�سويه التي اعرتت هذه الطريق 

من خالل تلفيقات ل ميكنها اأن تلتقي ل من قريب ول 

زكي  املبدع  جتربة  من  ال�ستفادة  اإل  داعيًا  بعيد،  من 

نا�سيف يف هذا الإطار على اأن توؤخذ جتربته مثاًل مُيكن 

.
ّ
ياق املو�سيقي

ّ
الحتذاء به يف هذا ال�س
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