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تركيا اردوغان
انقالبات سياسة »صفر ماشكل مع اجلريان« 

روائية وكاتبة، تركيا. 
روايهتا »أصوات 
شجر الموز« مرتمجة 
للعربّية. من أعمالها 
»النّفاثات بالعقد« 
.)2014(
هذه المقتطفات 
مرتمجة من كتاهبا 
األخري عن تركيا 
أردوغان »المجنون 
والكئيب« )2016(.

إجيي متلكوران

وقد مّت تاأليف امل�سهد الآتي بعناء لريافق هذه الكلمات   

حلظة التفّوه بها: ال�سّيدة اأردوغان، زوجته معتمرة املنديل، 

َخرُي  املنديل  معتمرة  وزوجته  ُغل  الله  وعبد  هامن،  اأمينة 

هو  هذا  القومي«،  »الّزّي  هو  هذا  اأّن  واملق�سود  هامن.  الّن�سا 

«. املق�سود اأّنِك اإن كنت ل ت�ْسبهينهّن، فاأنِت الآن 
ّ
»الطبيعي

هام�سّية. واملق�سود اأي�سًا، اأّن هذه الدولة لي�ست دولتك ول 

اأح�سن  انَت وجبة ثانوّية يف  اأنت »اآخر«.  ال�سعب �سعبك، 

الأحوال. عقب ليلة النتخاب، كّل َمن ظهر على التلفزيون 

الجتماعّية!  امل�ساحلة  واحد:  مو�سوع  عن  تكّلم  للتعليق 

ل  الذين  وال�سيا�سّيون  الإعالم  الأعمال،  رجال  دوائر 

با�ستمرار  يوؤّكدون  والتنمية،  العدالة  حزب  اإىل  ينتمون 

والأحزاب  القوى  �سائر  مع  احلزب  يت�سالح  اأْن  �رشورة 

الجتماعّية. »ناأمل اأن يفعل ذلك«، »نتمّنى ذلك«، يقولون. 

الطبقة  من  الرحمة  يطلبون  اإّنهم  رحمة.  طلُب  فعاًل  اإّنه 

ميلك  اأن ت�سغط على زعيم  ت�ستطيع  اأّنك ل  ذلك  احلاكمة. 

 وقد اأُعطي ن�سف الأ�سوات 
ّ
مثل هذا اجلربوت الجتماعي

تقريبًا، كّل ما ت�ستطيع هو اأن تطلب منه الرحمة. ت�ستطيع 

اأن ت�سّلي اأّل يبيَد الزعيم اأولئك الذين ل ي�سبهونه. وحدهم 

حمة، كما تعلمون. 
ّ
اأمثال الفوهرر النازّي يطاَلبون بالر

نزع  النتخاب،  ليلة  بعد  احلقيقة.  يف  حدث  ما  وهذا   

حزب العدالة والتنمية قناع الدميقراطّية واللياقة الذي كان 

يرتديه. وها اإّن رئي�س الوزراء يعلن يف ال�ساحات »نحن« 

ال�سيد  يحّبونه.  ل  الذين  يحّذر  اأن  قبل  »هم«  وي�سيح 

اأردوغان رائد يف ق�سّية »هم«. ومنذ اللحظة التي بداأ فيها 

باأّمة كانت متقلقلة  اإذا  تاأييده للتفريق بني »نحن« و»هم«، 

اأ�ساًل يف ثقافة التعاي�س تن�سطر ن�سفني. و�ساد العتقاد باأّن 

ال�رشخ هو بني العلمانّية والعداء للعلمانّية. على الأقّل هكذا 

بدا الأمر يف عهد حزب العدالة والتنمية الأّول يف ال�سلطة. 

»منَط حياة  اإىل  فا�سحة  دعوات  ن�رشت  ال�سحف  اإّن  حّتى 

...«، لكّنها اأعقبتها بالوعود مبجّمعات �سكنّية ي�سكنها 
ّ
غربي

املحافظون الدينّيون »يف �سبيل حياة هانئة...«.

وتعني  املحافظني.  لدى  ال�رّش  كلمة  هي  و»الهناءة«   

« هم الذين يُحولون بني املحافظني وبلوغ الهناءة. 
ُ
اأّن »هم

�س لهجوم »بلقنة« 
ّ
ة كانت تتعر الواقع اأّن م�ساحتهم اخلا�سّ

عنيف. فكّلما وقف رئي�س الوزراء ليلقي خطابًا، اأخذ يطارد 

�سنا لال�سطهاد. لقد �ُسِحقنا. اأّما 
ّ
مثل هذا الهجوم: »لقد تعر

اليوم، فمع اأّننا يف ال�سلطة، ها نحن نت�سامح معهم«.

َط الإمام، ف�سوف ُتزايد   يقول: »اإذا �رَشَ
ٌّ
هنا كمَثل تركي  

ما  غالباً  الفجاجة،  �سديد  املَثل  كان  وملّا  اجلماعة«.  عليه 

الإمام،  �سلوك  »اإذا كان هذا  بالقول:  منه  التخفيف  يجري 

اأفراُد اجلماعة لأنف�سهم!«  اأن تتخيّل ما �سوف يجيزه  فلك 

 »اإذا كان ربُّ البيِت بالدّف 
ّ
]اأو كما يقول ال�ساعر العربي

�ساربًا / ف�ِسيمة اأهل البلد كّلهم الرق�س«[.

الت�سامح  اأحاديث  يف  »اإماُمهم«  اأطنب  كّلما  وهكذا،   

وال�سرب، كان املوظفون احلزبيّون والنا�س العادّيون، الذين 

ق�سارى  يبذلون  وعروقه،  املجتمع  �رشايني  منهم  تت�سّكل 

جهودهم لدفع »هم« اإىل خارج املجتمع، يالحقهم �رشاط 

يف  اأ�سيكيل  فتحي   
ّ
الأكادميي م�ساعدة  لنطلب  التظّلم. 

مقالته »مر�س التظّلم املقّد�س« لفهم هذه الّظاهرة:

يتحّقق  املقّد�س  للتظّلم   
ّ
الأيديولوجي النت�سار  »اإّن   

ب�سبب قدرته على تعبئة الطاقة ال�سلبيّة للجماهري )»اأمريكا 

من  ميتّد  الذي   
ّ
الرتكي العاَل  العظيمة«،  »تركيا  الدونيّة«، 

اأجل  من  اإلخ.(  العظيم،  ال�سني  �سور  اإىل  الأدرياتيك  بحر 

بلوغ م�ستوى اأرقي من ال�سيا�سة، ونظرًا لرتويجه لالعتقاد 

اإىل  تتحّول  اأن  تلبث  لن  املجتمعيّة  ال�سلبيّة  باأّن  املتفائل 

العرتا�س  »طاقة  تاأجيل  على  قدرتها  يف  كربى.  ق�سيّة 

طريق  عن   
ّ
املجتمعي الإحباط  عن  ال�سادرة  ال�سلبيّة« 

الوعد بانت�سار يف امل�ستقبل... وب�سبٍب من متّكنها من جتيري 

طاقات العرتا�س املوّجهة ل�سالح املثال الأعظم لتحويلها 

... ويف تعبئة اجلماهري املحرومة 
ّ
اإىل وا�سطة لالإعالء ال�سلبي

حول معتقد ميكن ا�ستبطانه على امل�ستوى الروحي والتحّكم 

بطاقته الجتماعيّة ال�سلبيّة...«.

التظّلم املقّد�س

قبل ارتقائه اإىل احلكم وبعده، ظّل رئي�س الوزراء يتحّدث 

. هكذا يبداأ: 
ّ
عن مظلمة تاريخيّة، عن دولة التظّلم اجلماعي

»اإّنهم ل ياأخذونا على حممل اجلّد، ل ي�سمحوا لنا مبمار�سة 

مّنا،  �سخروا  حقوقنا،  �سلبونا  تاأخرينا،  على  عملوا  ديننا، 

يحكمها  كان  تاأ�سي�سها  منذ  تركيّا  اأّن  فتح�سب  واأذّلونا«. 

 ظال معاٍد للّدين، ولكن »فر�ست اجلماهري 
ّ
نظام ا�سرتاكي

راأيها!« اأخريًا. فيتحّدث رئي�س الوزراء عن »تركيّا جديدة« 

املُ�رشق:  اليوم  ذلك  اأّجل  اأّنه  مع  العظيمة«  »تركيّا  عن 

جماهري  فيه  اأفقر  الذي  الوقت  ويف   .»!٢٠١٣ »الهدف 

الراأ�سماليّة  ال�سيا�سات  اأ�سّد  طريق  عن  اأ�ساًل  حمرومة 

�سهم يف ال�ساحات بهذه الكلمات »اأنتم 
ّ
توّح�سًا، اأخذ يحر

تركيّا! فّكروا بالإفكار الكبرية!«.

امل�ساهمة  »املر�س« ورف�س  �سّخ�س  َمن  وهكذا كان،   

فيه، اأولئك الذين ل ي�ستطيعوا التعاي�س مع هذه احلما�سة 

التكيّف  ي�ستطيعوا  فاإذا ل  الـ»هم«.  الآن  �ساروا  اخلادعة، 

مع »نحن« فالأجدى لهم اأن ُيرتكوا لعزلتهم... اأّما »نحن«، 

 منديل الراأ�س: »نحن وُهم« 

باليخوت  و�سيزدحم  بالقوارب  مزدحم  البو�سفور  �ساحل 

جمّهزة  اليخوت  هذه  بع�س  ثراًء.  املناطق  تزداد  اإن  ما 

ة عائمة، اأو مبا يظّن �ساحب/ة 
ّ
اً مبا هي ق�سور عثماني

ّ
حالي

بها  يرغب  مبا  اأو  ة، 
ّ
عثماني ق�سور  اأّنها  �سفرّيات  �رشكة 

ا وقد �ساهدوا امل�سل�سالت 
ّ
ون يزورون تركي

ّ
اح خليجي

ّ
�سي

ة. هذا يعني املبالغة 
ّ
ة على حمّطات التلفزة الرتكي

ّ
ال�سعبي

حّتى  التطريز.  وكرثة  املخمل  ووفرة  بالذهب  الطالء  يف 

ة يف قيدومها، 
ّ
اإّن بع�س تلك املراكب رّكزْت متاثيل عثماني

اأّن  ما يجعل الأكرث مناعة مّنا ي�ساب بدّوار البحر. يبدو 

مع  تذكارّية  �سورًا  يلتقطوا  اأن  على  اح 
ّ
ال�سي ي�سّجع  هذا 

اأزياء  متاثيل لواجهات متاجر ترّبي �ساربًا وحلية وترتدي 

»املا�سي  تفاهة  من  مللَت  واإذا  ني. 
ّ
العثماني البا�سوات 

املُعاد ا�ستك�سافه« على ال�ساطئ فالياب�سة م�سّورة بدورها 

بلوحات الإعالنات. 

اأّنها  اإّما  فئتني.  يف  تقع  اللوحات  هذه  اجلملة  على   

ووتائر  باأحجام  اأفالم  اأو  ة 
ّ
م�رشحي عرو�س  عن  اإعالنات 

التلفزيون  على  قريبًا  �س 
َ
�سُتعر ا، 

ّ
تركي يف  م�سبوقة  غري 

حياة  »اأجل  من  م�ساريع  عن  اإعالنات  هي  اأو   ،
ّ
الوطني

ات والأفالم. 
ّ
جديدة«. �سنعود اإىل الإعالنات عن امل�رشحي

و»حياة  عي�س«  »م�ساحة  مثل  من  اأو�سافاً  اأّن  احلقيقة 

م�ساريع  لدعم  ت�ستخَدم  اأمثالكم«  مع  »العي�س  اأو  هانئة« 

اإّن  فارغة:  ة 
ّ
وطني حقيقة  تف�سح  مت�سارعة  بوترية  بناء 

ّية لالأّمة. 
ّ
الغرافيتي والإعالن وال�سوارع هي اجلريدة ال�رش

حّل  ي�ستطيعون  للذين  لتقوله  الكثري  �سيفراتها  ولدى 

رموزها، فيمكن بالتايل الربط الوثيق بني تلك الإعالنات 

الو�سطى  الطبقة  اأبناء  من  �ساّب  قا�سٍ  مر�ّسح  وانتحار 

هو  البناء  قطاع  اإّن  مثلهم«.  »لي�س  لأّنه  بال�سّحة  طافح 

بالتاأكيد  وهو  املتخّلفة  لالقت�سادّيات  اخلال�س  خ�سبة 

عمارات  اأو  ة 
ّ
ال�سكني املجّمعات  تكاثر  اأ�سباب  من  واحد 

اأن  »يجب  تقول  التي  امل�سمرة  الر�سالة  اأّن  غري  ال�سقق. 

تعي�س مع اأقرانك« يف تلك الإعالنات م�ساألة خمتلفة متامًا. 

يوليو   / متوز   ٢٢ يوم  م�ساء  اإىل  لنعْد  ذلك،  لفهم   

٢٠٠٧. كان »حزب العدالة والتنمية« قد فاز بالنتخابات 

ال�سهرية  خطبه  اإحدى  اإلقاء  اأهبة  على  الوزراء  ورئي�س 

بداأ  ال�سلطة  اإىل  احلزب  و�سل  اأن  منذ  ال�رشفة.  على  من 

النتخاب  ليلة  األقيت  التي  ال�رشفة  خطابات  اإىل  النظر 

ة، وحتّولت ت�رشيحات رئي�س 
ّ
على اأّنها موؤ�ّس�سة دميقراطي

اإّن  القانون.  على  تعلو  وؤات 
ّ
تنب اإىل  الليلة  تلك  الوزراء 

اأكرث  بات  تنفيذه  الأّمة  على  يتعنّي  الذي  الأعمال  جدول 

د اأردوغان تلك الليلة ممّا هو على 
ّ
اعتمادًا على ما قاله ال�سي

ن�ساطات احلزب. يف تلك الليلة التي افتتحْت العهد الثاين 

حلزب العدالة والتنمية يف ال�سلطة، خرج رئي�س الوزراء 

والأنا�سيد  الزعيق  و�سط  ال�رشفة  اإىل  اأردوغان  ب 
ّ
طي

لة. بداأ الهرج للتّو. توّجه 
ّ
وحالة هياج عا�سفة بجموٍع خمب

ما  الأعالم.  تلك  »اأروين  وقال:  للجمهور  الوزراء  رئي�س 

فلنعلن  والآن  عليه.  املراق  الدم  هو  علمَا  الَعَلم  يجعل 

وطن  واحد،  عَلم  واحدة،  اأّمة  تركيا:  للجميع يف  هنا  من 

واعيًا  الوزراء  رئي�س  يكون  ل  قد  واحدة!«.  دولة  واحد، 

لذلك، لكّن الّتكملة هي: »دولة واحدة، �سعب واحد، زعيم 

اأوحد!« )كما يف الق�َسم النازي!(.

مواطنو »الوجبة الثانوّية«

الأخرى  الأحزاب  اأن�سار  من  الّناخبني  و�سف  بعدما   )...(

البلد  ن�سف  اأّن  واأعلن  ثرائنا«  »م�ساِهمون يف  اأّنهم  على 

»الوجبة  هم  والتنمية  العدالة  حزب  اإىل  ينتمي  ل  الذي 

الثانوّية لالأّمة«، ا�ستطرد قائاًل: »اإّن حزب العدالة والتنمية 

هو الآن حمور حياة املجتمع!«.
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ثرّية  م�سلمة  طبقة  اإنتاج  على  العمل  ًا  حاليّ »يجري   

اإّن احلكومة قد اأ�سهمت يف ت�سّخم قطاع  توؤّيد اأردوغان. 

التي  الرثّية  »الطبقات  مو�سوع  اإّن  والعقارات.  البناء 

تخلقها الإدارة« �سيا�سة تعود اإىل الأّيام الأوىل من العهد 

اجلمهورّي، وقد �سبق اأن عانينا من توابعها كاأّمة«.

يجدر اأن اأ�سيف اأّن الكاتبة امراأة ترتدي منديل الراأ�س.   

كذلك يجب اأن اأ�سيف اأّنها هي اأي�سًا قد ُف�سلْت من عملها 

يف �سحيفة ُموالية للحكومة ب�سبب انتقاداتها...

 �شيا�شة »�شفر م�شاكل مع اجلريان« 

البدء  يف  تركيّا  �سوارع  ميالأون  ال�سورّيون  الأطفال  بداأ 

جائعون،  حفاة،  بالآلف.  واأخريًا  املئات   
ّ
ثم بالع�رشات، 

ثيابهم رّثة ول �سوت لهم. يت�سّولون بب�سع كلمات تركيّة 

الرتكيّة  تعود  ل  عندما  العربيّة  لّلغة  ويلجاأون  تعّلموها 

غريها  من  اأكرث  رونها 
ّ
يكر اّلتي  الكلمة  �س. 

َ
الغر توؤّدي 

طالعهم  �سوء  توؤّكد  اأّنها  يعرفون  �سورية!«.  »�سورية! 

الذي ل جدال فيه. ينتظرون اأن يزدحم ال�ّسري فيلت�سقوا 

يبلغ  ل  بع�سهم  لتتوّقف.  تفرمل  حاملا  ال�ّسيارات  بزجاج 

اخلام�سة. اإّنهم يتعّلمون الرتكيّة من خالل مفردات الت�سّول. 

خارجيّة  �سيا�سة  �سحايا  اأّنهم  يدركوا  اأن  من  اأ�سغر  اأُهم 

ًا. لكّنهم �سوف يكربون قريباً  مّدعيّة، خمادعة وخمتّلة كليّ

ويكت�سفون اأّن احلكاية التي اأّدت بهم اإىل التجّمع يائ�سني 

يف زحمة ال�سري بداأت منذ �سنوات عّدة. 

بداأ كّل �سيء عندما حّلقت الّطائرة فوق الربج. ولعّل   

رجب طّيب اأردوغان كان �ساحب اأكرب حّظ يف اأن يركب 

موجة »معنا اأو علينا« التي �سيطرت على العال ابتداًء من 

١١ اأيلول / �سبتمرب ٢٠٠١. �سدف اأّنه كان القائد امل�سلم 

م�سلمة، كما كان  العظمى  اأكرثّيته   ،
ّ
دميقراطي لبلد  ال�ساّب 

 الذي 
ّ
يقال دائمًا. كان املر�ّسح املنا�سب ليدعم املفهوم الأمني

�سوف يوؤّثر يف عال ما بعد ٩/١١ لأّنه كبرُي املتعاونني يف 

املنطقة مع ال�سيا�سة النيوليربالّية ولأّنه يظهر على ال�ساحة 

اجلّيد/امل�سلم  امل�سلم  ثنائّية  يف  اجلّيد  املثال  هو  مبا  العاملّية 

منت�سيةً  وا�سنطن  كانت  وا�سنطن.  ابتدعْتها  اّلتي  ال�سّيئ 

»الإرهابّيني  مواجهة  يف  منوذجّيًا  دوراً  اكت�سفت  لأّنها 

ال�سعودّي. كانت �سحنة  الّدور  اأكرث و�سامًة من  امل�سلمني« 

�ست لي�س فقط يف البيت الأبي�س واإمّنا 
ّ
هذا املثّقف قد تكر

يف اجلامعات الأوروبّية بالغة الحرتام. وكانت تركّيا، البلد 

 
ّ
، هي الطالب الأوروبي

ّ
امل�سلم الع�سو يف احللف الأطل�سي

النجيب يف ال�رشق. عّلق اأردوغان على ال�سوؤون الداخلّية 

بقوله »ل اعتداَل يف الأمر، لي�س ثّمة اإّل اإ�سالم واحد« واأخذ 

املعتدل«  لالإ�سالم  اجلديد  »القائد  مبظهر  بالظهور  يتباهى 

»تامي«.  جملّة  غالف  وعلى   
ّ
الر�سمي الدويّل  الإعالم  يف 

جماعة  ن�سجْتها  التي  العالقات  كانت  الفرتة،  تلك  خالل 

اأبعد حّد،  اإىل  الله غولن يف وا�سنطن قد ا�سُتخدمت  فتح 

الدولّية.  العالقات  يف  �سليعة  باتت  املنّظمة  اأّن  خ�سو�سًا 

الدولّية  الأفكار  م�سانع  عن  ال�سادرة  التقارير  اأخذت 

تتناف�س يف مديح الدميقراطّية يف تركّيا. اآه، ما اأعذب الأّيام 

الأوىل! حينها ظهر غزو العراق على جدول الأعمال وعال 

 يف 
ّ
يف املهرجانات �رشاخ املطالبني باإ�رشاك اجلي�س الرتكي

قوى الحتالل الدولّية. حيل دون ذلك بف�سل جهود »منرب 

الأ�سخا�س،  من  الألوف  مئات   
ّ
�سم الذي  احلرب«  رف�س 

وكنت واحدة من اثنني توّليا النطق با�سمه، ما اأّدى بالربملان 

اإىل اأْن ي�سّوت �سّد دخول اجلي�س اإىل العراق. بيني وبينكم، 

غم من اأّن 
ّ
للحكومة اأ�سباٌب عديدة للغ�سب من اأمثايل. بالر

اأّنه جنح، ل�ست  اإّل  رئي�س الوزراء كان حانقًا على اأمثايل، 

اأدري كيف، يف اأن ي�ستخدم الت�سويت يف الربملان ل�ساحله، 

حينها  كنت  اأيّن  احلقيقة  الأمر.  يد يف  له  يكن  ل  اأّنه  مع 

 
ّ
بعيني �ساهدت  وقد  �سحافّية  مرا�سلة  ب�سفتي  لبنان  يف 

�سافيز  ي�سّور  الله  حزب  معاقل  اأحد  يف  مل�سقًا  الثنتنْي 

واأردوغان جنبًا اإىل جنب مبا ب�سفتهما القائدين املعاِر�سني 

لحتالل العراق وقد كتب يف الأ�سفل هذه الكلمات: »اأين 

جال العرب؟!«.
ّ
ُهم الر

منعنا  لأّننا  اأمثايل  وعلى   
ّ
علي غا�سبًا  اأردوغان  كان   

ا من لعب دور فّعال يف احتالل العراق، لكّن �سوارع 
ّ
تركي

بطل  هو  مبا  الوزراء  رئي�س  ي 
ّ
حتي كانت   

ّ
العربي العال 

يتحّدى الوليات املّتحدة. ويف خطابات لحقة، جنح يف 

امل�ساركة يف الحتالل كان  قرار عدم  وكاأّن  ف 
ّ
يت�رش اأن 

املناورات  عن  ملحة  لديكم  تكّونت  وقد  الآن  هو.  قراره 

�سوف  ولأردوغان،  والتنمية«  العدالة  لـ»حزب  ة 
ّ
ال�سيا�سي

تتقّل�س مفاجاأتكم اإزاء تلك احلالت العجيبة. ظّلت تلك 

تذّكروا  الذين  اأولئك  الياأ�س  اإىل  تدفع  الفريدة  احلالة 

احلقيقة لعدد كبري من ال�سنني، لكّن اأردوغان ظّل مواظباً 

من جهة ثانية، فقد كّنا دومًا ال�سحايا. دوماً. حّتى عندما 

وعندما  الدامغة،  بالوثائق  املثبت  بالتزوير،  مّتهمني  كّنا 

اأّي  م 
َ
يحر وعندما  �سيا�سيّة،  تهم  على  بناًء  املئات  ي�سَجُن 

�سوت معار�س من الو�سول اإىل و�سائل الإعالم، وعندما 

اء ال�رشب الذي تلّقوه لأّنهم لي�سوا 
ّ
كان النا�س ُيقتلون جر

�سائمني، وعندما تنهار اللرية الرتكيّة قيا�سًا اإىل الدولر، 

اأو عندما ميوت ٣٠١ عامل يف ليلة واحدة يف منجم ي�سّغله 

كانت  احلالت  هذه  كّل  يف  باحلكومة  مرتبط  راأ�سمال 

هذا  كّل  وكان  والإ�ساءة«  للت�سحية  �س 
ّ
»تتعر احلكومة 

الذي  ذاك  املقّد�س هو  واملتظّلم  املوؤامرة �سّدها.  قبيل  من 

ر»غريزة التعوي�س عن طريق الثاأر« على الدوام. يربّ

ق 
ّ
 احلكومة وموالت الت�شو

يحّبونها  ل  الت�سّوق.  »مولت«  حتّب  الرتكّية  احلكومة 

اإّنهم  مزدهر،  اقت�ساد  على  الرّباقة  املوؤ�رّشات  هي  مبا  فقط 

ال�ِسحرّي  احلّل  هي  الت�سّوق  مولت  اأّن  اأي�سا  يعتقدون 

خالل  والجتماعّية.  ال�سيا�سّية  البلد  م�سكالت  لأخطر 

العدالة  حزب  حكم  من  الأخرية  الع�رش  ال�سنوات 

ت�سّوق  مبولت  كّلها  الأنا�سول  منطقة  امتالأت  والتنمية، 

اخلارج  يف  املبهرجة  الأبنية  بواجهات  كالفطرّيات  تنمو 

هي  فباتت  الداخل،  يف  ودائمًا  اأبدًا  ال�ساخبة  واملو�سيقى 

القلب  باتت  ما  قدر  الراأ�سمالّية  لعبادة  املقّد�سة  الأماكن 

املولت  تخلق  وح�سب:  هذا  لي�س  ولكن  للمدن.  الناب�س 

تنميطًا جديدًا، مثلها مثل �سائر مولت الت�سّوق يف انحاء 

املتاجر،  بني  يتجّول  �سخ�س  الأر�سّية:  الكرة  من  اأخرى 

وقتها  تق�سي  ولكّنها  بال�رشورة  ت�ستهلك  ل  خملوقات 

تتاأّمل ال�ستهالك. وما  التعبري  اإذا جاز  بل تق�سي حياتها 

دامت اأكرثّية املجتمع عاجزة عن ا�ستهالك ال�ّسلع املتوافرة 

يف متاجر املولت، فهم يرتادونها فقط مل�ساهدة الآخرين 

ميار�سون ال�ستهالك، اأي يرتادونها فقط ليثبتوا ح�سورهم 

الفتيان  خ�سو�سًا  ال�سباب،  البحبوحة.  دفء  من  قريبًا 

يتجّمعون  الفقرية،  املدينة  اأحياء  من  القادمون  والفتيات 

يف جمموعات لتنظيم زياراتهم ال�سياحّية اليومّية اإىل حياة 

الطبقة الو�سطى املتاأّلقة. واملولت ل تكتفي بتقدمي �سيغة 

جديدة من »الآغورا« )ال�ساحة العامة الإغريقّية( ففي هذه 

املو�سيقى  لرتفاع  الكالم  ت�ستطيع  لن  »احلديثة«  ال�سيغة 

للزائرين  اأي�ساً  اإّنها توّفر  وال�سدى الالمتناهي لالأ�سوات 

�سعورًا بالأمان يف جمتمع متجزئ. وفيما ت�سري الطرقات 

اأكرث حمافظة واأقّل اأمانًا، تعطيك املولت الإح�سا�َس باأّنك 

يف عال موازٍ حيث كّل �سيء �سّحي واأقّل توّترًا. اإّنها ت�سمح 

للنا�س باأن يتنّكروا كاأغنياء مبن فيهم العاملون يف املتاجر، 

ومعظمهم ل يتقا�سى اأكرث من احلّد الأدنى لالأجور. ب�سبب 

ّية ال�ستهالك، اأو اأن يعي�س املرء وْهم ال�ستهالك، ي�سعر 
ّ
حر

ة عندما كنت 
ّ
مر »اأحرار«، كما قيل يل ذات  باأّنهم  النا�س 

اأجري مقابالت مع املت�سّكعني الفقراء يف املولت. اإّن كائنًا 

ب�رشّيًا جديدًا يف طور الولدة، يولد ب�سمت مبهورًا بطوفان 

.
ّ
ال�سلع، يعاين من الإدمان على الرَتف. متامًا كما يف دبي

 اإ�شلم للأثرياء 

»اإّن املجادلة مع اأحد اأن�سار حزب التنمية والعدالة كمثل 

لعب ال�سطرجن مع حمامة. مهما تكن مهارتك يف اللعب، 

�سوف تتوىّل احلمامة قلب كاّفة احلجارة يف نهاية املطاف!«. 

والن�ساء مع الأ�سف هّن الالعبات الأبرز ح�سورًا يف هذا 

يحملن  ل  اأو  يحملن  اأّنهن  ذلك   ،
ّ
الجتماعي ال�سدام 

�سيماءهّن على روؤو�سهّن. يبدون كاأّنهن كّن ي�سعرن دائمًا 

بال�ست�سغار اأو الزدراء. لهذا ال�سبب، حتى عندما َيُجزن 

اأفخم اأحياء اإ�سطنبول يف ال�سيارات الفارهة وهّن يرتدين 

اأغلى الثياب يبقني الأكرث تعر�ساً للّظلم. فاإذا وّجهت امراأٌة 

�سافرة كلمًة اأو نظرة �ساّذة اإليهّن ففي ذلك اأفدح الأخطاء 

اإىل املرتبة الأغنى يف الطبقة  اإّن امراأة تنتمي  ة. 
ّ
ال�سيا�سي

ة« اأكرث من 
ّ
الربجوازّية املحافظة اجلديدة ل تزال »�سحي

�سة متقاعدة ترتدي الّزّي العلمايّن )مهما يكن يعني 
ّ
مدر

ذلك( وتعي�س عند حدود الفقر...

املنديل  مرتديات  حتّمل  ت�ستطيعني  ل  اأّنِك  يعقل  هل   

يف اأحياء املدينة الأكرث ثراًء؟ يف هذه احلالة، حرّي بك اأّل 

تطلقي منّبه �سيارِتك على امراأة معتمرة املنديل يف �سّيارتها 

توؤْثرين  اأم تراك  ال�ّسري.  الّدفع عندما تخرق قوانني  رباعّية 

اإىل  اأ�ساًل وما  ال�سواقة  املنديل  امراأة معتمرة  تتوىّل  اأّل ل 

يدركن  اللواتي  عدد  اأّن  هو  اإيالمًا  الأكرث  والق�سم  ذلك. 

اأّنهّن اأخوات يجري دفعهّن اإىل �رشاع قوى غري ذي معنى 

اإطالقًا، عددهّن قليل يف اجلهتني. ول يزال العدد على حاله. 

مبنديل اأو من دون منديل، اللواتي يعلّن اأّن امل�ساألة هي   

 التقرير 
ّ
م�ساألة راأ�س مال ينتقل من اأيٍد اإىل اأيٍد اأخرى ويتم

بناًء على ذلك ل يزلن غائبات عن التلفزة وعن ال�سحافة. 

ذلك اأّن تلك املقاربة ت�سيء اإىل �رشدّيات التظّلم املبالغ به. 

واأ�سواأ ما ينتج من هذا الو�سع هو ا�ستغالل اجل�سعني اإىل 

لأّنهن  اجلامعة  دخول  من  مُينْعن  فتيات  لق�س�س  ال�سلطة 

الكاتبة  �سفكتليتوك�سال،  هدايات  اإّن  روؤو�سهّن.  يغّطني 

للم�ساألة  وا�سحة  روؤية  دائمًا  لها  كانت  التي  والأكادمييّة 

الراهنة، تقارب الأمر على الّنحو الآتي:

علق أردوغان على الشؤون الداخلية بقولــــــــــــــــــــــــــــــه
»ال اعتداَل في األمر، ليس ثمة إال إسالم واحد« وأخذ يتباهــــــــى
بالظهـــــــــــــــــــــــــــــــــــور بمظهر »القائد الجديد لإلسالم
في اإلعالم الدوليّ الرسميّ وعلى غالف مجلة »تايم«. المعتدل« 
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 اأعظم الأثر يف املنطقة 
ّ
امل�سل�سالت على التلفزيون الرتكي

احلياة  منط  وانت�سار  املتبادلة  الزيارات  وترية  وارتفعت 

تغّذت  التي  ة« 
ّ
احلي و»القّوة  والرفاه  ة 

ّ
والدميقراطي الرتكي، 

، التي 
ّ
من اإجراءات الن�سمام اإىل ع�سوّية الحّتاد الأوروبي

ا على جذب الأنظار 
ّ
�ساد العتقاد اأّنها �سوف ت�ساعد تركي

ة لل�سيا�سة يف تلك الفرتة 
ّ
نحوها. وكانت املقاربة الأ�سا�سي

املنطقة  اإىل  بالن�سبة  املركزّي«  »البلد  هي  ا 
ّ
تركي اأّن  هي 

كّلها. بناًء على هذا املفهوم، برزْت اإىل املقّدمة »الرغبة يف 

امل�سرية امل�ستقّلة« التي �سّكلت تقليداً را�سخًا يف ال�سيا�سة 

ة. ب�سبب �سعود جنمها، ونظرًا اإىل الرتاكم 
ّ
ة الرتكي

ّ
اخلارجي

الفرتا�س  �ساد   ،
ّ
وال�سرتاتيجي  

ّ
وال�سيا�سي  

ّ
التاريخي

ذاتياً...  ة 
ّ

وم�سري م�ستقلة  �سيا�سة  تنتج  اأن  ا 
ّ
تركي باأّن على 

 نحو ال�رشق 
ّ
وكانت الّنقلة يف مركز العال ال�سرتاتيجي

وّفرا  قد  ا 
ّ
برتكي املحيطة  املناطق  يف  القوى  يف  والفراغ 

لأنقرة �سلفًا هام�س مناورة وا�سعًا. هذا المتياز البنيوّي، 

جديد،  م�سلم  بلد  هو  )مبا  الفريدة  ا 
ّ
تركي زات 

ّ
مبمي مقرونًا 

 )
ّ
، راأ�سمايّل وع�سو يف احللف الأطل�سي

ّ
علمايّن، دميقراطي

 عليها حتقيق هدفها املرغوب.  
ّ

ي�رش

ة الناعمة« 
ّ
ة وف�شل »�شيا�شة القو

ّ
االنتفا�شات العربي

»القّوة  تدفع  �سوف  التي  الفرتة  تلك  �سيا�سات  ف�سل  اأّما 

اأّنها  مع   .
ّ
الأمني الوجه  اإىل  فعائد  الأمام  اإىل  الناعمة« 

ة بوا�سطة مفاهيم �سيغت بعناية 
ّ
حّددت �سيا�ستها اخلارجي

بوا�سطة  وجوارها  املنطقة  وجه  تغيري  اإىل  و�سَعْت  فائقة 

ة 
ّ
القّوة الناعمة، اإّل اأّن تركيا كانت تفتقر اإىل �سيا�سة اأمني

�ساملة. باملقارنة، ل تكن متلك فر�سًا كثرية لردع اخل�سوم 

اأو اأّنها ل تكن متلك تلك الفر�س على الإطالق. 

ُبَعيد النتفا�سات العربّية التي انطلقت يف العام ٢٠١١،   

غري  نحو  وعلى  ة جديدة، 
ّ
مر تركّيا  جوار  الو�سع يف  تغرّي 

متوّقع. ل يحدث التحّول الذي �سعت اإليه جماهري مدينّية 

ل  تون�س،  با�ستثناء  بالدميقراطّية.  مطالبة  انتف�ست  اأ�سا�ساً 

يبق بلد من بلدان »الربيع العربي« متمتعًا باآلّيات دميقراطّية. 

وقد �ساهمت موجة الرّدة امل�ساّدة للثورات الآتية من بلدان 

اخلليج بانقالب متوز/ يوليو ٢٠١٣ يف م�رش فعاد البلد اإىل 

ليبيا.  يف  ال�سلطة  انهيار  مع  العنف   
َ
وا�ستعر القدمي.  النظام 

دموّي  م�سهد  اإىل  حتّولت  حلالها،  ُترتك  ل  �سورية  ولأّن 

 )اإيران ال�سعودية تركّيا( 
ّ
لاإن�سايّن م�سني ل�رشاع قوى اإقليمي

وَكويّن )الوليات املتحدة رو�سيا/ال�سني(. بعد النتفا�سات 

اأنظار العال. بل   اأن جتذب تركّيا 
ّ
العربّية، كان من الطبيعي

اإّنها ُكّلفت بدور النموذج ب�سبب قّوتها اخلفّية، اأي، لكونها 

كانت  الغربّية.  املنظومة  اإىل  تنتمي  دميقراطّية  م�سلمة  دولة 

هي  الفرتة  تلك  ل�سيا�سات  والأخالقّية  ال�سحيحة  املقاربة 

دعم انتفا�سة ال�سعوب �سّد الأنظمة ال�ستبدادّية. 

يف  القوى  توازن  تف�رّش  اأن  عن  عجزت  اأنقرة،  اأّن  غري   

جميع  اأّن  من  فبالرغم  ال�سحيح.  التف�سري  الأو�سط  ال�رشق 

الدول املعنّية كانت دوًل م�سلمة، ل تتمّكن من اأن حتّدد وجهة 

ال�سيا�سات التي كانت تتبعها بلدان املنطقة، وقد كانت لها 

اأهداف متباينة. والأ�سّد مفارقًة يف الأمر هو الإدراك املتاأّخر، 

 
ّ
بعدما غادرت القّوات الأمريكّية العراق، اأّن الوجود الأمريكي

ّية املناورة لرتكّيا تو�سعة فعلّية.
ّ
يف ذاك البلد قد و�ّسع من حر

عدا عن ذلك، اأعتقد اأّن اأنقرة ارتكبت خطاأين اإ�سافّيني:   

١ تخّلت عن ال�سيا�سة التي التزمتها بدّقة اإىل 

د يف �سورية يف اآذار/ مار�س ٢٠١١ لأّنها 
ّ
حني بداية التمر

 .
ّ
�سلمي حّل  عن  بالبحث  البعثي  النظام  اإقناع  ت�ستطع  ل 

ال�سورّية و�سمحْت  الأهلّية  الأبرز يف احلرب  الدور  فلعبت 

للمعار�سة باأن ت�ستخدم حدودها. يف نهاية �سنوات ثالث، 

تر�ّسخ العتقاد يف العال اأّن تركّيا واحدة من اأبرز داعمي 

التنظيمات اجلهادّية ال�سّنية.

٢ ب�سبب قربه العقائدّي من الإخوان امل�سلمني، 

الإخوان  حكومة  دعم  يف  والتنمية«  العدالة  »حزب  غاىل 

امل�سلمني يف م�رش. نتيجة لذلك، فاإّن موقف �سجب النقالب، 

الر�سمي  اخلطاب  من  جعل  و�سيا�سّيًا،  اأخالقّيًا  ال�سحيح 

مع  الدبلوما�سّية  العالقات  قطع  اإىل  واأّدى  الق�سوة،  �سديد 

وبلدان  تركّيا  بني  اإ�سفينًا  دّق  ذلك،  اإىل  بالإ�سافة  م�رش. 

اخلليج املتحّلقة حول العربّية ال�سعودّية واأ�ساف عن�رشًا ل 

ُي�ست�ساغ اأي�سًا اإىل العالقات مع الغرب.

من جهة اأخرى، اأّدت احتجاجات »حديقة غيزي« يف   

حزيران / يونيو ٢٠١٣ والتي وقعت قبل فرتة ق�سرية من 

يف  للرتميم  قابلة  غري  ت�سّوهات  اإىل  م�رش،  يف  النقالب 

�سورة تركّيا الدميقراطّية التي اأن�ساأتها بعناء كبري على امتداد 

العقد املن�رشم. كان من �ساأن رّد فعل حكومة »حزب التنمية 

الذي  والعنف  غيزي،  حديقة  تظاهرات  على  والعدالة« 

امل�ستخدم  واخلطاب  لها،  احلكومة  ودعم  ال�رشطة،  مار�سته 

خالل تلك احلوادث، اأن اأف�سد فر�َس تركّيا لأن تكون منوذجًا 

دميقراطّيًا اأو حّتى ليربالّيًا ملنطقة ال�رشق الأو�سط. 

ال�سيا�سة  يف  اخلطري  الكفاءة  انعدام  مراجعة  عند   

الو�سع  ذلك  من  ب 
ّ
للتهر حماولت  بذلْت  اخلارجّية، 

تلك  اأّن  غري  الثمينة«.  »الوحدة  �ُسّمي  مفهوم  با�ستخدام 

التقّلبات ل تغرّي من حقيقة اأّن ال�سيا�سة اخلارجّية قد دخلت 

نفقًا مظلمًا من التخّبط وباتت ترّكز على حفظ ماء الوجه«.

على اإلقاء ُخطب تدين احتالل العراق. ماذا ع�ساي اأقول؟ 

كان الأمر مثريًا لالهتمام!

اكت�شاف ال�رشق االأو�شط

يف كّل الأحوال، اأعقبت ذلك فورًا الفرتة الباهرة لل�سيا�سة 

ة حلكومة »حزب العدالة والتنمية«، واأخذ رئي�س 
ّ
اخلارجي

الوزراء يتحّدث عن »اإخواننا يف ال�رشق الأو�سط«، وذَكر 

»اجلوار الّثقايف« اإّل اأّنه باح اأخريًا مبا كان يكتمه: املبادرة 

ة!
ّ
ال�رشق اأو�سطي

ع  وو�سْ ثقافيّاً  حتا�سيه  جرى  الذي  الأو�سط،  ال�رشق   

ًا منذ تاأ�سي�س اجلمهورية، بات الآن  م�سافة بيننا وبينه �سيا�سيّ

يعني الأقطار التي ن�ستطيع زيارتها من دون تاأ�سرية �سفر. 

رت التجارة، واإذا الزعماء، لكي ي�ستعر�سوا 
ّ
اإىل ذلك، حتر

لتناول  الآخر  واحدهم  يزور  احلميميّة،  اجلوار  عالقات 

فنجان قهوة. خالل فرتة وجيزة قبل اندلع النتفا�سة يف 

�سورية، اأ�سار طيّب اأردوغان اإىل ب�ّسار الأ�سد مبا هو »اأخ«. 

ي�ستخَدم  »اإي�َسد«  كان  الذي  ال�سم  م�سحك:  تف�سيٌل 

اإن  ما  »اإي�ِسد«  اإىل  حتّول  �سديقة،  �سورية  كانت  عندما 

كان  وملّا  النظام.  �سّد  �سيا�سات  يطبّق  وزرائنا  رئي�س  بداأ 

ا�سمًا �سائعًا يف تركيّا، الرجل الذي �سار عدّونا  »اإي�َسد« 

د اأْن غريّ رئي�س 
ّ
«. ومبجر

ّ
 »اأجنبي

ٌ
بات لزامًا اأن يكون له ا�سم

الوزراء »اأي�َسد« اإىل »اإي�ِسد« حّتى هرعت ال�سحافة برّمتها 

لتغيري ال�سم الذي كانت تلُفظه بالطريقة ذاتها ل�سنوات. 

م على ت�سمية »اإي�َسد« »اإي�َسد«! 
َ
وقع احلر

ولكن، قبل اأن نرمي نظرة على فرتة العداوة هذه، ل   

ا 
ّ
التي يف ظّلها حتّولت تركي الظروف  نتفّح�س  اأن  بّد من 

ة. لن�ست�رِش الربوفي�سور 
ّ
ا الفتاة« لل�سيا�سة الدولي

ّ
اإىل »تركي

نفهم  كي  ة، 
ّ
الدولي ال�سيا�سة  يف  اخلبري  اأوزيل،  �سويل 

ال�سعود املفاجئ لهذا الّنجم يف املنطقة: 

ة 
ّ
ة يف ال�سيا�سة الدولي

ّ
ة الرتكي

ّ
»اإّن �سعود ال�سخ�سي  

وكانت  خم�سو�س.  ودويّل   
ّ
اإقليمي و�سع  يف  جرى 

 ١١ هجمات  هي  الو�سع  بذلك  حتكّمت  التي  العنا�رش 

اأيلول ٢٠٠١ )على مركز التجارة الدويل يف نيويورك( 

واحلرب على العراق ٢٠٠٣، وولدة توازن القوى اجلديد 

يف املنطقة. اإّن عجز الوليات املتحدة عن ال�سيطرة على 

نتائج حرب العراق اأغرق العراق يف العنف. ومن النتائج 

ة 
ّ
اإىل قو لها 

ّ
امل�ستِجّد وحتو اإيران  ة للحرب نفوذ 

ّ
الإقليمي

ة متتّد من �سورية ولبنان، عرب حزب الله، اإىل �رشق 
ّ
اإقليمي

اإ�سقاط  مع  فل�سطني.  يف  حما�س  حركة  عرب  ط 
ّ
املتو�س

توازن  اختّل  ح�سني،  �سّدام  لنظام  املتحدة  الوليات 

ل�سالح  كان  وقد  اأي�سًا،  هو  العراق  اأر�س  على  القوى 

ال�سّنة خالل قرون، وبات لإيران نفوذ يف املنطقة لأّول 

ة اجلديدة 
ّ
الوقائع الإقليمي اإّن  ة منذ نحو ثالثة قرون. 

ّ
مر

ا قدر ما 
ّ
ة كانت ل�سالح تركي

ّ
التي خلقْتها احلرب العراقي

رات 
ّ
لة بالتطو كانت ل�سالح اإيران. كانت اأنقرة وثيقة ال�سّ

يف العراق. وب�سبب امتياز القدرة على التوا�سل مع كاّفة 

 
ّ
اإقليمي لعٍب  اإىل  ل 

ّ
تتحو اأن  ا�ستطاعت  اجلماعات، 

نافذ ولو لفرتة من الزمن. بالرغم من كّل ال�سغط الذي 

ا عالقتها باإيران 
ّ
مار�سته الوليات املّتحدة، ل تقطع تركي

القت�سادّية  عالقاتها  عّززت  بالعك�س  بل  ب�سورية.  اأو 

ا اإىل 
ّ
بالبلدين وب�سائر الفاعلني يف املنطقة. و�سَعْت تركي

اأن تكون الو�سيط بني اإيران والغرب. وقطعت �سوطًا من 

حتقيق هدفها توقيع معاهدة �سالم بني �سورية واإ�رشائيل، 

اإىل اأن اأّدى هجوم اإ�رشائيل على غّزة العام ٢٠٠٩ اإىل 

اإحباط ذلك الهدف«.

كان  تف�سري.  حماولة  يف  اأتدّخل  اأن  من  يل  بّد  ل  هنا   

ال�سعار الأكرث ا�ستعرا�سّية يف �سيا�سة تركّيا اخلارجّية يف 

فر م�ساكل مع اجلريان«! وكان الربوفي�سور  ذلك احلني هو »�سِ

اأحمد داود اأوغلو، الذي �سوف يعنينَّ رئي�ساً للوزراء فيما بعد، 

هو َمن خرج بتلك احليلة. كان موؤّلف كتاب عنوانه »العمق 

ال�سرتاتيجي«، توافق اخلرباء على اأّنه خاِل من العمق اإىل 

م�ساكل  �سفر  �سيا�سة  كانت  من�سفني،  ولنكون  حّد.  اأبعد 

مع اجلريان لها رننٌي حمّبب يف اآذان ال�سامعني، لأّن تركّيا، 

اأّنها »حماطة  تعتقد  م�ستوحدة  دولة  كانت  تاأ�سي�سها،  منذ 

بالأعداء«. اأخريًا �سوف تختفي الغيالن خلف احلدود فنقيم 

عالقات طبيعّية مع اأرمينيا واإيران والعراق و�سورية و�سائر 

البلدان. اأخريًا، كانت هذه هي اخلّطة. وبدا اأّنها ت�سري اأي�ساً 

يف الجّتاه ال�سحيح لفرتة من الّزمن. لنُعْد اإىل �سويل اأوزيل 

جمّددًا لرَن ماذا ح�سل بعد ذلك:

اجلريان«،  مع  م�سكالت  »�سفر  مبداأ  على  »تاأ�سي�سًا   

الندماج  اأمام  الطريق  لفتح  خطوات  ا 
ّ
تركي اّتخذت 

القت�سادّي. جرى حترير التجارة واإلغاء متطّلبات التاأ�سرية 

تركت  العاملني،  لهذين  ونتيجة  البلدان.  من  كبري  لعدد 

الشرق األوسط بات اآلن يعني األقطار التي نستطيع زيارتها 
من دون تأشيرة سفر. وإذا الزعماء، لكي يستعرضوا عالقات 

الجوار الحميمية، يزور واحدهم اآلخر لتناول فنجان قهوة. 
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أسماء الغول

كاتبة ومدّونة وناشطة،
غزة، فلسطني.
آخر أعمالها مع
سليم نسيب
»الغّزاوية العاصية«
)L’Insoumise de Gaza(
.2016,

مثن العزلة الغّزاوية
إسالموفوبيا وغربوفوبيا

  وكنت اأغلق عقلي متامًا واأتلّذذ بال�ستماع اإىل ن�سخة 

ّدرها اإيّل هوؤلء، اإّنها تتنا�سب مع الك�سل  الإ�سالم التي ُي�سَ

فما  وتتعبه،  عقلك  ت�ستخدم  يجعلك  ل  الذي  الفكرّي 

اإّتباع هذه الأفكار التي ل تكن تنت�رش فقط  عليك �سوى 

ال�سعودّية،  من  فقط  تاأت  ل  اأّنها  كما  وغّزة،  بالإمارات 

والغرب،  ال�رشق  احل�سارات:  تناق�س  على  اللعب  ففكرة 

الكتب  من  طويلة  عقود  اإرث  هي  وامل�سيحيّة  والإ�سالم 

والت�سجيالت واخلطب التي جعلت الذاكرة ال�سعبيّة حول 

الغرب حافلة باخلوف، والعتقاد اأّن هناك موؤامرة حتاك �سّد 

امل�سلمني، واأّن الغرب فا�سد.

ما  دائمًا  امل�سلمني«  �سّد  »العن�رشّية  حكم  فاإّن  اإذن    

كان جاهزًا يف مكّونات الهوّية الإ�سالميّة ال�سعبيّة، فهناك 

مئات األوف من الكتب والكتيّبات تتحّدث عن هذه املوؤامرة 

الكونيّة لإف�ساد امل�سلم، والتي اإن ل تكن موجودة فهناك 

باأن  كفيلون  كّلهم  امل�سجد،  وخطيب  واجلريان  املدّر�سون 

ينقلوها اإليك.

  كذلك ل ي�سلم خطاب الُكتاب الإ�سالمّيني املنفتحني من 

عمارة  كالكاتب حممد  )املتاآمر(  الغرب  نحو  نف�سها  النظرة 

الذي يقول يف كتابه »ال�رشق بعيون غربّية« اإّن »الفرتاء على 

الإ�سالم وت�سويه �سورة ر�سول الإ�سالم والأّمة الإ�سالمّية، قد 

ا�ستخدم قدميًا ل�سحن العاّمة والدهماء يف احلروب ال�سليبّية 

ره الإ�سالم من قهر 
ّ
التي اأرادت ا�ستعمار ال�رشق بعد اأن حر

احلديثة  الغربّية  الإمربيالّية  اأعادت  ثّم  والرومان.  الإغريق 

ال�سوداء  والكراهّية  الفرتاء  ثقافة  ال�سالح  ذات  ا�ستخدام 

.
٢
ل�سحن جماهري ال�سعوب الغربّية...«

ل اأمتلك يومًا قدرًا من الثقافة اأثناء وجودي يف املرحلة   

املدّر�سني  وهوؤلء  الأفكار  هذه  من  اأّيًا  لأواجه  الدرا�سيّة 

على الرغم من النقا�سات التي كان والدي يجربين دومًا 

على خو�سها. فقد كان �سّد توّجهاتي الإ�سالميّة املن�سحبة 

عن ا�ستخدام العقل، موؤّكدًا اأّن القراآن خاطب العقل ودعا 

، اإ�سافة 
ّ
اإىل ا�ستخدامه، وقد جنح والدي فعاًل بالتاأثري علي

كاتب  وهو  حممود  م�سطفى  امل�رشي  الأديب  كتب  اإىل 

 غري تقليدّي على الإطالق، ومن املرّجح اأّن ذلك 
ّ
اإ�سالمي

يعود اإىل جذوره املارك�سيّة، فقد نظر اإىل الدين با�ستخدام 

الدين  وم�سّلمات رجال  اأحكام  انطالقًا من  ولي�س  العقل 

ومف�رّشي القراآن.

ة
ّ
ف�شل الدين عن احلياة اليومي

العام  يف  الثانوّية  الدرا�سيّة  املرحلة  نهاية  اإىل  و�سلت 

١٩٩٩، حني قالت يومها مدّر�سة الدين »يجب على املراأة 

فنحن  رابعة،  اأو  ثالثة  اأو  ثانية  زوجة  تكون  باأن  تقبل  اأن 

�سلى  الر�سول  زوجة  عائ�سة،  ال�سيدة  من  اأف�سل  ل�سنا 

اأكمل  اأن  وقبل  يومها،  اعرت�ست  وقد  و�سّلم«،  عليه  الله 

اعرتا�سي كان م�سريي الّطرد.

اليوم ماذا يحدث يف قطاع غّزة ومدار�سها بعد مرور   

الأوروبيّة  الدول  حا�رشت  اأن  وبعد  الأعوام،  تلك  كّل 

»اإرهابيّة«،  حما�س  حركة  اأّن  بحّجة  غّزة  قطاع  واأمريكا 

الت�رشيعيّة يف  النتخابات  اأّنها فازت يف  الرغم من  على 

العام ٢٠٠٦، وكانت انتخابات نزيهة و�سّفافة �سهدت لها 

املوؤ�ّس�سات الأوروبيّة والأمريكيّة ذاتها التي تقاطعها اليوم، 

وتركت هذه الدول اأجياًل كاملة مع الفكر الديني الوهابي، 

دون اأن تتوّقف حلظة واحدة لتفّكر مبغبّة قرارها ذلك.

التي  املنهجيّة  غري  الأن�سطة  نوعيّة  على  نظرة  لنلِق   

قامت بها وزارة الرتبية والتعليم اأثناء حكم حركة حما�س 

الأن�سطة. يقول  الدويّل عن هذه  الدعم  متامًا  اأن غاب  بعد 

الرتبية  وزارة  يف  الرتبوية  الأن�سطة  مدير  �سيام  حمّمد 

اإّن   ،٢٠١٣ �سنة  دوليّة  اإعالم  لو�سائل  بغّزة،  والتعليم 

الأن�سطة  وعلى  الوزارة  اأداء  على  عاّم  بوجه  اأّثر  احل�سار 

ومدعومة  متنّوعة  اأن�سطة  هناك  كانت  فقد  خا�ّس،  بوجه 

، والآن تكاد تكون متوا�سعة ب�سبب قّلة الدعم 
٣
طوال العام

بعد احل�سار الدويّل. ويقول ب�ساأن الأن�سطة احلاليّة اإّن هناك 

ن�ساطًا جديدًا بداأ منذ �سهر اأيلول / �سبتمرب ٢٠١٢، وا�سمه 

»الفتّوة«، مو�سحًا اأّنه عبارة عن تدريبات بدنيّة وتعّلم على 

اأنواع الأ�سلحة والدفاع عن النف�س والإ�سعافات الأّوليّة.

اأّما ن�ساط غذاء الروح الديني، فيو�سح �سيام اأّن هذا   

الن�ساط جرى تطبيقه منذ عامني ويعتمد على الو�سطيّة يف 

الدين، ويجري اختيار املو�سوعات من قبل وزارة الرتبية 

الأوقاف،  وزارة  فتختارهم  الدين  رجال  اأّما  والتعليم، 

ّمرات  والطاّلب ثالث  الطالبات  مع  دينيّة  لقاءات  لتنظيم 

التوازن  ل�سمان  ال�سباحيّة  املدر�سيّة  الإذاعة  يف  �سهرّيًا 

اأّن  والطالبة، مو�سحًا  للطالب  والروحي  والبدين  النف�سي 

املو�سوعات ترتّكز حول ال�سالة والر�سول القدوة واأحكام 

.
٤
زينة املراأة واحرتام الآخر

املدر�سة  يف  كنت  حني  كثريًا  اأحبّها  ُمعّلمة  لدّي  كانت 

الإعدادّية احلكوميّة، منت�سف الت�سعينيّات بدولة الإمارات 

حيث انتقلنا من خميّم رفح جنوب قطاع غّزة تبعاً لعمل 

والدي. اأحياناً كانت هذه املعّلمة حتّب اأن تعطينا درو�ساً يف 

»امل�سلم  الدرو�س  هذه  اأحد  خالل  لنا  قالت  الرتبية.  ماّدة 

 يدخل 
ّ
الله عليها ومن ثم لو كانت لديه ذنوب، يحا�سبه 

اجلّنة، امل�سيحي يدخل النار حتى لو كانت اأعماله جيّدة، 

فهو لي�س م�سلماً«.

ّية
ّ
الذنب ورهبة احلر

ل تكن هذه املُعّلمة تلّقننا تلك املبادئ وما ي�سبهها مببادرة 

فردّية، بل كانت �سيا�سة تعليميّة. فقد اعتادت اإدارة املدر�سة 

على دعوة »�سيخة دعوة« لتن�سحنا وتفّقهنا بالدين ب�سكل 

على  يجل�سن  كّن  املدر�سة  طالبات  اأّن  واأتذّكر  دورّي. 

حتّدثنا  وهي  اإليها  ون�ستمع  اأمامها،  ال�ساحة  يف  الأر�س 

عن عقاب الفّنانني والفّنانات واملطربني واملطربات يف نار 

اآذان �ساغية. وكانت تلك املراأة التي جتل�س  جهّنم، وكّلنا 

مئات  على  كبرية  �سلطة  متتلك  ال�سواد  وترتدي  هناك 

الطالبات واملعّلمات: اإّنها �سلطة »امتالك« الدين. )هذا ما 

كّنا ن�سّدقه وقتها(.

، �رشعان ما ندخل الف�سول 
ّ
وبعد انتهاء الدر�س الديني  

الو�سيمني  املطربني  �سَور  على  الطالبات  نحن  لنت�ساجر 

الفّنية  املجاّلت  ونتبادل  عالمة،  وراغب  كفوري  كوائل 

وايات الرومان�سيّة. واأتذّكر اأّننا كّنا نفعل هذه الأ�سياء 
ّ
والر

ال�سورة حول  تلك  ينطلق من  بالذنب. ذنب  ب�سعور كبري 

امل�سلم اجليّد الذي ل ي�ستمع اإىل املو�سيقى، ل يرتدي مثل 

الغرب، ل ينظر اإىل اجلن�س الآخر.

لقد كربت مع كّل هذا التناق�س داخلي، واأجيال بكاملها   

واجهت الأمر عينه، اإّنه تعّمد ف�سل الدين الإ�سالمي متامًا 

نفعله  ما  فكّل  العادّية،  وال�سلوكيّات  اليوميّة،  احلياة  عن 

خطاأ حتى نتبع كالم �سيوخ الوهابيّة ونظرتهم اإىل الإ�سالم، 

فهوؤلء اأهل الدين لأّنهم يفهمونه ويجب اأن نقّلدهم.

»ال�سحوة  عن  اأ�سمع  بداأت  الفرتة  تلك  يف  واأتذّكر   

الإ�سالميّة«، وانت�رشت موجة »توبة الفّنانات« ومالأت كتب 

املكتبات  والفّنانات  للفّنانني  اخلطيئة  واعرتافات  التوبة 

رّدة  ال�سحوة  هذه  كانت  ورمّبا  الطالبات.  اأيدي  وتناقلتها 

فعل على احلداثة والعوملة التي كانت بداأت تاأخذ مظهرها 

ر الكثيف يف الإمارات.
ّ
الربجوازّي املتحر

اإّل  الدين  ورجال   
ّ
الإ�سالمي للخطاب  يكن  ول   

النكفاء على ذواتهم وبناء اجلدران حول الدين الإ�سالمي 

على اعتبار اأّن كّل ما يجري حوله خارجه، وهكذا اأ�سبح 

اإليه  يدعو  الذي  الدين  منوذج  واأحكامه   
ّ
الإ�سالمي الفقه 

هوؤلء من خالل ال�سحوة الإ�سالميّة ولي�س الإ�سالم الذي 

ي�سّب يف كّل مناحي احلياة، ول يتعار�س معها.

ويف هذا ال�سدد يقول اأوليفييه روا يف كتاب »اجلهل   

على  الأديان  والعوملة  الَعلمنة  اأرغمت  »لقد  املقّد�س« 

م�ستقّلة  نف�سها  تعترب  اأن  وعلى  الثقافة،  عن  النف�سال 

ًا وبالنتيجة ل يعد  وتعيد بناء ذاتها يف ف�ساء ل يعد اإقليميّ

.
١
خا�سعًا لل�سيا�سي«

والإمارات  غّزة  قطاع  بني  درا�ستي  اأثناء  معي  حملت   

ة  ح�سّ يف  املعّلمة  عبارة  ت�سبه  التي  الأفكار  من  الكثري 

التي  الثانوّية  مرحلة  يف  اأقراأ  بداأت  قد  وكنت  الدين. 

نهاية  مع  الإمارات  من  رجعنا  حيث  رفح  يف  ق�سيتها 

والتي  املنت�رشة  الإ�سالميّة  الكتب  من  كثريًا  الت�سعينيات، 

ياأتي اأغلبها من ال�سعودّية وحتّذر من الّنار وعذاب القرب، 

والرتهيب  الن�ساء،  �سلوك  على  الغرب  وتاأثري  والتغريب، 

ّية. كما ا�ستمعت لت�سجيالت ال�سيوخ الذين 
ّ
من كلمة حر

يلومون املراأة على معظم املفا�سد كال�سيخ ك�سك وغريه.

قالت مدرّسة الدين »يجب على المرأة أن تقبل بأن تكون زوجة 
ثانيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة أو ثالثة أو رابعة، فنحن لسنا 
أفضل من السيدة عائشة، زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم«.
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اإذن اإّنه ذات »غذاء الروح الديني« الذي كنت اأتلّقاه يف   

ة 
ّ
الإمارات، والذي يقت�سي بف�سل الدين عن احلياة اليومي

ة،  خا�سّ ح�س�س  يف  وتقدميه  لها،  مناق�سًا  اعتباره  بل 

مع  الدين  رجل  قطيعة  اإّنها  والفقه،  العقيدة  بني  واخللط 

احلياة حلماية الدين منها، خوفًا من تغّول حداثتها، ولكن 

ماذا حدث لهذه الأن�سطة بعد ثالثة اأعوام من هذا اللقاء 

مع وزارة الرتبية والتعليم بغّزة؟

ة
ّ
ة خليجي

ّ
وّهابي

ة، حني دعا 
ّ
لقد انتهت هذه الأن�سطة الدعوّية بكارثة علني

بع�س رجال الدين الذين اختارتهم وزارة الأوقاف طالبًا 

ل يتجاوز الثالثة ع�رش عامًا، على العرتاف باأّّنه مذنب، 

فيتوب اإىل الله اأمام طابور ال�سباح يف واحدة من مدار�س 

غّزة، يف �سكل جديد من �سكوك الغفران، وانت�رش الفيديو 

.
٥
يف ربيع العام ٢٠١٦ على نطاق وا�سع

ة نتاج ال�رشورة 
ّ
ة الوّهابي

ّ
ويبدو اأّن هذه الن�سخة اخلليجي  

غّزة  قطاع  تقاطع  ل  التي  الوحيدة  كقطر  دولة  تعترب  اإذ 

اإ�سافة اإىل اإيران وتركيا، فقد كانت تدفع ع�رشات ماليني 

الدولرات عقب كّل حرب لإنعا�س غّزة واإعادة الإعمار.

احل�سارّي  ومفهومه   
ّ
الكال�سيكي الإ�سالم  غاب   

 
ّ
الإ�سالمي الفقه  و�سادت �سورة  اإذًا،   

ّ
احلقيقي والروحايّن 

الذي القول فيه هو فقط من اخت�سا�س رجال الدين الذين 

يعتربون اأنف�سهم و�سطاء بني الدين وعاّمة الّنا�س )مع اأّنه 

ة ال�سعبوّية 
ّ
ل كهنوت يف الإ�سالم( فقّدموا الن�سخة الديني

ة، وهنا 
ّ
ّيات والنفتاح والعلماني

ّ
التعبوّية �سّد الغرب واحلر

ة 
ّ
كـ»�سلفي لتت�سّكل  التنامي  يف  بيئتها  ة 

ّ
الأ�سولي وجدت 

جهادّية« تع�ّس�س بني ظهرايَن املجتمع.

هذه  غّزة،  كقطاع  مكان  يف  النتيجة  كانت  وماذا   

يف   
ّ
فل�سطيني مليونا  ي�سكنها  التي  ال�سغرية  امل�ساحة 

اأعداد  زادت  لقد  �سنوات؟  ع�رش  منذ   
ّ
م�ستمر ح�سار 

وازدادت  اجلهادّية،  ة 
ّ
ال�سلفي اجلماعات  اإىل  املنتمني 

 واآخرها كان قتل ال�ساّب 
ّ
اأن�سطتها يف ال�سارع الفل�سطيني

عامًا  والثالثني  اخلام�سة  يتجاوز  ل  الذي  ال�ساملي  مثقال 

ع يف التا�سع 
ّ
بر�سا�ستني يف راأ�سه مبدينة غّزة بتهمة الت�سي

.
٦
من ت�رشين الثاين / نوفمرب ٢٠١٦

ات 
ّ
ة التي بداأت يف الت�سعيني

ّ
اإّن حالة ال�سحوة الإ�سالمي  

مناذج  ة 
ّ
بغالبي ال�سيا�سي  الإ�سالم  ف�سل  مع  الآن  ت 

ّ
تغري

جتربته يف ال�سلطة، كما عجز عن تطبيق �سعار »الإ�سالم 

هو احلّل« بعد اأن ا�سطدم مبكّونات علمنة الدولة، لي�سيطر 

عن  ويعلن  اجلهادّية،  ة 
ّ
ال�سلفي ار 

ّ
تي ال�ساحة  على  بعدها 
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املوؤمنون لي�سوا الوحيدين الذين يعي�سون عزلتهم، فحتى   

هذا املواطن الأوروبي غري املوؤمن يعي�س هو الآخر عزلته، 

فهو ل يريد الختالط بجاره املوؤمن �سواء كان م�سيحّيًا اأو 

يهودّيًا وخ�سو�سًا اإذا كان م�سلمًا، لي�س فقط ب�سبب تنامي 

الإ�سالموفوبيا، اأي اخلوف من اجلماعات الإ�سالمّية، بل اأي�سًا 

لأّنه اأ�سبح يف�سل البتعاد عن اأّي ثقافة ل ت�سبهه.

هل اإ�شلم ال�شوق هو احلّل؟

بالأ�سا�س  �سببه  وهذا  اخلوف،  يف  يعي�سان  الطرفني  اإّن 

بدياًل حتى عن  نف�سها  قّدمت  التي  ة 
ّ
الأوروبي احلكومات 

اأديان مواطنيها، فقد �سلبت منهم م�ساحات الدين كّلها، 

الدعاء  عن  كبديل  املتكاملة  املرّفهة  خدماتها  وقّدمت 

واحلاجة اإىل الله، وقوانينها كبديل عن الأخالق.

من  الدين  يخرج  باأن ل  الداخلّية  ووزير  البولي�س  وتكّفل   

من  فرن�سا  يحدث يف  كما  للمواطنة  فداًء  املنزل  باب  حافة 

حيادّية املظهر العام للمواطن يف املَرافق احلكومّية. األي�س هذا 

ا�ستالبًا لكينونة املوؤمن، وجتاوزًا ملبادئ العلمانّية التي تنطلق 

من التعّددية ولي�س القطيعة؟ اإّنه القمع با�سم دولة القانون.

تركت  وقد  احلكومات  هذه  نرى  ذاته  الوقت  ويف   

ني 
ّ
ّيتهم يف ن�رش مبادئهم، وللوهابي

ّ
ني حر

ّ
فني الإجنيلي

ّ
للمتطر

ّيتهم يف ن�رش ن�سختهم من الدين متامًا كما يف الإمارات 
ّ
حر

وغّزة، اإىل درجة اأّن اأحد اأئمة م�ساجد �سوي�رشا دعا اإىل 

قتل امل�سلمني الذين ل يوؤّدون �سالة اجلماعة يف ت�رشين 

الأّول / اأكتوبر من العام ٢٠١٦، فكيف ينظر هذا الإمام 

اإىل غري امل�سلمني اإذا كان هذا موقفه من امل�سلمني الذين 

.
١٥

ل ي�سّلون اجلماعة يف امل�سجد

اإّن التوازن يف التعبري الديني للمواطنني وامل�ساحات   

على  وتق�سي   
ّ
احلقيقي الندماج  ت�سمن  التي  هي  ة 

ّ
احلر

والإميان  التدّين  ة 
ّ
و�سطي وت�سمن  الطرفني،  عند  العزلة 

)كاختبار الأواين امل�ستطرقة(.

تيارًا  لنف�سه  ال�ساب خلق  امل�سلم  اجليل  اأّن  هنا  وجند   

عن  بعيدًا  اإميانه  عن  التعبري  خالله  من  ي�ستطيع  جديدًا 

عن  بعيدًا  عينه  الوقت  ويف  ة، 
ّ
الأوروبي حيادّية حكوماته 

وعرب   ،
ّ
ال�سلفي واجلهاد  ال�سيا�سي  والإ�سالم  ة 

ّ
الأ�سولي

باتريك هايني  �سّماه  ما  اإّنه  ة. 
ّ
الليربالي بالنظرّية  الندماج 

عند  ينبثق  »خطاب  كتابه:  يف  فيقول  ال�سوق«  »اإ�سالم 

نقطة التقاء بني نظريات »املاجنمانت« الأمريكية واأدبيات 

والنجاح  للفاعلية،  هي  الأولوّية  حيث  الفردي  التحقق 

الإدارّي، ولي�س للبديل احل�ساري، وقبول �سياقات العوملة 

وتقلي�س  �س 
ّ
الت�سي عن  البعد  ة... 

ّ
والراأ�سمالي ة 

ّ
الليربالي

 على 
ّ
اأو ال�سمني ة والعتماد ال�رشيح 

ّ
املكّونات الهوياتي

.
١٦

فل�سفة ال�سوق«

ويف هذا التيّار اأو اخلطاب، لن يعود غريبًا اأن ي�سبح   

احلجاب عالمة جتارّية اأكرث منه تدّينًا، واأن جند انفتاحاً على 

واعتبارها  ككّل  الإ�سالميّة  للهوّية  هيكلة  واإعادة  العال 

مع  ذاته  وال�سيء  اأوروّبا،  يف  عامليّة  اإن�سانوّية  من  جزءًا 

١٧
الإقبال على �رشكات الإنتاج املو�سيقيّة وخطوط الأزياء.

ظهرت  حني  قلياًل  ف 
ّ
املتطر حّده  اإىل  الأمر  و�سل  ورمّبا   

 نور التاجوري بحجابها 
ّ
ال�سحافّية الأمريكية من اأ�سل ليبي

على غالف جمّلة بالي بوي يف عدد ت�رشين الأّول / اأكتوبر 

للدين خمتلفني  دعاًة  اأّننا جند  الأهّم  لكّن  العام ٢٠١٦.  من 

املدر�سة  اإىل  تاأتينا  كانت  التي  الدعوة«  »�سيخة  عن  متامًا 

اإىل  وي�ستمعون  الع�رشّي  املظهر  يعادون  ل  فهم  الإعدادّية، 

دون  حياتهم  تفا�سيل  كّل  يف  الدين  ويعاي�سون  املو�سيقى 

ون بالعدالة الإلهّية مع اجلميع.
ّ
الف�سل بينهما، والأهّم اأّنهم يقر

وثقافته  بيئته  يحمل  فهو  ة 
ّ
العلماني مل�سار  كمواٍز  نف�سه 

وهوّيته داخله، منطلقًا بها اإىل العال.

تواطوؤ بني اال�شت�رشاق واالإ�شلم املحافظ

يقول اأوليفييه روا يف كتاب اجلهل املقد�س »ثّمة رابط وثيق 

لي�س رّد فعل �سّد  ، فالأخري 
ّ
الديني العلمنة والإنعا�س  بني 

العلمنة بل هو ثمرتها، والعلمنة ت�سنع الديني. وما من عودة 

.
٧
للديني، بل حتّول...«

 هنا: هل اختلفت هذه ال�سورة امل�سّوهة 
ّ
وال�سوؤال املهم  

 عنه، 
ّ
للدين الإ�سالمي عن ال�سورة التي ميتلكها الأوروبي

بعد مئات ال�سنني من التعبئة الإعالميّة والبحثيّة والأدبيّة 

وال�سينمائيّة؟ يقول املوؤلف حممد اأركون يف كتابه »الإ�سالم، 

طقو�س  د 
ّ
جمر اأ�سبح  الذي  »الإ�سالم  اإّن  الغرب«  اأوروّبا، 

عبادة واقعة حتت �سغط املراقبة الجتماعيّة املت�سّددة اأكرث 

الفكرّي  البُعد  واأّما  نظرهم.  يف  الإ�سالم  هو  هذا  فاأكرث. 

 والبُعد احل�سارّي لالإ�سالم فهو �سبه غائب، 
ّ
والبُعد الروحي

. ولالأ�سف فاإن 
٨
اأّي حال فهو اآخر ما يفّكرون فيه« وعلى 

املت�رّشعة  ال�سيا�سوّية   والأدبيّات 
ّ
الكال�سيكي ال�ست�رشاق 

املنت�رشة حاليًّا يف الغرب عن الإ�سالم واحلركات الإ�سالميّة 

الذي  د 
ّ
املجر الإ�سالم  عن  ال�سورة  هذه  انت�سار  من  تزيد 

 الذي ل يتاأثر 
ّ
يقف فوق الزمن والتاريخ، الإ�سالم الأقنومي

ال�ست�رشاق  بني  املو�سوعي  التواطوؤ  يكمن  وهنا  ب�سيء 

 والإ�سالم املحافظ.
ّ
الكال�سيكي

الكلمة  هي  والعزلة  العزلة،  من  نوعاً  خلق  ذلك  كّل   

هجمات  من  ًا  حاليّ اأوروبا  يف  يحدث  ما  خلف  ال�رّشّية 

داخلها،  وهم  اأوروبا  عن  امل�سلمني  عزلة  هناك  اإرهابيّة. 

امل�سلمني،  عن  اأوروّبا  عزلة  وهناك  جن�سيّاتها،  ويحملون 

فال  الجتماعي،  ن�سيجها  من  جزء  اأّنهم  من  الرغم  على 

 
ّ
الإ�سالمي الدين  مع  تتعامل  الأوروبيّة  احلكومات  تزال 

عدم  لي�س  وطبعًا  منه،  القرتاب  ميكن  ل  ح�ّسا�س  كاأمر 

تريد  ل  اأّنها  ما  بقدر  العلمانيّة،  مبادئها  ب�سبب  القرتاب 

اأ�سبحنا  اأّننا  خمجل  لأمر  واإّنه  امل�سلمني،  نحن  اإغ�سابنا 

بجعل  اأو  بالغ�سب،   
ّ
تتم الإ�سالمي  ديننا  اأن حماية  نعتقد 

الر�سومات  على  ال�سهرية  الفعل  )ردود  مّنا  خائفًا  الآخر 

ال�ساخرة يف الدمنارك(.

الأمريكيّة  اأمازون  ل�رشكة   
ّ
الرتويجي فالإعالن  لذلك   

يف ت�رشين الثاين / نوفمرب ٢٠١٦ والذي يظهر فيه اإمام 

مفاجئًا  جاء  الهدايا،  يتبادلن   
ّ
م�سيحي وكاهن  م�سجد 

ال�رشكة  انطباعاً جديدًا عند اجلميع. فقد جتاوزت  وتاركًا 

 
ّ
والأهم بالدين،  التحّدث  بعدم  للعلمانيّة  احلمراء  اخلطوط 

يف  وجنحت  عنهم،  للتعبري  امل�سلمني  ت�ستاأذن  ل  اأّنها 

الفرن�سي  الرئي�س  فعل  كذلك   .
٩
املتلّقي بجذب  النهاية 

متوافقان  والعلمانيّة  »الإ�سالم  قال  حني  هولند  فرن�سوا 

اأيلول/  فرن�سا« يف خطاب يف  القانون يف  احرتام  �سمن 

التي  الإرهابيّة  الهجمات  �سل�سلة  عقب   ٢٠١٦ �سبتمرب 

لبا�س  حول  اجلدل  موجة  تبعتها  فرن�سا،  لها  �ست 
ّ
تعر

البحر الإ�سالمي »البوركيني«، م�سيفًا »ل �سيء يف فكرة 

العلمانيّة يتعار�س مع ممار�سة ال�سعائر الإ�سالميّة يف فرن�سا 

.
١٠

ما دامت تلتزم بالقانون«

لذلك ل يبدو اأّن الإ�سالم بعمقه احل�سارّي والروحايّن   

فون من كال الطرفني 
ّ
حكر على امل�سلمني، كما يحاول املتطر

)َوَما   
ّ
للدين الإ�سالمي العاّمة  امللكيّة  ، لكّن هذه 

١١
التاأكيد

ثقايفّ  اندماج  اإىل  حتتاج  ِلّْلَعامَلنِي(  َرْحَمًة  َلّ  اإِ اأَْر�َسْلَناَك 

اأوروبا،  امل�سلمني يف  من  كثري  على  �سعب  وهذا   ،
ّ
حقيقي

فهذه  الثقافيّة،  الدين  بيئة  نطاق  �سمن  يعي�سون  ل  فهم 

.
١٢

البيئة جعلت الإ�سالم عربيًّا وجعلت امل�سيحيّة غربية

وقد لحظت خالل اإقامتي بفرن�سا يف ال�سهور ال�ستة   

العديد من امل�سلمني وامل�سلمات هنا ي�سريون  اأّن  الأخرية 

منها،  الليليّة  الجتماعيّة، خ�سو�سًا  الفرن�سيّني  حياة  اإىل 

اأّن هذه  باعتبارها »�سهر و�رشب وعري«، ون�سوا  باحتقار 

الفرن�سيّون  هوؤلء  �سنع  حني  خمتلفة  تكن  ل  العادات 

هي  هذه  لت�سبح   
ّ
واملهني  

ّ
والتعليمي  

ّ
ال�سيا�سي نظامهم 

ياأتون  اأّنهم  بيد  فيها.  العي�س  املهاجرون  يوّد  التي  البالد 

كاأّن  ت�سبههم،  ثقافيّة  اجتماعيّة  دائرة  �سمن  وينعزلون 

خدمات الدولة حّق لهم، لكّن الندماج خيار، لذلك ي�سبح 

من ال�سهل عليهم التعامل مع خطيب م�سجد متزّمت قريب 

 الأ�سل.
ّ
منهم على الندماج مع جارهم اأوروبي

بهذا  لي�س  الأمر  اأّن  اإىل  التنبيه  يجب  اأي�سًا  ولكن   

جندها  اليوم  الدينيّة  فالفورة  اجلامد،  الهوّياتي  الت�سنيف 

روا  اأوليفييه  ويقول  والإ�سالم.  واليهودّية  امل�سيحيّة  يف 

يف  رئي�سًا  دورًا  تلعبان  »ظاهرتان  املقّد�س«:  »اجلهل  يف 

وفقدان  الإقليميّة  ال�سفة  زوال  هما:  اليوم  الديني  طفرة 

الهوّية الثقافيّة. ول يرتبط زوال ال�سفة الإقليميّة بانتقال 

الأفكار  بانتقال  يرتبط  ما  بقدر  فح�سب...  الأ�سخا�س 

يف  بعاّمة  ال�ستهالك  واأمناط  والإعالم  الثقافيّة  واملواّد 

الثقافيّة  الهوّية  فقدان  »اإّن  ويتابع   .
١٣

»
ّ
اإقليمي ف�ساء غري 

هو فقدان البداهة الجتماعيّة للّدين. ومن الآن ف�ساعدًا 

يعي�س املوؤمنون فيما بينهم كاأقليّات حماطني بثقافة دنيوّية 

ملحدة اإباحيّة مادية اختارت اآلهة مزّيفة: املال واجلن�س، اأو 

.
١٤

الإن�سان نف�سه«

روا، اأوليفييه، ٢٠١٢، اجلهل املقّد�س »زمن دين بال ثقافة«، دار ال�ساقي،   ١

بريوت، لبنان، ٢٠

عمارة، حممد، »الإ�صالم يف عيون غربية بني افرتاء اجلهالء .. واإن�صاف   ٢

العلماء«، دار ال�رشوق، ٦٣

الغول ، اأ�سماء، ٢٠١٣، »احل�سار على قطاع غزة: ح�سار عقول اأم بطون؟«، املونيتور،  ٣

http://www.al-monitor.com/pulse/ar/originals/2013/02/gaza-blockade-  

intellectual-cultural.html

املرجع ال�صابق  ٤

وكالة �صوا الإخبارية، »بكاء وتوبة يف اإحدى مدار�س غّزة«، موقع يوتيوب،   ٥

https://www.youtube.com/watch?v=kfZ0C6aFkf4 ،من�سور بتاريخ ٢٠١٦/٤/٥

�صبكة �صوا للجميع، ٢٠١٦، »تعرف كيف قتل مثقال ال�ساملي وماذا كتب على   ٦

�سفحة الفي�سبوك قبل القتل مبا�رشة«، /http://pssawa.com/p/35134 تعرف-كيف-

قتل-مثقال-ال�ساملي-وماذا-كتب-على-�سفحة-الفي�س-قبل-القتل-مبا�رشة

روا، اأوليفييه، ٢٠١٢، اجلهل املقد�س: زمن دين بال ثقافة، دار ال�ساقي،  ٧

بريوت، لبنان، ٢١  

اركون، حممد، ٢٠٠١، الإ�صالم، اأوروبا، الغرب رهانات املعنى واإرادات   ٨

الهيمنة، ط٢ دار ال�ساقي، بريوت، ١٤

خرب24، »�ساهد رجل دين م�سلما يف اإعالن �رشكة اأمازون«، فيديو من�سور   ٩

بتاريخ ٢٠١٦/١١/١٧

.htmlساهد-رجل-دين-م�سلم-يف-اإعالن-�رشكة-اأمازون� http://5br24.net/e3lam/242148/  

فران�س 24، هولند »العلمانّية والإ�سالم متوافقان �سمن احرتام القانون يف فرن�سا«،  ١٠

http://www.france24.com/ar/20160908-فرن�سا-هولند-خطاب-علمانية-ندوة-  

الدميقراطية-مواجهة-الإرها

�سورة )الأنبياء:١٠٧(  ١١

روا، اأوليفييه، ٢٠١٢، اجلهل املقد�س: زمن دين بال ثقافة، دار ال�ساقي،   ١٢

بريوت، لبنان، �س ٢٧

روا، اأوليفييه، مرجع �صابق، �س ٢٨  ١٣

املرجع ال�صابق، �س ٣٠  ١٤

�س على قتل من ل 
ّ
ميدل اإي�صت اأونالين، ٢٠١٦، »�سوي�رشا توقف اإمامًا حر  ١٥

http://www.middle-east-online.com/?id=235643 ،»ي�سّلون �سالة اجلماعة

هايني، باتريك، اإ�صالم ال�صوق، مدار لالأبحاث والن�رش، �س ٢٧  ١٦

رو�صيا اليوم، ٢٠١٦، »�سورة �سحافية حمّجبة على �سفحات جملة  ١٧

http://ar.rt.com/i2bp ،»!»بالي بوي«  

الهوام�س
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صحايف، كاتب، 
وناقد، اليمن.
آخر أعماله
»كتاب حممد« 2016.

مجال جربان

مين االخوان المسلمني
يكا سعاد حسين والمّز

�شعاد ح�شني هدرت دمي

ف اإخوايّن 
ّ
كتبُت مقاًل عن �سعاد ح�سني فاأ�سدر متطر

فتوى بقتلي. كان ذلك قبل �سهرين من رحيلها، وطلبُت 

فرن�سا  كنُت يف  تعود.  اأن  الّنادرة  الفّنانة  تلك  من  فيه 

 الفا�سل بني 
ّ
ول يكن يبعدها عّني �سوى النَفق املائي

جار  ال�سهيد  قاتل  نف�سه  هو  القاتل،  وفرن�سا.  اأنكلرتا 

املجيد  عبد  الأ�سويّل  الدين  رجل  وتلميذ  ُعمر  الله 

الّزنداين يف جامعة الإميان ب�سنعاء. و�سوف يظهر ا�سمي 

ها جار الله: اأدباء 
َ
�سمن قائمة من الأ�سماء التي ت�سّدر

ون ورجال �سيا�سة وكنت اأ�سغر املطلوبني �سّنًا، 
ّ
واأكادميي

فاأين اأهرُب من املوت!

مدير املركز الّثقايف الفرن�سي التابع ل�سفارة باري�س   

يف �سنعاء، وكنت اأعمل فيه وقتها، كلّمني عن اأبواب 

فارة املفتوحة اأمامي يف حال احتجت اإىل اأّي �سيء. 
ّ

ال�س

والإقامة  فرن�سا  اإىل  عودتي  ة 
ّ
اإمكاني يتحدث عن  كان 

الطريق  هذا  يكن  ول  حياتي  بداية  يف  كنت  هناك. 

دًا باملطلق فظهر حم�سومًا يل. كما اأّن هناك 
ّ
ُمفتَتحًا جي

اأّمي زمزم، التي تركْت بالدها لتقيم يف اليمن من اأجلنا 

فكيف اأقابل �سنيعها بهروبي.

من  الآتي  واأنا  ة، 
ّ
العربي لغتي  انطلقْت  ال�سْفر  من   

ًا 
ّ
ميني جت 

ّ
تزو التي  زمزم  ماما  مع  ة 

ّ
الإريرتي اأ�سمرا 

لغة  من  املحروم  واأنا  وقتها  اأعمى  كنت  واأجنبتني. 

للتوا�سل مع العال. بف�سل اأبي جربان لزمت امل�سجد 

ني 
َ
لتهب طوياًل  زمنًا  ال�سنعاين  منزلنا  من  القريب 

اللغة  لمتالك  معربًا  هناك  ة 
ّ
اليومي القراآن  جل�سات 

التي اأمتلكها اليوم. ل يحدث هذا دفعة واحدة بطبيعة 

امل�سجد فيها يخطو يف  احلال بل خالل �سنوات كان 

فيها  الّنظر  اأُعيد  التي  لت 
ّ
التحو متامًا.  مثلي  لته 

ّ
حتو

اإىل  وقفت  التي  الأقدار  نعمة  حجم  لأكت�سف  اليوم 

للهيئة  متامًا  مناق�سًة  مرحلًة  بلوغي  واأعاقت  جانبي 

التي �رشُتها اليوم بعيدًا عن �سلطة »اجلماعة«، النا�س 

اجلماعة  امل�سجد.  على  العليا  اليد  لهم  كانت  الذين 

املُحاطة بجداٍر ماّدته الولء والّطاعة على العك�س من 

تي متامًا.
ّ
نف�سي

اإّل خلف  اأ�سري  من �سغري كنت عنيدًا ومغايرًا ل   

اليوم، ل تزال  راأ�سي كما يقولون. لوقت طويل، واإىل 

غري  ي�سمع  ول  ن�سيحًة  »راأ�سو«،  تناديني  زمزم  ماما 

�سوته الداخلي. مع ذلك، لقد خدمني راأ�سي هذا رغم 

وخ�ساراتي  معي،  ح�سلت  خ�سارة  كّل  يف  �سيء  كّل 

عبد  علي  ال�سابق  الرئي�س  قرار  اآخرها  لي�س  كثرية، 

�سًا 
ّ
ة وكنت مدر

ّ
الله �سالح ف�سلي من وظيفتي اجلامعي

لالأدب الفرن�سي. لقد خدمني راأ�سي وهو يذهب بي يف 

ية 
ْ
ري الذي كانوا ير�سمونه لل�سب

نَّ
خطٍّ معار�ٍس خلّط ال�س

يكن  ل  لنقطة  و�سلت  كنت  امل�ساجد.  مرتادي  من 

الرجوع منها ممكنًا. اأتذّكر مرًة وقويف �سامدًا ملّدة تزيد 

اآلة ت�سوير فيديو ثقيلة  الّثالث حاماًل  ال�ساعات  على 

على كتفي واأ�سّجل حما�رشًة لعبد املجيد الزنداين يف 

اإقامته  مكان  من  ل�سنعاء  النادرة  زياراته  من  واحدة 

واأبت�سم.  الواقعة  هذه  اأتذّكر  ال�سعودّية.  اململكة  يف 

�ساأقابل الزنداين نف�سه بعد �سنوات طويلة، بعد جرمية 

الله ُعمر. طلب مقابلة جمموعة من  ال�سهيد جار  قتل 

ني، وكنت منهم، لقول راأيه يف قرار وا�سنطن 
ّ
ال�سحافي

يف  قابلناه  اأمواله.  وحما�رشة  الإرهاب  لقائمة  ه 
ّ
�سم

جامعة الإميان التي كان ميلكها وتناولنا الغداء معه وكّل 

بالئحة  يعلم  �سوؤاله فقط: هل كان  ني هو 
ّ
يهم ما كان 

الأ�سماء التي ظهرت يف فتوى القتل قبل اغتيال جار 

 
َ
فاأق�سم اجلامعة.  يف  ال�سابق  تلميُذه  واأعلنها  ُعمر  الله 

بالله نافيًا.
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ي�سعرون بها وهم يخرجون تلبية لنداء مر�سدهم العام. 

ورف�سه  والغناء  اجلمال  مواجهة  على  يرّبونهم  كانوا 

وحماربته، كانوا يقتلون اأجمل ما فيهم.

�سيء  باأّي  يلعبون  اأّنهم  كيف  اكت�سفُت  الوقت  ومع   

واملواثيق  العهود  نْكث  ال�رشورة«.  »فقه  قاعدة  حتت 

ول باأ�س من مّد اأيديهم ملن كان عدّو البارحة. دخولهم 

ال�سهيد  له  �س 
ّ
اأ�س الذي  امل�سرتك«  »اللقاء  حتالف  يف 

الي�ساري جار الله عمر ويتحّملون ثمن حياته اإىل اليوم 

التهم. على الرغم من كّل تن�سّ

�سهريًا  منوذجًا  كرمان  توكل  حالة  اتخاذ  هنا  ميكن   

لأ�سكال التاأقلم التي يعتمدها الإخوان بغية الو�سول ملا 

يرغبون. فهي قذفْت بحجاب الوجه وت�ساحمت مع حالة 

م�سافحة الغرباء والأجانب متهيدًا خلطوة الدخول لبيئة 

املجتمع املدين. ح�سور الأم�سيات واحلفالت التي تقيمها 

ة يف �سنعاء ومع ما يرافقها 
ّ
�سفارات وبعثات ديبلوما�سي

مينع  التي  ة 
ّ
الروحي امل�رشوبات  من  القرتاب  من جنحة 

ر 
ّ
ر الو�سيلة. ترب

ّ
الدين خمالطة �ساربيها. لكّن الغاية ترب

لهم اأّي �سيء يف �سبيل خدمة الدعوة.

وبالن�سبة اإىل اأمريكا، وتوكل كرمان خ�سو�سًا بو�سفها 

حاملة لنوبل ال�سالم، ل ي�سدروا بيانًا واحدًا �سّد �رشب 

ار. ل يقولوا كلمة 
ّ
ني بطائرات بدون طي

ّ
ني ميني

ّ
اأمريكا مدني

العام  اأمينهم  قام  بل  العولقي،  اأنور  ُقتل  حني  واحدة 

بتكرمي ال�سفري الأمريكي وقتها يف �سنعاء.

بقاء  معركتهم يف  ن�سيان  ال�سياق ل ميكن  هذا  ويف   

وبدعم  رعايتهم  حتت  كانت  التي  ة« 
ّ
الديني »املعاهد 

اأ�سكال  ول  اأموره  الدولة  تراقب  ل  كامل  �سعودّي 

توحيد  نقطة  كانت  اإليهم.  ت�سل  التي  الأموال  �رشف 

التعليم يف اليمن هي امل�ساألة التي مّهدت تقريبًا حلرب 

�سيف ١٩٩٤ حني كان احلزب ال�سرتاكي مع التوحيد 

والإخوان �سّده.

كبرية  ك�سب  ورقة  خل�سارة  م�ستعّدين  يكونوا  ل   

خلف  من  ت�سلهم  التي  الأموال  ة. 
ّ
اليمني ال�ساحة  على 

تلك املعاهد واآلف ال�سباب الذين ينمون حتت رعايتهم 

 
ّ
ال�سرتاكي وخرج  احلرب  تلك  وانتهت  و�سيطرتهم. 

حلظة  اأتت  اأن  اإىل  حالها.  على  املعاهد  وبقيت  خا�رشًا 

احلادي ع�رش من اأيلول / �سبتمرب ٢٠٠١. خ�سي الإخوان 

ة على منطقتهم وتخلوا عن 
ّ
من تركيز الأنظار الأمريكي

ة توحيد التعليم يف اليمن.
ّ
 عملي

ّ
تلك املعاهد لتتم

اأتت حلظة ثورة �سباط / فرباير ٢٠١١ التي عار�سوها   

يف البداية وحلقوا بها بعد اأن راأوا بعني املُ�ستثمر النبيه اأّن 

زمن حليفهم الأبدي علي �سالح قد وىّل. هذا الرئي�س 

الذي طاملا وقف اإىل جوارهم باملال والإعالم واملنا�سب 

ظهرهم  خلف  ورموه  عنه  التخّلي  روا 
ّ
قر لقد  واحلماية. 

ق�سمت ظهر  التي  الق�ّسة  كانوا  ذاته  الوقت  لكّنهم يف 

تلك الثورة. 

لهذا خ�رشت الّثورة

الأ�سياء  التقاط  ميكن  حمّددة  نقاط  على  املرور  عرب 

خريفًا:  لته 
ّ
وحو اليمني  »الربيع«  خطوات  اأعاقت  التي 

�سوتها  الإخوان  احتكر  حني  الثورة  خ�رشت  فقد 

الأطياف  باإق�ساء  وقاموا  تها  ومن�سّ و»مايكرفونها« 

ا�ست�سافت  الثورة حني  لقد خ�رشت  الأخرى.  ة 
ّ
ال�سبابي

الزنداين  املجيد  عبد  الّدين  رجل  الأوىل  اأّيامها  يف 

تها ويكون املفتي اخلا�ّس بها. لقد  ليتحّدث من على من�سّ

الأحمر  اللواء علي حم�سن   
ّ
ان�سم الثورة حني  خ�رشت 

اإليها، وهو الراعي الأبرز لالإخوان طوال تاريخهم، رافعًا 

نف�سه  كان يحمي  احلقيقة  الثورة وهو يف  �سعار حماية 

عربها. خ�رشت الثورة حني رفع �سباب الإخوان مفردات 

مبعايرته  وقاموا  �سالح  الله  عبد  علي  �سّد  عن�رشّية 

بامل�ستوى القبلي والجتماعي املتديّن الذي ينحدر منه.

ة اأو كانوا 
ّ
حني ت�سّلموا ال�سلطة يف املرحلة النتقالي  

اأجل توطني كوادرهم  هم واجهتها فعلوا كّل �سيء من 

قوا على علي �سالح الذي كان يتيح 
ّ
يف كّل مكان. تفو

 احلكم الذي 
ّ
فر�سًا للجميع يف م�ستوى ما حتت كر�سي

منهم على  باملقربني  ة  اخلا�سّ الّتعيينات  لت�سدر  ه،  يخ�سّ

امل�ستويات كاّفة من اأدنى من�سب اإىل اأرفعه.

القدمية  احلكم  ل�سورة  اإعادة  ون 
ّ
اليمني �ساهد  لقد   

تلك  لتتاأّكد  ة 
ّ
املر هذه  �رشفة  ة 

ّ
اإخواني ب�سورة  ولكن 

الأقوال التي كانت ُت�ساع عنهم ول يكن اأحد ي�سدّقه: 

�سورة  من   
ّ
اأهم الوطن  الإخوان وح�سوره يف  كيان  اإّن 

الوطن نف�سه. ولعّل هذا هو حال الإخوان يف كّل مكان 

ة.
ّ
من البالد العربي

مّزيكا و�شيما

املزيكا  باجتاه  وميلي  كما  اإذًا  راأ�سي  خدمني  لقد 

والأغنيات. ل يكن قلبي يجد تعار�سًا بينها وبني الدين 

اأّم كلثوم التي  اأتوّقف عن احلديث عن  واأموره. كنت ل 

ل اأكن اأفهمها على نحو كامل. لغتي ل تكن ت�ساعدين 

ة لأغنياتها. 
ّ
ول ثقافتي. كنت اأكتفي باملقّدمات املو�سيقي

تلك  �سوى   
ّ
ي�سم ل  كا�سيت  ب�رشيط  اأحتفظ  زلت  ما 

املقّدمات. ا�ستفدت وقتها من و�سول اأجهزة الت�سجيل 

تلك والتي كانت حتتوي على غرفتني، ميكن نقل مو�سيقى 

من كا�سيت لكا�سيت اآخر على اجلهاز نف�سه.

كان لهذا الع�سق اأن يبعدين عن اجلماعة، اأو بالأ�سّح   

اأن يخرجوين من دائرتهم، فوجودي خطري ومن املحتمل 

ية الآخرين.
ْ
اأن اأنقل عدوى املو�سيقى لل�سب

تعميق  يف  �سببًا  ال�سينما  كانت  املو�سيقى  واإىل   

حالة الفراق بيننا. وكانت يف �سنعاء دور مفتوحة للفّن 

 الذي 
ّ
ال�سابع. ل اأقدر على و�سف حجم اجلمال الداخلي

وهبتني اإياه ال�سا�سة الكبرية ول تزال. لكّنها يف الوقت 

ذاته كانت توقعني يف عقاب والدي. كنت األقى وجباٍت 

املغرب  �سالة  عن  غياب  كّل  بعد  ال�رشب  من  �سخمة 

حيث كان فيلم الظهرية يتاأّخر ليحل وقت تلك ال�سالة. 

ال�ستاء  ف�سول  ويف  الغالب،  يف  متاأّخرًا  اأ�سل  كنت 

حتديدًا، حني تغادر ال�سم�س باكرًا ويحني وقت ال�سالة 

واأنا �سائع يف طريق العودة من ال�سينما.

عدد غري قليل من رفاق املدر�سة ذهبوا جلهاد كّفار   

مقاعد  من  يختفون  فجاأة  كانوا  اأفغان�ستان.  يف  رو�سيا 

 تدريبهم. واأنا هنا اأقوم باإعادة 
ّ
املدر�سة ول نعرف اأين يتم

ب�رشي ملا كان يجري وقتها بعقل اليوم.

يف ال�سف ال�سابع الأ�سا�سي كتبت بحثًا �سغريًا عن   

ن�سف  م�سابقة  يف  به  و�ساركت  الكربى«  بدر  »غزوة 

من  لال�ستفادة  بدفعنا  يقومون  كانوا  الدرا�سي.  العام 

وحني  الأوىل،  املراكز  باأحد  وفزت  ة. 
ّ
الن�سفي الإجازة 

وجوَه  علْت  ال�سباح  طابور  يف  ا�سمي  عن  الإعالن  مّت 

وال�ستغراب.  ال�ستفهام  عالمات  والطالب  الأ�ستاذة 

نلتها  التي  اجلائزة  نظرهم.  يف  و�ساّلً  نافع  غري  كنت 

كانت عبارة عن كا�سيت م�سّجل لإحدى ُخطب الداعية 

الكويتي اأحمد القّطان وكتاب »اآيات الرحمان يف جهاد 

مدر�ستنا  تكن  للحّق ل  لكْن  عزام.  الله  لعبد  الأفغان« 

باجتاه  متيل  ة 
ّ
الديني الهوّية  طغيان  من  الرغم  على  هذه 

من  وما  ّيتهم 
ّ
حر للطالب  كانت  العقائدي.  التدريب 

ة 
ّ
�سينمائي امل�رشح وعرو�س  درو�س يف  مفرو�س.  �سيء 

.
ّ
ة ولدينا فريق مو�سيقي

ّ
ومعار�س فّني

�سي�سبح  الذي  ف�سل،  بالل  املرحلة  تلك  رفاق  من   

كاتبًا م�رشّيًا معروفًا. قيل باأّنه تاه يف جغرافية كابول ومتّ 

 وكان 
ّ
مْنعه من دخول اليمن )هو من اأّم م�رشّية واأب ميني

د كالم يف الهواء. ومن 
ّ
مدير املدر�سة( لكّنها بقيت جمر

رفاقنا رمزي ال�سيبة.

توكل كرمان وفْقه ال�رشورة

ل يقبلون اأحدًا من خارجهم. اأ�ستطيع القول بعد كّل هذه 

لدّي  واحدًا  �سديق  ل  باأّن  الذاهبة،  الكثرية  ال�سنوات 

بينهم. ول واحد. كانوا يراقبونهم ويرون من يرافقون. 

ات 
ّ
لقد اأحدث هذا فجوة عميقة بيننا. كان يحدث، يف مر

ياأتي يف  فيديو،  كا�سيت  اأحدهم  مّني  يطلب  اأن  نادرة، 

ظلمة الليل اإىل منزلنا ويطلب.

يف  �سبابهم  تفكري  طريقة  لفهم  الأعمق  جتربتي   

احلياة وال�سداقات ح�سلت حني انهيت الثانوّية العاّمة 

ة يف الأرياف.
ّ
والتحقت بخدمة التدري�س الإلزامي

مينح  الوقت  ذلك  يف  الإلزامي  التجنيد  نظام  كان   

ب الأعلى من �سبعني باملائة حّق الذهاب 
َ

اأ�سحاب الّن�س

جاء  ال�سالح.  وحمل  التجنيد  عن  عو�ساً  للتدري�س 

ن�سيبي يف مكان الإقامة والتدري�س مع اأحد الإخوان. 

كّنا معاً ليل نهار ول اأقدر على الفرار منه اإّل نهاية كّل 

�سنعاء.  يف  اأهلي  اإىل  ا�سرتاحة  يوم  يف  عائداً  اأ�سبوع 

ة 
ّ
الهام�سي التفا�سيل  اإىل  ينتبه هوؤلء  راأيت كيف  ومعه 

اأْن يحر�س زميلي  ول ي�سعون قواعد احلياة يف بالهم. 

على حلق عانته كّلما طالت لكّنه ل يحر�س على زيارة 

ة يف ال�سهر.
ّ
اأبيه العجوز املقيم يف �سنعاء لوحده، ولو ملر

يف اجلامعة كان �سباب الإخوان يطلقون علينا ت�سمية   

الرايات احلمراء« وهم يروننا نحمل �سارات  »اأ�سحاب 

ة يف قاعة 
ّ
ة �سّد منع احلفالت املو�سيقي

ّ
حمراء احتجاجي

اجلامعة الكربى. ت�سمية قا�سية يف حّقنا لكّنهم ل يكونوا 

خسرت الثورة حين احتكر اإلخوان صوتها و»مايكرفونها« 
ومنصتها وقاموا بإقصاء األطياف الشبابية األخرى. لقد خسرت 

الثورة حين استضافت في أيامها األولى رجل الدين عبد المجيد 
الزنداني ليتحدّث من على منصتها ويكون المفتي الخاصّ بها.

إياه  وهبتني  الذي  الداخلي  الجمال  على وصف حجم  أقدر  ال 
الشاشة الكبيرة وال تزال. لكنها في الوقت ذاتـــــــــــــــــــــــــــه 
كانت توقعني في عقاب والدي. كنت ألقــــــــــــــــــــــــــــــى 
وجباٍت ضخمة من الضرب بعد كل غياب عـــــــــــــــــــــــــــــن 
صالة المغرب حيث كان فيلم الظهيرة يتأخر ليحل وقت تلك الصالة.
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اليوم يف ماأزق مع تراثنا الديني. كّلنا نعلم مدى بالغة اللغة 

العربّية القراآنّية وتعّدد معاين مفرداتها. بطريقة اأخرى، القراآن 

الن�ّس  قدا�سة  لكّن  املتعّدد،  للفهم  وقابل  للتاأويل  �سالح 

القراآيّن هي التي تقف عائقًا اأمام اإعمال العقل يف فهمه.

بالإعجاز  ي�سّمى  ما  يف  البحث  عن  اأي�سًا  اأغفل  َل   

 اأن اأقوم بذلك لتهداأ العا�سفة 
ّ
 يف القراآن. كان علي

ّ
العلمي

الب�رشّي  العقل  لقدرات  اإعجاز  الإعجاز  هذا  يف  داخلي. 

نه�سة  عن   
ّ
نف�سي وتعوي�س  وح�سارّي   

ّ
علمي وعجز 

اإ�سالمّية اأجه�ست بحرق كتب ابن ر�سد. اإفال�س امل�سلمني 

فاأكرث  اأكرث  املت�سّخمة  الّنق�س  وعقدة  وتكنولوجّيًا  علمّيًا 

بت�سّخم الإجنازات العلمّية للغرب »الكافر« هما وراء حتويل 

القراآن من كتاب دين اإىل كتاب »علم«. ملاذا هذا الإعجاز 

 ل �سابق له؟ ملاذا 
ّ
 غربي

ّ
 لحٌق لأّي اكت�ساف علمي

ّ
العلمي

 
ّ
ل يكتب فيل�سوف الإ�سالم ابن ر�سد عن الإعجاز العلمي

»العلم«  هذا  الوحي؟  لنزول  زمنّيًا  الأقرب  وهو  للقراآن 

بني  واأ�ساعوه  و�سما�رشة  مر�سى  به  اأتى  الن�ساأة  حديث  هو 

الّنا�س لإحكام ال�سيطرة على عقولهم اأكرث وزيادة غرورهم 

بالنتماء لالإ�سالم والتعايل على اأ�سحاب الديانات الأخرى 

وخ�سو�سًا للهروب من حقيقة اأّننا �رشنا يف ذيل الأمم.

 كّل ما يح�سل يف منطقتنا فاإّنني على يقني 
ّ
ويف خ�سم  

من  �رشورة  هي  اليوم  نعي�سها  التي  ال�سنّية  الأ�سولّية  اأّن 

�رشورات التطّور واإّل فلن يلتحق العال العرّبي اأبدًا بركب 

خَلت  قرون  اإىل  ال�سلفّية  الأ�سولّية  جذور  تعود  احل�سارة. 

من  �سندفع  لالأ�سف  علنّية.  �سارت  اليوم  مواجهتها  لكّن 

اأغلى لهذا العراك. بب�ساطة هو طريق اخلال�س  دمائنا ثمنًا 

 للّنقد لإيجاد 
ّ
لأّننا عاجاًل اأم اآجاًل �سُنخ�سع املوروث الديني

حلول للماأزق الذي نعي�س فيه.

جعلتني  الداخل  من  هّزتني  التي  الت�ساوؤلت  هذه  كّل   

م�سلمة  ُولَدت  كطفلة  عليها  ن�ساأت  التي  الرتبية  اأقّيم 

اأطفال  كاأغلب  نعم  املالمح.  كما  ث  ُيوَرّ فالّدين  م�سادفة، 

امل�سلمني مّت �سجني داخل ثنائّية احلالل واحلرام. الرتبية على 

للفكر  قمع  فيها  طبعًا،  ال�سَلف  تربية  وريثة  واحلرام،  احلالل 

منذ الطفولة. حني ين�ساأ الطفل على ثوابت، مبعنى »هذا حالل 

للمعرفة  الفطرّي  نَهمه  ُيدفن  ملاذا«،  ت�ساأل  ول  حرام  وهذا 

اخلوف من  فيه  ُيزرع  املقابل  ف�سيئًا. ويف  �سيئًا  والكت�ساف 

الت�ساوؤل والتفكري. وح�سب جتربتي كتون�سّية ن�ساأت يف بيئة 

اإ�سالمّية، اأ�سيف دور معّلم الرتبية الإ�سالمّية )اأو معّلم الّدين 

الهّوة  هذه  تعميق  العربّية( يف  الدَول  اأغلب  ي�سّمى يف  كما 

بني نهم املعرفة واملقّد�سات. اإذ ياأتي معّلم الّدين بعد الأهل 

القيامة  يوم  ويالت  عن  املتحّدثة  ال�سَور  الّطفل  ذلك  ليعّلم 

فيْجهز على املتبّقي يف الّطفل من تلك الفطرة التي خلقت 

معه ل�سّدة خوفه من املاورائّيات. ويف �سنوات ما ي�سّمى الآن 

باملدر�سة الإعدادّية، يلّقنه املعّلم نف�ُسه طقو�س الإ�سالم بعيدًا 

لة مع الله على اأ�سا�س الّتَفاين  عن اأّي روحانّية فت�سري ال�سِّ

يف العبادة بدًلمن الرّتكيز على ال�سلة الروحانّية معه. وطبعًا 

الت�سديد على عدم جتاوز  الأ�رشة واملجتمع ككّل يوا�سالن 

اخلطوط احلمراء يف ما يخ�ّس الدين. الغريب يف كّل هذا اأّن 

هذا الطفل الذي كرب على ما ذكرت �سابقًا يجد نف�سه اأمام 

 واأمام اأ�ستاذ الفل�سفة 
ّ
معّلم الّدين ليدّر�سه التفكري الإ�سالمي

اأن  عندها  منه  يطلبون  الثانوّية.  املرحلة  �سنوات  اآخر  يف 

يفّكر! كيف؟ هذا الطفل والتلميذ ين�ساأ كهاًل يوؤمن بالثوابت 

فاإّن  ولهذا  العقل!  ر  يدمنَّ هكذا  ُرّبي.  كما  يرّبيه  طفاًل  ويلد 

التغيري  لكّن  اأمٌل خافت.  ثقافّية ودينّية هو  ثورة  الأمل يف 

�سياأتي! فالإن�سان �سيفر�س نف�سه كاملقّد�س الأهّم يومًا ما!

لتتعّمق  تكن  املراأة ل  لق�سايا  املطلقة  م�ساندتي  كذلك   

وهذه  ذلك.  حول  والّنقا�س  اأي�سًا  الإ�سالم  يف  البحث  لول 

�سنة ٢٠١١ جعلتني  بعد  اكت�سبتها  التي  الطرح  اجلراأة يف 

قادرة على طرح ثنائّية املراأة والّدين مع ع�رشات التون�سّيات، 

علينا  ُتفر�س  حني  لالأ�سف  كبريًا.  �سّدًا  واجهت  ولالأ�سف 

كمْنع  ة،  اخلا�سّ الن�سائّية  الأحاديث  يف  حّتى  التاُبو  �سلطة 

الكالم فى ال�سيا�سة والكالم يف الّدين ويف و�سع املراأة يف 

اللواتي  الن�ساء  عن  كثريًا  يختلفن  ن�ساء  قَبل  من  الإ�سالم، 

ترعبهّن لعنة التابو فاإيّن فعاًل اأرى مدى خوف هذين ال�سّقني 

 
ّ
واجلن�سي  

ّ
العاطفي القهر  تاأثري  عمق  ومدى  ّية 

ّ
احلر من 

ومدى  ال�سواء،  حّد  على  فيهما   
ّ
والجتماعي  

ّ
وال�سيا�سي

ر الفكرّي. هذا ما ح�سل 
ّ
ُبعدنا كمجتمعات �رشقّية عن التحر

موا�سيع  حول  طويلة  نقا�سات  يف  تقريبًا  �سنتني  منذ  معي 

خمتلفة تعتربها جمتمعاتنا تابوهات مع ن�ساء تون�سّيات على 

يهْب  فكرّيًا  حمّنطات  ون�ساء  ر 
ّ
التحر من  خمتلفة  درجات 

الّنقا�س يف امل�سكوت عنه. الغريب اأّن �سلطة التابو ُفر�ست 

ر. 
ّ
ر اأو الذي كنت اأعتقد اأّنه متحر

ّ
 من قَبل ال�سّق املتحر

ّ
علي

الّنقا�س  ومغزى  الّدين  يف  احلديث  عدم  �س 
ْ
فر ميكن  كيف 

املراأة  تخاف  ملاذا  املراأة يف جمتمعاتنا؟  لق�سايا  ق 
ّ
التطر هو 

دها بقّوة حني تك�رش تابوهات الّدين  من بنت جن�سها وت�سّ

الأبوّي  الذكورّي  املجتمع  فر�سها  التي  والّتقاليد  والعادات 

ملاذا  القرب؟  حّتى  الطفولة  منذ  عاتقها  على  املراأة  لتحملها 

تّتهمها بالكفر والهجوم على الإ�سالم وباحلقد على الرجل 

اأّن  ترون  األ  هنا:  �سوؤايل  التابوهات؟  تلك  ك�رشت  ما  اإذا 

على  بالأ�سا�س  رّكزت   
ّ
العربي العال  الن�سوّية يف  احلركات 

املطالبة بحقوق املراأة؟ مبعنى اآخر األ ترون اأّن احلروب التي 

باحثة وكاتبة، تونس.

هدى الشقراين

كيف غرّيتين الثورات

»إنَّ الهوّية بنُت الوالدة لكّنها
في النهاية إبداُع صاحبها،

ال وراثة ماٍض«
حممود دروي�س

 يّف الكثري...
ّ

نعم تغري

خالل  جميعًا  �سدَمنا  الذي  ف 
ّ
املتطر الإ�سالمي  اخلطاب 

املجموعات  ممار�سات  وكّل  الأخرية  ال�سّت  ال�سنوات 

فة وعلى راأ�سها تنظيم الدولة الإ�سالمّية طبعًا 
ّ
الدينّية املتطر

وتزّمت ال�سارع املتدّين الب�سيط حيال الآخر املختلف، وكّل 

العملّيات الإرهابّية يف �ستى اأنحاء العال جعلت الكثريين 

مبن فيهم اأنا، يت�ساءلون حول مبادئ الإ�سالم. هذا الت�ساوؤل 

تعد  ل  الديني  املوروث  قدا�سة  والّنقد.  لل�سّك  الباب  فتح 

عائقًا اأمام عدد ل باأ�س به من �سباب ما بعد الثورات العربّية، 

فو�سعوا دينهم حتت الّنقد. اأ�سف اإىل ذلك مواقع التوا�سل 

الجتماعي التي فتحت الباب وا�سعًا للنقا�س حول الدين 

والإ�سالم بالتحديد. هذا الو�سع حفز البع�س على البحث 

والقراءة كما ح�سل معي.

منذ  فاي�سبوك  موقع  على  �سفحتي  على  ة 
ّ
مر كتبت   

درا�سة  الإن�سان يف  تعّمق  كّلما  »ملاذا  اأظّن:  ما  �سنتني على 

ا�ستعمل  كّلما  ملاذا  اآخر  مبعنى  اإمياُنه؟  �سُعف  الالهوت  علم 

اأّي و�ساية عليه، وهنا اأحتّدث عن  د على 
ّ
الإن�سان عقله متر

الإميان  ب�سعف  العقل  اإعمال  عالقة  وما  الدينّية؟  الو�ساية 

اأّن  قناعة  اإىل  اأو  الإحلاد  اإىل  ي�سل  اأن  املمكن  من  الذي 

الأديان هي �سناعة ب�رشّية مع ا�ستمرار الإميان بوجود الله؟«. 

التي  الثورات  لول  اأكن لأطرحها  اأّنني ل  اأظّن  اأ�سئلة  هي 

قامت يف منطقتنا. قبل اأن اأطرح هذه الأ�سئلة كنت دائمًا مع 

القراءة التاريخّية للّن�ّس الديني قراآنًا و�سّنًة ول تهتّز �سورة 

 
الإ�سالم عندي اإّل حني تعمقت اأكرث يف تاريخ الأديان ويف

ن�ساأة الإ�سالم واخلالفة و�سرية الّنبي واملوروث الديني بعنٍي 

ب�رشّية،  الأديان �سناعة  اأّن  قناعة  اإىل  اليوم  ناقدة. و�سلت 

جواب  عن  اأبحث  فالزلت  عدمه  من  الله  وجود  عن  واأّما 

لهذا ال�سوؤال.

اأكرث  اأت�ساءل  الك�سا�سبة كان حدثًا جعلني  حرق معاذ   

ي�سمى  ما  لتنظيم  الفكرّية  فالبنية  الديني.  موروثنا  عن 

التكفريي  للفكر  امتداد  بالأ�سا�س  هو  الإ�سالّمية  بالّدولة 

را�سد  لّقبه  كما  الإ�سالمّية«  حوة  ال�سّ »اأبو  تيمية،  لبن 

داع�س  ا�ست�سهدت  فًا 
ّ
متطر تراثًا  تيمية  ابن  ترك  الغّنو�سي. 

»غري  تيمية:  ابن  قال  الك�سا�سبة.  معاذ  حرق  لت�رشيع  به 

املوؤمن جتب عداوته واإن اأح�سن اإليك«. وقال اأي�سًا: »اأنف�س 

غري املوؤمنني واأولدهم واأموالهم مباحة للموؤمنني«، وغريها 

الغلّو  ال�سلم.  ودار  احلرب  لدار  توؤ�ّس�س  التي  الفتاوى  من 

اجلهادّية  وال�سَلفّية  الوّهابّية  به  ت�سدمنا  الذي  ف 
ّ
والتطر

التي زرعت منذ قرون خَلْت.  املعا�رشة كّل يوم له جذوره 

النه�سة  �سلفّية ع�رش  اأو  املجّددة  ال�سلفّية  حُتْل  ل  لالأ�سف 

التي ميّثلها الأفغاين وح�سن البّنا وحممد عبده وغريهم دون 

�سلفّيًا  اإرثًا  ترك  اأي�سا  الأخري  هذا  قطب.  �سّيد  فكر  بروز 

ف. نعم، ل رواد ال�سلفّية املجّددة ول حمّمد 
ّ
موغاًل يف التطر

اأبو زيد ول اجلابري  اأركون ول فرج فودة ول ن�رش حامد 

يُحولوا  اأن  ا�ستطاعوا  التنويرّيني  املفّكرين  من  ول غريهم 

دون بروز الأ�سولّية ال�سّنّية التي ت�سهد اليوم اأعتى مراحلها 

وح�سّيًة، وهي التي تق�ّس م�ساجعنا اليوم ودواخلنا كذلك 

تيمية  لبن  الأ�سويّل  اخلطاب  لالأ�سف  معي.  ح�سل  كما 

وغريه انت�رش على اخلطاب التنويري.

ورْفع  اليوم،  بعني  قراءته  فعلينا  القراآن  اإىل  بالن�سبة  اأما   

العقالنّية  قراءته  اجّتاه  يف  الطريق  اأّول  هو  عنه  القدا�سة 

والتاريخّية. الفكر التقليدّي، اإذا �سّح طبعًا اأن ن�سَفه بالفكر، 

ما هو اإّل توارث لقراءٍة غلب النقل فيها على العقل وو�سعتنا 
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حني يقول الي�سارّي »لّبيك ن�رشالله« مبعنى »الطاعة لك   

واجّتاهي اإِليك وق�سدي واإقبايل على اأمرك«، اأقول له عندما 

تعترب نف�سك »ي�سارّيًا« وتقولها رغم يقينك باأّن حزب الله، 

اإيران نف�سها هما   لإيران يف لبنان، ودولة 
ّ
الوكيل ال�رشعي

نظام  يدعمون  دينّية  ديكتاتورّية  ثيوقراطّية  نظم  اأ�سحاب 

ب�ّسار الأ�سد املجرم الذي تقول له يف �رّشك »لّبيك يا اأ�سد« 

 
ّ
ًا، والي�سارّي حر

ّ
لقدا�سة �ساأنه بالن�سبة اإليك فاأنت ل�ست حر

ول  لب�ّسار  ل  لأ�سخا�س،  عبدًا  ولي�س  فقط  ّية 
ّ
احلر ت�سوده 

ل�سّدام ول ل�ستالني ول لن�رشالله، اإىل غري ذلك من الأ�سنام.

 يف اإن�سانّيته ل�سالح ديكتاتورّيات 
ّ
ط الي�سارّي العربي

ّ
فر  

»علمانّية« وع�سكرّية ودينّية �َسلبت منه تلك الرباءة الأوىل 

 
ّ
التي كان عليها حني ا�ستهوْته الي�سارّية. الي�سارّي العربي

فه و�سار يخون 
ّ
 يف تطر

ّ
فه انتهج طريق الإ�سالمي

ّ
يف تطر

اأي.
ّ
ويّتهم بالعمالة كلنَّ من يخالفه الر

�سّد  هي  العربّية  الأنظمة  كّل  اأّن  الي�سارّي  يفهم  متى   

اللبنايّن عن زعماء  �سعوبها؟ »كّلن يعني كلن« كما يقول 

تعد  ل  رو�سيا  اأّن   
ّ
العربي يفهم  ومتى  لبنان.  يف  الطائفّية 

�سيوعّية واأّنها ل ولن تكون �سديقة لنا؟ واأّن اإيران وتركيا 

 
ّ
العربي اأعني  تدمع  ومتى  رو�سيا؟  كما  م�ساحلهما  تخدمان 

لالآلف التي قتلها �سّدام ويكّف عن البكاء حني يرى فيديو 

له وهو يرق�س اأو يدّخن ال�سيكار؟!

متى نعي اأّن من يتاآمر علينا هم حّكامنا؟ �سدق دروي�س   

حني قال »اأمريكا هي الطاعون والطاعون اأمريكا«. واأنظمتنا 

 
ّ
اأي�سًا طاعون، وعلى راأ�سها نظام البعث ال�سورّي والعراقي

الذي  والإرهاب  ف 
ّ
التطر اأّم  هي  اأنظمتنا  القّذايف.  ونظام 

ُي�سيل دماءنا اليوم.

هو  فالو�سوح  اأقول،  »بو�سوح  عامل:  مهدي  قال   

ّية 
ّ
للحر الفا�سّية،  �سّد  للدميقراطّية  ينت�رش  ل  من  احلقيقة، 

�سّد الإرهاب، للعقل واحلّب واخليال، وللجمال �سّد العدمّية 

من  بلد  كّل  ويف  الأهلّية،  احلرب  لبنان  يف  ظالمّية،  وكّل 

، وعلى امتداد اأر�س الإن�سان، من ل ينت�رش 
ّ
عاملنا العربي

للثورة يف كّل اآن، مثّقف مزّيف، وثقافته خمادعة مرائية«.

اأن  اختاروا  ملن  كر�سالة  اأوّجهه  عامل  مهدي  قاله  ما   

يتواروا حتت عباءة ولية الفقيه وِمن حتتها عباءة حزب الله 

ومن حتتها عباءة املمانعة للّدفاع عن نظام الأ�سد الدموّي 

خ�سو�سًا  موّجهة  والر�سالة  ال�سورّي.  ال�سعب  اإرادة  وقرب 

وراء  وا�سطّفوا  الفقيه  عمامة  لب�سوا  اّلذين  »للي�سارّيني« 

جانب  اإىل  يقف  من  هو  احلّق  الي�سارّي  الأ�سد.  ب�ّسار 

قطر  و�سيا�سة   
ّ
الديني ف 

ّ
التطر �سّد  ال�سعوب ويكون  ثورة 

اختار  من  تخوين  اإىل  داعي  ل  اآخر،  مبعنى  وال�سعودّية. 

الع�سكرّي  يه  ب�سقنَّ ال�ستبداد  �سّد  للّدميقراطّية  ينت�رش  اأن 

 �سواٌء يف �سورية اأو غري �سورية.
ّ
والديني

عن  ُبعدنا  مدى  اأثبتت  الأخرية  ال�سّت  ال�سنوات   

الإن�سانّية واأثبتت اأّن �سعوبنا يف غالبّيتها مدّجنة فكرّيًا من 

قَبل اأنظمتنا ال�سابقة واحلالّية. وكّل هذا جعلني اأ�سعر بنوع 

من الغربة بني ي�سارّيي بلدي و�رشت اأرى نف�سي اأكرث مع 

جمموعة كبرية من الي�سارّيني اللبنانّيني وال�سورّيني الأوفياء 

لذلك التعريف لكلمة الي�سار الذي ع�ست عليه ل�سنني عّدة. 

ي�سارّيو بلدي يريدون لأنف�سهم البقاء ويريدون الفناء لالآخر 

ال�سورّية  الق�سّية   .
ّ
الإ�سالمي الآخر  وبالّتحديد  املختلف 

اأي�سًا غرّيت يف قناعِة حمورّية الق�سّية الفل�سطينّية. فلكّل 

�سعب ق�سّيُته املحورّية وكّل �سعب من �سعوبنا له احلّق يف 

ّية بعيدًا عن منطق املوؤامرة ال�سهيونّية الإمربيالّية.
ّ
احلر

اأول  يف  اإليها  اجنذبت  التي  العربّية  القومّية  عن  اأّما   

الع�رشينّيات من عمري ف�رشت اأمقتها و�رشت اأمقت كّل 

 
ّ
« و»العال العربي

ّ
امل�سّميات الإق�سائّية مثل »العال العربي

�سيغتها  يف  العربّية  القومّية  ارتبطت  لقد   .»
ّ
الإ�سالمي

العراقّية وكذلك ال�سورّية بالإ�ستبداد والعدوان والإق�ساء. 

متعّددة  منطقة  هي  ومغربها  وم�رشقها  بخليجها  منطقتنا 

الإثنّيات واملذاهب والطوائف، حالت القومّية العربّية دون 

احت�سانها جميعها حتت الدولة الأّمة ول اأعد اأ�ست�سيغ اأبدًا 

لباقي  اإق�ساء  من  فيها  ملًا  الإ�سالمّية  العربّية  الأّمة  م�سّمى 

الإثنّيات واملذاهب.

وبعيدًا عن »منطق« تاآمر الغرب على عروبتنا واإ�سالمنا،   

فاإّن هذا ال�سدام الذي نعي�سه اليوم مع القوى الظالمّية هو 

لكّن  واجلهل،  والتفقري  الإق�ساء  من  لعقود  طبيعّية  نتيجٌة 

قلت  كما  الّتغيري  يتطّلبها  هو �رشورة حتمّية  ال�سدام  هذا 

هي  وفينا.  مّنا  هي  عّنا،  غريبة  لي�ست  القوى  هذه  �سابقًا. 

وهي   ،
ّ
الديني وتراثنا  التعليمّية  ومناهجنا  اأنظمتنا  �سنيعة 

 لالإ�سالمّيني. مدينة حماه �ساهدة 
ّ
اأي�سًا وليدة الإق�ساء الكّلي

العام ١٩٨٢.  هناك يف  �سّدهم  الأ�سد  حافظ  على جمازر 

التي  الت�رشيعّية  لالنتخابات  اجلزائرّي  اجلي�س  اإلغاء  كذلك 

اأواخر  �ساحقًا يف  فوزًا  الإ�سالمّية  الإنقاذ  بها جبهة  فازت 

�سنة ١٩٩١ اأتى بكارثة للجزائر. هذا النقالب على اإرادة 

 فَتَحا الباب وا�سعًا اأمام الفكر 
ّ
ال�سعب وهذا الإق�ساء الكّلي

الإرهاب  من  مظلمة  حقبة  نتيجته  كانت  الذي  اجلهادّي 

عا�ستها اجلزائر. اخلطر نف�سه يهّدد م�رش. فال�سي�سي ب�سجنه 

واإق�سائه جلماعة الإخوان امل�سلمني يجعل من قادتها رموزًا 

وُملهمني ملاليني ي�ساركونهم طريق »الإ�سالم هو احلّل« وقد 

يلجاأون يومًا ما للعنف ال�سديد. ونظام بن علي اأي�سًا انتهج 

خا�ستها احلركات الن�سوّية كانت بالأ�سا�س مع امل�رّشع ول 

�ست 
ّ
تكن مع عقل املراأة؟ طبعًا اأ�ستثني هنا اأ�سماء مهّمة كر

 
ّ
الّتغيري الفعلي اأنثوّي ي�سمن  اإر�ساء وعي  اأجل  حياتها من 

لو�سع املراأة يف بلداننا وتاأ�سي�س فكر بالإمكان اأن تقوم عليه 

ثورة حقيقّية على الّنظام الأبوّي القاتل. لكن يف الآن ذاته ل 

 ما بعد 
ّ
يحّق يل التقليل من �ساأن الن�ساط الن�سوّي ال�سبابي

قيام الثورات العربّية ل�سّيما يف م�رش يف رفع الوعي لدى 

الباب  وفتح  التابوهات  بك�رش  منهّن،  واحدة  واأنا  الن�ساء، 

. وحقيقًة ل ينبغي اأن نحّمل احلركات الن�سوّية 
ّ
للّنقا�س احلر

من  القليل  تلقى  الن�سوّية  فاملوؤ�ّس�سات  به.  لها  طاقة  ل  ما 

الدعم، والكثري من ال�سّد حتى من الدولة، ولنا يف هذا مثال 

امل�رشّية  الع�سكرّية  فاملوؤ�ّس�سة  م�رش.  حالّيًا يف  يح�سل  ما 

من  خوفًا  امل�رشّي  الن�سوّي  للّن�ساط  بقّوة  تت�سّدى  حالّيًا 

املجتمع  يحكم  الذي   
ّ
التاريخي الأبوّي  للّنظام  زعزعته 

امل�رشّي بقّوة.

د على الهيمنة الذكورّية 
ّ
ويِف �سكل اآخر من اأ�سكال التمر  

على ج�سد املراأة، ظهرت نا�سطات منّظمة »فيمن« الن�سوّية 

»اأمينة  التون�سّية   
ّ
العربي امل�ستوى  على  اأ�سهرهّن  ورمّبا 

يطرح  الذي  ال�سوؤال  املهدي«.  »عليا  وامل�رشّية  ال�سبوعي« 

نف�سه هنا: هل نحن بحاجة اإىل اإظهار �سدورنا لنك�رش هذا 

حّقًا  اإّنها  اجل�سد؟  حدود  داخل  للمراأة   
ّ
التاريخي الختزال 

�سورة  نك�رش  لكي  ننا�سل  نحن  جهة  من  غريبة،  مفارقة 

اأج�سادنا  مواقع  اأكرث  ُنظهر  اأخرى،  ومن جهة  اجل�سد  املراأة 

حميمّية. �سخ�سّيًا، ل اأعترب هذا �سكاًل من اأ�سكال الّن�سال 

من اأجل حترير املراأة.

الوحيدة  الق�سّية  املثلّيني فق�سّيتهم هي  ويف ما يخ�ّس   

اء الّثقافة 
ّ
 م�ساندتها لفرتة، وهذا طبعًا جر

ّ
التي ا�ستع�ست علي

. غري الطبيعي هو 
ّ
والبيئة اّلتي ن�ساأت فيهما. وهذا اأمر طبيعي

اأظّل �سجينة هذه الرتبية وهذا الوعي املوروث. وبف�سل  اأن 

املثلّيون  يواجهه  الذي  والحتقار  الكره  من  الهائل  الكّم 

يومّيًا من قّبل املاليني انك�رش ذلك املوروث يف وا�سطففُت 

اإىل جانبهم. وانتبهت اأي�سًا اأّن امل�سلم ي�سيق �سدره لروؤية 

»املخّنث« ول ي�سيق �سدره لروؤية »امل�سرتجلة«. نعم اخلوف 

على الذكورة يق�ّس م�ساجع املجتمع الذكورّي.

الي�شاري العربي والدكتاتورية

اّت�سح يل  بالّذات،  الو�سع يف �سورية  اأّما �سيا�سّيًا، وب�سبب 

 والفكرّي الذي يعي�سه ي�ساُرنا 
ّ
جلّيًا مدى ال�سقوط الأخالقي

الأنظمة  لكّل  م�ساندته  اأعلن �رشاحة  اأن  منذ  الذي   
ّ
العربي

الديكتاتورّية الزائلة واحلالّية اأُ�سقطت عنه »�سفة الي�سارّية«.

يف  بحثت  وحني  الي�سارّية  ميويل  اأكت�سف  بداأت  حني   

�سّد  الوقوف  الي�سارّي  على  اأّن  تعّلمُت  الي�سار،  ماهّية 

 
ّ
الجتماعي الّظلم  يفاقم  الذي  ال�سلطة  يف  الإ�ستبداد 

والوقوف �سّد ال�ستبداد يف املجتمع با�سم الدين. واإىل يومنا 

لالأ�سف  خَلت.  �سنوات  ع�رش  منذ  تعّلمت  ملا  وفّية  اأنا  هذا 

 يدعم ديكتاتورّية �ستالني ول 
ّ
العربي الي�سارّي  اليوم  نرى 

الطاغية  �ستالني  لأّن  اإّل  ل�سيء  ل  هتلر  ديكتاتورّية  يدعم 

« حارب النازّية، ونراه يدعم ديكتاتورّية �سّدام 
ّ
»ال�سيوعي

ح�سني ومعّمر القّذايف وب�ّسار الأ�سد وعبد الفتاح ال�ّسي�سي 

مع  العربي  ال�سيوعي  نرى  بالإ�سالمّيني. كذلك  فعل  ما  يف 

ديكتاتورّية اجلمهورّية الإ�سالمّية باإيران ويف الآن ذاته نراه 

�سّد الديكتاتورّية الوّهابّية يف ال�سعودّية اإىل غري ذلك من 

 اأّنه يعترب نف�سه 
ّ
�سّية حّتى. والأمر

َ
التناق�سات الغريبة واملر

من اأتباع الثائر ت�سي غيفارا وامل�سال نيل�سون مندياّل ومن 

حّمبي ال�سيخ اإمام. حقيقًة ل اأ�سَع يومًا اإىل خندقة نف�سي 

اأكت�سف  بداأت  معّينة حني  فرتٍة  لكن يف  م�سّمى،  اأّي  حتت 

توّجهاتي الي�سارّية اأح�س�ست بنوع من الفخر اأيّن اخرتت 

الوقوف �سّد امل�ستبّد دون اأّي توجيه، لكن بالتاأكيد ل اأ�سعر 

اليوم باأّي فخر بـ»انتمائي« لـ»ي�سار« كهذا ف�سحْت ثورات 

ال�سعوب ا�سطفاَفه مع الأنظمة املجرمة التي حكمْتنا بالّنار 

لعقود طويلْة وف�سحت ن�ساله املزّيف �سّدها لها هي حني 

 
ّ
كانت حتكمنا. وكتون�سّية اأريد اأن اأقول اإّن الي�سار التون�سي

به  وير�سى  بلده  يف  ال�ستبداد  يرف�س  فهو   ،
ّ
مبدئي غري 

ويدافع عنه ب�رشا�سة يف �سورية والعراق وليبيا، اإلخ.

هل على الي�ساري اأن يكون مارك�سّيًا لينينيًا اأو مارك�سّيًا   

ماوّيًا؟  اأو  �ستالينّيًا  لينينّيًا  مارك�سّيًا  اأو  تروت�سكّيًا  لينينّيًا 

ولينني  حّقًا  دينًا  لي�ست  واملارك�سّية  ر�سوًل  لي�س  مارك�س 

ا�سدين. لقد قّدم 
ّ
وتروت�سكي وماو لي�سوا خلفاء مارك�س الر

ًا مقّد�سًا. ولو  مارك�س فكرًا قاباًل للتطّور ول يقّدم لنا ن�سّ

اأّن مارك�س نف�سه قال اإّنه لي�س مارك�سّيًا فلماذا ل ُي�سقط 

ملاذا  امل�سّميات؟  هذه  كّل  نف�سه  عن  منطقتنا  الي�سارّي يف 

ل يكون ابن ع�رشه وابن بيئته م�ستفيدًا من اإرث مارك�س 

والّتنويرّيني  الي�سارّيني  مفّكرينا  على  ومّطلعًا  ولينني 

بذلك  مطّورًا  العاملّية  رّية 
ّ
التحر التجارب  على  ومّطلعًا 

تروت�سكي  وُقتل  �ستالني  الطاغية  مات  وي�سارّيته؟  تفكريه 

وف�سلت  ال�سوفييتي  الحّتاد  وانهار  ال�سنني  ع�رشات  منذ 

التجربة ال�سرتاكّية ال�سوفييتّية ول يزال الي�سارّيون العرب 

يتطاحنون ب�سببهما اأو بالأحرى ب�سبب جمودهم العقائدّي. 

رها 
ّ
رًا من القوالب اخلْق ي�سارّيتك وحر

ّ
كن اأنت وكن متحر

من اأّي ت�سمية.
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ّيات 
ّ
احلر على  و�سيطر  جتاههم  ذاتها  الإق�سائّية  ال�سيا�سة 

الدينّية طوال �سنني. اأ�سف اإىل ذلك الفقر وانعدام الفر�س 

وانعدام التنمية يف العديد من املناطق يف بلداننا. كّل هذا 

ا�ستقطاب  و�سهل  ف 
ّ
التطر فيها  منا  بوؤر  تكوين  اإىل  اأّدى 

ر: �رشاعنا الدموّي اليوم مع اٍلرهاب هو نتيجة 
ّ
�سبابها. اأكر

طبيعّية لعقود من الإق�ساء والتفقري واجلهل وهو مرحلة من 

مراحل التطّور.

 التدّين والإدانة عميق وغائر يف تراثنا، ولهذا فمن 
ُ
اأثر  

د العقائدّي لن�ستوعب معنى 
ّ
الع�سري جّدًا اأن ن�سل اإىل التجر

العلمانّية، هذا امل�سطلَح »الدخيل« الذي تهابه الأغلبّية. نعم 

هو مطلب ع�سري لكن لي�س من باب امل�ستحيل، ويظّل الأمل 

ا�سمحّل  الأمل  هذا  ميوت.  ل  باقيًا  الإن�سان  �سّيُده  غٍد  يف 

ف 
ّ
التطر بوؤرة  تغرق يف  ال�سعبّية  ثوراتنا  بداأت  وهجه حني 

 ُتراُق 
ّ
. لقد تغرّيت مالمح �سارعنا وك�ساه غطاء ديني

ّ
الديني

وال�سودان.  و�سورية  وليبيا  والعراق  تون�س  الدماء يف  حتته 

هذا الأمل بداأ بالتال�سي اأي�سًا حني زّج بالآلف من املنتمني 

اإىل جماعة الإخوان امل�سلمني يف �سجون م�رش، وكذلك حني 

تر�سانة  حتت  ال�سورّي  الإن�سان  اإن�سانّية  ولزالت  انتهكت 

امل�سهد  �سار  واليوم  ف. 
ّ
التطر و�سيف  احلربّية  الأ�سد  ب�ّسار 

الإ�سالمّية«  »الدولة  بقيام  كاحلًا  نقول  ل  كي  اأكرث  �سبابّيًا 

 اجتثاث هذا الفكر 
ّ
اأت�ساءل كيف �سيتم يف ال�سام والعراق. 

عجزوا  التنويرّيني  مفّكرينا  اإن  اإذ  الالاإن�سانّية.  يف  املوغل 

جعلت  والتي   
ّ
العربي العقل  تقّيد  التي  الأغالل  ك�رش  عن 

اإن�سانًا عاجزًا عن اللتحاق بركب احل�سارة حني كان  منه 

الو�سع اأكرث انفتاحًا بكثري. اليوم جميعنا يت�ساءل: ملاذا تبدو 

اإىل  منها  الدينّية«  »الّثورات  اإىل  اأقرب  العربّية  الّثورات 

ت به الثورة 
ّ
مبا مر

ّ
الثورات العلمانّية احلديثة؟ هل منر اليوم 

ج باإر�ساء االقوانني الو�سعّية بعد اإراقة  الفرن�سّية قبل اأن تتونَّ

الدماء بوح�سّية ل مثيل لها؟ لكّن الثورة الفرن�سّية مّهد لها 

فال�سفُتها بفكر يرقى بالإن�سان اإىل الدرجة التي ي�ستحّق. 

ويف املقابل ل توجد بنية فكرّية �سلبة ترتكز عليها ثوراتنا. 

هذا  لكّن  م�ستنرية،  فكرّية  ثورة  اإىل  احلاجة  باأم�ّس  نحن 

�سي�سّكل  دماء  اإراقة  بدون  يكون  اأن  له  يراد  الذي  التنوير 

بالن�سبة اإىل املت�سّددين من امل�سلمني فاجعًة ورمّبا كارثة لأّنه 

 على الت�سحية ببع�س الن�سو�س الدينّية بو�سعها يف 
ّ
مبني

 وحب�سها هناك.
ّ
�سياقها التاريخي

لقد قّدم املفّكر اجلزائرّي حمّمد اأركون طرحًا اأرى فيه   

اأو  احلديثة  العلمانّية  وهو  األ  العربّية  الأّمة  خال�س  اأي�سًا 

 
ّ
اجلديدة اأو املنفتحة كما �سّماها. وح�سب راأيه، الّنقد العلمي

للعقل   
ّ
العلمي الّنقد  اإىل  املقابل  يف  يدعو   

ّ
الديني للعقل 

اأّن العقل العلمايّن يرى  العلمايّن يف الآن ذاته وكّلنا يعلم 

اأّن لديه ح�سانًة حتميه من الّنقد. واأّتفق معه متامًا يف رف�سه 

اأو  الن�سالّية  العلمانّية  ا�سم  عليها  اأطلق  التي  للعلمانّية 

لة  ال�سطحّية التي ل تعري اأّي اهتمام للّظاهرة الدينّية املتاأ�سّ

املقابلة  جتاوز  اإىل  داعيًا  الإ�سالمّية  العربّية  احل�سارة  يف 

املنفتحة  العلمانّية  العلمايّن والإميايّن واإر�ساء  التقليدّية بني 

التي جتمع بينهما. فهل احلداثة قادرة على اأن توؤّلف بني ما 

؟
ّ
 وما هو ديني

ّ
هو حداثي

تعرّثَ  املنطقة  اجتاح  الذي   
ّ
ال�سيا�سي التغيري  اأّن  اعتقد   

بيع 
ّ
فالر الإ�سالح،  يف  اخلطاأ  الطريق  انتهجنا  لأّننا  وتخّبط 

اإىل  اأم�ّس احلاجة   ينق�سه ربيع فكرّي، ونحن يف 
ّ
ال�سيا�سي

ذاته   
ّ
الإ�سالمي  

ّ
العربي الفكر  التغيري اجلذرّي على م�ستوى 

وال�سيا�سة تاأتي لحقاً. ولنا من املثّقفني والتنويرّيني ما يكفي 

 ذي اخلطاب 
ّ
لقيادة ثورة فكرّية تنطلق من الإ�سالح الديني

الب�سيط الذي تفهمه اجلماهري ال�سعبّية املتدّينة قبل اأّي طرح 

ّد. د له كي ل ي�سَ ، فهذا الطرح يجب اأن ميهنَّ
ّ
للتنوير الفل�سفي

ثورة �سيا�سّية اأم ثورة ثقافّية؟ اأّي ثورة يجب اأن ت�سبق   

الّثورة  اإّن  كرث  يقول  املن�سود؟  التغيري  اإىل  لن�سل  الأخرى 

 يف منطقتنا، لكْن اأعتقد 
ّ
ال�سيا�سّية هي بذرة التغيري احلقيقي

اجتاح  الذي   
ّ
ال�سيا�سي فالتغيري  نظرّيًا،  يعد  ل  اأّن حديثنا 

املنطقة يف ال�سنوات الأخرية لالأ�سف زاد �سعوبنا متّزقًا وفرقة 

وكراهية. تاريخّيًا، كّل الثورات العاملّية الكربى هي ثورات 

اأّوًل قبل اأّي   
ّ
ثقافّية بالأ�سا�س غرّيت بنية العقل املجتمعي

الفكر  نتاج  كانت  مثاًل  الأوروبّية  النه�سة   .
ّ
�سيا�سي تغيري 

 الإغريقي. فقد كانت ثورة 
ّ
الر�سدّي وطبعًا الإرث الفل�سفي

فكرّية علمّية عظيمة قادها كوبرنيكو�س وديكارت وكانط 

وغريهم. كذلك الثورة الفرن�سّية ارتكزت على فكر رو�ّسو 

وانتف�ست  الكني�سة  اأركان  هّزت  حني  وغريهم  وفولتري 

عليها. لكن لالأ�سف حني قامت الثورات العربّية ل جتد فكرًا 

�سلبًا ترتكز عليه، حّتى اإّنه ل حت�سل ثورات ثقافّية موازية 

ف الديني.
ّ
للتخفيف من وطاأة ال�سقوط يف بوؤرة التطر

يف اخلتام اأريد اأن اأقول اإّن يف الالانتماء انتماًء لالإن�سانّية.  

التغييــــــــــــــــــــــــــــــر السياسي الذي اجتاح المنطقة تعثَر 
وتخبط ألننا انتهجنا الطريق الخطأ في اإلصالح، فالربيع السياسي 
ينقصه ربيع فكري، ونحن في أمس الحاجة إلى التغيير الجذري 
على مستوى الفكر العربي اإلسالمي ذاته والسياسة تأتي الحقًا.
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اأجرى املقابلة  

جوزيف كونفاڤرو

آروندايت روي
الرأسمالية تكّفر احللم بالماسواة

صحايف وكاتب
عىل موقع »ميديا 
پارت« الفرنيس.

وأّم  الاشي  يزرع  بنغايّل  1961 ألب  العام  ولدت  هندّية.  ومناضلة ياسرّية  وروائّية  كاتبة  روي،  آروندايت 
تتفّرغ  أن  قبل  وظائف  عّدة  يف  وتقّلبت  المعمارّية  الهندسة  درست  كرياال.  والية  من  رسيانّية  مسيحّية 
»إله  األوىل  روايهتا  نرشت   1996 عام  االجتماعّية.  والعدالة  ّية  احلّر أجل  من  والّنضال  والصحافة  للكتابة 
األشياء الصغرية« اليت لقيت إقبااًل عارمًا وحازت عهنا عّدة منح وجوائز مهنا جائزة بوكر لآلداب العام 1997.
قيادة  يف  واشركت  االستقالل.  يف  كشمري  أهايل  حّق  عن  وتدافع  دافعت  ّية  الياسر المناضلة  روي   
محلة شعبّية لمنع بناء سّد نارمادا الذي اقتلع نصف مليون فالح من أرضه، وتدعم الكفاح المسّلح الذي 
خيوضه الّثوار الماوّيون )الناكزالّيون( ضّد حكومات الواليات واحلكومة االحتادّية يف ال أقّل من 82 مقاطعة 

يف تسع من واليات الهند.
يف  عضوًا  وكانت  والعراق،  ألفغانستان  األمريكّي  الغزو  عارضت  الهند.  عىل  روي  نضال  يقترص  لم   
الّتضامن مع الشعب  العراق. مارست كاّفة أشكال  الدولّية اخلاّصة جبرائم احلرب األمريكّية يف  المحكمة 
الفلسطييّن. وإبان العدوان االرسائييّل عىل لبنان العام 2006، وّقعت مع نوام تشومسكي وهاوارد زين 
يف  حرب«  »جرائم  بارتكاب  إرسائيل  تهّتم  عريضة  آخرين  عالمّيني  ومثّقفني  پنرت  وهارولد  برجر  وجون 
لبنان ومبمارسة »إرهاب دولة«. مبثل ناشطها يف الميادين كانت غزارة إنتاجها يف الكتابة والمحارضات 
والّندوات ويف اإلعالم المريّئ والمسموع. خّصصت الكثري من كتاباهتا والمقاالت لنقد العولمة والّنيوليربالّية 
الرأسمالّية. جّسدت روي قوى عولمة الرشكات مبا هي طراز جديد من الملوك تصفه عىل هذا الّنحو: 
»قوّي، ال يرحم، مدّجج بالّسالح. إّنه طراز من الملوك لم يعرفه العالم من قبل. مملكته رأس المال اخلام، 

فتوحاته األسواق الّصاعدة، صلواته األرباح، حدوده بال حدود، وأسلحته نووّية«.
إىل  المتطّرف  الشوفييّن  اليمني  لصعود  للتصّدي  األخرية  الّسنوات  يف  وقهتا  من  الكثري  روي  كّرست   
الّسلطة يف الهند. صدرت كتاباهتا ومقاالهتا وأحباهثا يف عّدة جمموعات أبرزها »كلفة احلياة« )1999( »دليل 
مناطقهم  زيارة  إىل  الناكزالّيني  دعوة  لّبت   2010 العام  يف   .)2004( األمرباطورّية«  إىل  العادّي  اإلناسن 
المحّررة وكتبت »مسرية مع الّرفاق« عن حركة مسّلحة خيوضها من سّمهتم »أفقر فقراء الهند« من فاّلحني 
تهبا »الرأسمالّية،  بال أرض وقبائل مهملة يعيشون عىل أراض غنّية من الغابات والمعادن. ومن أواخر كهُ

حكاية أشباح« )2014(.
كرث نفوذًا يف العالم،  آروندايت روي، اليت صّنفهتا جمّلة »تايم« األمريكّية عام 2014 بني المئة شخصّية األ  
تواصل نضاالهتا المتعّددة وهي تنتظر صدور روايهتا الثانية »وزارة السعادة الدامئة« يف صيف هذا العام. 
ننرش يف ما ييل المقابلة اليت أجراها جوزيف كونفاڤرو مع آروندايت روي ونرشت عىل موقع »ميديا بارت« 

الفرنيّس يف 13 ترشين األول / أكتوبر 2016 بإذن من الموقع ومن آروندايت روي.

بدايات

القوى  �سائر  مثل  عظمى  قّوة  باتت  الهند  اأّن  كتبِت   

العام  ف�سائحّية«.  ولم�ساواة  نووّية  قنابل  »متلك  العظمى، 

١٩٩٨، يف كتابك »نهاية املخّيلة« اأعلنت »اإذا كان الحتجاج 

للهندو�سّية  معاديًا  فعاًل  راأ�سي  يف  ذّرّية  قنبلة  زرع  �سّد 

اأعلُن  النتظار،  اأنف�سل. يف  �سوف  اإذذاك  للوطنّية،  ومنافيًا 

عن نف�سي بنف�سي جمهورّية م�ستقّلة متنّقلة«. بعد ع�رشين 

�سنة تقريباً، اأين اأنت من عالقتك بالهند؟

 مرّوعًا وقد بداأ ذلك مع 
ّ
يف الهند، �سار اخلطاب القومي  

بدء التجارب النووّية. جميع الذين رف�سوا الحتفال بها 

مبا هي عالمة على عظمة الأّمة، اّتهموا باخليانة. الفارق اأّن 

دوا 
ّ
جميع الذين اّتهموا الأ�سخا�س النادرين الذين ل يتعب

لطق�س القّوة النووّية العظمى، هم الآن يف مقاعد ال�سلطة 

بالّتاأكيد،  فة. 
ّ
املتطر ة 

ّ
اليميني معتقداتهم  يف  ومتخندقون 

ة، لكّن حكومة 
ّ
املنطقة بعيدة عن احلالة ال�سورّية اأو العراقي

يراأ�سها ]نارندرا[ مودي، الذي ينفخ يف جمر الّنزاع مع 

القلق،  اإىل  تدعو  باك�ستان،  مع  العالقات  ويوّتر  ك�سمري، 

لأّننا نتحّدث عن قوى متلك قنابل نووّية.

ني الهندو�س؟
ّ
ّا مهّددة من القومي

ّ
هل اأنت �سخ�سي  

ف احلكومة بتوكيل اجلمهور التعبري عن غ�سبها 
ّ
تت�رش  

 
ّ
الّن�سائي التنظيم  قاد  هكذا  املعار�سة.  الأ�سوات  نحو 

تطالب  منزيل  اأمام  تظاهرة  الهندّي«  ال�سعب  »حزب  يف 

يف  طاّلب  نّظم  املا�سي،  ني�سان/اأبريل  ويف  باعتقايل. 

جامعة نهرو ندوة نقا�س عن �سنق الك�سمريّي اأفظل غور، 

جمموعات  فقامت  الّن�سو�س،  بع�س  عنه  كتبُت  الذي 

ني 
ّ
ال�سحافي اأحد  فت�ساءل  الطالب  مع  بال�ستباك  نة 

ّ
معي

اإخبارّية »من يقف هو وراء كّل هذا؟  يف حمّطة تلفزيون 

ّية؟«. و�سائل الإعالم 
ّ
ملاذا ]هذا املراأة[ ل تزال تتمّتع باحلر

امل�ستقّلة  الأ�سواَت  تلِزُم  ال�رشكات  لكربيات  اململوكة 

مت واحلكومة تكّلف الرقابة اإىل جموع غا�سبة. بال�سّ

للهند  املت�سارع  القت�سادّي  الّنمّو  اأّن  ين 
ّ

تف�رش كيف   

اأّدى اإىل حالة نلقى فيها اأغنى مئة رجل يف البلد ميلكون 

اإىل  ب 
ّ
؟ ملاذا نظرّية »الت�رش

ّ
ما يوازي ربع الدخل الأهلي

ب« 
ّ
اأ�سفل«، التي تقول باأّن الّنمّو ي�سمح للرثوة باأن »تت�رش

نحو الّطبقات املحرومة، تبنّي اأّنها نظرّية خاطئة، و�سهدنا، 

ة »نوفرة« اإىل اأعلى حيث ترتّكز 
ّ
بالعك�س من ذلك، عملي

الرّثوات على ح�ساب الطبقات الفقرية؟

يحدث هذا يف كّل اأنحاء العال. وا�سمه »الراأ�سمالّية«   

ول حاجة اإىل اأن ميتلك املرء �سهادة عليا يف القت�ساد لفهم 

ذلك. لكن يف الهند، هذه الظاهرة م�ساعفة لأّن الّنمّو يف 

 اّلذي مّت عن طريق الإنتاج 
ّ
الهند، على عك�س النمّو ال�سيني

تصدر  ثانية  رواية  سنة،  عرشين  بعد  ختمت،  الصغرية«  األشياء  »الله  رواية  مؤّلفة  روي،  آروندايت   
باإلنكلزيّية السنة المقبلة وبالفرنسّية مطلع العام 2018. يف االنتظار تنرش مؤَلفني ينتميان إىل نضاالهتا ضّد 

القومّيني الهندوسّيني والرأسمالّية المتوحّشة.
الكتاب األّول »الرأسمالّية، حكاية أشباح« )غاليمار( كناية عن جمموعة مقاالت مرّكزة حول االضطرابات   
يف كشمري والّطريقة اليت تعمل هبا منّظمات المجتمع المديّن ومؤّساست اإلحاسن، والمنح الّدراسّية أو 
اخلطابات الملّطفة حول التنّوع والفّن، كواسئط لالستحواذ عىل األرايض وتدمري المخّيالت، يف هند يتوافق 
أّن »أكرث من 80 بالمئة من السّكان يعيشون عىل أقّل من  ها االقتصادّي متاسرع الوترية مع حقيقة  منوُّ

نصف دوالر باليوم«.
يف مواجهة ذلك، تروي آروندايت روي عن نضاالت تسعى إىل مقاومة تلك المحادل المالّية واأليديولوجّية.   
ّيًا، من  إذا كان التحليل قامتًا حول المصري الذي ينتظر اإلناسنّية بعدما أبادت طرائق تفكري خمتلفة جذر
تسّميه  مبا  تطالب  روي  آروندايت  تزال  ال  لها،  بديلًة  أخرى  أمناطًا  لتفرض  معّينة  أمناط حياة  إلغاهئا  خالل 
»احلّق يف احللم داخل نظام قد حّول مجيع األفراد إىل أموات أحياء خمّدرين إىل درجة أّنم مياهون بني الّنعة 

االسهتالكّية الفائضة وبني السعادة واالنرشاح«.
الممّثل والمخرج جون  باالشرتاك مع  الموّقع  أن حنّب؟«،  اّلذي جيب  الّثاين فعنوانه »ما  الكتاب  أّما   
كوزاك، هو مثرة لقاء مع إدوارد سنودن ودانيال ألزبرغ، َسَلف »مطلقي الصّفارات« اّلذي كان يف أاسس 
ترسيب »وثائق البنتاغون« خالل حرب فيتنام. والكتاب تأّمالت يف الوطنّية خصوصًا، اليت يقول ألزبرغ 
وسنودن إّنما ترّصفا بدافع مهنا، فيما آروندايت روي تذّكر برضورة إعادة تعيني األولوّيات: »غابة عذراء، 
سلسلة جبال، أو واد جيري فيه نر أهّم، وبالّتايل أكرث استحقاقًا للحّب، من أي بلد عىل اإلطالق. أنا قادرة 

عىل البكاء من أجل واٍد جيري فيه نر، وقد حصل يل ذلك. أّما البكاء يف سبيل بلد؟«.
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يف فتح اقت�سادّيات بلدانهم لل�رّشكات العابرة للقومّيات.

يطرحون  واللواتي  الذين  جميع  نتجاهل،  اأو  ننكر،  اإّننا   

لقد  التفكري.  باأمناط  التحّكم  يجري  وهكذا  حمرجة،  اأ�سئلة 

جرى اإخفاء مروحة كاملة من اإمكانّيات تخّيلنا لعال خمتلف. 

اأنا�س يحملون خمّيالت خمتلفة مثل  اأبيد  اّلتي بها  الطريقة 

يف  فّكروا  كارثية.  اأوري�سا  اأو  �سهاتي�سغار  وديان  �سعوب 

التخّل�س من املا�سي لكّنهم ق�سوا يف الواقع على امل�ستقبل.

الحتجاجات  تعطيل  على  لدينا  اّلتي  الأمثلة  هي  ما   

الراديكالّية عن طريق متويل املوؤ�ّس�سات؟

الوليات  يف  املدنّية  احلقوق  حركة  خالل  ذلك  جتّلى   

متويل  وروكفلر  فورد  موؤ�ّس�سات  توّلت  حيث  املّتحدة، 

موؤ�ّس�سات »ال�ّسود« »املعتدلة« باملنح الدرا�سّية وامل�ساعدات 

رت 
ّ
اأو ور�س الّتدريب. �سبق ذلك يف اأفريقيا اجلنوبّية، اأن قر

 الأفريقي« من 
ّ
املوؤ�ّس�سات الأمريكّية متويل »املوؤمتر الوطني

مّكنها  ما  داخله،  ال�سوفييتي  الحتاد  نفوذ  مواجهة  اأجل 

»الوعي  مثل  راديكالّية  اأكرث  منّظمات  على  تق�سي  اأن  من 

الأ�سود« و»حركة �ستيف بيكو«.

جلمهورّية  رئي�س  اأّول  ماندياّل  نل�سون  انُتخب  وعندما   

اأفريقيا اجلنوبّية، ان�ساع كلّيًا لتوافق وا�سنطن وحما كّل ما 

الأفريقي«.   
ّ
الوطني »املوؤمتر  برنامج  بال�سرتاكّية يف  يتعّلق 

قتل  الذي  �سوهارتو،   
ّ
الإندوني�سي اجلرنال  م 

ّ
كر اإّنه  بل 

و�سام  اأرفع  بتقليده  اإندوني�سيا،  يف  ال�سيوعّيني  من  الألوف 

منا�سلون  اأفريقيا  جنوب  يحكم  والآن   .
ّ
اأفريقي جنوب 

�سابقون يتنّقلون يف �سّيارات مر�سيد�س، على اأّن هذا كاٍف 

ر ال�سعوب ال�ّسوداء.
ّ
للحفاظ على اأ�سطورة حتر

ت�سفية  بني  �سنة  خم�سني  فرتة  م�ست  الهند،  يف   

ال�ستعمار واعتماد لنيوليربالّية الراأ�سمالّية، التي هي �سكل 

اأفريقيا ل  ذاتها. يف  لبلدانها  الّنخب  ا�ستعمار  اأ�سكال  من 

يكن من مرحلة انتقال بني �سكَلي ال�سيطرة. ل ميكن اأن تقوم 

موؤ�ّس�سات  اأو  احلكومّية  غري  املنّظمات  من  بتمويل  الّثورة 

�ساحبة امل�سلحة يف احلفاظ على الأمر الواقع والتي تتكّيف 

ب�سهولة مع مقاومات مرّو�سة ومدّجنة.

حقوق  با�سم  تطّبق  �سيا�سات  �سّد  اأي�سًا  قا�سية  انِت   

الإن�سان. ملاذا؟

هذه  يف  التالوين  على  حري�سًا  املرء  يبقى  اأن   
ٌّ
مهم  

امل�ساألة. ل�ست اأقول اإّن حقوق الإن�سان ت�سّكل �سيا�سة �سّيئة، 

حقوق  جمال  يف  نا�سطون  اأ�سدقائي  اأقرب  من  والعديد 

اأن  اإّن هذا ل يكفي. يف حني ينبغي  اأقول  الإن�سان. لكّنني 

�سارت  احلقوق،  من  الأدنى  احلّد  الإن�سان  حقوق  ت�سّكل 

الراأ�سمالّية  اإّن  به.  املطالبة  لنا  يحّق  الذي  الوحيد  الأمر 

حني  يف  وحدها،  احلقوق  بهذه  العدالة  فكرة  اختزلت  قد 

الكفر. مع ذلك، فحقوق  بامل�ساواة �سار من قبيل  اأّن احللم 

ال�سيا�سّية.  اأمام خمّيلتنا  ت�سّكل حاجزًا  لأن  قابلة  الإن�سان 

وكذلك الأمر، فاإّن الرتكيز ال�سّيق على هذه الفكرة، وح�رش 

جترمي  اإىل  ينتهي  فقط،  واملجازر  العنف  باأعمال  الهتمام 

اأم اجلي�س  اأكانوا املاوّيني واحلكومة الهندية،  طريَف الّنزاع، 

 وحركة حما�س. يف الهند، يف وليات ك�سمري 
ّ
الإ�رشائيلي

اأتباع  من  لي�ست  مقاومة  حركات  و�ساهتي�سغار،  واأوري�سا 

غاندي، بل هي م�سّلحة، لأّنه لي�س من خيار اآخر للّن�سال 

مطالب  اأّن  ومع  املناطق.  تلك  موارد  على  ال�ستيالء  �سّد 

هوؤلء عادلة اإّل اأّنها ل حتظى بتاأييد الطبقة الو�سطى لأّنها 

تختزلها بـ»عنف« يزعمون اأّنه يتعار�س مع حقوق الإن�سان.

كيف ميكن اأن يت�رّشف املرء اإزاء ذلك؟  

هذا  يتحّقق يف  �سيئًا ل  وكاأّن  الأمر  ت�سوير  ينبغي  ل   

اأن مينعوا �رشكات  املجال. ِخي�ست معارك. وجنح فقراء يف 

تعدين كربى عن العمل. حتّققت انت�سارات، لكّنها ل ت�سل 

اإىل اأجهزة الإعالم ولي�س َمن يحتفل بها.

فني نف�سك باأّنك �سيوعّية؟
ّ
هل تعر  

 
ّ
 اأ�سا�سي

ً
ل. لكّنني اأعتقد اأّن الّطبقات الجتماعّية معطى  

عدم  �سليمة.  بطريقة  وحتليله  العال  ت�سغيل  طريقة  لفهم 

التفكري بناًء على الطّبقات اأ�سبه باأن يكون املرء بال هيكل 

 اأو عظام. ولكّنني اأعتقد اأي�ساً اأّن ق�رشْ الّتفكري بناّء 
ّ
عظمي

على الّطبقات فقط، كما يفعل بع�س ال�سيوعّيني، اأ�سبه باأن 

يكون املرء هيكاّل عظمّياً بال ج�سد.

مّم تتكّون هذه »املخّيلة اجلديدة« التي تكتبني عنها؟ هل   

لك اأن ت�سفيها لنا؟

نعم، ن�ستطيع و�سفها. ولكن لي�س بب�سع عبارات. هذا   

ما اأحاوله يف روايتي اجلديدة واأنا قاب قو�سني من اإمتامها.

تكتبني: »لعّل الوقت قد حان لن�ستعيد الليل« ما معنى   

هذا امل�رشوع؟

العبارة ا�سارة اإىل بناية �سخمة لنينيليا، قرب بومباي،   

ميلكها اأغنى اأغنياء الهند، موكي�س اآمباين. البناء مكّون من 

عدم التفكير بناًء على الطّبقات أشبه بأن يكون المرء بال هيكل 
عظمــــــــــــــــــــــــــيّ أو عظام. ولكنني أعتقد أيضاّ أن قصر 
التفكيــــــــــــــــــــــــــــــر بناء على الطبقات فقط، كما يفعل 
بعض الشيوعيين، أشبه بأن يكون المرء هيكال عظميًا بال جسد.

وت�سدير ال�سلع امل�سّنعة، قائم كلّيًا على ا�ستخراج املوارد 

واملعادن. تاريخّيًا، ا�ستعمر الربيطانّيون والفرن�سّيون العال 

من اأجل ا�ستخراج املوارد الثمينة. اليوم، يف الهند، توجد 

نخبة ت�ستعمر بلدها ذاته. اإىل هذا، الراأ�سمالّية الهندّية ذات 

»تاتا«،  �رشكة  مثل  الكربى،  ال�رشكات  اأّن  خ�سو�سّية يف 

حافة و�سوًل  تغّطي كّل مناحي احلياة، من التنجيم اإىل ال�سّ

يلفظ  ل  الّنظام  الّتجميل!  م�ستح�رشات  اأو  الّتعليم  اإىل 

غار  الفقراء وحدهم، يهم�ّس اأي�سًا الّتجار اأو املزارعني ال�سّ

اأي�سًا، وهم الفئة التي ت�سهد اأعلى معّدلت انتحار، كّل هذا 

يف حني اأّن الهند باتت تتمّتع باقت�ساد قوّي جّدًا.

اأ�سباح«  ة  »ق�سّ الراأ�سماليّة  اإّن  القول  ميكن  معنى  باأّي   

كما و�سفتها؟

الراأ�سمالّية على  فيه  قّيم  ملارك�س  بن�ّس  اأ�ست�سهد  اإيّن   

اأّنها  درجة  اإىل  جّبارة  وتبادل  اإنتاج  و�سائَل  »اأطلقْت  اأّنها 

على  ال�سيطرة  ي�ستطيع  يعد  ل  الذي   
َ
ال�ساحر ت�سبه  باتت 

القوى اجلهّنمّية اّلتي ا�ستدعاها«. امل�سانع مقفلة، الوظائف 

اختفت، الّنقابات تبّخرت. جرى حتري�س الأ�سخا�س الذين 

كانوا ي�سّكلون الربوليتاريا بع�سهم على بع�س: هندو�سّيني 

�سّد م�سلمني، منبوذين �سّد منبوذين، مناطق �سّد مناطق، 

لقد  لها.  منطق  ديانة ل  اإىل  الراأ�سمالّية حتّولت  لكّن  اإلخ. 

ال�ستمرار  اأّن  ندري  لكّننا  جماعّية.  ه�سيترييا  اأطلقت 

 العال والإن�سانّية اإىل 
ّ
بالعي�س على هذا الّنحو �سوف يجر

لتغيري  يكفي  ل  الإدراك  لكّن  ذلك.  ندرك  اإّننا  نهايتهما. 

جمرى الأمور.

�سمحتا  اللتني  القدميتني  يغتنَي  ال�سّ على  حتكمني  ملاذا   

»احلرب  اأق�سد  ال�سابقة،  اأزماتها  بتخّطي  للراأ�سمالّية 

اإّن  ب�ساطة«؟  بكّل  فّعالة  تعد  والتعبري لك، »ل  والت�سّوق«، 

قّوة الراأ�سمالّية تكمن يف طاقتها على الإبداع والتكّيف.

بلى اإّنها مبدعة. يكفي اأن نرى اإىل اأّي حّد هي مبدعة،   

فيما ُيفرت�س اأّن الراأ�سمالّية قائمة على مبداأ املناف�سة، بينما 

ال�سيوعّية مبنّية على الوحدة، ها هم الراأ�سمالّيون يتوّحدون، 

عن  وعاجزون  انق�سام  �رّش  منق�سمون  ال�سيوعّيون  فيما 

الّتفاق فيما بينهم. لكّننا يف و�سع حيث �رشعة تداول املال 

وتف�سد  الإن�سانّية  املدارك  معطيات  من  تغرّي  املال  وراأ�س 

اأرواحنا بطريقة ل�سنا قادرين بعد على اكتناهها كلّيًا. اإّننا 

اأبناء اجلن�س الب�رشّي نواجه م�سكلة كبرية.

الإح�سان  جمعّيات  �سّد  جّدًا  قا�سية  كلمات  لديك   

واملنّظمات غري احلكومّية. ملاذا؟

متار�س  احلكومّية  غري  املنّظمات  بع�س  اأّن  املوؤّكد   

ب�سبب  حت�سل  التي  �سيء،  كّل  »اأجنزة«  لكّن  ممتازًا،  عماًل 

تقّدمها  التي  )الفيالنرثوبية(  »الإح�سانية«  التمويالت 

بع�س ال�رشكات، مثرية لل�ّسكوك. فيما تن�سحب احلكومات 

تعترب  كانت  التي  املجالت  ومعظم  وال�سّحة،  التعليم  من 

حقوقًا غري قابلة للت�رّشف، بات املطلوب الآن اللجوء اإىل 

الإح�سان ون�ساطات املنّظمات غري احلكومّية. هذه اأوهام.

ثّمة م�سكلة اأخرى بالّن�سبة اإىل املنّظمات غري احلكومّية   

ترتبط بكونها ت�سف العال بطريقة معّينة. خذ املنّظمات غري 

احلكومّية الن�سوّية مثاًل. اإّنها مهّمة للّن�سال �سّد الّت�سويهات 

اجلن�سّية اأو خمتلف اأنواع الّتنميط ]�سّد الّن�ساء[. لكّن ن�سال 

ن�سال  اأو  اأرا�سيهّن  احتالل  �سّد  �ساتي�سغار  يف  الن�ساء 

ن�سائّية  ن�سالت  ُتعّد  ل  �سّد،  بناء  �سّد  اأوري�سا  يف  الّن�ساء 

ت�ستحّق الّتمويل. اإّن ن�سال الّن�ساء �سّد الأجندة الأمربيالّية 

ة معتربًا ن�ساًل ن�سائّيًا ي�ستحّق الّدعم. 
ّ
والراأ�سمالّية ل يكن مر

ما متّوله املنّظمات غري احلكومّية لي�س �سّيئًا بذاته، لكْن يجب 

ل. علينا الّنظر اإىل ما ل يحظى بالتمويل بالقيا�س اإىل ما ميونَّ

اإّن موؤ�ّس�سات مثل روكفلر وكارنيغي اّلتي حتّقق اأرباحًا   

ن�سبة  اأن حت�سم  على  الع�رشين،  القرن  مطلع  داأبت،  فلكّية، 

مئوّية �سغرية من تلك الأرباح من اأجل الأعمال الفيالنرثوبّية 

�سياغة  عملّيات  على  وتوريًة  تواريًا  اأكرث  �سيطرة  وتاأمني 

متّول  التي  الطريقة  اإىل  انظروا  تخدمها.  التي  ال�سيا�سات 

بها املوؤ�س�سات الكربى غيت�س، فورد، كارنيغي، روكفلر يف 

�سناعة الّتعليم وكيف حّولوا فكرة الرّتبية ذاتها.

التنّوع  متار�س  ممتازة،  جامعات  املّتحدة  الوليات  يف   

 من حيث الّتوظيف، وت�ستحوذ على اإعجاب نخب 
ّ
احلقيقي

يف  لكْن  لها.  عَلمًا  التنّوع  هذا  ت�سهر  اإذ  الّثالث  العال 

ت�ساوؤل  مو�سع  الالم�ساواة  اأ�سكال  تو�سع  ل  الأمكنة،  تلك 

عميق، ول طرائق ت�سغيل الراأ�سمالّية، ول احلروب الطبقّية. 

الأمر  يف  لي�س  لأّنه  العقائدّي،  التلقني  من  كامل  منط  اإّنه 

الّتهديد  حتت  لعتقالك  ياأتي  بي«  جي  الـ»كا  يف  ع�سو 

ج 
ّ
تخر لقد  تاأهيل.  اإعادة  مع�سكر  اإىل  لإر�سالك  بال�ّسالح 

الأمريكّية  اأو  الربيطانّية  اجلامعات  كربيات  �سفوف  من 

َج روؤ�ساء 
نَّ
باحثون وجامعّيون مرموقون، لكْن منها اأي�سًا تخر

اأ�سهموا  مالّية واقت�سادّيون وم�رشفّيون  حكومات، ووزراء 

المصانع مقفلة، الوظائف اختفت، النقابات تبخــــــــــــــــــرت. 
جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى تحريض األشخاص الذين كانوا 
يشكلــــــــــــــــــــــــــــــــــون البروليتاريا بعضهم على بعض.
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وثالث  طبقة   ٢٧ له  الإطالق،  على  بنَيت  م�ساكن  اأغلى 

مرائب  من  طبقات  و�ست  الهليكوبرت  لطائرات  ات  من�سّ

ال�سيارات و٦٠٠ من اخلدم. ي�ستكي اجلريان اأّن هذا امل�سخ 

غري  ُمعمية.  اأ�سواء  من  فيه  ما  بكّل  الليل  منهم  �رشق  قد 

ويندرج  قدمي  ن�سوّي  مطلب  اأي�سًا  هي  الليل  ا�ستعادة  اأّن 

يف ال�ستعادة ال�رشورّية لكّل عنا�رش الطبيعة اّلتي ميار�س 

عليها العنف، اأكان الهواء اأم املاء.

؟
ّ
هل تعتقدين اأّن اقرتاحك اإلغاء الإرث اقرتاح واقعي  

ل يقت�رش الإرث على املمتلكات املالّية واملادّية. عندما   

اأّي  اإىل  لك  يتك�ّسف  الهند  يف  الّنبذ  نظام  انت�سار  تراقب 

مدى ي�سّكل الإرث م�ساألة موقع وجاه وحقوق. اإذا كّنا نريد 

 البدء بالتفكري بطريقة ل 
ّ
تغيري الأمور، يبدو يل اأّن من املهم

تدمي المتيازات واملكت�سبات.

ما اّلذي تعنينه بـ»حروب منط احلياة« يف الكتاب الذي   

�سته ملقابلتك مع اإدوارد �سنودن برفقة دانيال األزبرغ،  خ�سّ

»وثائق  ت�رشيب  عن  م�سوؤول  اآخر  اإنذارات«  »مطلق  وهو 

البنتاغون« اإّبان حرب فيتنام؟

 ومنط 
ّ
 �سار منط احلياة الأوروبي

ّ
ان منط احلياة الأمريكي  

اإذ  حّق  على  واألزبرغ  �سنوُدن  كان  الهندّية.  الّنخبة  حياة 

قابة التي متار�سها وكالة 
ّ
اأدانا وح�سّية احلرب يف فيتنام والر

 الأمريكّية. لكْن تبقى احلاجة اإىل معرفة ملاذا 
ّ
الأمن القومي

كما  الأم�س  يف  احلروب،  تلك  املّتحدة  الوليات  تخو�س 

اليوم. وال�ّسبب الأبرز هو ال�سيطرة على املوارد والرغبة يف 

الإفادة منها باأ�رشع وقت ممكن. وهذا يتطّلب الّتب�سري بنوع 

الالمتناهي  ال�ستهالك  �سهّية  على   
ّ
مبني احلياة،  من  معنّي 

واملنفلت من كّل عقال.

اأوائل  من  هو  فرويد،  �سقيقة  ابن  بريناي،  اإدوارد  اإّن   

بالإ�رشار على احلاجة  لي�س  ال�سَلع،  بيع  من غرّيوا طريقة 

بالّنجاح  واإمّنا  تلك،  اأو  ال�سلعة  هذه  على  ال�ستحواذ  اإىل 

يف  ي�سهم  ذلك  او  املنتوج  هذا  باأّن  العتقاد  غر�س  يف 

هذا  اإّن   .
ّ
ال�سخ�سي ان�رشاحكم  ويف  ذاتها  �سخ�سّيتكم 

�سعادة  عن  الفكرة  تلك  متناٍه،  ل  ا�ستهالك  عن  الّتخييل 

باأّن  والعتقاد  الأ�سياء،  من  واملزيد  املزيد  امتالك  عرب   
ّ
متر

احل�سارة والراأ�سمالّية متماثالن هذه كّلها حتتاج اإىل اإعادة 

نظر واإعادة ت�ساوؤل ب�ساأنها اإذا كّنا نريد فر�سة للبقاء على 

قيد احلياة. لكّنني ل�ست مقتنعة باأّن الإن�سانّية تريد اأن تبقى 

على قيد احلياة.

يف ذلك اللقاء مع اإدوارد �سنوُدن ودانيال األزبرغ، ن�سعر   

لفعلهما.  الوطنّية  الّدوافع  ب�ساأن  مرتّددة  تزالني  ل  باأّنك 

عن  ما  بفكرة  اعتقادهما  هو  للفعل  دفعهما  ما  اإّن  يقولن 

مار�سْتها  التي  قابة 
ّ
الر اأو  فيتنام  حرب  »خانتها«  اأمريكا، 

وقت  منذ  ال�سوفينّية  ترف�سني  اإّنك  القومّية.  الأمن  وكالة 

طويل، لكن اإذا كانت هذه قد ت�سّببت يف عدد من احلروب، 

يتحاربوا  اأن  اأجل  من  الدول  الأمم  ينتظروا  ل  الب�رش  فاإّن 

فيما بينهم؟

ل�ست اأقول اإّنه ل حاجة اإىل وجود بلدان اأو اأمم. لكّنني   

اأقول ل حاجة اإىل اأن مُيح�سوا �سلطة باطنية كما هو احلال 

يج�ّسد  بلده  اأّن  كثريون  يعتقد  الهند، حيث  اأو  فرن�سا  يف 

التفّوق الثقايّف اأو احل�سارّي. هذا كالم فارغ. يجب اإراحة 

الأع�ساب بع�س ال�سيء.

كيف تف�رشين ف�سل الكّتاب والفّنانني يف تقدمي تخييل   

اأقّل اإجرامًا من تخييل الإعالم؟

ال�سوق،  ملتطّلبات  �سوخ 
ّ
الر والكّتاب  الفّنانون  اعتاد   

املتوّقع  لأّن  الّتجارب،  ُيجرون  وكاأّنهم  يوحون  وهم  حّتى 

معّينة.  حدود  �سمن  ولكن  التجارب،  ُيجروا  اأن  هو  منهم 

عندما كتبت روايتي »اإله الأ�سياء ال�سغرية« لقيت ا�ستقباّل 

عامني،  بعد  اأن�رش،  اأن  مّني  املطلوب  باأّن  و�سعرت  اإيجابّيًا، 

تلك  حتقيق  اأردت  لو  ولكن  هنالك.  ما  اإىل  اأخرى،  رواية 

غبات، ملا كنت ا�ستطعت امل�ساركة يف اأّي من الّن�سالت 
ّ
الر

التي  الأبحاث واملقالت  اأكتب  اأن  التي �ساركت فيها ول 

كتبت. عندما ن�رشت »نهاية املخّيلة« بدياًل من ن�رش رواية 

جديدة، اغتاظ الذين احتفلوا بروايتي الأوىل وكرهوين.

العال  اخرتقت  قد  الالمتناهي  ال�ستهالك  خمّيلة  اإّن   

ما  غرار  على  ثقايف«  »غ�سيل  على  �سهود  واإّننا  الفّني 

�سهدناه مع »الغ�سيل الأخ�رش«. اإّن اأكرب مهرجان لالأدب يف 

الّنا�س  اإليه يتدّفق  العال يجري اليوم يف جيابور، بالهند. 

من كّل اأنحاء العال، نا�رشين ومثّقفني. وفيه يجري احلديث 

الذين  الأ�سخا�س  فيما  الفّن،  ّية 
ّ
وحر التعبري  ّية 

ّ
حر عن 

ميّولون املهرجان يبيدون �سّكان الغابات ويدعمون حكومة 

جرمية  هو  قومّيًا  اأو  هندو�سّيًا  تكون  ل  اأْن  د 
ّ
اإىل جمر ترى 

اأو  ال�سينما  التنجيم مهرجانات  متّول �رشكات  اجلرائم.  من 

الأدب، ي�سارك فيها اأنا�س رائعون يتحّدثون بطريقة مهّذبة 

ّية التعبري فيما املمّولون يدّمرون العال.
ّ
عن حر

يف هذه احلالة، ما الذي يرتّتب علينا اأن نفعل؟ اأن نحّب،   

على حّد تعبريك يف كتابك؟

بعُد  اأنِه  ل  ولذلك  كثريًا،  اأفّكر  واإيّن  التفكري.  ينبغي   

كتابة روايتي اجلديدة حول هذا املو�سوع. لكّنني اأعتقد اأّننا 

يجب اأن نقطع مع العتقاد الذي يقول باأّن الكائن الب�رشّي 

التي  ال�رشدّيات  كّل  ومع  العال  مركز  يف  يكون  اأن  عليه 

تخرتق ذلك العتقاد.

 ازمة المهشد المعماري مبرص
 بني عشوائيات وجمتمعات مسّورة

اأدهم �شليم
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اأجراها كّل من ن�ساط  يف درا�سة تعود للعام ٢٠١٣   

ة العمارة 
ّ
اآوان وجريميي تل وتاتيانا �سنايدر، الباحثني بكّلي

ة 
ّ
بجامعة �سيفلد، نطالع توثيقًا لأكرث من ١٥٠ حالة درا�سي

ملعمارّيني من خمتلف اأنحاء العال ميار�سون اأ�سكاًل خمتلفة 

معمارّية  ممار�سات  بني  ترتاوح  ة 
ّ
ال�سيا�سي ة 

ّ
الفعالي من 

بوا�سطة  املبا�رش  باملعنى   
ّ
ال�سيا�سي العمل  مع  تتقاطع 

ة متنّفذة، واأخرى تنطوي على 
ّ
معمارّيني يف مواقع �سيا�سي

الدرا�سة،  تهدف  مبا�رشة.  غري  ة 
ّ
وبيئي ة 

ّ
اجتماعي م�سامني 

النقدّي  الهتمام  حتويل  اإىل  ومعاونيها،  اآوان  بح�سب 

با�ستبدال  عام،«  ك�ساأن  العمارة  اإىل  كماّدة،  »العمارة  من 

املعمارّية  للف�ساءات  املاّدية  ات 
ّ
التجلي عن  احلديث 

باحلديث عن الن�ساط الإن�ساين اجلاري فيها. وبالرغم من 

م�ساّدًا  اأو  بدياًل  لي�س  طرحهم  اأّن  على  الباحثني  اإ�رشار 

اأّن  اإّل  منتج فكرّي جديد،  ت�سويق  ما ول يحاول  ل�سيء 

اأخرى  »طرق  للدرا�سة  اختاروه  الذي   
ّ
الفرعي العنوان 

ممار�سة  على  ارتكا�سًا  بال�رشورة  ياأتي  العمارة«  لإنتاج 

لة حتاول احلالت املوّثقة التمايز عنه. فالرغبة 
ّ
ة متخي

ّ
منطي

يف ت�سنيف احلالت املوّثقة �سمن اإطار الدرا�سة وتبويبها 

ة الت�سنيف على هذا 
ّ
حتى واإن ل تقّدم تربيرًا �سافيًا حلتمي

»الطرق  تلك  ت�ساري�س  بر�سم  اهتمامًا  تعك�س  ال�سكل، 

عّما  حدودها  ومتييز  جمموعات  يف  وتق�سيمها  الأخرى« 

النقدّية  اأزمة املمار�سة  اأّن  اآوان ومعاوناها  �سواها. تو�سح 

والطراز  ات 
ّ
اجلمالي ة 

ّ
اأهمي »�سيادة  يف  تكمن  املعا�رشة 

�سة على ح�ساب  وال�سكل والتقانة يف النقا�سات املتخ�سّ

تها 
ّ
وزماني �سكناها  ة 

ّ
وكيفي ذاتها  العمارة  اإنتاج  ة 

ّ
عملي

ة 
ّ
فر�سي جتاوزنا  ما  واإذا   .

٤
والطبيعة« باملجتمع  وعالقتها 

وحمتواها  العمارة  �سكل  ملجموع  ال�سفرّية  لة  املح�سّ

خطابًا  ثّمة  ن�ست�سعر  اأن  ميكننا  الباحثون،  يفرت�سها  التي 

جتاه  ما  ة 
ّ
ح�سا�سي ي�ستبطن  الدرا�سة  جممل  يف  اعتذارّيًا 

اجلمال كتعبري مبا�رش عن عالقات الإنتاج الراأ�سمايل، تلك 

التي يحاول هذا اخلطاب التمايز عنها باحلديث عن »طرق 

ال�سدارة  للجمال مكان  العمارة« ل يكون  اأخرى لإنتاج 

فيها. ب�سكل مماثل، متيل املمار�سات املعمارّية البديلة يف 

العال العربي، ويف م�رش خ�سو�سًا، اإىل ربط املمار�سات 

ة غالبًا ما ت�سعى اإىل تكري�سها عرب 
ّ
ة بتبعات اأخالقي

ّ
اجلمالي

والعدالة  الر�سمي،  غري  كالإ�سكان  بعينها،  ق�سايا  تناول 

ة، خ�سو�سًا يف ما يتعّلق باملجتمعات امل�سّورة، 
ّ
الجتماعي

والف�ساء العاّم عرب درا�سة موازية لالأنرثوبولوجيا وعلوم 

اآتية من تقارير  اأو عرب ا�ستخدام لغة  ال�سيا�سة والقانون، 

منّظمات العمل الأهلي تهدف لتحويل العمارة اإىل ممار�سة 

. هذا التجاوز 
٥
ة جماوزة للجمال وال�سكل والتقانة

ّ
اجتماعي

 
ّ
�سيا�سي هو  ملا  اأ�سمل   

ّ
ف�سائي جتٍلّ  اإىل  العمارة  يحيل 

بالأ�سا�س، جتٍلّ �سديد التعقيد ومغرق يف تفا�سيل عار�سة 

خ�سارة  �س.  متخ�سّ معمارّي  ب�سكل  درا�ستها  ميكن  ل 

�س الحرتايف هنا عادة ما ُترى بوا�سطة البع�س  التخ�سّ

ة يجب العمل عليها �سمن اإطار 
ّ
على اأّنها »�رشورة حتمي

ة 
ّ
للم�سداقي كخ�سارة  منها  التخوف  ل  ة، 

ّ
الإيجابي من 

اأ�سحاب هذه الروؤية اإىل تفكيك هيمنة  . ي�سعى 
٦
ة«

ّ
املهني

ة 
ّ
اآلي با�ستخدام  املعماري  الإنتاج  على  ال�سوق  ات 

ّ
جمالي

القرن  ات 
ّ
�سّتيني يف  الأوروّبيني  الفّنانني  من  عدد  د�ّسنها 

اجلهل  على  لنف�سه  الفّنان  حمل  على  تعتمد  املا�سي 

وعزلها  ة 
ّ
الفني املمار�سة  لتثوير  كمنهج  باحلرفة  العمدي 

.
٧

ّ
عن التاريخ ال�سلطوي لأدوات وطرق الإنتاج الفّني

نظر«  »وجهة  كم�رشوع  اأخرى،  حالت  يف  اأّنه  اإّل   

كمبادرة  اأو  بالقاهرة  الزّبالني  عزبة  يف   )٢٠١٦ د، 
ّ
)�سي

ل 
ّ
حتو  ،)٢٠١١ تكوين،  )جمموعة  بالألوان«  »م�رش 

�س الحرتايف اإىل عزل كامل للممار�سة  تفكيك التخ�سّ

مكّمل   
ّ
تزييني ن 

ّ
مكو اإىل  حتويلها  طريق  عن  املعمارّية 

»تعهيده«  وميكن  املباين،  واجهات  طالء  على  يقت�رش 

رون العقارّيون 
ّ
ب�سكل م�ستقّل على نحو ما يقوم به املطو

من  الأمناط  بهذه  الحتفاء   
ّ
يتم ما  عادًة  التجارّيون. 

ة 
ّ
ة املحّلي

ّ
�سات الثقافي

ّ
املمار�سات املعمارّية من قبل املوؤ�س

ة كون العمارة ال�سادرة 
ّ
ة على ال�سواء، على خلفي

ّ
والدولي

املكاين  �سياقها  يف  ومتمو�سعة  نقدّية  بال�رشورة  عنها 

الواقع، ما  اأكرث تعبريًا عن املحّلية وجتّذرًا يف  ة 
ّ
وبالتبعي

ي�سرتعي  ما   .
ّ
والأدبي املاّدي  الدعم  ل�ستحقاق  يوؤّهلها 

النتباه هنا، هو اأّنه يف اأغلب الأمثلة التي ا�سطلعت فيها 

ة، يف حالة م�رش 
ّ
باأعمال معمارّية فعلي املمار�سات  تلك 

الفقر  نحو  عاّمًا  مياًل  الأمثلة  تلك  اأظهرت  خ�سو�سًا، 

حالت  بالّتاأكيد  ُوجدت  واإن  ة 
ّ
وال�سطحي الت�سميمي 

يحيلنا  الأمثلة  تلك  من  بع�سًا  اإن  بل  ذلك  تعك�س غري 

ة 
ّ
امل�سوؤولي ذات  لنف�سها  تّدعي  ل  جتارّية  ات 

ّ
جمالي اإىل 

املعمارّيني  ان�سحاب  اأف�سى  احلال،  واقع  ة. 
ّ
الجتماعي

بالدور  غريهم  ا�سطالع  اإىل  �س  للتخ�سّ وتفكيكهم 

بدرا�سة  املحموم  الولع  هذا  ي�سفر  ل  بينما  بهم،  املنوط 

ممار�سة  نحو  نقدّي  م�رشوع  عن  فعليًا  ة 
ّ
واملحلي الواقع 

ل اإ�سهام قطاع كبري من 
ّ
ة،« فيما حتو

ّ
ة« اأو »حملي

ّ
»واقعي

تلك املمار�سات اإىل التوثيق والإنتاج املعريّف بالأ�سا�س.

ة رواج امل�ساعي 
ّ
ا�ستقى هذا التحّول زخمه على خلفي  

ة ال�سائعة عن 
ّ
الداعية اإىل جمابهة الت�سطيحات الأوروبي

أدهم سليم

ازمة المهشد المعماري مبرص
بني عشوائيات وجمتمعات مسّورة

معماري ومدّرس 
للتصميم المعماري، 
مرص. يعمل
من بريوت.

»لرّبما كان كبح الغضب عبر فهمه وامتصاص 
أسبابه من أهّم الضرورات األخالقّية للفّن 

البرجوازّي. ال يهّم حّقًا إن كانت تلك الخالفات 
والتناقضات والتقّرحات التي أنتجت هذا الغضب 

قد سوّيت مؤّقتًا باستخدام آلّيات اجتماعّية معّقدة 
أو تّم التنفيس عنها عبر التفّكر المتسامي«

١
منفريدو تافوري

ثورات  اأعقاب  يف   
ّ
العربي للعال  الّناظر  يقف  حيث  من 

ال�سادر  البديل  الثقايف  اخلطاب  كثافة  بدت  بيع، 
ّ
الر

لو  كما  املنطقة،  دول  بع�س  من  كما  م�رش،  من  اآنذاك 

ة. 
ّ
غر على حني  املحّلي  املعمارّي  امل�سهد  اأخذت  قد  اأّنها 

بو�سفه حمايدًا  اإليه  ُنظر  والذي طاملا  امل�سهد،  وجد ذلك 

ًا وغري 
ّ
تقني الأ�سا�س  من  ًا 

ّ
�سيا�سي يكن ل  اإن ل  ًا 

ّ
�سيا�سي

 بالّنقد اأو منكفئًا على التجميل والأيقنة، نف�َسه فجاأة 
ّ
معني

�سمن خما�ٍس يدفع باجتاه ممار�سة معمارّية اأكرث انخراطًا 

ن�ساأ  وجيزة  فرتة  يف   .
ّ
والجتماعي  

ّ
ال�سيا�سي الواقع  يف 

وت�سّخم م�سهد معمارّي م�ستقّل يف م�رش ي�سمل مدّونات 

ة 
ّ
بحثي وبرامج  ة 

ّ
فّني ومعار�َس  وندوات  ة 

ّ
نقا�سي وحلقات 

تاأتي  عاّمة  ومبادرات  ومن�سورات  واخلارج  الداخل  يف 

تباعًا م�سحوبة بقاعات حما�رشات ميالأ �سفوفها جمهور 

ة 
ّ
ني، وعرو�سًا تقدميي ني وغري املخت�سّ خمتلط من املخت�سّ

ة 
ّ
البياني والر�سومات  ال�سور  من  و�سيوًل  خمتلفة،  بلغات 

واحلكم املعمارّية ذات ال�سطر الواحد، تتدّفق عرب اأجهزة 

ما،  مانحة  جهة  باأموال  �رشاوؤها  مّت  رمّبا   
ّ
�سوئي اإ�سقاط 

الواقع احل�رشّي املعا�رش  حتاول جميعها ت�سجيل وحتليل 

يف هذا اجلزء من العال. 

ل�سنا فقط اإزاء فورة من امل�سح والدرا�سة والتوثيق رمّبا   

املحّلي  املعمارّي  امل�سهد  ت�ستمل  اإليها  احلاجة  باأ�سّد  كّنا 

خالل العقدين املا�سيني، بل نحن اأي�سًا اأمام �ساللة جديدة 

املعمارّية  باملمار�سة  املّت�سلني  ني 
ّ
والأكادميي ني 

ّ
املهني من 

ذاتها. على �سعيد اأّول، تبدو الدعوة اإىل ممار�سٍة معمارّيٍة 

املمار�سات  بخالف  موؤ�ّس�سيًا  مدعوم  نطاق  على  بديلة 

النقدّية الإفرادّية التي كانت �سائدة من قبل والتي ُيعتقد 

كانت  لو  كما  الجتماعي  الواقع  يف  جتّذرًا  اأقّل  بكونها 

ٍع اأمام الر�سملة، 
ّ
جزءًا ل يتجّزاأ من واقٍع ثقايٍفّ حمّلٍي م�رش

يعمل يف ظّل حراٍك دوؤوٍب من قبل حكومات وموؤ�ّس�سات 

ة جديدة عرب الدعم 
ّ
ة خللق اأ�سواق فني

ّ
ة اأوروبي

ّ
ة وثقافي

ّ
مالي

�سادر  تقرير  يخربنا  املثال  �سبيل  على  املوّجه.  الثقايف 

�سابقني  م�رشفيني  قبل  من  املدارة  اآرتاكتك  موؤ�ّس�سة  عن 

يف  ملحوظ  ارتفاع  عن  مورغان  بي  جي  جمموعة  من 

امل�ستقّلة  ة 
ّ
الثقافي للموؤ�ّس�سات  الوا�سل   

ّ
التمويلي الدعم 

�سوق  حجم  ت�ساعف  مع  بالّت�ساق  الأو�سط  ال�رشق  يف 

و٢٠٠٨،   ٢٠٠٦ عامي  بني  املنطقة  يف  املعا�رش  الفّن 

ة م�سابهة لدعم م�سهد 
ّ
وهو ما ياأتي رديفًا لتدّفقات متويلي

معمارّي م�ستقّل رمّبا ل تتابعه تقارير املحّللني واملوؤ�ّس�سات 

 .
٢
ة بنف�س ال�سغف

ّ
امل�رشفي

لكن على �سعيد اآخر، ل تقت�رش الدعوة اإىل ممار�سة   

وح�سب.  ة 
ّ
الثقافي الر�سملة  ماآلت  على  بديلة  معمارّية 

فاأعرا�سها ترتاوح يف �سّدتها وتنويعاتها من �سياق لآخر 

هو  ب�رشورتها   
ّ
ال�سمني والإح�سا�س   ،

ّ
العربي العال  يف 

ي�سيع  اإذ  فقط.  العربي  العال  على  تقت�رش  عاّمة ل  حالة 

يف  املعمارّيني  من  ال�ساعدة  الأجيال  بني  متناٍم  اعتقاد 

على  داخلها  تنطوي يف  العمارة  باأّن  العال  دول  خمتلف 

 
ّ
، عادة ما يّتخذ �سورة انخراط �سيا�سي

ّ
مكّوٍن واقعٍي جلي

 ما، يحّتم على املعمارّي التفكري 
ّ
مبا�رش اأو دور اجتماعي

ميكننا  كيف   .
٣

ّ
ال�سيا�سي للفعل  كاأداة  مهنته  مع  والتعامل 

فهم فحوى هذه الدعوة واأ�سبابها اإذن؟
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دوائر  يف  خ�سو�سًا  اجلنوب،  دول  يف  الثقايف  الإنتاج 

ة 
ّ
الألفي من  الأّول  العقد  اإّبان  الأو�سط  ال�رشق  درا�سات 

املعمارّيني  املمار�سني  من  عدد  اآنذاك  فانربى  الثالثة، 

ُعرفت  اأكرب،  معًا ظاهرة  لي�سّكلوا  والن�سطاء  ني 
ّ
والأكادميي

عند البع�س لحقًا با�سم »مدر�سة القاهرة«. �سعت الدائرة 

ة النا�سئة حينها اإىل التنظري للمدينة ا�ستنادًا اإىل 
ّ
الأكادميي

ك فيما وراء املنتجات الفكرّية 
ّ
البحث امليدايّن الذي يتحر

العتبار  يف  »الأخذ  للباحثني  يت�سّنى  كي  ال�سائدة، 

ينزوي  قد  والذي  التابع،  لروؤية  ناقدة  باأذن  والإن�سات 

الر�سمية  ال�سجالت  دّفات  بني  ممار�ساته  ت�سيع  اأو  �سوته 

ة 
ّ
ميداني »حكمة  �سياغة  نحو  طريقها  ويف  والعامة«. 

وغري  الواقع  يف  ومتجّذرة  ال�سياق  درا�سة  على  ة 
ّ
مبني

تربير  اإىل  القاهرة  مدر�سة  �سعت  العال«،  عن  منف�سلة 

 �سوى على 
ّ
ومترير ممار�سات نقدّية بديلة، لكن ذلك ل يتم

.
٨
ة اأخرى

ّ
ح�ساب ممار�سات حملي

الت وبدائل
ّ
حتو

اأو  البديلة«  بـ»املمار�سات  ُيعرف  بات  ما  نحو  التحّول 

بال�رشورة  ا�ستدعى  العمارة«  لإنتاج  الأخرى  »الطرق 

النقدّي ملمار�سات  التثوير  ة، من 
ّ
املحلي العمارة  حتّوًل يف 

والعمل  التوثيق  ممار�سات  تطوير  اإىل  والبناء  الت�سميم 

اأدنى من  الت�سميم والبناء حّدًا  اخلريي. ويف حني تطلب 

ة، اعتا�س امل�ستغلون 
ّ
ة ملواجهة املناف�سة املهني

ّ
املعرفة التقني

ة 
ّ
باملمار�سات البديلة يف اأحوال كرث من رواتبهم الأكادميي

البديلة  املمار�سات  اأّن  املانحة، كما  متويل اجلهات  اأو من 

جُتد  ل  العمارة،  غري  حقول  يف  مهارات  اإجماًل  تطّلبت 

فيها املهارة املعمارّية نفعًا ل�ساحبها. ل ي�سهم اختزال دور 

 
ّ
�س اإىل دور املراقب اأو املعّلق ال�سيا�سي املعماري املتخ�سّ

بل  التقليدّية وح�سب،  املعمارّية  املهارة  قيمة  يف خف�س 

قد  املهارات  من  نوع  اأّي  قيمة  خف�س  يف  اأي�سًا  اأ�سهم 

�س املهني. ما ي�سقط 
ّ
يكت�سبه املعماري النا�سئ عرب التمر

من احل�سبان عادًة، هو اأّن تلك املهارات التقليدّية لي�ست 

فقط مظهرًا من مظاهر القتدار الفّني، بل هي اأي�سًا �سكٌل 

من املعرفة املتجّذرة يف الواقع. تبديد هذه املعرفة ينطوي 

حتمًا على غ�ّس الطرف عن اأ�سكال بعينها من املمار�سات 

النقدّية املحّلية، وبالتايل ينطوي اإجماًل على تعطيل تطّور 

املمار�سات املعمارّية املحّلية عو�سًا عن دعمها.

يف  عاّم  كَميل  التحّول  لهذا  النظر  ميكن  حني  ويف   

ة 
ّ
ة الفاعلي

ّ
ة التي تقّلل من اأهّمي

ّ
عدد من الدوائر الأكادميي

حالة  يف  كما  والتقانة،  وال�سكل  للجمال  ة 
ّ
ال�سيا�سي

د امل�سهد املعمارّي 
ّ
الباحثني من جامعة �سيفلد اأعاله، يتفر

تاأثري  بان�رشاف نفٍر معترٍب من نخبته عن م�ساءلة   
ّ
العربي

ة. ب�سكل ما، اأ�سبح هذا 
ّ
هذا التحّول من الناحية املوؤ�س�سي

الن�رشاف عالمة على جذرّية النقد، فال �سيء يبدو اأكرث 

ة اليوم من حديث املعمارّيني عن العمارة ذاتها. وما 
ّ
رجعي

جمالت  نحو  ني 
ّ
املحلي للمعمارّيني  اجلماعي  النزوح  هذا 

اإّل دليل  ة 
ّ
ات والإدارة الثقافي

ّ
جماورة كالفنون والإن�ساني

اآخر على فقدان ثقة هوؤلء يف قدرة مهنتهم على جمابهة 

مواجهة  يف  انهزاما  يكن  ل  اإن  النقدّية،  ا�ستحقاقاتها 

الأملايّن  والباحث  املعمارّي  يو�سح  الزائلة.  تها 
ّ
فاعلي

ماركو�س مي�سن يف كتابه »كابو�س العمل الت�ساركي«، اأّن 

عددًا غري قليل من املكاتب املعمارّية التي حت�سب نف�سها 

مهنيًة  مناذج  طّورت  قد  البديلة  املمار�سات  مع�سكر  على 

�سًا واأكرث تركيزًا على البحث، لأّنها  للعمل، »اأقّل تخ�سّ

.
٩
يف واقع احلال قد اأ�سبحت بال عمل معمارّي حقيقي«

على �سعيد اآخر، فتح ذلك التحّول نحو اإنتاج املعرفة   

ة 
ّ
م�رشاَعي الباب اأمام ت�سليع املمار�سات املعمارّية التلقائي

اإىل  حتويلها  عرب  اجلنوب  جمتمعات  يف  ة 
ّ
الر�سمي وغري 

ودورات  ة 
ّ
علمي ودرجات  ة 

ّ
فني ومعار�س  وجوائز  اأبحاث 

يف  الثقايّف  باحلقل  العاملة  املنّظمات  قبل  من  ة 
ّ
تدريبي

ينتقد  ريفيو،  بالأركتك�رشال  مقاله  يف  ال�سمال.  دول 

يف  دافيد  توري  برج  توثيق  م�رشوع  هانكوك�س  دان 

ة 
ّ
البندقي بينايل  ات 

ّ
فعالي �سمن  املقام  ومعر�سه  كراكا�س 

هانكوك�س  يقول  للعام ٢٠١٢.  ع�رشة  الثالثة  دورته  يف 

يف   
ّ
الذهبي الأ�سد  جائزة  على  احلائز  املعر�س  ّمم  »�سُ

ة �ساخبة 
ّ
ة ليحاكي مطاعم كراكا�س ال�سعبي

ّ
بينايل البندقي

الأ�سواء. ي�سف املعر�س ما قام به املعمارّيون النم�سوّيون 

توري  لتوثيق  تي(  تي  )يو  تانك  ثينك  اإربان  مكتب  من 

«، اإّل اأّننا ل نعرف حّقًا من يقف 
ّ
دافيد »كبحث ت�سميمي

التي  امل�ساّق  توثيق  اأّن  �سّك يف  هنا؟«. ل  الت�سميم  وراء 

يكابدها �سّكان توري دافيد ون�رشها هو اأمر مفيد للغاية، 

اإّل اأّنه من ال�سعب روؤية ذلك التوثيق، بح�سب هانكوك�س، 

ما النزوح الجماعي للمعماريين المحليين نحو مجاالت مجاورة 
كالفنون واإلنسانيات واإلدارة الثقافية إال دليل آخر على فقدان 
ثقة هؤالء في قدرة مهنتهم على مجابهة استحقاقاتها النقدية، 
إن لم يكن انهزامًا في مواجهة فاعليتها الزائلــــــــــــــــــــــــــة.

من�سية النا�رش

يف القاهرة،

غرافيتي للر�سام 

التون�سي ال�سيد
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اإىل  الإ�سارة  هنا  تفوتنا  ل  الّتمويل.  �سيا�سات  ي�سعون 

 عن ميل 
ّ
حتليل باحثة الجتماع، �سا�سكيا �سا�سن، املهم

ة 
ّ
 ل لتجريف الأنظمة الجتماعي

ّ
النظام الراأ�سمايّل العاملي

قبل  ما  جمتمعات  يف  الفّني  والتعبري  الإنتاج  وعالقات 

ة 
ّ
املحلي ات 

ّ
الراأ�سمالي لتجريف  بل  وح�سب،  ة 

ّ
الراأ�سمالي

اأي�سًا، والتي قد ت�سّكل بعالقات اإنتاجها التقليدّية عقبة 

اأكرث   
ّ
ة جديدة تنتمي لقت�ساد عاملي

ّ
اأمام منتجات ثقافي

تعقيدًا و�سموًل. من هذه الوجهة قد تكون املحاباة الّنقدّية 

ذاته  الوقت  يف  هي  بعينها  ومو�سوعات  اأ�سئلة  لطرح 

.
١٣

ة بديلة لالإنتاج الثقايف
ّ
اأدوات لتجريف اأ�سواق حملي

اإذن، كيف ميكن للممار�سات املعمارّية البديلة، كجزء   

حاّفة  على  اأحيانًا  يقع  رمّبا   
ّ
عاملي راأ�سمايّل  حراك  من 

، اأن تتحّول اإىل م�رشوٍع جاّد للممار�سة 
ّ
ال�ست�رشاق الّذاتي

ة؟ اإىل اأّي مدى يختلف، اأو يت�سابه، النعتاق 
ّ
النقدّية املحلي

ال�سادر عن هذا الإنتاج املعريّف الكثيف مع ذاك ال�سادر 

خ 
ّ
واملوؤر املعماري  عنه  كتب  الذي  الربجوازّي  الفّن  عن 

املا�سي:  القرن  ات 
ّ
�سبعيني تافوري يف  منفريدو  الإيطايل 

ة 
ّ
ة، غري معني

ّ
ة عاملي

ّ
ثقافي ل�سيا�سات   

ّ
�س جانبي

َ
د عر

ّ
جمر

التي  ة 
ّ
الأ�سا�سي ة 

ّ
الراأ�سمالي التناق�سات  بتحليل  حّقًا 

�سة 
ّ
مكر بالأحرى  هي  بل  املدينة،  عمران  عليها  ينطوي 

لتاأطري هذه التناق�سات كمنتجات فكرّية للبحث اجلمايّل 

والأكرث  ال�سديدة  الوجهة  حتديد  ة 
ّ
وبالتبعي والنظرّي، 

 .
ّ
ة لالإنتاج الثقايف �سمن �سوق عاملي

ّ
ربحي

ة 
ّ
ة الدرا�سات ال�رشقي

ّ
ت�سري حنان طوقان، الباحثة بكّلي  

ة بجامعة لندن )�سوا�س(، اإىل اأّن ازدهار الإنتاج 
ّ
والأفريقي

يعود  العربي  العال  دول  من  عدد  يف  املعا�رش  الثقايف 

ة 
ّ
الأوروبي ة 

ّ
الثقافي ة 

ّ
الدبلوما�سي دور  اإىل  كبري  ب�سكل 

ة 
ّ
التي تعمل يف امل�ساحة الواقعة بني مراكز ت�سويق اإقليمي

كقنوات  الأهلي  املجتمع  منّظمات  وبني  وال�سارقة  كدبي 

على  ة 
ّ
الدبلوما�سي تلك  عملت  حيث  لها،  ة 

ّ
حملي ات�سال 

 عرب 
ّ
اإعادة بناء وهند�سة امل�سهد الثقايف يف العال العربي

املوؤ�ّس�سات  ومتويل  اخلارج  اإىل  وابتعاثهم  الفّنانني  دعم 

املوارد  وتوفري  بها  العاملني  وتدريب  ة 
ّ
الثقافي وامل�ساريع 

الأعمال  واإنتاج  واملعار�س  املهرجانات  لإقامة  الالزمة 

ات القرن املا�سي، ما �سمح اليوم 
ّ
ة منذ مطلع ت�سعيني

ّ
الفني

 وال�سارقة. بح�سب 
ّ
بوجود ما ميالأ قاعات العر�س يف دبي

ومنّوها  امل�ستقلة  الثقافية  املوؤ�س�سات  ن�ساأة  فاإّن  طوقان 

مدفوعًا  بالأ�سا�س  كان  ة 
ّ
العربي احلوا�رش  من  عدد  يف 

فورد  مثل  ة 
ّ
ثقافي وموؤ�ّس�سات  ة 

ّ
غربي حكومات  بجهود 

م�ساحة  ني 
ّ
املحّلي �رشكائها  عرب  اأت 

ّ
هي �سو�سايتي،  واأوبن 

لإنتاج ثقايّف »بديل« عن اإنتاج اآخر، اعتقدت بكونه اأقّل 

نقدّية اأو اأقّل جودة. ول �سّك يف اأّن اقرتان تلك امل�ساحة 

اإنتاج  وجود  �سعوبة  �سمنًا  يفرت�س  فليغ،  دي  بت�سنيف 

على  ويحّتم  دعمها،  مظّلة  خارج  بالعتبار  جدير  ثقايّف 

.
١٤

ني اللتحاق بها
ّ
ني الطليعي

ّ
املنتجني الثقافي

املعمارّيني  من  كبري  عدد  على  ذاته  الأمر  ينطبق   

والذين  البديلة  املمار�سات  اإىل جمال  املتحّولني  ني 
ّ
املحلي

ة 
ّ
تتقّفى ممار�ساتهم، عن ق�سد اأو بدون، ال�سيا�سات الثقافي

الدعم  وبف�سل  م�سابه،  ب�سكل  املنطقة.  يف  ة 
ّ
الأوروبي

ة 
ّ
الأكادميي الدوائر  بع�س  ِقبل  من  واملحاباة  التمويلي 

من  كبري  عدد  ينجذب  ال�سمال،  دول  يف  ة 
ّ
والثقافي

بالبحث  للعمل  العربي  العال  من  ال�سباب  املعمارّيني 

وعلى  ل.  اأم  به  املهتّمني  من  حّقًا  اأكانوا  �سواء  العمرايّن، 

ة 
ّ
الفني وامل�ساريع  الأبحاث  من  كبري  عدد  حمتوى  تكرار 

ًا، 
ّ
حقيقي تقدمًا  حترز  ل  رمّبا  والتي  هوؤلء،  بها  يقوم  التي 

يف  كما  الدوائر،  بتلك  للعاملني   
ّ
املهني الرَتّقي  خال  فيما 

حالة توري دافيد مثاًل، فاإّن تر�ّسخ التمييز الناجت من تلك 

ي�ستبطنها  ٍة 
ّ
منطي ٍة 

ّ
اآلي اإىل  يوم  بعد  يومًا  يتحّول  املحاباة 

ناقد يف  �سوت  اأّي  ي�سع  ب�سكل  املحّلي،  الثقايف  العمل 

جمابهة منظومة الإنتاج الّثقايف برّمتها. فانح�سار الأبحاث 

وال�سناديق  املوؤ�ّس�سات  هذه  من  بدعم  املنتجة  والأعمال 

رة عادة ما 
ّ
ة �سمن عدد من التيمات املكر

ّ
واملَنح الدرا�سي

كان �سببًا يف تقلي�س امل�ساحة املتاحة اأمام عدد غري قليل 

من املعمارّيني والباحثني النابهني، واإهمال طيف وا�سع من 

م�سارات البحث الأخرى التي كان ميكن اأن ُتّتخذ يف حال 

توزيع هذا الدعم ب�سكل مغاير. ل منلك اإح�ساءات وا�سحة 

ًا مبالحظة 
ّ
ميكننا احلكم على اأ�سا�سها، اإّل اأّن الأمر يبدو جلي

الزيادة  بف�سل  املعريّف،  الإنتاج  املنتظم يف  الّنمّو  اأّن هذا 

للممار�سات  املتحّولني حديثًا  املعمارّيني  املّطردة يف عدد 

امل�ساريع  عدد  مقابل يف  بنمّو  م�سحوبًا  ياأت  ل  البديلة، 

ُيدر�س  العمراين  الواقع  العالية.  اجلودة  ذات  املعمارّية 

ومُي�سح با�ستمرار من اأجل اإنتاٍج ل يتوّقف من املعرفة، اإّل 

بفضــــــــــــــــــــــــــل الدعم التمويلي والمحاباة من قبل بعض 
الدوائــــــــــــــــــــــــــر األكاديمية والثقافية في دول الشمال، 
العربي  العالم  من  الشباب  المعماريين  من  كبير  عدد  ينجذب 
للعمل بالبحث العمراني، سواء أكانوا حقًا من المهتمين به أم ال.

ًا« تعتا�س فيه موؤ�ّس�سة 
ّ
خارج كونه عماًل »ا�ستعمارّيًا طفيلي

غري  ال�سّكان  من  لآلف  ة 
ّ
اليومي املعاناة  على  اأوروّبية 

ة 
ّ
مو�سوعي ل�سالح  اأ�سواتهم  وتكتم  ًا 

ّ
ر�سمي امل�سّجلني 

ي�سائل  ة. 
ّ
املحمي ن�رشه  وحقوق   

ّ
الأكادميي التوثيق 

املعمارّيون  بها هوؤلء  يعلن  التي  اللغة  هانكوك�س طبيعة 

املو�سوع  هذا  يف  البحث  حلقوق  احل�رشّي  امتالكهم 

م�سّجلني مبوجبها ا�سم الربج »توري دافيد« كعالمة جتارّية 

.
١٠

ملوقع اإلكرتويّن يحمل نف�س ال�سم

جيارديني  حديقة  يف  بعيد  غري  مو�سع  ويف  باملثل،   

بينايل  يف  مل�رش  الوطني  اجلناح  لقى  �سنوات،  عّدة  بعد 

ة للعمارة يف دورته اخلام�سة ع�رشة ا�ستح�سانًا غري 
ّ
البندقي

ف يف 
ّ
امل�رش تاريخه غري  اإىل  بالنظر  فقط  لي�س  م�سبوق، 

الّدورة  تلك  اإطار  �سمن  اأي�سًا  بل  ال�سابقتني،  الدورتني 

البينايل  لتيمة  مبا�رشة  ا�ستجابًة  املعر�س  جاء  خ�سي�سًا. 

بعنوان »تقرير من اجلبهة«، من خالل تقدمي ممار�سات تنظر 

ب�سياقه  املرتبط  املعريّف  لالإنتاج  كاإطار  ة 
ّ
املحلي للعمارة 

 واملتجّذر يف الواقع. و�سف الفريق التقييمي عمله 
ّ
املحلي

ة؟« عو�سًا عن  كمحاولة لطرح �سوؤال »كيف ُتكتب الق�سّ

بط.  »ما هي الق�سة؟« وكان لهم ما اأرادوا، لكن لي�س بال�سّ

بب�سعة ا�ستثناءات يف عر�ٍس م�سهب، اأتت اأغلب الأعمال 

ة كمعهد 
ّ
ة اأوروبي

ّ
ة واأكادميي

ّ
املعرو�سة من موؤ�ّس�سات ثقافي

ة الت�سميم يف جامعة بن�سلفانيا 
ّ
اإي تي اإت�س بزيورخ وكّلي

بال�سويد  لوند  وجامعة  بلندن  اأ�سو�سيا�سن  واأركتك�رشال 

للدرا�سة.  كمو�سوع  م�رش  تتناول  ة 
ّ
بحثي برامج  �سمن 

من  اأّنها جاءت  اإّل  بالفعل عن م�رش،  »التقارير«  جاءت 

»جبهات« اأخرى حتتكر اإنتاج املعرفة.

العمارة والتناق�شات الثقافية

العمل  يف  املعمارّيني  من  كبري  عدد  انخراط  من  غم 
ّ
بالر

يف  ة 
ّ
والفني ة 

ّ
البحثي واملمار�سات  وال�سيا�سي  الجتماعي 

�سياقات خمتلفة يف العال العربي، حيث تتطّلب اأو�ساع 

ما  قلياًل  ة، 
ّ
منطي غري  نقدّية  ة 

ّ
فعالي تطوير  هناك  العمران 

ال�سيا�سات  لتناق�سات  ون 
ّ
املحّلي الثقافة  منتجو  �س 

ّ
يتعر

التي تن�سوي ممار�ساتهم حتت لوائها، ما  ة 
ّ
العاملي ة 

ّ
الثقافي

اإزاحٍة  بني  ة 
ّ
حداثي بعد  ما  ملراوحة  اأ�رشى  عادًة  يجعلهم 

اأو  »اأخرى«  ممار�سات  عن  باحلديث  للمركز  ة 
ّ
راديكالي

اأن تخر�س هذا   ل تلبث 
ّ
التابع ثم با�سم  »بديلة« تتحّدث 

املركز  اإنتاج  لتعيد  والتوثيق  البحث  ماأ�س�سة  عرب  التابع 

ون 
ّ
الأكادميي ينظر  حني  ويف  ذلك،  مقابل  يف  جديد.  من 

الذي  الدور  لطبيعة  ناقدة  بعني  الفّني  باحلقل  وامل�ستغلون 

متويل  يحظى  ل  تلك،  الثقايف  التمويل  ة 
ّ
راأ�سمالي تلعبه 

النقدي.  الهتمام  بذات  البديلة  املعمارّية  املمار�سات 

هذا  يفعله  اأو ل  فعله  ما  امل�سكلة يف  تكمن  ة ل 
ّ
وبالتبعي

كامنة  امل�سكلة  ذاك،  اأو  الباحث   / الفّنان   / املعمارّي 

من  ال�سّب  م�سبق  منط  نحو  العاّم  التوّجه  يف  بالأ�سا�س 

ة 
ّ
الراديكالي بريق  هوؤلء  فيه  يلتم�س  النقدّية،  املمار�سة 

ة 
ّ
ثقافي وموؤ�ّس�سات  اأطر  فلك  من  اقرتابهم  بقدر  اجلاهزة 

بعينها، والتي نادرًا ما ي�سائلون احتكارها ل�سلطة »تكري�س 

ة بعينها«، على حّد 
ّ
ني بعينهم ومنتجات ثقافي

ّ
منتجني ثقافي

 .
١١

و�سف بيري بورديو 

يتك�ّسف اأحد مالمح تلك ال�سلطة يف ت�سنيف و�سعته   

واحلقوق  الفّن  جمموعة  رئي�سة  فليغ،  دي  اآن  ماري 

منّظمة  من ٣٠  اأكرث  من  تتاأّلف  وهي جمموعة  والعدالة 

ة 
ّ
احلقوقي ال�ساحتني  على  تعمل  ة 

ّ
اأوروبي ة 

ّ
وحكومي ة 

ّ
اأهلي

ال�سيا�سات  توجيه  يف  ًا 
ّ
اأ�سا�سي لعبًا  ومتّثل  ة 

ّ
والفني

الأو�سط  ال�رشق  منطقة  جتاه  الأوروّبي  لالحتاد  ة 
ّ
الثقافي

من  نوعني  بني  فليغ  دي  ز 
ّ
متي املتو�ّسط.  البحر  وجنوب 

الفّن املعا�رش يف العال العربي، الأّول هو الفّن ذو القيمة 

املزادات  �سالت  اإىل  ي�سل  والذي  ال�سخمة  ة 
ّ
املالي

فهو  الآخر  اأّما  وكري�ستيز،  ك�سوثبي  الكربى  ة 
ّ
الفني

فليغ،  دي  بح�سب  جتعله،  نقدّية  اأ�سئلة  يطرح  الذي  ذاك 

ًا على الت�سويق. ترى دي فليغ يف هذا الّنوع الآخر 
ّ
ع�سي

ة 
ّ
املالي املوؤ�ّس�سات  رادار  على  فقط  يقع  ل  جديدًا  �سوقًا 

والغالرييات  الكربى  املزادات  و�سالت  ال�سوي�رشّية 

واحلكومات  بل  وح�سب،  ة 
ّ
الفني املجموعات  واأ�سحاب 

ة نف�سها اأي�سًا. بح�سب هذا الت�سنيف، ترى دي 
ّ
الأوروبي

ة توجيه الّدعم املايل الأوروّبي للممار�سات 
ّ
فليغ اأرجحي

ق�ساياه  تعك�س  تراقبه،  للمجتمع،  »تنظر  التي  ة 
ّ
الفني

 .
١٢

املعا�رشة، تعّلق، ت�ستحث الفكر، تنظر من زوايا بديلة«

ما ل يظهر يف حتليل دي فليغ هو اأّنه بف�سل تلك املحاباة 

الفّن  نوَعي  بني  الفا�سل  اخلّط  يزول  حتديدًا  املوؤ�ّس�سية 

دور  ويتحّول  بالأ�سا�س،  التحليل  اإليهما  ي�ستند  اللذين 

ة للخّط الفا�سل 
ّ
الدعم املايّل اإىل اإزاحة موؤ�ّس�سية م�ستمر

وا�ستلحاقهم  ني 
ّ
فّنانني حملي اكت�ساف  بهدف  الّنوعني  بني 

ما  وهو  ال�سخمة.  ة 
ّ
املالي القيمة  ذي  الأّول  الّنوع  �سمن 

البديلة«  »الزوايا  تلك  مدى جذرّية  الت�ساوؤل حول  يثري 

ز نف�سها 
ّ
ة حتاول اأن متي

ّ
التي ميكن اأن تطرحها ممار�سات فّني

ة ال�سوق املحّلي من حيث كون تلك الزوايا 
ّ
عن راأ�سمالي

ات ت�سويق تعمل �سمن ظروف 
ّ
البديلة يف الوقت ذاته اآلي

من  نظر  وجهة  من  الأقّل  على  اأكرب  ة 
ّ
عاملي ة 

ّ
راأ�سمالي
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املعرفة؟  ُتنتج هذه  يت�ساءل ملن ولأّي غر�س  اأحدًا ل  اأّن 

يظهر هذا الإح�سا�س من حنٍي لآخر يف حديث وكتابات 

بع�س امل�ستغلني باملمار�سات البديلة اّلذين يت�ساءلون عن 

 �ست�ستخَدم. فاإْن ل ت�سهم املعرفة 
َ
م�سري تلك املعرفة وفيم

املعمارّية يف حت�سني الواقع املبني، اأو على الأقّل يف حت�سني 

؟
١٥

الواقع املهني، فما هو حتديدًا الهدف منها

اإنتاج  يبدو  الّثورات،  بعد  ما  مالنخوليا  من  مناخ  يف   

ًا 
ّ
املعرفة كبديل اأخري ل تتطّلب ممار�سته العرتاف �سمني

بف�سل امل�رشوع اجلمايل البديل الذي انطوت عليه ثورات 

الربيع م�رش مثاًل ما قد يرتّتب عليه خ�سارة موطئ قَدٍم هامٍّ 

على خريطة التمويل الأجنبي. جتاوُز هذا العرتاف دفع 

ة، بل 
ّ
بالكثري من املعمارّيني اإىل حالة من الرهبنة الأكادميي

و�سل الأمر بالبع�س بدافع من ال�سغوط القت�سادّية التي 

ا�ستلحقتها الثورات، وحتطم اأّي اأمل يف عمارة اأف�سل كان 

من املنتظر اأن تاأتي، اإىل هجران العمارة بالكامل والتحّول 

.
١٦

اإىل مَهٍن اأخرى

من  كبريًا  قطاعًا  باأّن  القول  يف  جديد  ل  بالتاأكيد   

امل�سهد املعماري والفّني يف العال العربي يعتا�س ب�سكل 

ة 
ّ
مبا�رش وغري مبا�رش على اأمناط غابرة ومعا�رشة من التبعي

الفاعلني  عن  نيابة  تقوم  وموؤ�ّس�سات  لدوٍل  ة 
ّ
الكولونيالي

تاأتي يف  والتي  الثقايف  العمل  اأولوّيات  بتحديد  ني 
ّ
املحّلي

ة 
ّ
الأوروبي ة 

ّ
الثقافي لل�سيا�سات  متاأّخر  ك�سدًى  غالبها 

اأوروّبا  يف  الآخر  لحتواء  الثقايف  التنّوع  بدعم  املتعّلقة 

نف�سها. اإّل اأّنه ل يعد من املقبول النظر بعني الرباءة لهذا 

الإ�سكان  ات 
ّ
وجمالي التقليدّية  بالعمارة  الّزائد  الحتفاء 

ة، 
ّ
ة الثقافي

ّ
غري الر�سمي �سمن ت�سّور جامد عن اخل�سو�سي

ة ملغازلة نو�ستاجليا 
ّ
اإعادة كتابة تاريخ احلداثات املحلي اأو 

مفرَت�س،   
ّ
طليعٍي ما�ٍس  اجرتار  على  تعتا�س  بورجوازّية 

والفّنان يف  املعماري  ة 
ّ
فاعلي احلال عن  احلديث  اأو حّتى 

مواجهة الع�سف ال�سلطوي. عادة ما تّت�سم تلك التيمات يف 

يفرت�س  نقدّي  بزخم  ني 
ّ
املحلي ني 

ّ
الثقافي الفاعلني  اأو�ساط 

ة اأن ُيف�سي ال�ستغال بها 
ّ
�سمنًا ثورّيتها كما يوؤمن بحتمي

اإىل تقّدم نقدّي ما كما لو كانت تعمل يف معزل طوباوّي 

عن الأيديولوجيا. واقع احلال، اأّنه يف ظل النت�سار احلايل 

التيمات  تلك  تبدو  الربيع  دول  يف  الديكتاتورّية  لقوى 

كبديل راديكايّل فّعال للمقاومة، تكت�سب قيمة يف ذاتها، 

وت�سبح �سكاًل من الفعل ال�سيا�سي. اإّل اأّن تلك املمار�سات 

ميكنها اأي�سًا يف اأحيان كثرية اأن تدفع عديدًا من الفاعلني 

ني عفوّيًا لالنخراط �سمن حقل لالإنتاج الثقايف متّت 
ّ
املحلي

هند�سته م�سبقًا بوعي اأو دون وعي، وال�سرتاك يف اإنتاج 

نقد ق�سري الّنظر عن الواقع، ما يفقد امل�سهد املحّلي قدرته 

على اإنتاج عمارة ثورّية بحّق.
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فان غوغ وإنتاج العالم 

يف  �سلفًا  املوجودة  الأمور  من  كن 
ْ

واملَ�س ة 
ّ
الطبيعي البيئة 

عال  يف  �سلفًا  موجودًا  فلي�س  الواقع  اأّما  احليوان.  عال 

ون. ينبغي ال�سعي 
ّ
الإن�سان، على الرغم مما يّدعيه الّتجريبي

ينبغي  اإّنه  اأقول  اأن  واأكاد  با�ستمرار،  �سعيًا  الواقع  اإىل 

انتزاعه انتزاعًا.

الواقع باخليايّل، كاأمّنا الأّول هو  اأن نقابل  درجنا على   

دومًا يف متناول اليد فيما الّثاين هو الّنائي �سعب املنال. 

دائمًا  جندها  التي  هي  فالأحداث  مغلوطة.  املقابلة  هذه 

ما  وهذا  الأحداث  تلك  ترابط  اأّن  على  اليد.  متناول  يف 

نعنيه بالواقع بنياٌن خيايّل. وهكذا، فالواقع يقع دائمًا يف 

املاّديني.  عند  كما  ني 
ّ
املثالي عند  ي�سّح  وهذا  يتعّدانا،  ما 

كانت  ما  كائنًا  فالواقع  مارك�س.  عند  كما  اأفالطون  عند 

تف�سرياتنا له يكمن يف ما يتعّدى �سبكة من الرت�سيمات 

ت�سهياًل  ال�سبكة  تلك  مثل  ثقافة  كّل  تنتج  ال�سائدة. 

من  والتقاليد(  عاداتها  اإر�ساء  اأجل  من  )اأي  ملمار�ساتها 

جهة، ومن اأجل تدعيم �سلطتها، من جهة ثانية. ذلك اأّن 

لطان.
ّ

الواقع معاٍد دوماً لأ�سحاب ال�س

جتديداتهم  اإىل  النظر  على  احلديثون  الفّنانون  ُيجمع   

و�سيلة  اأّنها  على  اأو  للواقع  اأدّق  مقاربة  توّفر  اأّنها  على 

فقط  وهنا  هنا  اأو�سح.  نحو  على  الواقع  ذلك  ل�ستظهار 

يلتقي الفّنان والثورّي على العمل بوحي من فكرة م�سرتكة 

هي فكرة متزيق �سبكة الرت�سيمات هذه وقد ازدادت تفاهًة 

ة. على اأّن العديد من اأولئك الفّنانني يختزل ما يجده 
ّ
واأناني

 
ّ
وراء تلك ال�ّسبكة على مقا�س موهبته وموقعه الجتماعي

باللجوء  نف�سه  ر 
ّ
يرب جتده  ذلك،  يح�سل  وعندما  كفّنان، 

اإىل واحدة اأو اأخرى من املنّوعات العديدة لنظرّية »الفّن 

ياأمل  وهو  الفّن  هو  الواقع  اأّن  مثاًل،  يعلن،  فنلقاه  للفّن«. 

با�ستخراج منفعة فّنية من ذاك الواقع.

لوك. نعلم 
ّ

كان فان غوغ اأبعد النا�س عن مثل هذا ال�س  

الآن من ر�سائله مدى حّدة اإدراكه لوجود تلك ال�ّسبكة. بل 

اإّن كّل �سرية حياته كناية عن حنني متوا�سل اإىل الواقع. 

فالألوان واملناخ املتو�ّسطي وال�سم�س كّلها عنده و�سائط 

ة مو�سوعات حنني 
ّ
لالجّتاه �سوب ذلك الواقع، ول تكن مر

بذاتها. وقد ازداد ذاك احلنني حّدة ووطاأة ب�سبب الأزمات 

اّلتي عانى منها عندما �سعر اأّنه بات عاجزًا عن انت�سال اأّي 

واقع على الإطالق.

زم! جون برجر: عن يأس ال يهُ

مطلع هذا العام تويف جون برجر، الناقد األديّب والفيّن والراوي والراّسم والاشعر الربيطاين. 
من أبرز أعماله األوىل العام 1972 المسلسل التلفزيوين »وجهات يف النظر« الذي صدر يف 
كتاب فبات اآلن أثرًا كالسيكّيًا ال غىن عنه لكّل َمن يريد معرفًة بثقافة النظر والفّن احلديث. 

يف العام ذاته، نال برجر جائزة بوكر عن روايته »ج«. 
بعدها غادر جون برجر لندن ليعيش يف قرية جردّية نائية يف جبال األلب الفرنسّية.  

من وْحي تلك احلياة كتب ثالثّيته الرائعة عن ملحمة احلياة الفالحّية يف العالم احلديث.   
وأعقهبا بـ»إىل حفل الزواج«، روايته المأسوية عن مرض اإليدز. لكّن هذا الروايّئ كان حيّب 

نِصت لكالم الّناس. أن َيرى إىل نفسه عىل أّنه »حَكوايت« يعرف كيف يهُ
مع جون برجر الناقد الفيّن نكتشف كيف ميكن للعني أن تتعّلم التقاط كّل ما هو محيم   

ورهيف ومجيل ألّنه ناجت من كدح اإلناسن وتوقه للحرية والفرح والماسواة.
واألهّم أّن برجر يعّلمنا كيف للعني أن تقشع البداهة اّليت تتآمر عىل حجهبا قوى األمر   

وريات. الواقع، خلف كّل أنواع احلَيل والّنفاق واخلداع والقمع والتَّ
وجون برجر الذي »خَيفق قلبه مع أبعد جنم يف السماء« عىل حّد تعبري ناظم حكمت،   
أحد شعرائه المفّضلني، قىض العمر نصريًا ورشيكًا فاعاًل يف كّل نضاالت الشعوب وحركاهتا 

ّية. التقّدمية والياسر
تيش  صورة  عن  وكتب  بريطانيا،  يف  السود«  لـ»الفهود  »بوكر«  جائزة  بنصف  ترّبع   
غيفارا هشيدًا، مثلما كتب عن حياة طبيب يف الريف الربيطاين، راسل قائد الزاباتيستاس 
ورسم  العراق،  عىل  احلرب  عارض  ألمانيا،  يف  األتراك  العّمال  عن  وكتب  المكسيكّيني، 

»غرينيكا قانا« ليعلن شجبه العدوان اإلرسائييل عىل لبنان يف العام 1982.
شباب  إىل  وأهدى  السياسّيني  السجناء  عن  كتب  وحهيا  ومن  مّرة  غري  فلسطني  زار   

فلسطني المقاوم الكونرشتو اخلامس لبيهتوفن.
ظّل جون برجر يكتب ويصّور ويناضل حّت الرمق األخري ضّد ما يسّميه »هزمية العالم   

الكربى« حتت وطأة العولمة النيوليربالّية.
عاش الزتامه اخلاّلق بالماركّسية يف حياته وفكره. وظّل يرّص، بعد انيار االحتاد السوفيييت،   

عىل أّنه ال يزال ماركسّيًا.
نتجًا ثقافّيًا خاّلقًا وموردًا ال ينضب من  بغياب جون برجر يفقد العالم إناسنًا كبريًا ومهُ  

الزخم والعناد واألمل.
منذ صدور العدد األّول من »بدايات« وجون برجر يزّودنا بكتاباته المذهلة. ماسهمة   

يف التعريف بنتاجه الرثّي وإحياًء لذكراه مجعنا يف هذا الملّف خمتارات متنّوعة من أعماله.

فن�سنت فان غوغ، 

تفا�سيل من

حقل قمح

مع غربان، ١٨٩٠
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لن ن�سيف جديدًا اإذا نحن �سّخ�سنا تلك الأزمات على   

وفيما  امل�سمون،  حيث  من  اإّنها  عّية.  �رَشَ اأو  ف�سامّية  اأّنها 

بنف�سها  نف�سها  حترق  للواقع  روؤية   ،
ّ
املر�سي وجهها  يتعّدى 

يقّد�س  ل  غوغ  فان  اأّن  ر�سائله  وُتعلمنا  العنقاء.  طائر  مثل 

الفيزيائّية للعمل  اإىل احلقيقة  اأمرًا قدر تقدي�سه لعمله. راأى 

على اأّنها يف اآٍن معًا: �رشورة وَمْظلمة وجوهر الإن�سانّية عرب 

الّتاريخ. كما راأى اإىل اإبداع الفّنان على اأّنه فعل واحد من بني 

تلك الأفعال العديدة. فاآمن باأّن العمل هو خري و�سيلة ملقاربة 

الواقع، لأّن الواقع حتديدًا هو �سكٌل من اأ�سكال الإنتاج.

الكلمات.  به  تنبئ  ما  باأو�سح  لوحاته  به  تنبئنا  ما  هذا   

ي�سع  بها  والتي  خرقاء  �سّميت  التي  ري�سته  ف�رشبات 

ل  اأّنه  مع  الآن  )املخفّية  واحلركات  القما�س،  على  الأ�سباغ 

ي�سعب تخّيلها( اّلتي بها اختار الألوان ومَزجها على لوحة 

مْزج الألوان، وجميع احلركات التي بها تناول وعالج و�سنع 

ماّدة ال�سورة الزيتّية، كانت توازي فعل كينونة ال�سيء الذي 

هو ب�سدد ت�سويره. اإّن لوحاته اإمّنا تقّلد الوجود احليوّي ملا هو 

قيد الت�سوير، اأي فعل كينونته. 

كر�سي. �رشير. حذاء.  

اإّن ممار�سته الت�سويرّية الزيتّية لهذه الأ�سياء اأقرب عنده   

ممّا هي عند اأي فّنان اآخر اإىل عمل الّنجار اأو الإ�سكايّف وهو 

يف معر�س �سنع تلك الأ�سياء. انظره يجّمع عنا�رش املنتوج 

بع�سها اإىل بع�س: القوائم، العوار�س، م�سند الظهر، املقعد، 

اأي�سًا  هو  كاأمّنا  والكعب  والل�سان،  والفرعة  الّنعل،  واأي�سًا 

يرّكبها تركيبًا، وكاأمّنا عملّية الرتكيب هذه هي واقعها.

، تزداد العملّية تعقيدًا وغمو�سًا اإّل 
ّ
يف اإزاء م�سهد طبيعي  

اأّنها تظّل حمكومة باملبداأ ذاته. واإذا كان لنا اأن نتخّيل الباري 

خالل عملّية خلقه العال من اأدمي وماء اأي من ال�سل�سال فاإّن 

طريقة معاجلته خللق �سجرة اأو حقل ذرة هي املعادل لكيفّية 

معاجلة فان غوغ لالألوان الزيتّية عندما كان ي�سّور �سجرة اأو 

اأثر،   لي�س فيه من الألوهة 
ّ
اآدمي اأّن فان غوغ  حقل ذرة. مع 

فاإّننا، اإذ نفّكر يف خلق العال، ل ن�ستطيع اأن نتّخيل العملّية 

قواها  طاقات  على  الداّلة  الب�رشّية  ال�سواهد  خالل  من  اإّل 

الفاعلة الآن ويف زماننا احلا�رش.

واحلقيقة اأّن فان غوغ كان متناغمًا بطريقة مذهلة مع تلك   

اإجا�س �سغرية منّورة كان �سعود  القوى. فعندما �سّور �سجرة 

ال�سمة  قلم  وانت�ساب  الّزهرة  وتفّتح  الربعم  وانبثاق  الّن�سغ 

ون�سوح ال�سمغ على ال�سمة ذاتها كانت هذه الأفعال حا�رشة 

جميعها يف فعل الت�سوير ذاته. وعندما �سّور دربًا، كان عّمال 

الأر�س  ي�سّور  كان  وعندما  خمّيلته.  يف  حا�رشين  الأ�سغال 

ال�سّكة  حركة   
ّ
الإبداعي فعله  �سّمن  مفلوح،  حقل  املنقوبة يف 

ت�سّق الأثالم يف الأر�س. فحيثما التفت كان يرى كدح الوجود. 

واإذ تعّرف عليه مبا هو كدح، �سار هو الواقع بالن�سبة اإليه.

ي�سّور  كان  اإمّنا  الذاتّية،  �سورته  �سّور  عندما  وحّتى   

مثلما  متامًا  وم�ستقباًل،  ما�سيًا  اإنتاج م�سريه،  م�سار  جات 
ّ
تعر

يف  امل�سار  ذلك  قراءة  ي�ستطيعون  اأّنهم  الكّف  قارئو  يظن 

�ساّذ  كائٌن  اأنه  على  معا�رشون  اإليه  راأى  واإذ  اليد.  خطوط 

فقد  اليوم.  عليها  نت�سّورهم  التي  بالبالهة  يكونوا  ل  فاإّنهم 

من  وما  الإرغام.  اإىل  يكون  ما  اأقرب  ي�سّور  فان غوغ  كان 

فّنان اآخر كان الإرغام عنده بالعنف الذي كان عند فان غوغ. 

الفعلني  بني  فاأكرث  اأكرث  للمقاربة  �سعيه  اإل  هذا  اإرغامه  وما 

على  الكدح  هذه:  الكدح  عملّية  عليهما  تنطوي  اللذين 

اللوحة وكدح الواقع املنقول اإىل اللوحة. على اأّن هذا الإرغام 

ال�سبب  ولهذا  الفّن.  عن  م�سبقة  فكرة  عن  �سادرًا  يكن  ل 

اأْن يجني فائدة ما من الواقع. كان  ل يخطر ببال فان غوغ 

معجب  »اإيّن  بالّتماهي:  غاّلب  �سعور  عن  بالأحرى  �سادرًا 

بالّثور والّن�رش وبالإن�سان بل اإيّن اأعبد هذه الكائنات عبادة، 

ب�سغف �سوف مينعني حتمًا من اأن اأ�سري اأبدًا اإن�سانًا ذا طموح«.

اأن يدنو ويدنو  اأكرث فاأكرث،  اأن يقرتب  كان مرغمًا على   

جنوم  فيه  حتّولت  الذي  احلّد  اإىل  دنا  الّنهاية،  ويف  ويدنو. 

الليل اإىل زوابع من �سياء، واأ�سجار ال�رّشو اإىل ُعُجرات حية 

تلقى  �سوف  هواها.  على  وال�سم�س  الريح  عنا�رش  تكّونها 

الفّنان  �ستجد  لكّنك  الواقع.  يف  الفّنان  فيها  احّمى  لوحات 

يف املئات غريها ياأخذ امل�ساهد اإىل اأقرب نقطة بلغها اإن�سان 

وبقي اإن�سانًا من العملّية الدائمة، عملّية اإنتاج الواقع.

باملرايا.  ت�سّبه  الفّنّية  اللوحات  كانت  م�سى،  زمان  يف   

الأحرى اأن ن�سّبه لوحات فان غوغ باأ�سّعة الاليزر التي ل تنتظر 

حّتى تلتقي مو�سوعها بل ت�سعى اإىل مالقاته �سعيًا، خمرتقة ل 

الفراغ، واإمّنا فعل الإبداع ذاته، اأي عملّية اإنتاج العال.

برهبة  بك  تهتف  لغة  مفردات  اللوحة  اإثر  اللوحة  فاإذا   

اأ على القرتاب اإىل هذا احلّد 
ّ
ولكن بال كبري ارتياح »هلّم! جتر

وانظره قيد الكدح!«.

عندما صور صورته الذاتية، إنما كان يصور تعرجات مسار إنتاج 
مصيــــــــــــــــــــــــــــــره، ماضيًا ومستقباًل، تمامًا مثلما يظن 
قراءة ذلك  أنهم يستطيعون  الكف  قارئــــــــــــــــــــــــــــــــو 
المسار في خطوط اليد. وإذ رأى إليه معاصــــــــــــرون على أنه 
كائٌن شاذ فإنهم لم يكونوا بالبالهة التي نتصوّرهم عليها اليوم.

 

فان غوغ،

بورتريه ذاتي، ١٨٨٩
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ة غري ُمعرَتٍف بها، على الرغم من عظيم 
ّ
ممار�سة ميتافيزيقي

نفوذها. وتقيم املوؤّلفة الربهان على ذلك ل بزيادة الأ�سئلة 

نة جتاه مو�سوعها.
ّ
تعقيداً واإمنا باّتخاذ م�سافة معي

من تاريخ الت�شوير الفوتوغرايف

 .١٨٣٩ �سنة  الت�سوير  اآلة  تابلوت  فوك�س  اخرتع 

التي  الآلة  تلك  اخرتاع  على  �سنة  ثالثون   
ّ
متر تكد  ول 

الت�سوير  �سار  حتى  النخبة،  على  ا�ستخدامها  اقت�رش 

ُي�ستخدم يف �سجاّلت ال�رشطة واملرا�سالت  الفوتوغرايّف 

ة 
ّ
اخلالعي وال�سَور  الع�سكرّية  وال�ستطالعات  ة 

ّ
احلربي

والبطاقات  ة 
ّ
العائلي ال�سور  واألبومات  ال�سمعي  والتوثيق 

رافقْتها  )وقد  ة 
ّ
الأنرثوبولوجي والدرا�سات  الربيدّية 

غالباً حمالت اإبادة لالأعراق، كما كان احلال بالن�سبة اإىل 

ا�سُتخدم  ة(. 
ّ
الأمريكي املّتحدة  الوليات  يف  احلمر  الهنود 

 
ّ
العاطفي  

ّ
الأخالقي التب�سري  يف  الفوتوغرايف  الت�سوير 

�سة اأي ما �ُسّمي »�سينما احلقيقة«  ويف التحقيقات املتل�سّ

والتحقيقات  ة 
ّ
اجلمالي املوؤّثرات  يف  كما  �سواء،  حّد  على 

ة. ويف �سنة ١٨٨٨ 
ّ
ات الر�سمي

ّ
ة و�سور ال�سخ�سي

ّ
ال�سحافي

فاإذا  الّثمن.  اآلة ت�سوير رخي�سة  اأّوُل  اإىل الأ�سواق  نزلْت 

ال�ستخدامات  كاّفة  النا�س  ا�ستوعب  بها  التي  ال�رشعة 

على  اأكيداً  دلياًل  ت�سّكل  الفوتوغرايّف  للت�سوير  املمكنة 

ة 
ّ
ة ال�سناعي

ّ
 والعميق مع الراأ�سمالي

ّ
مدى تالوؤمه الأ�سا�سي

يف  الر�سد  �سّن  مارك�س  كارل  بلغ  وباملنا�سبة،  احلديثة. 

ال�سنة ذاتها التي �سهدت اخرتاع اآلة الت�سوير.

ما  وفرتة  الع�رشين  القرن  انتظار  علينا  كان  لكن   

الفوتوغرايّف  الت�سوير  مُي�سي  لكي  تني 
ّ
العاملي احلربني  بني 

للتعاطي  انت�ساراً  والأكرث  ة« 
ّ
»طبيعي الأكرث  الطريقة 

ال�سهادة  ميدان  يف  الكلمة  حمّل  حّلت  اإذا  املظاهر،  مع 

باأّن  العتقاد  فيها  �ساد  فرتة  وهي  الواقع.  عن  املبا�رشة 

ة كاملة، وباأّنها ت�سمح 
ّ
ة �سّفافة �سفافي

ّ
ال�سورة الفوتوغرافي

التي عرفت  الفرتة  تلك  كانت  الواقع.  اإىل  مبا�رش  مبدخٍل 

كبار معّلمي الت�سوير الفوتوغرايّف من اأمثال بول �سرتاند 

وواكر اإيفانز، فرتة الزدهار حلرّية الت�سوير الفوتوغرايّف 

يف البلدان الراأ�سمالية، اإذ انعتق من اإ�سار الفنون اجلميلة 

ول  الدميقراطي.  لال�ستخدام  قابلة  ة 
ّ
عمومي وا�سطة  وبات 

وا�سطة  اإىل  بعد  حتّول  قد  الفوتوغرايّف،  الت�سوير  يكن 

ة بوا�سطة ال�سور. 
ّ
 من الأوهام ال�ستهالكي

ّ
لبناء نظام عاملي

الأداة  »�سْدق«  فاإذاً  تُطل.  ل  فرتة  اأّنها  غري   

د 
ّ
املتعم ا�ستخدامها  على  ي�سّجع  ذاتها  ة 

ّ
الفوتوغرافي

اإىل  اقني 
ّ
�سب الّنازيون  وكان  ة. 

ّ
الدعائي لالأغرا�س 

ة. ويف 
ّ
ة بانتظاٍم ومنهجي

ّ
ا�ستخدام الدعاية الفوتوغرافي

له 
ّ
حتو ة 

ّ
عملي الفوتوغرايف  الت�سوير  بداأ  ذاته،  الوقت 

ناً 
ّ
مكو عن�رشاً  لي�سري  ذاك،  اأو  احلّد  هذا  اإىل  امل�سترتة، 

ة ال�سائدة يف كاّفة اأرجاء العال 
ّ
من عنا�رش الإيديولوجي

ر.
ّ
ال�سناعي املتطو

ة 
ّ
ة، وّفر الت�سوير الفوتوغرايّف تقني

ّ
يف الفرتة التكويني  

جديدة فكان اأداًة من الأدوات. بعد ذلك، بدلً من اأن يوّفر 

خياراً جديداً، بات ا�ستخدامه و»قراءته« ماألوفني، وبات هو 

ذاته عن�رشاً عفوّياً من عنا�رش الروؤية احلديثة ذاتها. وقد 

ال�سناعة  التحّول:  ذاك  توليد  يف  عّدة  تطّوراٌت  اأ�سهمت 

احلمل  خفيفة  الت�سوير  اآلة  اخرتاع  الوليدة،  ة 
ّ
ال�سينمائي

بحيث ل يعد التقاط ال�سور طق�ساً من الطقو�س بل »رّد 

فعل« من بني ردود الأفعال الغريزّية، اكت�ساف ال�سحافة 

امل�سّورة حيث الّن�ّس م�ستتبع لل�سورة بدلً من العك�س، 

ارة من قوى 
ّ
واأخرياً ظهور الإعالن التجاري مبا هو قّوة جب

احلياة القت�سادّية.

يف �سنة ١٩٣٦ �سدرت اأوىل املجاّلت وا�سعة النت�سار   

ة. واأره�ست انطالقة جمّلة 
ّ
يف الوليات املّتحدة الأمريكي

اأمّيا  »ليف« )احلياة( بعن�رشَين �رشعان ما �سوف يزدهران 

فاملجّلة  احلرب.  اأعقب  الذي  التلفزة  ع�رش  يف  ازدهاٍر 

ة قبلها، ل تكن ممّولة 
ّ
اجلديدة، كالعديد من ال�سحف اليومي

التي  التجارّية  الإعالنات  بوا�سطة  بل  مبيعاتها  بوا�سطة 

�سوراً  املن�سورة  َور  ال�سّ عدد  ثلث  وكان  تن�رشها.  كانت 

نبئنا به عنوان املجّلة ذاته. 
ُ
ة. اأّما الإرها�س الثاين في

ّ
اإعالني

اإّنه عنوان ملتب�س قد يوحي باأّن ال�سور املن�سورة م�ستمّدة 

من احلياة ذاتها، اإّل اأّنه كان يِعُد مبا هو اأكرث من ذلك: كان 

العدد  غالف  وكان  ذاتها.  احلياة  هي  اإمّنا  ال�سور  باأّن  يِعُد 

الأّول يلعب على هذا اللتبا�س، اإذ ت�سّدرته �سورة ملولود 

جديد كتب حتتها تعليق يقول: »بداأت ليف )احلياة(«.

ة والعامل املتذّرر
ّ
الراأ�شمالي

تبداأ الفرتة الثالثة من فرتات الت�سوير الفوتوغرايف حوايل 

كان النازيون سباقين إلى استخدام الدعاية الفوتوغرافيــــــــــــة 
بانتــــــــــــــــــــظاٍم ومنهجية. وبدأ التصوير الفوتوغرافي عملية 
تحوّلــــــــــــــــــــــه المستترة، ليصير عنصرًا مكوّنًا من عناصر 
اإليديولوجية السائدة في كافة أرجاء العالم الصناعي المتطوّر.

يف استخدامات الّتصوير الفوتوغرايف

وؤال: ما الذي كّنا ن�ستخدمه بدلً 
ّ

ميكننا املبا�رشة بطرح ال�س

الت�سوير؟  اآلة  اخرتاع  قبل  ة 
ّ
الفوتوغرافي ال�سورة  من 

الّزيتي.  والت�سوير  والر�سم  احلفر  هو:  املتوّقع  اجلواب 

اأّنه  فاحلقيقة  الّذاكرة.  هو:  اإف�ساحاً  الأكرث  اجلواب  ولعّل 

قبل اخرتاع الت�سوير الفوتوغرايّف، ل يكن ثّمة ما يوؤّدي 

اأو  ذاته  املا�سي  جتربة  ت 
ّ

تغري  
ّ
ثم يوؤّديها.  التي  الوظيفة 

جتربة املظاهر البعيدة. فالدور الذي اأخذت توؤّديه ال�سور 

كان  ما  هو  املدى  اإىل  بالن�سبة  ة 
ّ
اخلارجي ة 

ّ
الفوتوغرافي

 يف ال�سابق.
ّ
يوؤّديه النعكا�س الداخلي

بني  العالقة  ت�ساءلنا عن  ما  اإذا  الأمر و�سوحاً  يزداد   

ور الب�رشّية الأخرى، لي�س  ر. خالفاً لل�سّ
نَّ
ر وامل�سو

ِّ
امل�سو

اأو تقليداً اأو حّتى  ة جت�سيماً 
ّ
ت�سّكل ال�سورة الفوتوغرافي

فما  اآثاره.  من  اأثراً  ت�سّكل  ما  بقدر  ملو�سوعها،  تف�سرياً 

التزامها  درجة  بلغت  مهما  ر�سمة،  اأو  ة 
ّ
زيتي لوحة  من 

ة، تنت�سب اإىل مو�سوعها مبثل انت�ساب 
ّ
باملدر�سة الّطبيعي

ة.
ّ
ال�سور الفوتوغرافي

تعقيداً  اأ�سّد  ني 
ّ
الآدمي عند  الب�رش  حا�ّسة  اأّن  غري   

ة انطباع ال�سوء على الفيلم. ومع ذلك 
ّ
ة من عملي

ّ
وانتقائي

وء  تهما امل�سرتكة لل�سّ
ّ
فالعد�سة والعني ب�سبب من ح�سا�سي

تلتقطان ال�سور ب�رشعة فائقة ويف اإزاء حدٍث مبا�رش. لكن 

ة مماثلة لل�سورة 
ّ
يخطئ من يظّن باأّن ال�سورة الفوتوغرافي

ة العني. لي�ست كذلك، على الرغم من 
ّ
املنطبعة على �سبكي

 مت�سابهة من حيث ت�سجيلهما 
ّ
اأّن عالقة هذه وتلك باملرئي

ت�سميته  ميكن  ت�سّجالنه  ما  اإّن  حيث  ومن  لالأحداث 

باللمحات اخلاطفة.

وعك�ساً، ت�ستطيع اآلة الت�سوير ما ل ت�ستطيعه العني   

تثبيتاً.  معنّي  حدٍث  عن  اخلاطفة  اللمحة  تثبت  اأّنها  يف 

اإىل  بها  اللمحات وحتتفظ  اللمحة من جّلة  تختطف تلك 

من  تقيها  اإّنها  ال�سورة.  دامت  ما  الأقّل  على  اأو  الأبد، 

 من منظار الّنف�س الب�رشّية. ل يكن ي�ستطيع ذلك 
ّ

الّتغري

اأّي اأمٍر اآخر قبل اخرتاع الت�سوير الفوتوغرايّف، با�ستثناء 

مَلكة الذاكرة.

من  منّوع  الذاكرة  اأّن  اإطالقاً  ذلك  يف  اأعني  ل�ست   

نزداد علماً  اإّننا لن  تافهة.  الأفالم. فتلك مقارنة  منّوعات 

عن الّذاكرة اإذا ما نحن قارّناها بالفيلم. اأما عن مدى غرابة 

اخرتاع  منذ  الكثري.  فنتعّلم  الفوتوغرايّف  الّن�سق  وجّدة 

يف  يخو�سون  له  واملتحّم�سون  الفوتوغرايّف  الت�سوير 

اإذا كان الت�سوير فّناً من الفنون  جداٍل يتوّخى معرفة ما 

اأو علماً من العلوم. ولعّل ف�سل �سوزان �سونتاغ كامن يف 

اأّولً  هو  اإمّنا  الفوتوغرايّف  الت�سوير  اأّن  على  تربهن  اأّنها 

يصادف هذا العام مرور 150 سنة عىل والدة التصوير الفوتوغرايّف، وهو حدٌث كان مبثابة ثورة يف عالقة اإلناسن 
احلديث بذاته وبالعالم. وتلتقي هذه المناسبة ورغبة أكيدة لدينا يف الماسهمة يف تنمية »ثقافة العني« يف 
بالدنا العربّية اليت تبدو مهّمشة بني الّثقافة الشفوّية المنحرسة ومنطقة التلفزة والفيديو المتوّسعة، وما متليه 

من استكانة اسهتالكّية.
التصوير  الكتب عن  أهّم  نفتتح ماسهمتنا بنصٍّ جيمع كاتبني سوزان سونتاغ األمريكّية مؤّلفة واحد من   
الفوتوغرايّف، يقرأها ويعّلق علهيا الناقد والّروايّئ الربيطايّن جون برجر. عن الصورة يف عالقهتا بالواقع وبالّذاكرة 
ممارسة جديدة  النقدّية وختتتم عىل إاشراٍت حنو  الّدراسة  تنبين هذه  المجتمع احلديث  ويف استخداماهتا يف 

للتصوير الفوتوغرايّف تعيد إدراجه يف التارخي.
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�سيدة العلم،

١٩٢٨

هنغاريا، ١٩١٩، 

اأطفال ي�ساهدون 

كامريا للمرة الأوىل

بوداب�ست، ١٩٥٦
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منها  الواحدُة   
ّ

تغري املظاهر  جند  ة، 
ّ
احلقيقي احلياة  يف   

الأخرى، يف كلٍّ مرتابط ب�رشّياً. وما الّنظر �سوى تعري�س 

اآلة  اأّما  ة. 
ّ
ال�سمولي وتلك  الّتداخل  لذلك  الب�رش  ة 

ّ
حا�س

املظاهر  وتعزل   
ّ

التغري ذلك  م�سار  تقطع  فاإّنها  الت�سوير، 

احلدث  تنتزع  اإذ  وهي  الأخرى.  عن  الواحدة  املوؤّطرة 

بال�رشورة معناه.   حيث يندرج، تعدم 
ّ
الزمني امل�سار  من 

تعمل  ما.  �سيٍء  عمل  ة 
ّ
اآلي معرفة  على  اإدراك  كّل  يقوم 

الراوي  اإّل فيه، ووحده   
ّ

ُتف�رش الزمن ول  ة يف 
ّ
هذه الآلي

ة بذاتها 
ّ
اأّما ال�سور الفوتوغرافي اإّياها«.  ي�ستطيع اإفهامنا 

اخلاطفة.  املظاهر  تختزن  اإّنها  �سيئاً.  تروي  لي�ست  فاإّنها 

ينطوي  التي  ال�سدمة  من  حتمينا  باتت  العادة  اإّن  وها 

ي�ستغرقها  التي  الثانية  فلنقارن  الختزان.  ذلك  عليها 

من  املنبعث  للنور  الفيلم  �س 
ّ
تعر )اأْي  ال�سورة  التقاط 

التي نح�سل  ة 
ّ
الفوتوغرافي ال�سورة  بعمر   )

ّ
املعني املنظر 

ال�سورة  تلك  عمر  اأّن  ولنفرت�س  ذلك.  اء 
ّ
جر من  عليها 

ل�سورة  الن�سبة  تكون  هكذا  �سنوات.  الع�رش  يتجاوز  ل 

معا�رشة هي تقريباً ٢٠،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠/١. فلعّل هذا 

عن  املظاهر  مبوجبه  تنف�سل  الذي  ال�رشخ  بعمر  يذّكرنا 

وظيفتها بوا�سطة اآلة الت�سوير.

ا�شتخدامان

اً 
ّ
كّلي ا�ستخدامني متغايرين  الآن بني  ز 

ّ
مني اأن  لنا من  بّد  ل 

التجربة  اإىل  تنتمي  �سور  ثّمة  الفوتوغرايف.  للت�سوير 

ة و�سور ُت�ستخدم لالأغرا�س العاّمة. اإّن ال�سورة 
ّ
ال�سخ�سي

ريا�سي  فريق  �سورة  اأو  ة 
ّ
�سبي اأو  اأّم  �سورة  ة 

ّ
ال�سخ�سي

الإطار  امتداد  يف  هو  اإطار  يف  وقراءتها  تقييمها  يجري 

كهذه  �سورٌة  تبقى  يكن،  مهما  منه.  الآلة  انتزعتها  الذي 

مبا هي  الت�سوير،  واآلة  منه.  انتزعت  الذي  باملعنى  حماطة 

جهاز اآيّل، قد ا�ستخدمت كاأداة لإحياء الّذاكرة. لقد كّثفت 

واأ�سفت  احلياة  من  نة 
ّ
معي حلظًة  ة 

ّ
الفوتوغرافي ال�سورة 

دوماً  متّثل  تلك �سور  ة. 
ّ
ال�سخ�سي ميومة  الدنَّ من  لوناً  عليها 

ما هو معروف اأ�ساًل.

امل�ستخدمة  ة 
ّ
الفوتوغرافي ال�سور  تتعاطى  عموماً،   

�سور  به  عرفت  قد  مبا  اأو  باملجهولت،  العاّمة  لالأغرا�س 

منف�سلة  معلومة  معنّي:  معلومة من منط  تقّدم  اإّنها  اأخرى. 

عن التجربة. وهي بذلك تكاد تكون �سيفرة خال�سة، واإذا 

ما كان لل�سورة امل�ستخدمة لالأغرا�س العامة انتماٌء معنّي، 

 عّنا. هكذا 
ّ
اأجنبي اإىل ذاكرة ما هو  اأّنها تنتمي  فالأحرى 

مبا  العاّمة،  لالأغرا�س  امل�ستخدمة  ال�سور  �سخ�سنة  جتري 

هي  �سورة  كّل  لأّن  ال�رّشطة  اإ�سبارات  يف  ال�سور  فيها 

ة للتلفزة 
ّ
�سنة ١٩٥٠ مع النت�سار الوا�سع يف البلدان الغني

وال�ستهالك والإعالن التجارّي والت�سوير بالألوان واآلت 

فاإذا  ال�سياحة.  وانتعا�س  »بولرويد«  منط  من  الت�سوير 

ة 
ّ
منا�سبات و�رشورات التقاط الأفراد لل�سور الفوتوغرافي

تت�ساعف بوترية مذهلة، فيما الأنظمة التي يعي�س اأولئك 

ة وموؤ�ّس�سات دفاع 
ّ
الأفراد يف ظّلها من اأجهزة بريوقراطي

 وفروع اقت�سادّية وو�سائل اإعالم تزداد اّتكالً على 
ّ
وطني

بها  التي  ة 
ّ
والإلكرتوني ة 

ّ
التقني الو�سائط  تنّوعت  ال�سور. 

 .
ّ

يجري التقاط ال�سور، اإّل اأّن منط عالقتها بالواقع ل يتغري

ة وعاّمة يف اآٍن معاً، يف عال تتكّون  اإّننا نعي�س حياة خا�سّ

دة عن املاّدّيات. 
ّ
كّل نقاط ال�ستدلل فيه من �سور متجر

والذي يجعل من كتاب �سوزان �سونتاغ عماًل متجّلياً هو 

ارم ملا يعنيه ذلك الأمر من  بالتحديد حتليلها الدقيق وال�سّ

.
ّ
 والأخالقي

ّ
املنظار التاريخي

ة هي الأقّل غمو�ساً بني كاّفة 
ّ
لعّل ال�سور الفوتوغرافي  -

الأ�سياوات التي تتكّون منها بيئتنا امل�سّماة »حديثة« وهي 

ت�سّكل ف�ساًل عن ذلك حلمة عنا�رش تلك البيئة. فال�سورة 

ة هي حّقاً التجربة امللتَقطة، واآلة الت�سوير هي 
ّ
الفوتوغرافي

 للوعي يف رغبته »ال�ستحواذّية«.
ّ
ال�سالح النموذجي

ة مقولت عن العال بقدر 
ّ
»لي�ست ال�سور الفوتوغرافي  -

ما هي اأجزاء من ذلك العال، منمنمات من الواقع ي�ستطيع 

اأّي اأحد �سنعها اأو اقتناءها«.

ة مي�سي العال �سل�سلة 
ّ
ور الفوتوغرافي »من خالل ال�سّ  -

ات املفّككة والّطليقة، وي�سري التاريخ واملا�سي 
ّ
من اجلزئي

فاآلة  قة. 
ّ
املتفر والأحداث  الّنوادر  من  جملة  واحلا�رش 

ر الواقع تذريراً وجتعله مطواعاً وغام�ساً يف 
ّ
الت�سوير تذر

لكّنها  وال�ستمرارّية  الّتداخل  تنفي  للعال  روؤية  اآن. هي 

حتيل كّل حلظة من اللحظات اإىل لغز من الألغاز«.

»اإّن جمتمعاً يفر�س على اأفراده الطموح اإىل النعتاق   -

واملر�س،  واخلوف  والعذاب  والعَوز  والف�سل  احلرمان  من 

والنظر اإىل املوت ل مبا هو ق�ساء طبيعي حمتوم واإمّنا مبا هو 

كارثة ل ي�ستحّقها الب�رش.

اإّن جمتمعاً كهذا يوّلد ف�سولً ا�ستثنائياً جتاه الأحداث   -

ة. 
ّ
الفوتوغرافي التقاط ال�سور  اً عرب 

ّ
اإ�سباعه جزئي يجري 

فال�سعور باأّننا يف ماأمن من اجلائحة يثري لديك الهتمام 

مثل  م�ساهدة  من  اأكرثنا  وكّلما  املوؤملة،  ال�سَور  مب�ساهدة 

ز لدينا ذلك ال�سعور باأّننا يف ماأمن. ومرّد  هذه ال�سور تعزنَّ

اأّننا »هنا« ل »هناك« من جهة، والطابع  ذلك الإح�سا�س 

املحتوم الذي تكت�سيه الأحداث عندما تتحّول اإىل �سور، 

 ما 
ٌ
اأمر العال احلقيقي، ل »يحدث«  من جهة ثانية. ففي 

املا�سي و�سوف  ال�سور، فالأمر قد »حدث« يف  يف عال 

ر »حدوثه« اإىل ما ل نهاية يف امل�ستقبل على الّنحو 
ّ
يتكر

الذي حدث فيه اأ�ساًل«.

املوؤّلفة مدركة اإدراكًا تاّمًا مل�سلحة من يجري هذا كّله:  

على  قائمة  ثقافة  الراأ�سمايّل  املجتمع  »ي�ستدعي   -

عمليات  من  �سخمة  مقادير  اإىل  بحاجة  اإّنه  ال�سور. 

ومن  ال�سلع  من  مبيعاته  زيادة  اأجل  من  الأنظار  حرف 

ة 
ّ
واجلن�سي ة 

ّ
والعرقي ة 

ّ
الطبقي اجلراحات  تخدير  اأجل 

ات 
ّ
بها. اأ�سف اإىل ذلك اأّنه مطالب مبراكمة كّمي

ّ
التي ي�سب

اإىل  ل  التو�سّ ي�ستطيع  لكي  املعلومات  من  غري حمدودة 

ة 
ّ
الإنتاجي وزيادة  ة 

ّ
الطبيعي للموارد  الأمثل  ال�ستغالل 

الوظائف  وتوفري  احلروب  و�سن  الأمن  على  واملحافظة 

الت�سوير  لآلة  املزدوجة  املوؤهالت  واإذا  ني. 
ّ
للبريوقراطي

هذه  تخدم  معاً  اآٍن  يف  ومو�سعته  الواقع  �سخ�سنتها  يف 

الت�سوير  فاآلت  وجه.  اأف�سل  على  وتعّززها  احلاجات 

حتقيق  اأجل  من  تني 
ّ
اأ�سا�سي بطريقتني  الواقع  تعرف 

متناول  املتقّدم كم�سهد )يف  ال�سناعي  املجتمع  اأغرا�س 

اجلماهري( وكاأداة مراقبة )يف خدمة احلّكام(. ثم اإّن اإنتاج 

ة م�سيطرة ت�ستبدل التغيري 
ّ
ال�سور يبني �رشح اأيديولوجي

الجتماعي بتبّدل ال�سور«.

طواعية  �سبب  عن  مت�سائلة  �سونتاغ  وتوا�سل   

الت�سوير الفوتوغرايف ال�ّسديدة ملثل هذه ال�ستخدامات 

عادًة  نعّلقه  ما  بكّل  املظاهر  يعر�س  »لأّنه  وجتيب: 

دللتها  عن  مبتورة  وجّدّية  ة 
ّ
�سدقي من  املظاهر  على 

دللة  اأّية  خلدمة  ت�سخريه  ميكن  ولهذا  املخ�سو�سة. 

اأّن  الفوتوغرايف  الت�سوير  يعلن  تقريباً.  الدللت  من 

ره هو بر�سم الإيجار، بحيث 
ّ
»الواقع« ال�ساغر الذي ي�سو

ي�ستطيع اأّي اأحد اأن ي�ستاأجره وي�سكنه. 

الواقع،  لأّن  مزدوجني  بني  هنا  »الواقع«  و�سع  ينبغي   

الت�سوير  اأّن  على  امل�سارات،  من  م�سار  حقيقته،  يف 

الفوتوغرايف اإذ يعّطل هذا امل�سار ويوقفه، ل يعر�س علينا 

غري مظاهر مفرغة من اأّي معنى. 

يستدعي المجتمع الرأسماليّ ثقافة قائمـــــــــــــــــــــــــــــــة
على الصور. إنه بحاجة إلى مقادير ضخمـــــــــــــــــــــــــــــــة 
من عمليات حرف األنظار من أجل زيادة مبيعاته من السلع ومن 
أجل تخدير الجراحات الطبقية والعرقية والجنسية التي يسببها.

مزارعون �سغار، ١٩١٤



بدايات  العدد 16 | 2017 61 بدايات  العدد 16 | 602017



6263 بدايات  العدد 16 | 2017بدايات  العدد 16 | 2017

اأن ن�ساهد الأحداث جميعها، فوراً وخارج الزمن، ف�سوف 

 
ٌ
حكم هو  حكم،  اإىل  والن�سيان  التذّكر  بني  الّتمييز  يتحّول 

تقارب  الإدانة  فيما  التذّكر  يقارب  عادل، حيث العرتاف 

الن�سيان. اإّن هذا احلد�س، امل�ستَمّد من جتربة الإن�سان الأليمة 

والطويلة مع الزمن، �سوف تلقاه يف منّوعاته املختلفة، يف 

الديانة  ة يف  وبخا�سّ تقريباً،  الديانات  وكل  الثقافات  كّل 

امل�سيحّية. يف يوم احل�ساب، �سوف يجري تذّكر كّل ما قد 

ح�سل اإىل اأبد الآبدين اأو ن�سيانه اإىل اأبد الآبدين.

القرن  يف  الراأ�سمايّل  العال  �سهدها  التي  العلمنة  اإّن   

التا�سع ع�رش قد ا�ستبدلت حكم الله بحكم التاريخ وذلك 

ة والعلم من اأدوات ذلك 
ّ
با�سم التقّدم. فاأ�سحت الدميقراطي

عاماًل  الفوتوغرايّف  الت�سوير  كان  ولفرتة وجيزة،  احلكم. 

الفوتوغرايّف  الت�سوير  لهذه وذاك. وتعود �سمعة  م�ساعداً 

ف على احلقيقة، اإىل 
ّ
ة، كوا�سطة من و�سائط التعر

ّ
الأخالقي

ة بالذات.
ّ
تلك الفرتة التاريخي

وحدهم املحرومون وامل�ست�سعفون، اأولئك الذين تنّكر   

التاريخ لهم، هم الذين ل يزالون يوؤمنون بحكم التاريخ 

الذي  »املتطّور«   
ّ
ال�سناعي العال  اأّما  احلا�رش.  عاملنا  يف 

يرعبه املا�سي ويغم�س عينيه عن امل�ستقبل، فاإّنه يعي�س 

ة. 
ّ
العدالة من كّل �سدقي اأفرغت مفهوم  انتهازّية  يف ظّل 

وهي انتهازّية حتّول كّل �سيء اإىل م�سهد: الطبيعة والتاريخ 

والعذاب والآخرين واجلن�س وال�سيا�سة. واأداتها يف ذلك 

ة 
ّ
العملي ت�سري  اأن  اإىل  الفوتوغرايّف،  الت�سوير  اآلة  هي 

اً.
ّ
ماألوفة بحيث ت�ستطيع الذاكرة املدّجنة تاأديتها تلقائي

عرب  الآن  يتمف�سل  الراهن  بالو�سع  اإح�سا�سنا  »اإّن   

تدخالت اآلة الت�سوير. توحي لنا تلك الآلت دائمة احل�سور، 

 مقنعاً باأّن الزمن اإمنا يتكّون من اأحداث مثرية ت�ستحّق 
ً
ايحاء

الت�سوير. وهذا بدوره، ي�سّهل علينا ال�سعور باأّن اأّي حدث، 

، يتعنّي اأن ي�سمح 
ّ
ما اإن ينطلق، ومهما يكن طابعه الأخالقي

له باأن يختتم م�ساره كي يخلي املجال لولدة كائن اآخر هو 

الباقية  ال�سورة الفوتوغرافّية. فال�سورة الفوتوغرافّية هي 

بعد اأنقا�س احلدث لكي ت�سفي عليه لوناً من الأبدّية )ومن 

الأهّمّية( لن تكون له لولها«.

»كانت الفكرة الأ�سلّية عن فاعلّية ال�سور الفوتوغرافّية   

تقوم على افرتا�س اأّنها متّثل �سفات الأ�سياء احلقيقّية. غري 

احلقيقّية  الأ�سياء  على  ن�سفي  اأن  اإىل  الآن  منيل  بتنا  اأّننا 

�سفات ال�سورة«. 

وملّا كانت الراأ�سمالّية تتنّكر لكاّفة الآمال التي ب�رّشت   

فوظيفة  هنا  من  مفرغة.  حلقة  اإزاء  جندنا  املا�سي،  بها يف 

املبا�رش.  الرتّقب  من  اأبدّياً  حا�رشاً  يخلق  اأن  هي  امل�سهد 

هكذا تفقد الذاكرة �رشورتها واجلاذبّية. واحلقيقة اأّن امل�سهد 

يحّل حمّل الذاكرة مّدة دميومته. على خالف الذاكرة، فاآلة 

ر الواقع 
ّ
الت�سوير ل متّيز ول حتكم. وبعبارة اأخرى: اإّنها حتر

الإن�سايّن من احلاجة اإىل ذاكرة. فهي ت�سّجل من اأجل اأن 

تن�سى. وما من اإله كان مبثل ذلك ال�ستهتار.

الت�سوير  لدور  والتحليالت  النقا�سات  كاّفة  اإّن   

الإعالم  وو�سائل  البحبوحة  جمتمعات  يف  الفوتوغرايّف 

املعّممة، بات عليها اأن تعود اإىل درا�سات �سوزان �سونتاغ 

متّكننا من  الدرا�سات  فهذه  مراجعها.   من 
ّ
اأ�سا�سي كمرجع 

على  القت�سادّي  ونظامنا  ثقافتنا  اّتكال  مدى  نقّدر  اأن 

الآلت الفوتوغرافّية، بحيث باتت ال�سور حواجز تنت�سب 

با�ستمرار بني التجربة والواقع.

الذاكرة وال�شياق

الفوتوغرايّف؟  للت�سوير  مغايرة  وظيفة  ت�سّور  ن�ستطيع  هل 

يحتمل  ل  �سوؤال  هذا  له؟  ممكنة  اأخرى  ممار�سة  ثّمة  وهل 

الإجابة ال�ساذجة. لي�س ثّمة اليوم ممار�سة مهنّية خمتلفة )اإذا 

كنا نفّكر يف مهنة الت�سوير الفوتوغرايّف(. فالنظام قادر على 

»ا�ستيعاب« كّل �سورة اأّياً كانت. ولكن لعّلنا ن�ستطيع البدء 

بديل  م�ستقبل  اإىل  تتوّجه  ممار�سة  وفق  ال�سور  با�ستخدام 

ما�ّسة  حاجًة  اإليه  نحتاج  اأمٌل  هو  امل�ستقبل  هذا  اإّن  ممكن. 

لدعم ن�سالنا ومقاومتنا �سّد املجتمعات الراأ�سمالّية وثقافتها. 

ولكن ل ميكن اأن يكون اأمالً عاطفّياً غام�ساً. ينبغي اأن يولد 

ذلك الأمل ممّا هو معروٌف لدينا. من هنا لن ن�ستطيع اكت�ساف 

اإّل  الفوتوغرايّف  للت�سوير  خمتلفة  ا�ستخدامات  يف  الأمل 

الت�سوير يف خدمة  لهذا  الراأ�سماّلية  توظيف  كيفّية  بدرا�سة 

اأغرا�سها.

ك�سالٍح  الفوتوغرايّف  الت�سوير  ا�ستخدام  يجري   

من  لمتناٍه  عدٍد  يف  الراأ�سمالّية  �سّد  تقليدّي   
ّ
�سيا�سي

اأدعو  ل�ست  �سابه.  وما  واملطبوعات  وال�سحف  املل�سقات 

اإىل  اأو  التحري�سّية  املن�سورات  هذه  عن  النظر  �رشف  اإىل 

التقليل من �ساأنها. على اأّن الذي ل مندوحة منه هو تعري�س 

لعملّية  الفوتوغرايّف  للت�سوير  العاّم  التقليدّي  ال�ستخدام 

وبعبارة  تحكم.  وال  تميز  ال  التصوير  فآلة  الذاكرة،  خالف  على 
إلى ذاكرة. فهي  الحاجة  اإلنسانيّ من  الواقع  تحرر  إنها  أخرى: 
تسجل من أجل أن تنسى. وما من إله كان بمثل ذلك االستهتار.

.

التي  امل�سافة  وتقرير  والّتاأطري  فالّتدقيق  حميمة.  �سورة 

ت�سري  بعيدة  اأم  كانت  قريبة  ال�سورة  تلتقط  �سوف  منها 

موافقة  على  ة 
ّ
احلميمي تنطوي  قد  ما.  ٍة 

ّ
حميمي اإىل  كّلها 

اأّن قرب  اأو ل حتتويها، يبقى   على التقاط �سورته 
ّ
املعني

ان 
ّ

يعرب له  تفّح�سها  وفرادة  مو�سوعها  من  الت�سوير  اآلة 

د �سورة 
ّ
ة، حّتى اإذا كان الأمر يتعّلق مبجر

ّ
عن تلك احلميمي

لربميل خ�سبي. 

لالأغرا�س  امل�ستخدمة  ال�سور  تبقى  ذاته،  الوقت  يف   

اأن  رغم  الّتجربة،  عن  منقطعة  اأّنها  يف  ة 
ّ
اأجنبي العاّمة 

ال�سهولة  تكن  ومهما  اأ�ساًل،  عنها  بغائبة  لي�ست  الّتجربة 

التي نقراأ بها ال�سورة، فلحظة احلياة التي التقطْتها باتت 

نائية، مثل جنمة و�سل نورها اإىل اأعيننا اأخرياً. اإّن اأعمال 

ديانا اأربو�س، التي تكتب عنها �سوزان �سونتاغ بدّقة باعثة 

ة احلميم / الغريب تلك يف حّدها 
ّ
على الإعجاب، تبنّي ثنائي

ور العاّمة امل�ستخَدمة  ة تطبع كاّفة ال�سّ
ّ
الأق�سى. اإّنها ثنائي

لالأغرا�س التقليدّية تقريباً، ونتائجها حا�سمة التاأثري واإن 

تكن ل تنل بعُد العرتاف بذلك.

ة
ّ
متعة جمالي

ال�سور  بغرابة  الإعجاب  �سونتاغ  �سوزان  ت�سف 

اأّنها  اأّن مرّد ذلك  ة باأّنه �سعور جمايّل. اأعتقد 
ّ
الفوتوغرافي

تاأخذ القول ال�سائع: »هذه ال�سورة جميلة« مبعناه احلريف، 

»جميل«  كلمة  الّنا�س  ي�ستخدم  ذاك.  اأو  احلّد  هذا  اإىل 

ة اإّما عندما يعتربون اأّن مو�سوعها 
ّ
ب�سدد �سورة فوتوغرافي

بطريقة  �سعورّياً  تثريهم  ال�سورة  لأّن  واإّما  جمياًل،  كان 

الكلمة  اأّن  على  الآن.  اأيديهم  بني  اأّنها  ب�سبب  باأخرى  اأو 

 يف كال احلالني. ولي�س تطّلب 
ّ
م�ستخدمة على نحو اعتباطي

احلذلقة هو ما يدفعني للت�سديد على هذه النقطة، بل هو 

ة و�سورة 
ّ
اأّن قيا�س الفارق اجلمايّل احلا�سم بني لوحة زيتي

ة 
ّ
ة لّلوحة تكمن يف عملي

ّ
ة هو اأّن القيمة اجلمالي

ّ
فوتوغرافي

اإنتاجها، لي�ست تنوجد يف حالتها املكتملة واإمّنا يف م�سار 

فاللحظة  مكّثفاً.  الّزمن  متّثل  اللوحات جميعاً  اإّن  حتّققها. 

وال�سهور  الأّيام  عرب  تقطريها  جرى  قد  اأمامنا  املاثلة 

ة اإبداع 
ّ
وال�سنوات الطويلة املا�سية التي ا�ستغرقتها عملي

ة هو رمٌز للحركة 
ّ
اللوحة. اإّن الطابع ال�ساكن للوحة الزيتي

ة ما هو 
ّ
والتطّور، فيما الطابع ال�ساكن لل�سورة الفوتوغرافي

ة التقاطها، اأي لل�رشح الذي 
ّ
ة لعملي

ّ
لة امليكانيكي اإّل املح�سّ

ة 
ّ
الفوتوغرافي لل�سورة  يكون  وهكذا  اأعاله.  عنه  حتّدثنا 

من  ما  ولكْن  اآخر،  �سيٍء  اأّي  كمثل  مثلها  ة 
ّ
جمالي �سفة 

الفّن  اأعمال  من  اآخر  عمل  لأّي  خالفاً  لها،  جمايّل  بناٍء 

زون اأقرب اإىل 
ّ
ون املرب

ّ
الب�رشي. فامل�سّورون الفوتوغرافي

ني منهم اإىل الفّنانني. 
ّ
املب�رّشين الأخالقي

ة هي اإذن نظرة خاطفة، منتزعة 
ّ
اإّن ال�سورة الفوتوغرافي  

ة قد �ساح ب�سددها غريٌب: »اْنظر!«. 
ّ
من وظيفتها الأ�سلي

اجلواب  ن�ستطيع  الأحوال،  كّل  يف  الغريب؟  هذا  هو  من 

وؤال بالقول: اإّنه امل�سّور، ولكن اإذا ما نحن اأخذنا 
ّ

عن ال�س

ة، 
ّ
بالعتبار كّل منظومة ا�ستخدامات ال�سور الفوتوغرافي

لن يعود اجلواب امل�سّور كافياً. ولن ن�ستطيع الإجابة عن 

ور  ال�سّ ي�ستخدم  من  كّل  هو  »الغريب  بالقول:  ال�سوؤال 

ة«، لأّن تلك ال�سور �سهلة ال�ستخدام حتديداً 
ّ
الفوتوغرافي

الغريب.  هذا  هو  فمن  اً. 
ّ
كلي الغريبة  الذاكرة  تلعب  لأّنها 

ومن اأين جاء؟

»عني اإله« علماين

هل حّلت اآلة الت�سوير حمّل عني الله؟ والأحرى اأّنها حتّولت 

اإىل عني اإله علمايّن ومت�ساٍم. اإّن انح�سار نفوذ الدين يتزامن 

الراأ�سمالّية  عّلبت  لقد  الفوتوغرايّف.  الت�سوير  ازدهار  مع 

الله يف اآلة الت�سوير الفوتوغرايف. لي�ست هذه هي ال�سيغة 

اأظّنها  لكّنني  �سونتاغ،  �سوزان  ت�ستخدمها  التي  فية 
ْ
احَلر

حا�رشة يف حماججتها.

اإّن مَلكة الذاكرة لدى الب�رش قد دفعتهم ذات يوم اإىل   

الأحداث  بع�س  ننقذ  اأن  ن�ستطيع  نحن  دمنا  ما  الت�ساوؤل: 

من الن�سيان، فرمّبا وجدت اأعني غري اأعيننا ت�ساهد وت�سّجل 

الب�رش  ن�سب  �سهود.  بال  ذلك  لول  �ستبقى  كانت  اأحداثاً 

تلك الأعني يف املا�سي اإىل الأ�سالف والأرواح والآلهة. يف 

كّل الأحوال، فاإّن ما كانت ت�ساهده العني فوق الطبيعة ل 

ًة مف�سولً عن مبداأ العدل. كان ي�سهل الإفالت من 
ّ
يكن مر

عدالة الب�رش ولكن ل يكن بالإمكان اإخفاء �سيء عن تلك 

لة بني ال�سورة والعدالة  العدالة العلوية اأو بالكاد. ولعّل ال�سّ

ترقى هنا اأي�ساً اإىل اختبار الإن�سان ملَلكة الذاكرة الإرادّية. 

به  حتتفظ  الذي  اخلال�س.  من  �رشباً  تت�سّمن  فالذاكرة 

الّذاكرة ينَقذ من العدم. اأّما ما ت�سلوه فقد هَلك. واإذا اأمكن 

أن قياس الفارق الجمالي الحاسم بين لوحـــــــــــــــــــــــــــة 
زيتية وصورة فوتوغرافية هو أنّ القيمة الجماليــــــــــــــــــــــة 
للوحــــــــــــــــــــــــــة تكمن في عملية إنتاجها، ليست تنوجد 
تحققهــــــــــــــــــــــــا. مسار  في  وإنما  المكتملة  حالتها  في 
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نبوءات  غريبة.  نبوءات  املرء  ي�سادف  الفّن  تاريخ  يف 

بذاته ميكن   
ّ
املرئي كاأّن  بذاتها.  يق�سدها  الفّنان  يكن  ل 

لوحة  تنطوي  فمثاًل،  كوابي�س.  من  نف�سه  هو  يعاين  اأن 

»انت�سار املوت« لربوغل، املر�سومة يف �ستينيات القرن 

ال�ساد�س ع�رش، واملعرو�سة الآن يف متحف الربادو، على 

نبوءة رهيبة عن مع�سكرات العتقال النازّية.

باأن  عليها  حمكوم  تتحّدد،  عندما  الّنبوءات،  معظم   

عرب  ر 
ّ
تتكر الإرهاب  ات 

ّ
عملي اأن  ذلك  ئة، 

ّ
�سي تكون 

الّتاريخ حّتى لو اختفى بع�سها، يف حني ل تولد �سعادات 

 هو 
ّ

جديدة. ال�سعادة هي دومًا ال�سعادة املنق�سية. ما يتغري

اأمناط الّن�سال من اأجل تلك ال�سعادة.

هيريونيمو�س  ر�سم  بروغل،  من  قرن  ن�سف  قبل   

وحواء  اآدم  الي�سار  لوحة  ُترينا  ة«. 
ّ
الألفي ة 

ّ
»ثالثي بو�س 

جّنة  فت�سف  العري�سة  الو�سط  لوحة  اأّما  الفردو�س.  يف 

ر اجلحيم. وهذه 
ّ
ة فيما لوحة اليمني ت�سو

ّ
امللّذات الأر�سي

 للعال يف 
ّ
اجلحيم �سارت نبوءة غريبة عن املناخ العقلي

والنظام  العوملة  من  كّل  فر�سه  الذي  هذا،  قرننا  نهاية 

القت�سادي اجلديد.

يتعّلق  ذلك.  مّت  كيف  تف�سري  اأحاول  اأن  يل  ا�سمحوا   

بو�س  رموز  لعّل  اللوحة.  يف  امل�ستخدمة  بالرمزّية  الأمر 

لطوائف  تعود  ة 
ّ
وهرطوقي جمازّية  ّية 

ّ
�رش لغة  من  قادمة 

توؤمن  كانت  طوائف  ع�رش،  اخلام�س  القرن  من  ة 
ّ
خال�سي

 ي�سمح ببناء اجلّنة على 
ّ
 باأّن قهر ال�رش

ّ
على نحو هرطوقي

ميكن  اّلتي  املجازات  عن  مقالت  عّدة  ُكتبْت  الأر�س. 

العثور عليها يف اأعمال بو�س. غري اأّنه اإذا �سّلمنا باأّن روؤية 

بو�س عن اجلحيم هي روؤيا نبوّية، فاإن النبّوة ل تكمن يف 

تها اإمّنا هي 
ّ
الّتفا�سيل على فظاغة تلك التفا�سيل و�سبحي

كامنة يف الكّل. اأو اأّنها، بعبارة اأخرى، كامنة يف ما تتكّون 

منه م�ساحة اجلحيم، اإن �سئنا ا�ستخدام عبارة اأخرى.

انعدام االأفق

ل اأفق هنا. ل توا�سل بني الأفعال، ل حمّطات، ل م�سالك، 

ل ت�ساميم، ل ما�س ول م�ستقبل. ل وجود اإّل ل�سجيح 

والإح�سا�سات يف  املفاجاآت  ر. 
ّ
واملتذر املتفاوت  احلا�رش 

اأّي مكان. ل  لي�س من خمرج يف  كّل مكان. ومع ذلك، 

ة، كّل �سيء عرثة على الطريق. ثّمة هذيان 
ّ

م�سالك مي�رش

مكايّن.

وقفة  يف  املرء  ي�ساهدها  بالتي  امل�ساحة  هذه  قاِرْن   

ة على الـ»�سي اإن 
ّ
اإعالن عادّية، اأو يف ن�رشة اأخبار منوذجي

اإن«، اأو اأّي تعليق يف اأيٍّ من و�سائط الإعالم اجلماهريّي. 

احلما�سات  من  م�سابهة  و�سحراء  م�سابه،  �س 
ّ
ت�سو ثّمة 

عار م�سابه.
ُ
املنف�سلة وثّمة �س

لنا  يعر�سها  كما  العال  ب�سورة  بو�س  نبوءة  تتعّلق   

املجرمة على  ب�سهوتها  العوملة  تاأثري  اليوم حتت  الإعالم 

ال�رّشاء والبيع املتوا�سلني. كالهما الّنبوءة وحتّققها اأ�سبه 

مع  واحدة  البائ�سة  قطعاتها  تتطابق  رة ل 
ّ
م�سو باأحجية 

الأخرى ول ترتاكب.

نائب  ا�ستخدمه  الذي  امل�سطلح  حتديدًا  هو  وهذا   

 اجلديد، 
ّ
العاملي الّنظام  القائد ماركو�س يف ر�سالته عن 

جنوب  يف  ال�سياپا�س،  من  يكتب  كان  املا�سية.  ال�سنة 

باأ�سطر  حّقه  الكامل  حتليله  اأويف  لن  املك�سيك.  �رشقي 

ًا مبا هو م�رشح حلرب 
ّ
اإّنه يرى اإىل الكوكب حالي قليلة. 

الباردة«.  »احلرب  �سّميت  ما  هي  الثالثة  رابعة.  ة 
ّ
عاملي

وق. 
ّ

ال�س خالل  من  باأ�رشه  العال  غزو  املتحاربني  هدف 

ة، اإّل اأّن 
ّ
مع اأّن تر�سانات تلك احلرب هي تر�سانات مالي

�سون للّت�سويه اأو القتل يف كّل حلظة. 
ّ
ماليني الّنا�س يتعر

هدف الذين ي�سّنون احلروب هو حكم العال من مراكز 

ارة، اّلتي 
ّ
دة اإّنها مدن الأ�سواق اجلب

ّ
�سلطة جديدة وجمر

ويف  ال�ستثمار.  منطق  �سيطرة  �سوى  عليها  �سيطرة  ل 

ذلك  وجهة  بتغيري  الكتفاء  عدم  ينبغي  ودح�س.  نق�س 

ال�ستخدام مثلما نغرّي وجهة املدفع للت�سويب على اأهداف 

فكيف  ذاتها.  هي  ممار�سته  تغيري  اأجل  من  والعمل  خمتلفة 

ميكننا ا�ستخدام الت�سوير الفوتوغرايّف بحيث ل يعود يوؤّدي 

عمله كاأّنه عني لإله حمايٍد ومنّزه.

اإذا ما عدنا اإىل التمييز بني الت�سوير الفوتوغرايف اخلا�س   

الفارق  اأن  نكت�سف  �سوف  العام،  الفوتوغرايف  والت�سوير 

 بينهما هو الآتي: يحافظ الت�سوير اخلا�ّس على 
ّ
الأ�سا�سي

�سياق اللحظة امللتَقطة بحيث تعي�س ال�سورة الفوتوغرافّية 

الفوتوغرافّية  ال�سورة  فيما  دائمة.  ا�ستمرارّية  ة يف  اخلا�سّ

ميتة،  ولأّنها  فتموت.  �سياقها  من  انتزاعها  يجري  العاّمة 

اأ�سهر معر�ٍس لل�سور  اأّي دللة. يف  ت�سري مطواعة لتقّبل 

�ستي�سن  اإدوارد  جمع  الذي  الإطالق،  على  الفوتوغرافّية 

عر�ست  الإن�سان«  »عائلة  عنوان  حتت   ١٩٥٥ عام  مواّده 

اأّنها ت�سّكل »األبوماً« عائلّياً  اأجمع كما لو  �سور من العال 

قد  ور  لل�سّ اخلا�ّس  ال�ستخدام  اأّن  �ستي�سن  َحَد�َس  كونّياً. 

�سحيحاً،  حد�سه  وكان  العام.  ل�ستخدامها  قدوًة  يكون 

طبقات  اإىل  م�سطور  عاٍل  اإىل  التب�سيطّية  النظرة  اأّن  اإّل 

كما لو اأّنه عائلة واحدة حّتمت اأن تكون احل�سيلة، ولي�س 

بال�رشورة كّل �سورة من �سور املعر�س، عاطفّية ومتواطئة 

مع القَيم ال�سائدة.

اإّن بداهة ال�سَور، تنتظر وعياً تاريخّياً كونّياً ي�ستوعبها،   

اإله  ذاكرة  )اأي يف  العدم  ال�سقوط يف  لها  نريد  ل  كّنا  اإذا 

الب�سارة  اإّل  هو  اإن  الفوتوغرايّف  الت�سوير  ومنّزه(.  حمايد 

ذاكرة  و�سيا�سّياً.  اجتماعّياً  يحّققها  من  تنتظر  بذاكرة 

�سياق  يف  املا�سي  �سور  من  �سورة  كّل  ت�ستوعب  �سوف 

اخلا�ّس  ال�ستخدام  بني  التمييز  متجاوزة  ا�ستمرارّيتها، 

املمار�سة  اأّما  العاّم.  وال�ستخدام  الفوتوغرايّف  للت�سوير 

الت�سويرّية املغايرة الوحيدة املتاحة الآن فهي العمل، مهما 

تلك  اأمام  الطريق  متهيد  على  متوا�سعاً،  العمل  ذلك  يكن 

الذاكرة. ويقوم هذا العمل على ا�ستخدام ال�سورة املطبوعة 

وو�سعها يف الإطار املالئم بحيث تكت�سب بع�ساً من ال�سفة 

املده�سة اجلازمة ملا »كان« ولـ»ما هو اآيّن«.

هذه  اإىل  عملّياً  لون  يتو�سّ العظام  امل�سّورين  من  قّلة  ثّمة 

النتيجة مبفردهم. واحلقيقة اأن اأّي �سورة قابلة لأن ت�سري »اآناً 

راهناً« مماثاًل اإذا ما وّفرنا لها ال�سياق املنا�سب. وميكننا القول 

ال�سياق  كان  »جّيدة«  ال�سورة  كانت  كّلما  اإّنه  عام  ب�سكٍل 

الذي نخلقه لها غنّياً.

من �ساأن هذا ال�سياق اأن يحّل حمّل ال�سورة يف الزمان،   

زمن  يف  واإمّنا  م�ستحيل،  اأمر  وهو   ،
ّ
الأ�سلي زمانها  يف  ل 

يف  يندرج  اإذ  تاريخّياً  ال�رشد  زمن  ي�سري  هكذا  ال�رّشد. 

يتعنّي،  هنا  من  اجلماعّية.  املمار�سة  ويف  اجلماعّية  الذاكرة 

ي�سعى  التي  الذاكرة  احرتاُم  ال�سياق،  هذا  بناء  عملّية  عند 

ال�سياق اإىل تن�سيطها.

لي�س من مقاربة وحيدة ملا تختزنه الذاكرة. لي�س املتذّكر   

والتقاء  تقاطع  نقطة  اإّنه  ما.  نقل  لوا�سطة  نهاية اخلّط  مبثابة 

واملقارنات  الكلمات  على  ويتعنّي  عّدة.  ومثريات  مقاربات 

ال�سورة  اإىل  بالن�سبة  مماثاًل  �سياقاً  تخلق  اأن  والإ�سارات 

اإىل  ت�سري  اأن  عليها  يتعنّي  اأي  املطبوعة،  الفوتوغرافّية 

ينبغي  متعّددة.  احتمالت  على  مفتوحة  خمتلفة  مقاربات 

تدعيم ال�سورة بوا�سطة نظاٍم جذرّي بحيث متكن م�ساهدتها 

وارتباطات  عالقات  هي  التي  وارتباطاتها  عالقاتها  يف 

�سخ�سّية و�سيا�سّية واقت�سادّية وم�سهدّية ويومّية وتاريخّية.

 اإّنه لي�س من و�سفة جاهزة لبناء هذا النظام اجلذري. 
ّ
ثم  

اإّن  �سفحة.  كّل  مع  املمار�سة  تتغرّي  الكتب  من  كتاب  ففي 

و�سفني  مور  مع جان  بال�سرتاك  بها  قمت  التي  املحاولت 

و»الرجل  الطالع«  موؤّلفات مثل »رجل ح�سن  بلومربغ يف 

اإليها كنقطة انطالق نحو هذا الهدف،  ال�سابع« ميكن النظر 

اأهل  طريقة  على  ال�سور  ا�ستخدام  رف�سنا  اإّننا  حيث  من 

ال�سورة  اإخ�ساع  يجري  العادة،  ففي  والإطناب.  احل�سو 

للّن�ّس حيث ل يبقى من وظيفة لها غري اأن تكون التاأكيد 

احل�سو ملقولة معّينة، الأمر الذي ُيفقد الت�سوير الفوتوغرايّف 

ا�ستخدام  يجري  اآخر،  مبعنى  تعبريّية.  طاقة  كّل  وحلظته 

ال�سورة كاأمّنا املا�سي ل يح�سل اإّل لإثبات حقيقّية العبارة 

ا�ستخدام  اإىل  متاماً،  العك�س من ذلك  ن�سعى، على  الراهنة. 

تقاطع  كنقطة  املا�سية  وحلظته  الفوتوغرايّف  الت�سوير 

لدللت متعّددة ل بّد لها من اأن ت�سفي مقداراً من الُبعاد 

على اأّي ن�ّس. يف فرن�سا، تنطلق اأعمال كري�س ماركر من 

منطلق م�سابه على غري ما متاثل.

ممار�سة  اأجل  من  الأوىل  القواعد  اإر�ساء  الآن  املطلوب   

ي�ساركنا  اأن  ي�ستطيع  لكي  الفوتوغرايّف  للت�سوير  خمتلفة 

على  نت�ساعد  ولكي  تعّلمناها  التي  الدرو�س  يف  اآخرون 

نظرّية  وجود  القواعد  تلك  تفرت�س  الالحقة.  التطويرات 

اإذا  اإّل  توجد  لن  وهي  الآن  موجودة  لي�ست  للت�سوير 

�سبقْتها بلورة لنظرّية عن ا�ستخدامات الت�سوير. فمثل هذه 

، لأّنها هي التي 
ّ
ال�ستخدامات هي امل�ساألة الأ�سمل والأهم

ل�سوزان  الف�سل  ويعود  وتاريخّية.  اجتماعّية  ممار�سة  متلي 

اأبعادها  يف  امل�ساألة  تلك  اأدرك  من  اأّول  اأّنها  يف  �سونتاغ 

عمل  هو  موؤلفها  اأن  تّدعي  اأن  للكاتبة  يحّق  لذا  املختلفة. 

جوهرّي بالقيا�س اإىل كّل ما ُكتب عن الت�سوير حّتى الآن.
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ة )ح�سب 
ّ
الإلزامي ة« 

ّ
احلر التجارة  »مناطق  والعقود، وعرب 

 )NAFTA ة« 
ّ
ال�سمالي لأمريكا  ة 

ّ
احلر التجارة  ة 

ّ
»اتفاقي

وبفر�س قانون ال�سوق املفرد غري قابل للم�ساءلة يف كّل 

مكان، ما اأّدى اإىل التذرير وتنامي احلدود، اإذ دّمر الدولة 

يوغ�سالفيا  اأو  ال�سوفييتي  الحتاد  بلدان  كما يف  ة 
ّ
القومي

ماركو�س  يكتب  ة« 
ّ

متك�رش مرايا  عال  »اإّنه  اإلخ.  �سابقًا، 

ة«.
ّ
»بعك�س الوحدة العقيمة لالأحجية النيوليربالي

وتتكّون  اجَليب،  ت�سبه  الأحجية  من  ال�سابعة  القطعة   

والتي  اجلديد  النظام  �سّد  املقاومة  جيوب  خمتلف  من 

يف  الزاباتي�ستا�س  اإّن  الأر�سية.  كرتنا  امتداد  على  تنمو 

اآخرون، يف  اجليب.  هذا  مثل  هم  املك�سيك  �رشق  جنوب 

بال�رشورة.  امل�سّلحة  املقاومة  يختاروا  ظروف خمتلفة، ل 

م�سرتكًا  �سيا�سيًا  برناجمًا  متلك  ل  هذه  املقاومة  وجيوب 

باملعنى الكامل للكلمة. كيف يكون لهم مثل هذا الربنامج 

عدم  اأّن  غري  ة؟ 
ّ

املتك�رش الأحجية  تلك  يف  يعي�سون  وهم 

جتان�سهم قد يكون من قبيل الوعد. ما هو م�سرتك بينهم 

الّنوافل وعن �سحايا الّت�سفية القادمني،  هو دفاعهم عن 

ة الرابعة 
ّ
ما هو م�سرتك بينهم هو اإميانهم باأّن احلرب العاملي

ة.
ّ
هي جرمية بحّق الإن�ساني

مع  بع�سها  الأحجية  لهذه  ال�سبع  القطع  ترتاكب  لن   

بع�س لتعطي اأّي معنى. اإّن فقدان املعنى هذا، وهذا العبث، 

جزء ع�سوّي من النظام اجلديد. كما توّقع جريانيوم بو�س 

كائن  كّل  يحرتق.  العال  اأُفق.  ل  اجلحيم،  عن  روؤياه  يف 

املبا�رشة  حاجته  على  بالرتكيز  البقاء  اأجل  من  يكافح 

وبقائه الآيّن. اإّن خواف الحتجاز، يف اأق�سى حالته، لي�س 

ناجتًا من الزدحام الّزائد، واإمّنا عن غياب اأّي ا�ستمرارّية 

بني فعل واآخر يدانيه اإىل درجة اأّنه قد يالم�سه. هذه هي 

اجلحيم. اإّن الثقافة التي نعي�س يف ظّلها لعّلها الأكرث اإثارة 

ثقافة  م�سى، يف  وقت  اأّي  ممّا يف  هذا  الحتجاز  لرهاب 

ملمح  من  لي�س  بو�س،  جريانيوم  جحيم  يف  كما  العوملة، 

والذكاء  �سجن.  هو  املعطى  اآخر.  لأ�سلوب  اأو  اآخر  ملكان 

لي�سري  ينخف�س  ة 
ّ
الختزالي هذه  مثل  يجابه  اإذ  الب�رشّي 

د َج�َسع.
ّ
جمر

اأن  ال�رشورّي  »من  بالقول:  ر�سالته  ماركو�س  ختم   

نبني عاملًا جديدًا، عاملًا قاباًل لأن يّت�سع لعّدة عوال، وقاباًل 

لأن يحتوي كّل العوال«.

ت�سمية  جازت  اإن  تذكرينا  هو  بو�س  لوحة  تفعله  ما   

الّنبوءات مذّكرات اإّن اأّول خطوة لبناء عال بديل يجب اأن 

تكون برف�س العال ال�سورة املغرو�س يف اأذهاننا وجميع 

ومتجيد  لتربير  مكان  كّل  يف  امل�ستخدمة  الكاذبة  الوعود 

، غري القابل لالإ�سباع اإىل البيع وال�رشاء. اإّن 
ّ
الّدافع اجلرمي

وجود م�سافة اأخرى عن هذا العال بات �رشورة حيوّية.

يجب  ولذلك  ]جديد[.  اأفق  اكت�ساف  من  بّد  ل  اأّوًل   

التي  املعّوقات  كّل  �سّد  الأمل  الأمل،  اكت�ساف  نعيد  اأن 

يّدعيها الّنظام اجلديد وتلك اّلتي يرتكبها.

على اأّن الأمل هو ِفعل اإميان ل بّد من اأن تدعمه اأفعال   

وفعل  امل�سافات،  قيا�س  ِفعل  املقاربة،  ِفعل  مثاًل،  اأخرى. 

ال�سري نحو هدف ما... هذا ما يوؤّدي اإىل اأ�سكال من التعاون 

د 
ّ
جمر يعني  لي�س  املقاومة  ِفعل  اإّن  النقطاعات.  تتجاوز 

ا�ستنكاره  واإمّنا  لنا،  املقّدم  ال�سورة  العال  ث 
َ
َعب رف�س 

اأي�سًا. فعندما ُتدان اجلحيم من داخلها، ل تعوُد جحيمًا.

درا�سة  ميكن  الآن،  هي  كما  املقاومة،  جيوب  يف   

ة بو�س، تلك التي ت�سّور اآدم 
ّ
اللوحتني املتبّقيتني من ثالثي

درا�ستهما  ميكن  امللّذات،  جّنة  ت�سّور  التي  وتلك  وحواء، 

يف �سوء بطارية يف الظلمة... اإّننا نحتاج اإليهما.

 
ّ
الأرجنتيني ال�ساعر  من  با�ست�سهاد  اأختم  اأن  اأوّد   

خوان غلمان.

جاء الموت بذاته متأّبطًا وثائقه
إّننا سوف نعاود الّنضال مجّددًا
ومجّددًا سوف نبدأ من جديد
مجّددًا سوف نبدأ جميعًا معًا

ضّد هزيمة العالم الكبرى.
أّيها الرفاق الّصغار الذين ال ينضبون
أو ال يحترقون مثل الّنار في الّذاكرة،

مجّددًا / ومجّددًا / ومجّددًا.

من  جال 
ّ
والر الن�ساء  اأع�سار  ت�سعة  تعي�س  الأثناء،  هذه 

�سّكان هذا الكوكب مع قطع الأحجية املعوّجة تلك التي 

ل تتطابق واحدتها مع الأخرى ول ترتاكب.

اإىل  حالنا  مع  مت�سابه  بو�س  جدارّية  العوجاج يف   

ال�سبع  القطع  على  فيها  اأعرث  اأن  اأتوّقع  اأكاد  اأيّن  درجة 

التي ي�سّميها ماركو�س.

خ�رشاء.  وهي  الدولر  رمز  �سكل  لها  قطعة  اأّول   

عدد  ة يف 
ّ
الكوني للرّثوة  جديد  ترّكز  من  ن 

ّ
تتكو وهي 

امل�سبوق  غري  الّت�ساع  ومن  الأيدي،  من  متناق�س 

حلالت الفقر اليائ�سة.

يزعم  اأكذوبة.  من  ن 
ّ
وتتكو مثّلثة  الثانية  القطعة   

ني 
ّ
الإن�ساني والطموح  الإنتاج  يعْقلن  اأّنه  اجلديد  الّنظام 

اإىل  عودة  ينّظم  اإّنه  الواقع،  احلداثة. يف  ويدرجهما يف 

ة، مع فارق 
ّ
الرببرّية كما عرفْتها بدايات الّثورة ال�سناعي

ة متفّلتة من كّل وازع اأو مبداأ 
ّ
 اأّن الرببرّية هذه املر

ّ
مهم

ات 
ّ
مرجعي ل  و�سمويّل.  متزّمت  اجلديد  العهد   .

ّ
اأخالقي

لي�ست  ته 
ّ
�سمولي اإّن  ة.  اخلا�سّ منظومته  اإليها يف  ُيحتَكم 

ة بال�سيا�سة التي يجب العرتاف باأّنه جرى جتاوزها 
ّ
معني

لننظر يف حال  الكويّن.  املايّل  بالتحّكم  ة 
ّ
معني هي  واإمّنا 

ال�ّسوارع.  يف  الآن  يعي�سون  طفل  مليون  مئة  الأطفال. 

ة.
ّ
ومئتا مليون هم جزء من قوة العمل الكوني

كناية  اإّنها  مقفلة.  حلقة  مثل  رة 
ّ
مكو الثالثة  القطعة   

عن التهجري الق�رشّي. الأكرث كّدًا بني املحرومني من كّل 

النظام  اأّن  على  احلياة.  قيد  على  للبقاء  يهاجرون  �سيء 

اجلديد يعمل لياًل ونهارًا وفق مبداأ اأّن اأّي اأحد ل ينتج، 

اأو ل ي�ستهلك، اأو ل ميلك ماًل يودعه يف م�رشف، هو من 

من  واملحرومون  املهاجرون  يعاَمل  هكذا  النوافل.  قبيل 

الأر�س ومن ال�سكن مبا هم نفايات هذا الّنظام. نفايات 

يجب التخّل�س منها.

ن من 
ّ
تتكو اإّنها  الرابعة م�ستطيلة مثل مراآة.  القطعة   

ة، 
ّ
التبادل اجلاري بني امل�سارف التجارّية واملافيات العاملي

ذلك اأّن اجلرمية قد تعوملت هي اأي�سًا.

من  نة 
ّ
متكو اإّنها  الأ�سلع.  خمّم�سة  اخلام�سة  القطعة   

الدول  فقدت  اجلديد،  العهد  ظّل  يف  اجل�سدّي.  القمع 

ة 
ّ
ال�سيا�سي ومبادرتها  القت�سادّي  ا�ستقاللها  ة 

ّ
القومي

ني 
ّ
و�سيادتها. غر�س البالغة اجلديدة لدى معظم ال�سيا�سي

عن  بالّتمييز   ،
ّ
ال�سيا�سي عجزهم  لتورية  حماولة  هو 

للّدولة  اجلديدة  واملهّمة   .
ّ
القمعي اأو  املديّن  عجزهم 

م�سالح  وحماية  لديها،  اأُودع  قد  ما  اإدارة  هي  ة 
ّ
القومي

كّله  ذلك  وفوق  ال�سوق،  يف  العاملة  ارة 
ّ
اجلب املن�ساآت 

التحّكم بالفئات النافلة من ال�سكان وقمعها.

وتتكّون  خرب�سة  �سكل  على  ال�ساد�سة  القطعة  تقع   

باحلدود  اجلديد  العهد  يطيح  جهة،  فمن  انك�سارات.  من 

وامل�سافات عرب الّتوا�سل الإلكرتويّن الفورّي للمبادلت 

المهمـــــــــــــــــــــــــــــــة الجديدة للدولة القومية هي إدارة 
ما قـــــــــــــــــــــــــــــــــد ُأودع لديها، وحماية مصالح المنشآت 
الجبارة العاملة في السوق، وفوق ذلك كلــــــــــــــــــــــــــــــه
التحـــــــــــــــــــــــــــــكم بالفئات النافلة من السكان وقمعها.
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طبيعة التظاهرات اجلماهريّية

من  ال�ساد�س  يف  وحتديدًا  �سنة،  و�سبعني  ثالث  منذ 

اأّيار / مايو ١٨٩٨، اندلعت تظاهرة حا�سدة �سارك فيها 

التي  الأحداث  ميالنو.  مدينة  و�سط  يف  ورجال  ن�ساء 

املجال  عنها  ي�سيق  طويلة  رواية  ت�ستدعي  اإليها  اأّدت 

الّتظاهرة  باكاري�س  اجلرنال  بقيادة  اجلي�س  قمع  هنا. 

حاول  وملا  اجلموَع،  الُة 
ّ
اخلي هاجم  الّظهر،  عند  قها. 

ّ
وفر

ة، 
ّ
العمال الُعّزل ن�سب متاري�س اأُعلنت الأحكام العرفي

طوال  العّزل  ال 
ّ
العم تقاتل  اجلي�س  من  وحدات  وظّلت 

ثالثة اأّيام.

ة عن وقوع ١٠٠ قتيل و٤٥٠ 
ّ
حتّدثت الأرقام الر�سمي  

جريحًا بني العّمال، فيما ُقتل �رشطي واحد بطريقة اخلطاأ 

على يد اأحد اجلنود ول تقع اإ�سابات بني جنود اجلي�س. 

بعد �سنتني، اغتيل امللك اأومربتو الأّول لأّنه هّناأ اجلرنال 

باكاري�س، »جّزار ميالنو«، عَلنًا بعد املجزرة.

كنت اأحاول فهم بع�س جوانب الّتظاهرة يف �سارع   

مايو   / اأّيار  من  ال�ساد�س  ذلك  يوم  فيني�سيا«  »كور�سو 

اإىل  لت  فتو�سّ تاأليفها،  معر�س  يف  »اأنا«  رواية  ب�سبب 

قابلة  تكون  قد  الّتظاهرات  عن  اخلال�سات  بع�س 

للّتطبيق على نطاق اأو�سع.

التظاهرة، ال�َشَغب، الثورة

اأنواع  وبع�س  َغب  ال�سنَّ اأعمال  بني  الّتمييز  ينبغي 

التظاهرات اأو النتفا�سات الثنَّورّية، علمًا اأّن اأّي تظاهرة 

اأو انتفا�سة ثورّية، يف  اأعمال �سَغبٍ  ر لت�سبح 
ّ
قد تتطو

اأغرا�س  نادرة.  بع�س احلالت، واإن تكن باتت حالتٍ 

َغب عادًة ما تكون فورّية )وفورّيتها تعك�س الياأ�س  ال�سنَّ

اإطالق  ة، 
ّ
غذائي مواّد  على  ال�ستيالء  عنه(:   

ّ
تعرب الذي 

�رشاح م�ساجني، تخريب ممتلكات اإلخ.

و�ساملة:  املدى  بعيدة  فتكون  الّثورات  اأهداف  اأّما   

اأّن  غري  الّدولة.  �سلطة  على  بال�ستيالء  ج 
ّ
تتو اإّنها 

ة نادرًا 
ّ
اأهداف الّتظاهرات رمزّية: اإّنها تتك�ّسف عن قو

ما ت�ستخدمها.

ع اأعداد كبرية من الب�رش يف مكان عاّم معروف 
ّ
  تتجم

الح على العموم. 
ّ

ُيعلن عنه �سلفًا. الّنا�س عزل من ال�س

من  عّزًل  كانوا  مايو ١٨٩٨   / اأّيار  من  ال�ساد�س  )يوم 

ًا(، يقّدمون اأنف�سهم هدفًا لقوى القمع التي 
ّ
الح كّلي

ّ
ال�س

يحتّج  اّلتي  ذاتها  لطات 
ّ

ال�س الدولة،  �سلطات  تخدم 

املتظاهرون على �سيا�ساتها.

اأي 
ّ
ة الر

ّ
نظرّيًا، يفرت�س بالّتظاهرات اأن ت�ستظهر قو  

 اأو م�ساعره، وهي تتوّجه نظريّاً اأي�سًا اإىل 
ّ
العام ال�سعبي

وجود  يفرت�س  ذلك  لكّن   .
ّ
الدميوقراطي الّدولة  �سمري 

�سمريٍ نادرًا ما يوَجد. فلو كانت �سلطة الّدولة منفتحة 

لقيام  �رشورة  من  كان  ملا   ،
ّ
الّدميوقراطي الّتاأثري  على 

 اإّنها من غري املحتمل اأن تتاأّثر بتظاهرة 
ّ
تظاهرة اأ�سالً، ثم

. )تظاهرات الّتاأييد 
ّ
ة فارغة ل حتمل اأّي تهديد فعلي

ّ
قو

ل�سلطة دولةٍ بديلةٍ بهدف ت�سّلمها ال�سلطة كما يف حال 

كتب جون برجر هذا الّنص يف العام 1968 يف مناخ التظاهرات الطالبّية والشعبّية العارمة واإلرضابات العّمالّية 
وحركات احتالل المصانع واجلامعات اليت هشدها ذلك العام يف أوروّبا وأمريكا. ال يزال حتليل برجر للعالقة بني 
الّتظاهرة والّثورة حيتفظ براهنّيته يف حفز التفكري والتحليل بوسيلة التعبئة واالحتجاج اجلماهريّية كما مورست 
يف األحداث اليت عرفها العالم العريّب خالل السنوات األخرية، مع االستدراك أّن إطار البحث والتحليل عند 

برجر ينحرص يف أوروّبا وأمريكا.
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ة على احتاللها 
ّ
اأّنهم ل ميلكوا بعد القو امل�ساحات، ومع 

م�رشح  خ�سبة  اإىل  لونها 
ّ
يحو اأّنهم  اإّل  دائمًا،  احتالًل 

ة التي ما زالوا يفتقدونها.
ّ
موؤّقت حيث مي�رشحون القو

 اأي�سًا نظرة املتظاهرين اإىل املدينة اّلتي حتيط 
ّ

وتتغري  

بخ�سبة م�رشحهم. ففي فعل التظاهر، ميار�سون قدرًا من 

ّية وال�ستقالل اأي املزيد من الطاقة اخلاّلقة، مع اأّن 
ّ
احلر

مزّي اأو�سع ممّا قّدر 
ّ
نتاج هذه الطاقة ل يفارق طابعه الر

 يف 
ّ
اأو حّتى جماعي اأن ميار�سوه على �سعيد فردّي  لهم 

الّنا�س الظروف  ة. يف داأبهم العادّي، يعّدل 
ّ
احلياة اليومي

فقط، لكن يف ممار�ستهم الّتظاهر يجابهون تلك الظروف 

بوجودهم ذاته.

من التدريب اإىل التحقيق

الأ�سل،  يف  يائ�سة  تكون  قد  اخلاّلقة  الطاقة  هذه  اإّن 

�سيكون  اأجلها  من  املتظاهرون  يدفع  الذي  والّثمن 

فيدركون  موؤّقتًا،  ولو  روؤاهم  من  تعّدل  لكّنها  مرتفعًا، 

ُبناة  هم  ميّثلونهم،  الذين  اأّن  اأو  اأّنهم،  ج�سدّيًا  اإدراكًا 

اإىل  يرون  هكذا  عليها.  يحافظون  الذين  وهم  املدينة، 

املدينة بعيون خمتلفة. يرون اإليها على اأّنها �سنيعتهم، 

تهم بدل اأن ُي�سعفها. 
ّ
الأمر اّلذي يعّزز من قو

ة طريقة اأخرى يجري بها التدريب على 
ّ
اأخريًا، ثم  

ملا  هدفًا  اأنف�سهم  املتظاهرون  يقّدم  الثورّي.  الوعي 

ون قوى القانون والّنظام.
نَّ
ي�سم

َتعّزز  املتظاهرين،  اأعداد  اّت�سعت  كّلما  اأّنه  على   

ة يف 
ّ
تهم. ول ميكن تف�سري ذلك مببداأ »القو

ّ
هم بقو

ُ
اإح�سا�س

املبتذلة عن �سيكولوجيا  بالنظرّيات  الّتافه، ول  العدد« 

ة وبني �سعورهم 
ّ
اجلموع. التناق�س بني ه�سا�ستهم الفعلي

باأّنهم ل ُيقهرون، هو املع�سلة اّلتي يفر�سها املتظاهرون 

على �سلطة الّدولة.

ل 
ّ
فاإّما اأن تتنازل ال�سلطة وترتك اجلمع حلاله، فيتحو  

. وحتى لو كان انعدام التنظيم وانعدام 
ّ
الرمزّي اإىل فعلي

التاأهيل لديه يحرمانه من تر�سيخ ذلك النت�سار، يبقى 

 عن �سعف ال�سلطة. 
ّ
اأّن هذا التنازل ينم

ويف  بالعنف،  قه 
ّ
وتفر اجلمع  ال�سلطة  تقمع  اأن  واإّما   

املع�سلة   .
ّ
الدميوقراطي طابعها غري  يتك�ّسف  احلالة  هذه 

و�سلطوّية  املتظاهرين  �سعف  بني  هي  هنا  املفرو�سة 

فال  ر�سميًا  واملراقبة  املرّخ�سة  الّتظاهرة  )اأّما  الّتظاهرة. 

تطرح مثل تلك املع�سلة، لأّن رمزّيتها م�ساَدرة، ولهذا 

).»
ّ
د »م�سهد عمومي

ّ
يها جمر

ّ
ال�سبب اأ�سم

اللجوء  ال�سلطة  تختار  تقريبًا،  احلالت  كّل  يف   

على  متار�سها  التي  العنف  درجة  وتتوّقف  العنف.  اإىل 

اخلطر  درجة  على  تتوّقف  ما  نادرًا  ولكن  عوامل،  عّدة 

اجل�سدّي الذي بدر عن املتظاهرين. فهذا اخلطر رمزّي 

ت�سمن  التظاهرة  على  هجومها  يف  ولكن  اجلوهر.  يف 

 ،
ّ
ل احلدث الرمزّي اإىل حدث تاريخي

ّ
ال�سلطة اأن يتحو

درو�سه،  وُت�ستخَل�س  الّذاكرة،  ُيحَفظ يف  �سوف  حدٍث 

ويخرج من ينتقم له.

على  العنف  ت�ستنزل  اأّنها  الّتظاهرات  طبيعة  ِمن   

ذاتها. وقد يكون ال�ستفزاز الذي متار�سه عنيفًا هو ذاته. 

ة لالأذى 
ّ
ويف نهاية املطاف، �سوف تكون التظاهرة �سحي

 
ّ
ف الذي يوؤذي. وهذا در�س تكتيكي

َ
اأكرث ممّا تكون الّطر

 
ّ
التاريخي الّدور  اأّن  ذلك   .

ّ
تاريخي در�س  هو  ما  قدر 

القائمة  الدولة  �سلطة  ظلم  ك�سف  هو  للتظاهرات 

تها.
ّ
وق�سوتها ولعقالني

على اأّن الرباءة نوعان، مع اأّنه ل ميكن التعامل معهما   

الرمزّي.  ال�سعيد  نوعًا واحدًا على  اعتبارهما  اإّل على 

للفعل  والّتخطيط   ،
ّ
ال�سيا�سي الّتحليل  لأغرا�س  اأّما 

اأن  ت�ستحّق  براءة  ة 
ّ
ثم بينهما.  الف�سل  فينبغي  الثورّي، 

يداَفع عنها وبراءة ينبغي التخّل�س منها، براءة هي ابنة 

العدالة، وبراءة هي نتاج الفتقار اإىل جتربة.

تعرّب الّتظاهرات عن طموحات �سيا�سّية يف مرحلة �سابقة   

على ولدة الو�سائل ال�سيا�سّية لتحقيق تلك الطموحات.

ة، الأمر  اأ الّتظاهرات بتحقيق طموحاتها اخلا�سّ
ّ
تتنب  

الذي ميّكنها من احتمال اأن ت�سهم يف حتقيقها، لكّنها لن 

ة.
ّ
ت�ستطيع اأن حتّقق تلك الطموحات بقواها الذاتي

ال�سوؤال الذي يتعنّي على الثورّيني مواجهته يف كّل   

من  مزيد  اإىل  ة حاجة 
ّ
ثم هل  هو:  معنّي   

ّ
تاريخي و�سع 

مرحلة  باتت  املقبلة  املرحلة  اأّن  اأم  الرمزّية،  الّتدريبات 

ة 
ّ
ة لأداء امل�رشحي

ّ
التدريب على التكتيك وال�سرتاتيجي

ذاتها القيام بالثورة؟

من طبيعة التظاهرات أنها تستنزل العنف على ذاتـــــــــــــــــــــــــها. 
نهاية  وفي  ذاته.  هو  عنيفًا  تمارسه  الذي  االستفزاز  يكون  وقد 
المطاف، سوف تكون التظاهرة ضحية لألذى أكثر مما تكون الطَرف 
الذي يؤذي. وهذا درس تكتيكي قدر ما هو درس تاريخي. ذلك 
أن الدور التاريخي للتظاهرات هو كشف ظلـــــــــــــــــــــــــم 
والعقالنيتهــــــــــــــــــــــــــا. وقسوتها  القائمة  الدولة  سلطة 

حالت   ١٨٦٠ العام  ناّبويل  اإىل  غاريبالدي  دخول 

ة فورّية.
ّ
ة وقد يكون التظاهر هنا ذا فاعلي خا�سّ

يجري  اأن  قبل  حّتى  تنطلق  الّتظاهرات  كانت   

فالتظاهرات   .
ّ
الدميوقراطي باملبداأ  ًا، 

ّ
ا�سمي ولو  العرتاف، 

الأوىل لل�ّسارترّيني كانت جزءًا من الّن�سال لنتزاع مثل 

ذاك العرتاف. واجلماهري اّلتي جتّمعت لتقدمي عري�سة اإىل 

تتوّجه  كانت  العام ١٩٠٥  بطر�سربغ  �سان  القي�رش يف 

 مطلق، وتقّدم نف�سها هدفًا 
ّ
لطة الغا�سمة لنظام مَلكي

ّ
لل�س

لتلك ال�سلطة. وقد اأُطلقت الّنار على املتظاهرين يف تلك 

الأخرى على طول  املنا�سبات  من  املئات  املنا�سبة، ويف 

اأوروّبا وعر�سها.

اإىل  تهدف  احلّقة ل  اجلماهريّية  الّتظاهرات  اأّن  يبدو   

ذات  درجة  اأّي  اإىل  القائمة  ة 
ّ
احلكومي لطات 

ّ
ال�س اإقناع 

دللة. اإّن اّدعاء مثل هذا الهدف هو من قبيل ا�ست�سهال 

العقلنة والتربير. حقيقة الأمر اأّن الّتظاهرات اجلماهريّية 

ة 
ّ
ا�سرتاتيجي تدريبات  لي�ست  الثورة:  تدريبات على  هي 

ة، اإمّنا هي تدريبات على الوعي الثورّي. 
ّ
ول حّتى تكتيكي

اأداء  وبني  التدريبات  تلك  بني  املَهل  كثريًا  تطول  قد 

تها اأْي كثافة الوعي الذي 
ّ
ة، لكّن نوعي

ّ
ة احلقيقي

ّ
امل�رشحي

الّظروف،  بتباُين  تتباين كثريًا  قد  التدريب عليه  يجري 

ل و�سُفها  لكّن تظاهرًة تفتقد عن�رش الّتدريب هذا، يف�سنَّ

.
ّ
باأّنها م�سهد عمومي بت�سجيع ر�سمي

�شات تدريب
ْ
الّتظاهرات ور

اإّن الّتظاهرة، على ما تت�سّمنه من عفوّية، حَدٌث م�سنوع 

هي  وقيمته  العادّية.  احلياة  عن  ًا 
ّ
نوعي انف�ساًل  ينف�سل 

التدريب  طاقات  تكمن  ففيها  هذا،  ا�سطناعه  نتاج 

النبوئية التي ينطوي عليها.

حت�ّسدات  عن  نف�سها  ز 
ّ
متي جماهريّية  التظاهرة   

وظيفتها  لت�سنع  علنًا  تتجّمع  لأّنها  اأخرى  جماهريية 

تلك  مثل  على  فعل  كرّد  تتجّمع  اأن  من  بدًل  بذاتها، 

يف  للعّمال  جتّمع  اأّي  عن  بذلك  تختلف  وهي  الوظيفة. 

كما  باإ�رشاب،  الأمر  يتعّلق  عندما  حّتى  عملهم،  مكان 

ة اأو فيلم �سينما[. 
ّ
ز عن اأّي جمع مل�ساهدين ]مل�رشحي

ّ
تتمي

من  لعدد  العادّي  اللقاء  معنى  يتحّدى  جتّمع  التظاهرة 

الّنا�س فيما بينهم.

املتظاهرين.  عدد  ب�ساأن  ال�سلطات  تكذب  ما  عادًة   

كانت  حال  يف  فقط   
ّ
تهم قد   .

ّ
تهم ل  الكذبة  اأّن  على 

 .
ّ
الدميقراطي الّدولة  �سمري  حّقًا  تنا�سد  الّتظاهرات 

يف  عنها  البحث  ينبغي  امل�ساركة  الأعداد  ة 
ّ
اأهّمي اإّن 

اّلذين  املتعاطفني  اأو  للم�ساركني  املبا�رشة  الّتجربة 

الأعداد  تعود  ل  لهوؤلء  الّتظاهرة.  مل�ساهدة  ي�سطّفون 

اأعدادًا بل ت�سري �سواهد على اأحا�سي�سهم، وخال�سات 

خليالهم. فبقدر ما تكرب التظاهرة بقدر ما ت�سري جَمازًا 

تهم 
ّ
قو عن  وملمو�سًا(  وم�سموعًا  ًا 

ّ
)مرئي وفورّيًا  قوّيًا 

ة ال�ساملة.
ّ
اجَلَماعي

عليها  القب�س  األقي  وقد  ة، 
ّ
القو لأّن  »جمازًا«  اأقول   

ة اّلتي ميلكها احل�سور، 
ّ
على هذا الّنحو، تتجاوز طاقة القو

ة كما جتّلت يف التظاهرة. 
ّ
تهم الفعلي

ّ
وتتجاوز بالّتاأكيد قو

ة 
ّ
فكّلما تكاثرت اأعداد الّنا�س املحت�سدين، تعّززت القو

عن  الغائبني  وميّثلون  بع�سًا  بع�سهم  ميّثلون  بها  اّلتي 

الّتظاهرة. بذلك تكون التظاهرة اجلماهريّية تو�سيعًا حلالة 

دة وجت�سيدًا لها يف اآن معًا. فيها ي�سري امل�ساركون 
ّ
جمر

يعود  ل  ولكن   .
ّ
الطبقي لنتمائهم  ًا 

ّ
اإيجابي وعيًا  اأ�سّد 

ي�سري  بل  م�سرتكًا،  م�سريًا  يعني  الطبقة  اإىل  النتماء 

يعني فر�سة م�سرتكة. يدرك املتظاهرون اأّن ل حاجة اإىل 

وظيفة طبقتهم اإن كانت حمدودة، ويدركون اأّنها، مثلها 

مثل الّتظاهرة، قابلة لأن تخلق وظيفتها بذاتها.

اأخرى  بو�سيلة  الثورّي  الوعي  على  ب 
ّ
التدر وميكن   

هذا  يحمله  الذي  الأثر  وهي  املكان،  اختيار  هي 

الّطابع من حيث اجلوهر،  ة 
ّ
الّتظاهرات مديني الختيار. 

من  ميكن  ما  اأقرب  لت�سري  تنظيمها  يجري  ما  وعادًة 

ما  فنادرًا  ًا. 
ّ
وطني اأم  ًا 

ّ
مدني اأكان  معنّي،  رمزّي  مركز 

ة حمّطات قطارات، ثكنات 
ّ
تكون »اأهدافها« ا�سرتاتيجي

تف�سري  ميكن  مطارات.  اإذاعات،  حمّطات  ع�سكرّية، 

اأّنها رمز اأو جماز لال�ستيالء  الّتظاهرة اجلماهريّية على 

على مدينة اأو عا�سمة. هنا اأي�سًا، يعمل الرمز اأو املجاز 

ل�سالح املتظاهرين.

على اأّن الّتظاهرة، مبا هي احلدث غري الدوري الذي   

له  املدينة،  مركز  من  مقربة  على  املتظاهرون،  يخلقه 

ا�ستخدامات متباينة جّدًا.

التي  ال�سوارع  العادّية يف  احلياة  املتظاهرون  يعرقل   

يعربونها اأو الأمكنة العاّمة اّلتي ميالأونها. »يعزلون« تلك 

حقيقة األمر أن التظاهرات الجماهيريـة هي تدريبات على 
الثورة: ليست تدريبات استراتيجية وال حتى تكتيكية، إنما هي 

تدريبات على الوعي الثوري.
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اإلعالن التجاري واللوحة الفنّية 

ال�سور  من  املئات  جمعيًا  ن�ساهد  نعي�س،  حيث  املدن  يف 

الدعائية يف كّل يوم من اأيام حياتنا. ما من نوع من اأنواع 

 
ّ
ال�سور يواجهنا مبثل هذا النتظام. وما من نظام اجتماعي

اآخر يف التاريخ عرف هذا احل�سد من ال�سور اأو تلك الكثافة 

من الر�سائل الب�رشّية. 

ن�ستبقيها  اأّننا  اإّل  نن�ساها،  اأو  الر�سائل  هذه  نتذّكر  قد   

الذاكرة  بوا�سطة  لربهة  ولو  خمّيلتنا  فُتلهم  وجيزة  لفرتة 

الراهنة.  اللحظة  اإىل  الدعائّية  ال�سورة  تنتمي  التوّقع.  اأو 

اأو  جمّلة،  اأو  جريدة  �سفحة  نقّلب  نحن  فيما  ن�ساهدها 

ن�ساهدها  اأو  �سّيارة.  جتوازنا  اأو  �سارع،  زاوية  يف  ننعطف 

الإعالنات.  فرتة  انق�ساء  ننتظر  ونحن  التلفزة  �سا�سة  على 

لأّنها  اأي�سًا  الراهنة  اللحظة  اإىل  الدعائّية  ال�سور  وتنتمي 

ة. على اأّنها ل تخاطب 
ّ
تتطّلب عملّية جتديد وع�رشنة م�ستمر

تخاطب  لكّنها  املا�سي،  اإىل  ت�سري  ما  غالبًا  اأبدًا.  احلا�رش 

امل�ستقبل على الدوام.

ناأبه  لنا بحيث ل نعد  ال�سور  لقد اعتدنا خماطبة تلك   

اأو  �سورة  املرء  يالحظ  فقد  بالكاد.  اأو  الإجمايّل  لوْقعها 

انتماء  اإّن  لديه.  ًا  خا�سّ اهتمامًا  تقابل  لأّنها  معّينة  معلومة 

يف  امل�ستقبل  وخماطبتها  الراهنة  اللحظة  اإىل  ال�سور  هذه 

اآن معًا له وقٌع غريب. لكّنه بات األيفًا اإىل درجة اأّننا بالكاد 

خالل  ال�سور  تلك  جنوز  الذين  نحن  العادة،  يف  نالحظه. 

ال�ّسرْي اأو ال�سفر اأو تقليب �سفحة جريدة اأو جمّلة. ومع اأّن 

نبقى  التلفزة،  �سا�سة  على  ال�سيء  بع�س  يختلف  قد  الأمر 

نحن العن�رش الفاعل يف تلك العالقة نظرّيًا على الأقّل ذلك 

اأّنه مبقدورنا اأن ن�سيح باأنظارنا عن ال�سا�سة اأو نقطع ال�سوت 

عن اجلهاز، اأو اأن نن�سغل باإعداد ركوة قهوة. وعلى الرغم من 

ذلك، يبدو اأّن ال�سور الدعائّية هي التي جتوزنا على الدوام، 

بعيدة.  اأخرية  اإىل حمّطة  طريقها  �رشيعة يف  قطارات  مثل 

اأن  اإىل  ك 
ّ
املتحر العن�رش  وهي  امل�ستكني  العن�رش  هم  نحن 

نرمي بال�سحيفة جانبًا اأو تنق�سي فرتة الإعالنات وي�ستاأنف 

الربنامج التلفزيويّن اأو يغّطي مل�سٌق جديد املل�سَق القدمي. 

اإّنها  لالإعالنات  الرائجان  والّتربير  التف�سري  يقول   

)امل�ستهلك(  اجلمهور  املطاف،  نهاية  يف  تفيد،  تناف�س  اأداة 

بالتايل جمموع القت�ساد  الن�سطني معًا فتفيد  وال�سناعّيني 

ّية 
ّ
احلر عن  الأفكار  ببع�س  لة  ال�سّ وثيقة  وهي   .

ّ
الوطني

الن�ساط  ّية 
ّ
حر اأو  لل�ساري  الختيار  ّية 

ّ
كحر القت�سادّية 

امل�ساءة  والإعالنات  الكبرية  الرثوات  اإّن  حّتى   .
ّ
ال�سناعي

بـ»الِنيون« يف مدن الراأ�سمالّية باتت العالمات الفارقة الداّلة 

.»
ّ
على »العال احلر

يف  ال�سور  هذه  اإىل  ال�رشقّية  اأوروّبا  يف  كثريون  يرى   

اأّنها تختزل كّل ما هم حمرومون منه. وي�سود  الغرب على 

 
ّ
احلر الختيار  فعاًل  توّفر  اإمّنا  الإعالنات  باأّن  العتقاد 

بني  للمناف�سة  ميداٌن  هي  الدعاية  اأّن  �سحيح  للمواطنني. 

املنتجات وال�رشكات. اإّل اأّن ال�سحيح اأي�سًا اأّن كّل اإعالن 

د 
ّ
جمر الدعاية  لي�ست  ويعّززه.  �سبقه  الذي  الإعالن  يوؤّكد 

جتميع لر�سائل متناف�سة. اإّنها لغة بذاتها يجري اللجوء اإليها 

على الدوام لتاأدية ر�سالة ل تتغرّي. يف اإطار الدعاية، تطرح 

اأو  ال�سيارة  اأو ذاك وبني هذه  امل�ستح�رش  اخليارات بني هذا 

مقرتحًا  تطرح  تني  ل  نظام  هي  مبا  الدعاية  اأّن  غري  تلك، 

واحدًا. اإّنها تقرتح على كّل واحد مّنا اأن يحّول نف�سه، اأو اأن 

يحّول حياته، ب�رشاء املزيد واملزيد من ال�سلع. والفرتا�س 

الذي يقوم عليه هذا املقرتح اأّن هذا املزيد �سوف يزيدنا ثراًء 

بطريقٍة اأو باأخرى. والأ�سّح اأّنه يزيدنا فقرًا لأّن �رشاء ال�سلع 

ل يح�سل دون اإنفاق املال. 

اأنا�سًا  ترينا  باأن  التحّول  هذا  مبثل  الّدعاية  تقنعنا   

ح�سد  مدعاة  بالتايل  فباتوا  حتّولوا  قد  اأّنهم  يفرت�س 

وما  ُمغريًا.  تكون  اأن  يعني  حم�سودًا  تكون  اأن  الآخرين. 

الّدعاية اإّل �سناعة الإغراء. 

كتابان

نقول اإّن »ق�سّية« �سلمان ر�سدي قد كّلفت حّتى الآن عّدة �سحايا 

وهي تنذر باأن تكّلف املزيد. لذا يقت�سي الأمر التفكري فيها بنوع 

من املو�سوعّية الكونّية بدًل من ا�ستخدامها، كما هو احلال الآن، 

لتاأكيد اأغرا�ٍس ومبادئ عالية الوقع واإن تكن عدمية الّدّقة.

تتعّلق الق�سّية بكتابني. اأّولهما القراآن، وهو كتاب �ساعد، ول   

يزال ي�ساعد، ماليني عديدة من النا�س لأن يعطوا معنى حلياتهم 

ر�سدي، وهي  ل�سلمان  رواية  الثاين  والكتاب  مائتني.  ولكونهم 

رواية تخييلّية على �سيء من العجرفة، مو�سوعها لعبة الألوهة، 

�سنوات،  ب�سع  الن�سيان يف غ�سون  اأن يطويها  لها  مقّدرًا  كان 

لول اأّنها اأثارت موجات من ال�سجيج والغ�سب ول تزال.

يف هذه اللحظة ميّثل الكتابان فكرتنَي عن املقّد�س. القراآن   

كتاب مقّد�س باملعنى الأكرث تقليدّية وعمقًا، اإّنه كتاب اأوحى 

�سول، مبعوثًا من الإله الواحد الأحد. 
ّ
به املالك جربيل اإىل الر

العال  اإىل  بالّن�سبة  مقّد�سة  ق�سّية  ف�سار  ر�سدي  كتاب  اأّما 

يف  التعبري.  ّية 
ّ
حر يف  الفّنان  حّق  ميّثل  بات  لأّنه   

ّ
الأوروبي

ة. 
ّ
مر اأ�سري غري  اأن  ين، كما �سبق  الدِّ الفنُّ حمّل  اأوروبا، حّل 

والفّن �سلعة، فقد تلّقى ر�سدي ٨٥٠،٠٠٠ دولر دفعة مّقدمة 

على الكتاب. فكيف الّتوفيق بني هاتني الفكرتني عن املقّد�س؟

ّية التعبري لأّن 
ّ
بات كتاب ر�سدي ميّثل حّق الفّنان يف حر  

املوؤّلف �سدر بحّقه حكم باملوت من اآية الله اخلميني. العقوبة 

قا�سية جّدًا على اعتبار اأّن ر�سدي قد دّن�س قد�َس الأقدا�س، 

وقد�س الأقدا�س يف الإ�سالم لي�س مبكان واإمّنا هو ن�ّس مقّد�س، 

وقد فعل ر�سدي ذلك ق�سدًا هو الذي ن�ساأ مبا هو ُم�سِلم.

من  ُيح�سى  ل  عدد  كان  ب  متع�سّ طاغية  اخلميني   

الإيرانّيني هم �سحاياه الأوائل. على اأّن الإهانة الكربى التي 

�سّببها ن�رش كتاب ر�سدي مل�سلمني يف كاّفة اأرجاء العال يجب 

ة الأوىل 
ّ
ف�سلها عن حقيقة اأّن اخلميني بال رحمة. كانت املر

التي ت�ساطره غ�سَبه اأكرثيٌة يف دنيا الإ�سالم، واإن ل يوافقوه 

بال�رشورة على عقوبة القتل.

الفّنان لأّن تاريخها قد عّلمها،  اأوروّبا عن حقوق  تدافع   

ول يزال يعّلمها، اأّن فقدان تلك احلقوق يوؤّدي اإىل ما هو اأ�سواأ، 

واأّن هذا الأ�سواأ ل يقت�رش على الفّن. ومع ذلك فمن ال�رشورّي 

اأن نتذّكر اأّن م�سلمي اأوروبا، الذين كانوا اأّول من اأتوا بردود 

فعل على ن�رش الكتاب، ل يزالون، يف معظمهم، يعانون من 

اأ�سا�ٌس  ركن  �س 
ّ
يتعر فعندما  وبالّتايل  العن�رشّية،  الإهانات 

من اإميانهم لالإهانة، يكون رّد فعلهم مثل رّد فعل موؤمنني �سّد 

الكفر اأينما كان، اأي اإّنه يّت�سم بالغيظ العظيم.

د تف�سيل يف الكتاب، كما اّدعى 
ّ
اأّما القول باأّن الكفر جمر  

بع�س املعّلقني، فينطوي على �رشب من اخلداع ل�سببني. الأّول 

اأن يكون تف�سياًل بحكم طبيعته  للموؤمن ل ميكن  الكفر  لأّن 

ذاتها. وثانيًا، لأّن الكفر معلن عنه بقّوة يف عنوان الكتاب.

ب�رشاحة ل اأتوّقع اأن ُين�ست كثريون حلجج مثل احلجج   

تزال  ل  الكولونيالّية  �سات 
ّ
التغر اأّن  ذلك  هنا.  اأقّدمها  التي 

عميقة اجلذور. لكن قد ي�ساأل البع�س: اأّي حّل تقرتح؟

اأخّمن اأّن �سلمان ر�سدي، اإن ل يكن قد عِلق يف م�سل�سل   

من الأحداث فقد ال�سيطرة عليه كلّيًا، قد يكون م�ستعّدًا الآن 

للّتفكري يف الطلب من نا�رشيه عرب العال بوقف اإنتاج املزيد 

طبعات  اإ�سدار  بوقف  اأو  ال�سيطانّية«  »الآيات  من  ن�سخ  من 

جديدة منه. لي�س ب�سبب تهديد حياته، بل ب�سبب تهديد حياة 

الأبرياء من كتابة الكتاب اأو من قراءته. وحني يتحّقق هذا، اإذا 

القادة وال�سيا�سيني امل�سلمني  حتّقق، فقد يكون عدد من كبار 

عرب العال باتوا على ا�ستعداد لإدانة اإطالق اآيات الله فتاوى 

القتل التي تتعار�س مع كّل ال�سيادات وكل تقاليد العدالة.

بخالف ذلك، فاإّن »حربًا مقّد�سة« يف القرن الع�رشين، مبا   

و�سك  على  اجلانبني،  لدى  مرعبة  اأخالقّية  ع�سمة  من  حتمله 

والأ�سواق  املطارات  يف  رة، 
ّ
متكر ولكن  متقّطعة  الندلع، 

بدون  هم  َمن  يتجّول  حيث  املدينّية،  واملراكز  واحي  وال�سّ

حماية ويعي�سون.
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اإعالن ملاركة فيكتوريا 

�سيكريت، ٢٠١٢

 

تف�سيل من لوحة 

للوكا�س كرانا�س 

الأكرب بعنوان

»يوم القيامة يف 

باري�س«، ١٥٣٠
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بني  العالقة  دللت  على  يدها  و�سعت  لأّنها  الفّن. 

 بني املُ�ساهد املاِلك، وبهذه العالقة حتاول 
ّ
العمل الفّني

اإقناع امل�ساهد ال�ساري وا�ستمالته.

والدعاية   
ّ
الزيتي الر�سم  بني  ال�ستمرارّية  اإّن   

ّ
ثم  

ة 
ّ
زيتي بلوحات  الدعاية  »ا�ست�سهاد«  د 

ّ
جمر من  اأعمق 

الر�سم  لغة  على  كبري  حّد  اإىل  تعتمد  فالدعاية  نة. 
ّ
معي

، تتحّدث باللغة ذاتها عن الأ�سياء ذاتها. واأحيانًا 
ّ
الزيتي

ت�ستطيع  اأّنك  درجة  اإىل  قريبة  الب�رشّية  املقابلة  تكون 

اأن ت�سع �سورًا اأو تفا�سيل من �سور �سبه متطابقة جنبًا 

اإىل جنب.

املُطابقة  من  تها 
ّ
اأهمي ال�ستمرارّيُة  تلك  تكت�سب  ل   

اأطقم  م�ستوى  على  فعلها  تفعل  بل  وحدها،  ورّية  ال�سّ

ة 
ّ
ة باللوحات الفّني

ّ
الرموز امل�ستخَدمة. قارن ال�سور الدعائي

يف هذا الكتاب، اأو تناول جمّلة م�سّورة اأو جتّول يف �سارع 

�سفحات  قّلب   
ّ
ثم املحاّل،  واجهات  وا�ستعر�ْس  جتارّي 

يف  الت�سابه  مدى  ولحظ  املتاحف،  لأحد  م�سّوٍر  دليل 

تني لر�سائلهما. بالطبع، 
ّ
ة بّث تلك الوا�سطتني الإعالمي

ّ
كيفي

يقت�سي الأمر درا�سة م�ستفي�سة. ل ن�ستطيع هنا اأكرث من 

الر�سائل  يف  الّت�سابه  حيث  امليادين  بع�س  اإىل  الإ�سارة 

لفت بنوع خا�ّس:

حركات املوديالت )املانيكان( وحركات ال�سخ�سّيات الأ�سطورّية.  

مياه..(  �سجر،  )اأوراق،  للطبيعة   
ّ
الرومان�سي التوظيف   

من اأجل خلق جّنة للرباءة امل�ستعادة.

ة للبحر الأبي�س املتو�ّسط. 
ّ
ة ال�سحرّية وال�سرتجاعي

ّ
اجلاذبي  

ات املاأخوذة للتلميح اإىل اأ�سناف من الّن�ساء: 
ّ
الو�سعي  

ال�سكرترية  العذراء(،  دة 
ّ
ال�سي )املادونا،  احلنون  الأّم   

البيت  رّبة  امللك(،  ع�سيقة  ة، 
ّ
ال�سينمائي )النجمة  رة 

ّ
املتحر

ة )الإلهة 
ّ
ة )زوجة امل�ساهد املالك(، املراأة كاأداة جن�سي

ّ
املثالي

فينو�س، احلورّية املباغتة(، اإلخ. 

 على �سيقان الن�ساء. 
ّ
الت�سديد اجلن�سي  

املحفورة،  املعادن  باجلاه:  لالإيحاء  امل�ستخَدمة  املواّد   

الفراء، اجللود اللّماعة، اإلخ. 

تظهر  بحيث  ومعانقاتهم  العا�سقني  حركات  ت�سوير   

وا�سحة للم�ساهدين. 

البحر مبا هو وعد بحياة جديدة.   

قامات الرجال الذين يوحون بالرّثوة والفحولة.   

اللجوء اإىل البعد املنظور لالإيحاء بالغمو�س.   

ة والنجاح. 
ّ
املطابقة بني احت�ساء امل�رشوبات الكحولي  

اجة 
ّ
الدر راكب  اإىل  حتّول  وقد  القدمي  الفار�س   

النارّية املعا�رش.

غريزة اال�شتملك

اللغة  على  العتماد  هذا  كّل  الدعاية  تعتمد  ملاذا 

املجتمع  ثقافة  الدعاية هي  اإّن  ة؟ 
ّ
الزيتي لّلوحة  الب�رشّية 

لذاته.  املجتمع  ذاك  روؤية  بال�سور  تعّمم   ،
ّ
ال�ستهالكي

الر�سم  لغة  ال�سور  تلك  ت�ستعيد  ملاذا  عّدة  اأ�سباب  وثّمة 

ة 
ّ
للملكي متجيدًا  الأمر،  اأو   ،

ّ
الزيتي الر�سم  كان   .

ّ
الزيتي

املبداأ  من  م�ستَمّدًا  كان  ًا، 
ّ
فّني �سكاًل  ب�سفته  الفردّية. 

القائل: »اأنت ت�ساوي ما اأنت مالكه«. 

على  قادرة  الدعاية  اأّن  العتقاد  اخلطاأ  من  اأّن  غري   

ع�رش  بعد  ما  اأوروّبا  يف   
ّ
الت�سكيلي الفّن  حمّل  احللول 

النه�سة، فالأحرى اأّنها نزع الحت�سار الأخري لذاك الفّن. 

تبيع  اأن  عليها  يتعنّي  ا�سرتجاعّية،  الأ�سا�س  يف  فالدعاية 

املا�سي للم�ستقبل. اإّل اأّنها ل ت�ستطيع الرتقاء اإىل م�ستوى 

اّدعاءاتها. لذا كانت كّل مراجع النوعّية لديها حمكومة باأن 

تكون ما�سوّية وتقليدّية. فلو اأّنها اقت�رشت على ا�ستخدام 

لغٍة معا�رشة، لفقدت الّثقة وال�سدقّية معًا. 

ة  ة اإىل اأن ت�سّخر ملنفعتها اخلا�سّ
ّ
 اإّن الدعاية م�سطر

ّ
ثم  

املتو�ّسط،  ال�ساري  امل�ساهد  يتلّقاه  الذي  التقليدّي  التعليم 

وميثولوجيا  تاريٍخ  من  املدر�سة  يف  تعّلمه  ما  كّل  في�سري 

ي�سري  هكذا  الإغراء.  �سناعة  لال�ستخدام يف  قاباًل  و�سعر 

امللوك،  من  ملٍك  ا�سم  على  ال�سيجار  ت�سويق  بالإمكان 

وَبْيع امللبو�سات الن�سائّية الداخلّية بحّجة متثال اأبي الهول، 

وت�رشيف �سّيارة جديدة بالّتكال على الرتقاء يف املنزلة 

 .
ّ
الجتماعّية الذي يوؤّمنه امتالك ق�رش ريفي

اأو الأخالقّية  اأو ال�سعرّية  اإّن تلك املوحيات التاريخّية   

اأّن  غري   .
ّ
الزيتي الر�سم  لغة  يف  احل�سور  دائمة  الغام�سة 

ل�ساحلها.  يعمالن  معنى  لأّي  افتقادها  بل  معانيها  التبا�س 

لي�س املطلوب اأن تكون تلك الإ�سارات قابلة للفهم، يكفي 

اأن تذّكر بدرو�س مدر�سّية ل ُت�ستوَعب ال�ستيعاب الكايف. 

 ذلك على 
ّ
فالّدعاية حتّول التاريخ اإىل ميثولوجيا. ولكي يتم

نحٍو فّعال، حتتاج اإىل لغة ب�رشّية ذات اأبعاد تاريخّية. 

 قد �سّهل ترجمة لغة 
ّ
واأخريًا، فاإّن التطور التكنولوجي  

ح�سيلة  هي  تلك  دعاوّية.  كلي�ّسيهات  اإىل   
ّ
الزيتي الر�سم 

ن�سف  حوايل  منذ  امللّون  الفوتوغرايّف  الت�سوير  اخرتاع 

القرن، وهو القادر على اأن يعك�س لون الأ�سياء وقما�ستها 

وملم�سها بطريقة كانت حكرًا على الت�سوير الزيتي فيما 

م�سى. وهكذا فالت�سوير الفوتوغرايف هو للم�ساهد ال�ساري 

ما كانه الت�سوير الزيتي للم�ساهد املالك فيما م�سى. 

ت�ستخدم الوا�سطتان و�سائل �سديدة امللمو�سّية لّلعب على   

 
ّ
احلقيقي ال�سيء  ا�ستمالك  امل�ساهد،  لدى  ال�ستمالك  غريزة 

اّلتي  باملنفعة  اأو  باملتعة  الدعاية  نخلط  اأّل  هنا   
ّ
يهم  

الدعاية  اإّن  عنها.  املعلن  ال�سلع  اء 
ّ
جر من  املرء  يجنيها 

فّعالة حتديدًا لأّنها تتغّذى بالواقع نف�سه. فالّثياب والأغذية 

والّتنّعم  التجميل واحلّمامات  ارات وم�ستح�رشات 
ّ
وال�سي

بها لذاتها.  اأمور ينبغي ال�ستمتاع  ال�سم�س كّلها  باأ�سعة 

ال�ستمتاع  غريزة  على  ال�سغل  الدعاية  تبا�رش  هكذا، 

املاّدة  توفري  عن  عاجزة  اأّنها  غري  الب�رش.  عند  ة 
ّ
الطبيعي

ة للمتعة مبثل ما هي عاجزة عن توفري بديل مقنع 
ّ
الفعلي

ما  فبقدر  ذاتها.  ب�سبب من حدودها هي  املتعة  تلك  عن 

تكون الدعاية مقنعة يف ت�سوير متعة ال�ستحمام يف بحر 

باأّنه  امل�سرتي  امل�ساهد  باإ�سعار  ُمقنعة  تكون  بعيد،  دافئ 

يبعد م�سافة مئات الأميال عن ذاك البحر وباأّنه لي�س اأوفر 

حّظًا يف ال�ستحمام فيه. 

لذلك ل متلك الدعاية فعاًل اأو يكون مو�سوعها املنتوج   

فر�سة  من  املحروم  لل�ساري  توّفرها  التي  الفر�سة  اأو 

ال�ستمتاع بها. لي�ست الدعاية اأبدًا متجيدًا للمتعة بذاتها. 

اإّن مو�سوعها الدائم هو ال�ساري املُقبل، تقّدم له �سورة 

بف�سل  اأو  املُنَتج  بف�سل  مغرية  اأ�سحت  وقد  ذاته  عن 

الفر�سة التي حتاول اأن تبيعه اإّياها. فاإذا تلك ال�سورة جتعله 

بدورها يح�سد ذاته على ما ي�ستطيع اأن يكونه. ولكن ما 

الذي يجعل تلك الّذات حم�سودة؟ اإّنه ح�سد الآخرين. اإمّنا 

لي�س  بالأ�سياء.  ة ل 
ّ
الجتماعي بالعالقات  تتعّلق  الدعاية 

وعدها وعدًا باملتعة، اإمّنا هو وعد بال�سعادة: ال�سعادة مثلما 

التي ت�ست�سعر بها  يراها الآخرون من اخلارج. وال�سعادة 

لكونك حم�سودًا من الآخرين هي هي الغواية.

اأن تكون حم�سودًا من الآخرين �سكل م�ستوحٌد من   

ادك من 
ّ

اأ�سكال الطماأنينة، يعتمد حتديدًا على حرمان ُح�س

مراقبة حثيثة  يراقبونك  الآخرين  اإّن  م�ساركتك جتربتك. 

فيما اأنت بالكاد تكرتث بهم. فالكرتاث بالآخرين يعني 

املعنى  بهذا  واملح�سودون،  لك.  ح�سدهم  من  النتقا�س 

ني، 
ّ
�سخ�سي يكونون  ل  ما  فبقدر  ني: 

ّ
بالبريوقراطي اأ�سبه 

بقدر ما يتعاظم الوهم بجربوتهم )لديهم ولدى الآخرين(. 

فيما  املفرت�سة،  �سعادتهم  يف  كامن  الغواة  جربوت  اإّن 

ني كامن يف �سلطتهم املفرت�سة. وهذا 
ّ
جربوت البريقراطي

 اأمارات ال�رّشود وعدم الرتكيز اّلتي تعلو وجوه 
ّ

ما يف�رش

ما  اإىل  يتطّلعون  اإّنهم  الإغراء.  جنوم  َور  �سُ من  العديد 

يتعّدى نظرات احل�سد التي عليها يّتكئون. 

على  ذاتها  ال�سارية  املُ�ساِهدة  حت�سد  اأن  هنا  واملطلوب   

احلالة التي �سوف ت�سري عليها بعد اأن ت�سرتي ال�سلعة املعنّية. 

اإذ ُيفرت�س فيها اأن تتخّيل نف�سها وقد اأ�سحت بال�سلعة مثار 

بعبارٍة  لذاتها.  حّبها  لها  يرّبر  ح�سد  هو  الآخرين،  ح�سد 

اأخرى، ت�سلب الدعاية من ال�سارية حّبها لذاتها يف حالتها 

احلا�رشة وتعيده اإليها �رشيطة �رشائها ال�سلعة.

ة 
ّ
لغة الدعاية ولغة اللوحة الزيتي

ة 
ّ
الزيتي اللوحة  ولغة  الدعاية  لغة  بني  يجمع  ما  ثّمة  هل 

ني خالل اأربعة 
ّ
التي ظّلت طاغية على طرائق نظر الأوروبي

قرون، اإىل حني اكت�ساف اآلة الت�سوير الفوتوغرايّف؟ 

عليه.  اجلواب  ن�ستبني  لكي  طرحه  يكفي  �سوؤال  اإّنه   

جرى  اللغتني  بني  مبا�رشة  ا�ستمرارّية  ثّمة  اأّن  فاحلقيقة 

اأّنها  غري  اإّل.  لي�س  ة 
ّ
الثقافي الرفعة  لعتبارات  حجبها 

ت�ستدعي  كبرية  فوارق  وجود  دون  حتول  ل  ا�ستمرارّية 

التمحي�س والّتدقيق الدوؤوبني. 

تكرث الإ�سارات يف الإعالنات التجارّية اإىل الأعمال   

ة 
ّ
الدعائي ال�سورة  تكون  وقد  املا�سي.  اإىل  العائدة  ة 

ّ
الفّني

ة معروفة. وغالبًا 
ّ
د ن�سخة ملّفقة عن لوحة فّني

ّ
اأحيانًا جمر

اللوحات  اأو  املنحوتات  اإىل  ة 
ّ
الدعائي ال�سور  تلجاأ  ما 

التي  الر�سالة  على  وال�سلطان  الفتنة  لإ�سفاء  ة 
ّ
الزيتي

ة املوؤّطرة املعّلقة يف 
ّ
تبّثها. واأحيانًا تكون اللوحات الزيتي

واجهات املتاجر جزءًا من معرو�سات تلك املتاجر. 

 ت�ست�سهد به الدعاية يخدم غر�سني معًا. 
ّ
اإّن كّل عمل فّني  

فالفّن عالمة على البذخ، ينتمي اإىل احلياة املتنّعمة. هو جزء 

من املتاع الذي توّفره هذه احلياة الدنيا لالأغنياء واجلميالت. 

 يوحي اأي�سًا بال�سلطان الثقايّف. اإّنه 
ّ
غري اأّن العمل الفّني  

�رشب من الوجاهة، بل حّتى من احلكمة التي تت�سامى على 

اأّية م�سلحة ماّدّية و�سيعة. تنتمي اللوحة الزيتّية اإىل الرتاث 

الثقايّف وهي تذكري لنا مبعنى اأْن يكون املرء اأوروبّيًا مثّقفًا.

 امل�ست�سَهد به يف الإعالن مينحه 
ّ
وهكذا فالعمل الفّني

عالمة  فهو  متناق�سني.  قولني  يقول  لأّنه  ة 
ّ
جم فائدة 

اإّنه  اآٍن معًا.  على الرثوة وعلى الت�سامي الروحاين يف 

هي  اإمّنا  اإليها  يدعوك  اّلتي  ال�رّشاء  ة 
ّ
عملي باأّن  يوحي 

اأدركت  الدعاية  اأّن  واحلقيقة  معًا.  ة 
ّ
ثقافي وقيمة  ف 

َ
تر

خو 
ّ
موؤر اأدركه  ممّا  اأكرب  بعمق  ة 

ّ
الفّني اللوحات  قيمة 

الدعاية تتعلق بالعالقات االجتماعية ال باألشياء. ليس وعدها 
وعدًا بالمتعة، إنما هو وعد بالسعادة: السعادة التي تستشعر 

بها لكونك محسودًا من اآلخرين هي هي الغواية.
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يكاد  باأّنه  احلالني  كال  يف  فاإح�سا�سه  ال�سورة.  ُتظهره  الذي 

امتالكه  مبقدار  يذّكره  ال�سورة،  ت�سّوره  ما  اليد  مل�س  يلم�س 

 )ال�سلعة( اأو باإمكانّية ذلك ال�ستمالك. 
ّ
لل�ّسيء احلقيقي

تبقى  اللغوّية،  ال�ستمرارية  من  الرغم  على  ولكن   

وظيفة الإعالن خمتلفة اختالفًا �سديدًا عن وظيفة الت�سوير 

الزيتي. ذلك اأّن عالقة امل�ساهد ال�ساري بالعال خمتلفة كّلّيا 

عن عالقة امل�ساهد املالك. 

به  ينعم  الذي  ما  ت�ستعر�س  الزيتّية  اللوحة  كانت   

مالكها اأ�ساًل من ممتلكات وم�ستوًى معي�سي. فرت�ّسخ لديه 

ذاته  اإىل  نظرته  تعّزز  اأّنها  اأي  الرفيعة،  باملنزلة  الإح�سا�س 

وقائع  الوقائع،  من  تنطلق  الزيتّية  اللوحة  اأّن  اأي  هو.  كما 

حياة مالكها، فتجّمل له الإطار الذي يعي�س فيه. 

غر�س الدعاية، يف املقابل، يجعل امل�ساهد دائم التذّمر   

واإمّنا  املجتمع،  حياة  منط  من  لي�س  الراهن،  حياته  منط  من 

 باأّن 
ّ
من منط حياته مبفرده يف ذاك املجتمع، لتوحي له من َثم

من  عليه  تعر�سه  ما  ا�سرتى  ما  اإذا  تتح�ّسن  �سوف  اأحواله 

�سلع وخدمات. تروم الدعاية اإقناع امل�ساهد امل�ستهلك باأّنها 

تقّدم له بدياًل اأف�سل من و�سعه احلايل. 

ثرواتهم  يجنون  للذين  موّجهة  الزيتّية  اللوحة  كانت   

من خالل ال�سوق. اأّما الدعاية فموّجهة للذين منهم يتكّون 

ال�سوق. اإّنها تخاطب امل�ساهد ال�ساري الذي هو يف الوقت 

الأرباح  تتحّقق  الذي  الكائن  اأي  املنتج،  امل�ستهلك  ذاته 

ة 
ّ
ة ب�سفته عاماًل )منتجًا( ومر

ّ
تني: مر

ّ
امل�ساعفة بوا�سطته مر

اأّن  هنا  باملالحظة  )م�ستهلكًا(. وجدير  �ساريًا  ب�سفته  ثانية 

التي  الأحياء  هي  الإعالنات  من  اخلالية  الوحيدة  الأمكنة 

ي�سكنها كبار الأغنياء، فاأموال هوؤلء لهم لالكتناز ل غري. 

وتغذيه.  منه  تتغذى  النا�س  قلق  على  الدعاية  تعي�س   

على  التغّلب  يعني  وحت�سيله  الأ�سمى،  الهدف  هو  فاملال 

هو  عليه  الدعاية  تعي�س  الذي  فالقلق  وا�ستطرادًا،  القلق. 

من اأّنك اإذا كنت ل متلك �سيئًا فاأنت ل ت�ساوي �سيئًا. 

ا�شتخدام اجلن�س

اإمّنا املال هو احلياة. لي�س مبعنى اأّن من ل ميلك املال م�سريه 

معّينة  طبقة  مينح  املال  راأ�س  اأّن  مبعنى  ول  جوعًا.  املوت 

ال�سلطاَن على حياة جميع اأفراد طبقة اأخرى. ولكن مبعنى 

فالقدرة  ومفتاحه.  اإن�سايّن  ن�ساط  كّل  رمز  هي  احلياة  اأّن 

على اإنفاق املال توازي امتالك القدرة على العي�س. وتقول 

خرافات الإعالنات اإّن الذين ل ميلكون القدرة على اإنفاق 

املال هم كائنات بال وجوه. واأّما الذين يتمّتعون بتلك القدرة 

فهم القوم املحبوبون.
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يحّل  وبهذا  ة. 
ّ
الدميقراطي بديل عن  اإىل  ال�ستهالك  حتّول 

اختيار ما الذي ياأكله املرء )وما الذي يرتديه اأو اأّي �سيارة 

ة امل�سريّية. اإّن الدعاية 
ّ
�سريكب( حمّل اخليارات ال�سيا�سي

 يف املجتمع 
ّ
ت�ساعد على الت�سرّت على ما هو غري دميقراطي

يف  الأمور  جمريات  اأي�سًا  حتجب  وهي  عنه.  والتعوي�س 

�سائر اأنحاء العال. 

لة اأقرب اإىل  وهكذا ميكن القول اإّن الدعاية يف املح�سّ  

 كّل �سيء وفقًا لأحكامها. 
ّ

ة متكاملة تف�رش
ّ
منظومة فل�سفي

اإّنها روؤية �ساملة للعال. 

هكذا ي�سري الكون باأ�رشه ميدان حتقيق وعد الدعاية   

باحلياة ال�سعيدة. »العال يبت�سم لنا. اإّنه مينحنا نف�سه«. وملّا 

لة ترى كّل الأمكنة على اأّنها م�ساع لنا، مت�سي 
ّ
كانت املخي

كّل الأمكنة مت�سابهة. 

اأن تكون ح�سارّيًا وفق منطق الدعاية يعني اأن تعي�س   

على  حتى  قادرة  الدعاية  اإّن  الّنزاعات.  يتجاوز  فيما 

م�سطلحاتها.  وفق  عنها  واحلديث  ذاتها  الّثورة  ت�سخري 

ة 
ّ
غري اأّن الّتعار�س بني تف�سري الدعاية لعال واحلالة الفعلي

لذاك العال تعار�ٌس فاقع. وهو غالبًا ما يتجّلى يف املجاّلت 

اأدناه  انظر  الإخبارّية.  الق�س�س  يف  �سة  املتخ�سّ امللّونة 

حمتويات �سفحة من اإحدى تلك املجاّلت.

لهي �سدمة  الت�ساّدات  تلك  املتوّلدة من  ال�سدمة  اإّن   

واإمّنا  الباديني  العاملني  تعاي�س  ب�سبب  فقط  لي�س  كبرية. 

ة ترينا الواحد منهما فوق الآخر. 
ّ
اأي�سًا ب�سبب حقارة ثقافي

الباك�ستان  يف  املاأخوذة  فال�سور  اأمر  من  يكن  ومهما 

حترير  و�رشورات  الدعاية،  لأغرا�س  املاأخوذة  وال�سور 

وتعّذر  معًا،  كليهما  وطبع  الإعالنات  واإخراج  املجّلة 

التن�سيق بني �سفحات املعلنني وال�سفحات الإخبارّية، كّل 

هذه هي نتاج الثقافة ذاتها. 

ة الناجمة عن هذا التعار�س 
ّ
لي�ست ال�سدمة الأخالقي  

املعلنني  َتخَف عن  ا�ستظهار فهي ل  اإىل  التي حتتاج  هي 

)جمّلة  ويكلي«  »اأدفرتايزرز  �سحيفة  كتبت  اأنف�سهم. 

مار�س   / اآذار   ٣ بتاريخ  عددها  ة(، يف 
ّ
الأ�سبوعي املعلنني 

اخلطر  اأدركت  اأن  بعد  الإعالن،  وكالت  اأّن   ،١٩٧٢

يف  املوؤ�سفة  املقاربات  تلك  مثل  عن  الناجم  التجاري 

رت ا�ستخدام عدد اأقّل من ال�سور 
ّ
املجالت الإخبارّية، قر

الفاقعة والإكثار من ال�سور الرزينة على اأن يكون معظمها 

 اأن ن�ستبقي من 
ّ
بالأبي�س والأ�سود بدًل من الألوان. املهم

هذا ما تف�سحه تلك املقارنات عن طبيعة الإعالن. 

ز الذي 
ّ
اإّنها حتتّل احلي ة. 

ّ
الدعاية يف الأ�سا�س لحدثي  

الأحداث  كّل  لأّن  وذلك  اآخر.  حدث  اأي  فيه  يحدث  ل 

للغرباء  اإّل  حتدث  ل  ة 
ّ
ا�ستثنائي اأحداث  اإليها  بالن�سبة 

فاجعة  الأحداث  كانت  بنغالد�س،  �سور  يف  الأجانب. 

اإلينا،  اأقرب  مواقع  الأحداث يف  تلك  وقعت  ولو  وبعيدة. 

 
ّ
ثم حّدة.  اأقّل  التعار�س  كان  ملا  برمنغهام  اأو  ديري  مثل 

اإّن  الأحداث.  بفاجعة  حكمًا  مرهونًا  لي�س  التعار�س  اإّن 

ذاك  لوجود  هًا 
ّ
تنب حوا�ّسنا  تزيد  الأحداث  تلك  ماأ�ساوّية 

الأمر  تعّلق  اإْن  وطاأًة  اأخّف  يكون  لن  الذي  التعار�س 

الأحداث  تلك  ت�سوير  جرى  لو  حّتى  مبهجة،  باأحداث 

بطريقة مبا�رشة وغري منّمطة. 

اإّن الدعاية، التي تخاطب م�ستقباًل موؤّجاًل با�ستمرار،   

ر. 
ّ
تلغي احلا�رش فتحذف بالتايل كّل �سريورة وكّل تطو

اإمّنا  يحدث  ما  فكّل  ظّلها،  يف  م�ستحيلة  التجربة  اإّن 

يحدث خارجها.

لول  فورًا  �ستنف�سح  كانت  الدعاية  ة 
ّ
حدثي ل  اإّن   

كّل  بذاتها.  حدثًا  ة 
ّ
امللمو�سي من  جتعل  للغة  ا�ستخدامها 

ما تعر�سه الدعاية ينتظر من ي�ستملكه. هكذا احتّل فعل 

ال�ستمالك حمّل �سائر الأفعال الأخرى، وا�ستولت حا�ّسة 

التمّلك على �سائر احلوا�س. 

بالتايل  فهي  هائل،  بنفوذ  تتمّتع  الدعاية  كانت  ملّا   

ة، لكّن مراجعها وا�سعة بقدر 
ّ
ة عظيمة الأهّمي

ّ
ظاهرة �سيا�سي

ال�ستمالك  بّقوة  اإّل  تعرتف  ل  لأّنها  عر�سها حمدود،  ما 

اإّنها تراكم  الب�رش وحاجاتهم.  فتخ�سع لها �سائر مَلكات 

غام�سًا  مكّثفًا  وعدًا  فتم�سي  طها 
ّ

وتب�س وتنّمطها  الآمال 

ة �رشاء. هكذا ينعدم 
ّ
�سحرّيًا تعر�سه تكرارًا مع كّل عملي

ة. 
ّ
اأّي اأمل اأو اإجناز اأو متعة اأخرى يف ظّل ثقافة الراأ�سمالي

ة ول حياة 
ّ
اإّن الدعاية هي حياة تلك الثقافة الراأ�سمالي  

ة حلمها 
ّ
ة بدونها، غري اأّن الدعاية هي للراأ�سمالي

ّ
للراأ�سمالي

يف اآٍن معًا.

ة باقية على قيد احلياة من خالل اإرغامها 
ّ
اإّن الراأ�سمالي  

ة التي ت�ستغّلها على تعريف م�سطلحاتها 
ّ
الأكرثّية ال�سعبي

يق نطاق ممكن. يف ال�سابق، كان بقاوؤها على قيد  اأ�سْ يف 

اأّما  ة. 
ّ
ال�سعبي لالأكرثّية  ال�سديد  باحلرمان  مرهونًا  احلياة 

مقيا�س  بفر�س  املتقّدمة،  البلدان  يف  يتحّقق  فاإّنه  اليوم، 

مزّور ملا هو جّذاب وملا لي�س هو بجّذاب.

إن الدعاية هي حياة تلك الثقافة الرأسمالية وال حياة للرأسمالية 
بدونها، غير أن الدعاية هي للرأسمالية حلمها في آٍن معــــــــــــــًا.

ت�سويق  اأجل  من  للجن�س  الدعاية  ا�ستخدام  يزداد   

�سلعها واخلدمات. اإّل اأّن هذه اجلن�سّية لي�ست جمانّية بذاتها. 

اأن  ت�ستطيع  حيث  احلياة،  نعيم  يتعّداها:  ملا  رمز  هي  بل 

ت�سرتي كّل ما ي�ستهيه قلبك. واأن تتمّتع بالقدرة ال�رشائّية، 

يعادل متّتعك باجلاذبّية اجلن�سّية. اأحيانًا، تكون هذه الر�سالة 

ال�سافرة للدعاية، ولكّنها �سمنّية غالبًا: اإذا كنت قادرًا على 

�رشاء هذه ال�سلعة، تكون حمبوبًا. واإذا ل تكن بقادر على 

ذلك، تتدّنى الرغبة فيك. 

تعريفًا.  ناق�س  اأّنه  على  احلا�رش  اإىل  الدعاية  ترى   

�سجّل  اأّنها  على  ة 
ّ
الزيتي اللوحة  اإىل  يرى  كان  حني  يف 

خالد، اإذ اإّن واحدة من املتع التي توّفرها ملالكها هي اأّنها 

�سوف تنقل �سورة عن حا�رشه اإىل اأحفاده يف امل�ستقبل. 

احلا�رش.  ب�سيغة  ة 
ّ
الزيتي اللوحة  ُتر�سم  اأن  ًا 

ّ
طبيعي فكان 

اأم خياًل.  اأمامه، واقعًا كان  الر�سام ي�سّور ما هو  اإذ كان 

ة، املوؤّقتة بال�رشورة، تعتمد 
ّ
يف املقابل، فال�سورة الدعائي

ت�سبح  �سوف  ال�سلعة،  هذه  بوا�سطة  امل�ستقبل:  �سيغة 

مرغوبًا. ويف مثل هذه الأجواء، �سوف ت�سري كّل عالقاتك 

�سعيدة ُم�رشقة. 

اإىل  العاملة  الطبقة  اأ�سا�سًا نحو  املوّجهة  الدعاية  متيل   

 من خالل وظيفة املَنتج املخ�سو�س 
ّ
الوعد بتحّوٍل �سخ�سي

املوّجهة  الدعاية  فيما  �سندريال(.  )حكاية  ت�سّوقه  الذي 

العالقات  بتحويل يف جممل  تعُد  الو�سطى  الّطبقات  اإىل 

من  جمموعة  اإّل  توّفره  ل  عاّم  مناخ  عرب  الجتماعيّة 

املنتجات )حكاية الق�رش امل�سحور(. 

م�ستقبل  اأّنه  على  امل�ستقبل،  ب�سيغة  الدعاية  تتحّدث   

حتافظ  اأن  هذه،  واحلالة  ميكنها،  فكيف  با�ستمرار  موؤّجل 

من  الأدنى  باحلّد  حمتفظة  تبقى  كيف  اأو  �سدقيّتها؟  على 

ال�سدقيّة لال�ستمرار يف ممار�سة نفوذها؟ 

من  ال�رشورّي  الأدنى  احلّد  هذا  على  الدعاية  حتافظ   

حتقيقها  على  بناًء  يكون  ل  �سدقها  معيار  لأّن  ال�سدقيّة 

اإىل  بالقيا�س  ا�ستيهاماتها  بناًء على جدوى  بل  لوعودها، 

ا�ستيهامات املُ�ساهد امل�ستهلك. اإّنها ل تنطبق على الواقع 

بقدر ما تنطبق على اأحالم اليقظة. 

بنا  الو�سوح، يجدر  الفكرة متام  لنا هذه  ولكي تّت�سح   

م�ستحَدث،  ابتكار  الغواية  اإّن  الغواية.  فكرة  اإىل  نعود  اأن 

كانت  حيث   ،
ّ
الزيتي للت�سوير  الذهبي  الع�رش  يعرفه  ل 

قَيم الأناقة وال�سمّو وال�سلطان خمتلفة كّل الختالف عن 

الغواية، واإن تكن تبدو م�سابهة لها يف ال�سكل. 

لي�ست غاوية  �سيدونز، كما ر�سمها غينزبوره،  ال�سّيدة   

لأّن الر�ّسام ل يظهرها م�ستهاة وبالتايل �سعيدة. قد تقول 

هذه  اأّن  اإّل  وحمظوظة.  وموهوبة  وجميلة  ثرّية  اإّنها  عنها 

خ�سال كامنة فيها ا�ستظهرها الت�سوير. ل تتحّدد هوّيتها 

اأّنها لي�ست  اأي  اأن يكونوا مثلها.  كّلّيًا برغبة الآخرين يف 

النتاج ال�رشف حل�سد الآخرين، كما هو احلال بالّن�سبة اإىل 

الطريقة التي ي�سّور فيها اآندي وارهول مارلني مونرو مثاًل. 

ي  ال�سخ�سّ احل�سد  حتّول  اإذا  اإّل  لالإغراء  وجود  ل   

 
ّ
 اإىل �سعور م�سرتك ومعّمم. واملجتمع ال�سناعي

ّ
الجتماعي

 توّقف يف منت�سف الطريق 
ّ
الذي اندفع نحو الدميقراطيّة ثم

هو املجتمع الأمثل لتوليد م�ساعر من هذا النوع. فيه جرى 

تكري�س ال�سعي نحو ال�سعادة الفردّية على اأّنه حّق كَويّن. 

الفرد  على  تفر�س  ال�سائدة  الجتماعيّة  الظروف  اأّن  غري 

ال�سعور الدائم باأّنه م�سلوب القدرات، يعي�س تناق�سًا حاّدًا 

بني ما هو عليه وبني ما يرغب يف اأن يكونه. فاإّما اأن يعي 

الن�سال  يف  بالتايل  فينخرط  كاماًل،  وعيًا  التناق�س  ذلك 

جملة  يف  تفرت�س،  �ساملة  دميقراطيّة  اأجل  من   
ّ
ال�سيا�سي

يعي�س  اأن  واإّما  الراأ�سمايّل،  بالنظام  الإطاحة  تفرت�سه،  ما 

مع  اندمج  اإذا  الذي  احل�سد  بذلك  حمكومًا  كّلها  حياته 

ال�سعور بالعجز، ينحّل اإىل عال من اأحالم اليقظة املتعاقبة. 

هكذا ن�ستطيع اأن نفهم �سبب �سدقيّة الدعاية. فالفجوة   

به،  يعد  الذي  امل�ستقبل  وبني  فعاًل  الإعالن  يقّدمه  ما  بني 

تقابل الفجوة بني واقع امل�ساهد ال�ساري وبني ما يرغب يف 

اأن يكونه. هكذا تندمج الفجوتان يف فجوة واحدة وبدًل 

ملوؤها  يجري  املعي�سة،  املمار�سة  بوا�سطة  جت�سريها  من 

باأحالم اليقظة املن�سبّة على الغواية. 

غالبًا ما يتعّزز ذلك امل�سار ب�سبب ظروف العمل ذاتها.   

فاحلا�رش الالمتناهي من �ساعات العمل عدمية املعنى يوازيه 

ركود  يحّل حمّل  املتخيّل  الن�ساط   حيث 
ّ
م�ستقبل حلمي

بوا�سطة  العاملة(  )اأو  امل�ستكني  العامل  فيتحّول  احلا�رش. 

الذات  فاإذا  ون�سط.  فاعل  م�ستهلك  اإىل  يقظته  اأحالم 

املنِتجة حت�سد الذات امل�ستهِلكة. 

وبع�سها  فورّي  فبع�سها  تتماثل.  ل  الأحالم  اإّن   

 بالن�سبة اإىل 
ّ
ي�ستغرق الوقت املديد. واحللم دومًا �سخ�سي

احلال. الدعاية ل ت�سنع الأحالم. كّل ما تفعله اأّنها تقرتح 

على واحدنا اأّنه لي�س م�سار ح�سد اأو ا�ستهاء، مع اأّن ذلك 

يف متناوله.

ة
ّ
الدعاية والدميقراطي

ينتق�س  ل  اأي�سًا،  هي  هاّمة  اأخرى  وظيفة  وللدعاية 

اأو  والإعالن  الدعاية  حقل  يف  العاملني  اأّن  تها 
ّ
اأهّمي من 

الدعاية  اإّن  لها.  يخّططوا  ل  اإىل خدماته  يلجاأون  الذين 



بدايات  العدد 16 | 872017 بدايات  العدد 16 | 862017

الطبيعة  لوحات  يف  خا�ّس  بنوع  ذلك  ويتبّدى  اأج�سامًا. 

ال�سامتة التي ر�سمها.

كلنَّ  اأم�سَك  الأج�ساد.  ت�سبه  �سّورها  التي  التّفاحات   

اأكواب  اإليه.  بالن�سبة  فريدة  تفاحة  كّل  وكانت  بيده  تفاحة 

مليٌء  فراُغها  مُتالأ.  اأن  تنتظر  فارغة  �سّورها  التي  اخلزف 

د  ق�سْ جتميعها،  اأراد  ا�سياء  و�سع  حيث  الطاولة  بالنتظار. 

فيها  يدور  )اآغورا(  اأثينّية  عاّمة  �ساحة  اإىل  تتحّول  ر�سمها، 

لغة  هي  امل�ستخدمة  اللغة  حيث  امللمو�سّية،  حول  النقا�س 

.
ّ
النطق املكاين. وهي ما ي�سعب اكتناهها اإّننا يف ح�رشة نبي

دفع  �سيزان،  اأعمال  من  والأخرية  الثالثة  املرحلة  يف   

بفكرة اجل�سمانّية اإىل اأبعاٍد غري م�سبوقة، فاكت�سف التكامل 

واجليولوجّية  الطبيعّية  واحلتمّية  اجل�سد  �رِشاحة  توازن  بني 

. فتى )قد يكون ابنه( ممّدد على الع�سب بجوار 
ّ
مل�سهد طبيعي

قارب يف �سواحي باري�س، مي�ّسه الهواء املحيط به بالطريقة 

نف�سها التي مي�ّس نوُر ال�سم�س والهواُء جبَل »�سانت ِڤكتوار« 

يف مقاطعة »پروڤان�س« يف يوم معنّي. تقويرات ال�سخور يف 

غابة فونتينبلو لها حميمّية الآباط. »ال�سابحات« الأخريات 

تت�سّكلن يف �سل�سلة اأ�سبه ب�سل�سلة جبال. واملقالع املهجورة 

يف بيبيمو�س كاأّنها �سورة �سخ�سّية.

بالطريقة  ملقارنتها  عديدة  اأماكن  مل�ساهدة  ذهبُت   

وكوربيه،  اجلورا  منطقة  املعّلمني:  كبار  بع�س  ر�سمها  التي 

ل  دي  وپيريو  الأومربي  منطقة  غوغ،  وڤان  هولندا  جنوب 

فران�سي�سكا، روما وپو�سان. لكّن زيارة املناظر التي ر�سمها 

�سيزان يف منطقة اأيك�س اآن پروڤان�س، واإعادة زيارتها، جتربة 

فريدة من نوعها.

كذلك  كثريًا،  تغرّيت  قد  ير�سم  كان  حيث  البيوت   

من  قريب   
ّ
الآن يف حي موجود  مر�سمه  بها.  املحيط  املناخ 

واملم�سى  الكبرية  بحديقته  بوُفان«  و»جا�س  �سوبرماركت. 

اإىل جزيرة يف بحر من  الك�ستناء، حتّول  باأ�سجار  املر�سوف 

تفرت�سها  م�سكونة  غري  »بيلڤو«  مزرعة  الطرقات.  حمّولت 

يف  الطالب  يخّيم  نوار«  »�ساتو  ويف  الرّبّية.  املزروعات 

نهايات الأ�سابيع.

جبل  منه:  الأكرب  الق�سم  يف   
ّ
الطبيعي امل�سهد  يتغرّي  ل   

نحو  املائل  الأحمر  اللون  ذات  ال�سخور  ڤكتوار«،  »�سانت 

فرة، اأ�سجار ال�سنوبر املمّيزة للمنطقة موجودة هنا مثلما  ال�سُ

كّنا  ممّا  اأ�سغر  �سيء  كّل  يبدو  البدء،  يف  اللوحات.  يف  هي 

ر�سمها  التي  املوا�سيع  من  مو�سوع  من  نقرتب  عبثًا  نظّن. 

�سيزان، ف�سوف تبدو لك دائمًا ابعد ممّا هي يف اللوحة. ولكن 

بعد برهة، عندما نعتاد على الأمر، عندما ل نعود نرّكز على 

مظهر اجلبل والأ�سجار و�سقف القرميد اأو الدرب يف الغابة، 

يف حلظة معّينة، نالحظ اأّن ما ر�سمه �سيزان، وما نعرفه اأ�ساًل 

كّل  يف  تتجّلى  التي  املكان  عبقرّية  هو  لوحاته،  خالل  من 

م�سكونة  هنا  الطبيعّية  امل�ساهد  اإّن  املناظر.  تلك  من  منظر 

بجوهرها ذاته.

ال�سهل  مثل  مثله  بدئّيًا،  ڤكتوار«  »�سانت  جبل  يبدو   

عند �سفحه. وحيثما تنظر، ي�ساورك �سعور باأّنك وجهًا لوْجه 

ال�سهري  ال�سمت  اكت�ساف  فتعيد  ي�سادفك.  ما  اأمام جوهر 

للوحات �سيزان يف احلقبة التي هي حقبة ما ت�ساهدها فيها. 

يتك�ّسف  للجبل   
ّ
اجليولوجي الأ�سل  اإّن  القول  اأريد  ل�ست 

لك، واإمّنا اأنت ت�ساهد اأ�سل روؤية امل�سهد الذي هو اأمامك. ما 

 
ّ
هو �رّش �سيزان؟ اإّنه اقتناعه باأّن ما ن�ساهد على اأّنه هو املرئي

لي�س اأمرًا حمّددًا �سلفًا، واإمّنا هو بناء نت�سارك نحن والطبيعة 

يف تركيبه.

 يتفّكر يّف، واأنا هو وعيه«. 
ّ
كان يقول »امل�سهد الطبيعي  

»اللون هو حيث دماغنا والكون يلتقيان« بهذه الطريقة فتح 

لنا العلبة ال�سوداء واأفرغ ما فيها. 

لبة سزيان السوداء عهُ

القرن  يف  عا�س   
ّ
الزيتي بالت�سوير  �سغوف   

ّ
اأوروبي كّل 

الع�رشين ت�ساءل ب�سدد اأعمال بول �سيزان )١٨٣٩ - ١٩٠٦( 

عن �رّشها، عن اإخفاقها اأو عن انت�سارها. تويف الفنان بعد 

�ست �سنوات من بداية القرن وله من العمر ٦٧ �سنة. كان 

نبّيًا، مع اأّنه مثله مثل العديد من الأنبياء ل يكن يرغب يف 

اأن يكون نبّيًا بادئ الأمر.

 ،)٢٠١١( فرباير   / �سباط   ٢٦ واإىل  الآونة،  هذه  يف   

لـ٧٥  رائعًا  بباري�س معر�سًا  اللوك�سمبورغ  ي�ستقبل ق�رش 

من لوحاته تنتمي اإىل كاّفة مراحل حياته، يرافقه كاتالوغ 

جديدة،  ة 
ّ
مر الفّنان،  اإىل  النظر  فر�سة  مينحنا   

ّ
وغني بديع 

بكامل اأ�سالته.

بعد �سنوات من امل�سرية اإىل جانبه، يبدو معر�س �سيزان   

ن�سيت النطباعّية والتكعيبّية  مبثابة عملّية ك�سف.  ة 
ّ
املر هذه 

وتاريخ الفّن يف القرن الع�رشين، واحلداثوّية وبعد احلداثوّية، 

ذلك  وراأيت  املرئي.  مع  الغرامّية  تاريخ عالقته  اأَر غري  ول 

التاريخ مبا هو ر�سم بيايّن كالذي نلقاه يف دليل ا�ستخدام اآلة 

اأو اأداة جديدة.

لنبداأ بالأ�سود الذي نلقاه يف العديد من اأعماله الأوىل،   

عندما كان يف الع�رشينيات من العمر. هذا الأ�سود ل ي�سبه 

. يا حل�سوره، يا 
ّ
اأّي لون اأ�سود اآخر يف فّن الت�سوير الزيتي

ملاّدته! طغيانه اأ�سبه بالعتمة يف اآخر اأعمال رانرباندت. لكّن 

هذا ال�سواد اأكرث قابلّية لّلم�س. اإّنه �سواد ُعلبة ُتخفي داخلها 

كّل ما هو موجود يف العال اجلوهرّي!

الألوان من  ُيخرج  �سيزان  بداأ  الأعوام،  دّزينة من  بعد   

هي  دات، 
ّ
جمر فهذه  اأّولّية،  األوانًا  تكن  ل  ال�سوداء،  العلبة 

األوان اأ�سا�سّية معّقدة، �سعى اإىل اأن يجد لها مكانًا يف مرمى 

او  البيت  ل�سقف  الأحمر  اللون  املدى:  عرب  الثاقب  نظره 

للّتفاحة، لون الب�رشة للج�سد، اللون الأزرق للمكان حيث 

كاأّنها  الألوان  هذه  تبدو  الغيوم.  بني  ال�سماء  فيه  تنق�سع 

ترتكها  اآثار  من  م�سنوعة  اأّنها  غري  الأن�سجة  من  عّينات 

الري�سة اأو ال�سكنّي على اللوحة بدًل من اأن تكون م�سنوعة 

من خيوط اأو قطن.

خالل ال�سنوات الع�رشين الأخرية من عمره، بداأ �سيزان   

تتوافق  حيث  ل  القما�سة،  على  الألوان  من  عّينات  ي�سع 

ت�ستطيع  حيث  واإمّنا  لل�سيء،   
ّ
املحّلي اللون  مع  الألوان  تلك 

اأن تدّلنا، بطاقتها الذاتّية، اإىل طريق يناأى اأو يدنو يف املدى 

املنظور. يف الوقت ذاته، اأخذ �سيزان يرتك املزيد واملزيد من 

تلك  اأّن  غري  باللون،  مي�ّسها  ل  اللوحة  على  البي�ساء  البقع 

البقع ل تكن بكماء: اإّنها متّثل الفراغ، الفتحة الفاغرة، التي 

 مع كّل املدى الذي يحيط به.
ّ
منها يخرج الأ�سا�سي

الأعمال املتاأّخرة ل�سيزان نبوئّية لأّنها تتعّلق بعملّيات   

اأنا  التعبري.  جاز  اإذا  الكون،  خلق  اأو  العال  خلق  اخللق، 

نقطة  اأّن  اأرى  التي  ال�سوداء«  »العلبة  ت�سمية  اأحاول  الآن 

على  اللعب  هنا  ي�ستهّل  لكن  اأ�سود«!  »ثقٌب  انطالقتها 

ومثابرة،  بعناد  �سيزان  ي�سنعه  ما  اأّن  حني  يف  الكلمات، 

ع�سري، على العك�س من ذلك.

اأعتقد اأّن احلالة النف�سانّية ل�سيزان، خالل م�سريته الفّنّية،   

لغز  كان  البداية،  منذ  بالأخروّيات.  تتعّلق  بطريقة  تغرّيت 

اجلوهري ي�سيطر عليه. ملاذا الأ�سياء �سلدة؟ ملاذا كّل �سيء 

م�سنوع من »اأ�سياء«، حّتى نحن الب�رش؟ يف لوحاته الأوىل، 

كان مييل اإىل اختزال الأ�سا�سي باجل�سدي، باجل�سم الب�رشي 

الب�رشي،  اإزاء اجل�سم  فيه. ويف  نعي�س  اأن  الذي حكم علينا 

كانت له نظرة ثاقبة اإىل غرائز الرغبة العمياء واإىل ال�ستعداد 

للعنف املّجاين. من هنا اختياره يف منا�سبات عديدة ملوا�سيع 

مثل »القتل« و»التجربة«. لعّل ذلك كان اأف�سل من »العلبة 

ال�سوداء« التي احتفظ بها مغلقة.

لكّنه اأخذ تدريجّيًا يو�ّسع فكرة اجل�سمانّية اأو الإح�سا�س   

لها  اأّن  عادة  نفّكر  ل  اأ�سياء  على  معه  فانداحا  اجل�سماين 

 

بول �سيزان، قمة �سان 

فيكتوار، ١٨٩٥

بول �سيزان، �سفيحة 

حليب وتفاح،

١٨٧٩-١٨٨٠
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 ٤ 

الل اإىل حمّطة قطار جويّف لأ�ستقّل اخلط 
ّ

»اأنا نازل ال�س

الّطق�س عندك؟  اأنت؟ حّقًا! كيف  اأين  هنا.  »ب«. زحمة 

دخلُت القطار اأّت�سل بك لحقًا...«

بني ماليني حمادثات الهواتف النّقالة اّلتي حتدث كّل   

�ساعة يف مدن العال و�سواحيها، يبداأ معظمها، اأكانت 

ة، بتعيني مكان املتكّلم. يحتاج الب�رش 
ّ
ة اأم مهني

ّ
�سخ�سي

نوا اأين هم. كاأّن ال�ّسكوك تعرتيهم يف 
ّ
فورًا اإىل اأن يعي

اأن يكونوا يف مكان اآخر. ولأّنهم حماطون بكرثة كثرية 

ة 
ّ
املكاني اأدّلتهم  اخرتاع  اإىل  يحتاجون  دات، 

ّ
املجر من 

واأن ي�ساركوا الآخرين فيها.

ئًا: »اإّن 
ّ
منذ اأكرث من ثالثني �سنة، كتب غي ديبور متنب  

املنَتَجة لال�ستهالك اجلماهريّي، واملوّجهة  لع 
ّ

ال�س تراكم 

احلواجز  كّل  بته�سيم  يكتف  ل  دة، 
ّ
املجر ال�سوق  اإىل 

كانت  اّلتي  القيود  كّل  وتك�سري  ة، 
ّ
والقانوني ة 

ّ
الإقليمي

ة 
ّ
ة ت�سعها للمحافظة على نوعي

ّ
طوائف املِهن القرو�سطي

تها«.
ّ
ة الأمكنة ونوعي

ّ
الإنتاج احلريّف، دّمر اأي�سًا ا�ستقاللي

هو  ة 
ّ
احلالي ة 

ّ
الكوني للفو�سى  املفتاح  امل�سطلح  اإّن   

امل�سانع  نقل  اإىل  فقط  ي�سري  الّتمو�سع. وهذا ل  اإعادة 

اإىل حيث اليد العاملة اأرخ�س والّت�رشيعات يف حّدها 

�سور«  »الأوف  حلم  على  اأي�سًا  ينطوي  اإّنه  الأدنى. 

لطات القائمة: حلم ن�سف موقع كّل الأمكنة 
ّ

ل لل�س
ّ
املخب

باأ�رشه  العال  بها، بحيث ي�سري  الّثقة  ا�سخة وتدمري 
ّ
الر

يولة. 
ّ

�سوقًا وحيدة كثرية ال�س

ياع،  امل�ستهلك هو يف الأ�سا�س �سخ�س ي�سعر بال�سّ  

اإّل حني  ياع  بال�سّ ال�سعور  ُفِر�س عليه  باأّنه �سخ�س  اأو 

التجارّية  العالمات  اأ�سماُء  �سارت  ال�ستهالك.  ميار�س 

والو�سوم اأ�سماًء لأمكنة يف »الالمكان«.

ة«، 
ّ
ّية« و»الّدميوقراطي

ّ
ة عالمات اأخرى تعلن »احلر

ّ
ثم  

ة 
ّ
تاريخي فرتات  من  املنهوبة  امل�سطلحات  من  وهي 

�سابقة، ت�ستخدم اأي�سًا لأغرا�س الّت�سليل. يف املا�سي، 

يلجاأون  الغزاة  �سّد  وطنهم  عن  يدافعون  الذين  كان 

بحيث  ق 
ُ
الّطر عالمات  تغيري  هو  �سائع  تكتيك  اإىل 

الجّتاه  يف  ت�سري  »زاراغو�سا«  مدينة  عالمة  ت�سري 

املعاك�س اإىل مدينة »بوزغو�س«. اأّما الآن فاإّنهم الغزاة، 

ل املقاومون، الذين يبّدلون العالمات لت�سييع ال�سّكان 

ني، واإرباكهم ب�سدد َمن يحكم َمن، وت�سوي�سهم 
ّ
املحّلي

واأين  احلزن  وحجم  عادة 
ّ

ال�س طبيعة  عن  وت�ستيتهم 

هو  الأ�ساليل  هذه  كّل  وهدف  الأبدّية.  على  العثور 

ال�سبيل  هو  م�ستهِلكني  اإىل  لهم 
ّ
حتو باأّن  الّنا�س  اأقناع 

.
ّ
اىل اخلال�س الّنهائي

عرش راسئل عن المكان

 ١ 

ة 
ّ
مر يكن  ل  ًا؟ 

ّ
مارك�سي تزال  ل  هل  اأحدهم:  يت�ساءل 

بح مبثل الّت�ساع 
ّ
الجتياح الذي اأحدثه ال�سعي وراء الر

الذي هو عليه الآن. كّل الّنا�س تقريبًا يعرفون ذلك. كيف 

الجتياح  بهذا  اأ 
ّ
تنب الذي  مارك�س  اإىل  ننتبه  اأّل  ميكن 

قد  كثريين،  اأنا�سًا  اأنا�سًا،  اأّن  اجلواب  يكون  قد  وحّلله؟ 

. بدون خرائط، ل يدرون 
ّ
خ�رشوا كّل توازنهم ال�سيا�سي

اإىل اأّي وجهة يّتجهون.

 ٢ 

اليوم يتبع الّنا�س اإ�سارات ت�سري اإىل مكان لي�س هو بيتهم 

واإ�سارات  ري 
َ
�س اإ�سارات  هي  اختاروها.  وجهة  هو  واإمّنا 

مغادرة يف املطارات واإ�سارات نهاية خّط �سري احلافالت. 

البع�س يعتزم رحالته على �سبيل املتعة، والبع�س الآخر 

�سبيل  على  يعتزمونها  وكثريون  الأعمال،  اأجل  من 

لي�سوا  اأّنهم  يدركون  الو�سول  عند  الياأ�س.  اأو  ياع  ال�سّ

يف املكان الذي ت�سري اإليه الإ�سارات التي اّتبعوها. كّل 

�سيء �سحيح حيث يجدون اأنف�سهم الآن خّط العر�س 

ة لكّنه ل 
ّ
وخّط الّطول والّتوقيت املحّلي والعملة املحّلي

زة للمق�سد اّلذي اختاروه.
ّ
ميلك اجلاللة املمي

اإليه.  املجيء  اختاروا  الذي  املكان  يجانبون  اإّنهم   

لعّلها  للقيا�س.  قابلة  غري  عنه  تف�سلهم  اّلتي  وامل�سافة 

بعر�س طريق ولعّلها على مبعدة عال بكامله. لقد فقد 

املكاُن ما كان يجعل منه وجهة. 

ة  اأحيانًا يعتزم بع�س هوؤلء امل�سافرين رحلة خا�سّ  

ويعرثون على املكان الذي يرغبون ببلوغه، فيكون غالبًا 

بارتياح ل حدود  اأّنهم يكت�سفونه  توّقعوا، مع  ممّا  اأق�س 

الإ�سارات  يرت�سون  �سعيه.  يفلح  لن  منهم  العديد  له. 

التي اّتبعوها فاإذا بهم كاأّنهم ل ي�سافرون، كاأّنهم باقون 

دومًا حيث هم.

 ٣ 

ورة على هذه ال�سفحة التقطتها اأنابيل  الّتفا�سيل يف ال�سّ

ليب الأحمر لالجئني ومهاجرين  م لل�سّ
ّ
يرو من خمي

ّ
غري

ة 
ّ
الفرن�سي كاليه  مدينة  من  مقربة  على  »�سانغات«  يف 

م موؤّخرًا باأوامر 
ّ
ومن الّنفق حتت بحر املان�س. اأُقفل املخي

عّدة  يوؤوي  ة.كان 
ّ
والربيطاني ة 

ّ
الفرن�سي احلكومتني  من 

اإىل  الو�سول  ياأمل  بينهم  العديد  املهاجرين،  من  مئات 

يرو 
ّ
ل غري ال�سورة من زائري تف�سّ الرجل يف  بريطانيا. 

اأّل تك�سف عن ا�سمه.

يغادرون  اأوطانهم.  املاليني  يغادر  �سهر،  بعد  �سهرًا   

لأّن ل �سيء هناك، خال كّل ما لديهم، وكّل ما لديهم ل 

يكفي لإطعام اأطفالهم. كان يكفي فيما م�سى. هذا هو 

ة اجلديدة.
ّ
الفقر يف ظّل الراأ�سمالي

فالة 
ّ

ال�س اختربوا  بعدما  ُمرعبة،  طويلة  رحالت  بعد   

الّثقة  اإىل  لوا  تو�سّ بعدما  اآخرون،  اإليها  ي�سل  قد  اّلتي 

املهاجرون  يجد  ت�ساهى،  ل  التي  العنيدة  ب�سجاعتهم 

ما  وكّل   ،
ّ
الأجنبي ترحيل  حمّطات  اإحدى  يف  اأنف�سهم 

اأعينهم،  اأيديهم،  اأنف�سهم:  هو  تهم 
ّ
قار من  لديهم  تبّقى 

ونه 
ّ
يجر وما  األب�ستهم،  اأج�سامهم،  اأكتافهم،  اأقدامهم، 

قف.
ّ

فوق روؤو�سهم يف الليل ليناموا، يف غياب ال�س

اأّن  كيف  احت�ساب  ن�ستطيع  يرو 
ّ
غري �سورة  بف�سل   

اأ�سابع رجل هي كّل ما تبّقى من قطعة اأر�س مفلوحة، 

وراحتيه كّل ما تبّقى من جمرى نهر، وكيف اأّن عينيه 

ة 
ّ
�سخ�سي �سورة  هذه  يح�رشه.  لن   

ّ
عائلي ع 

ّ
جتم هما 

ة مهاجرة.
ّ
لقار

 

انابيال غرييرو، العني 

واليد، من �سل�سلة 

»لجئني«، ١٩٩٧
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متوا�سل،  اأّنه  ومع  ذلك،  مع  املال.  لمبالة  قْدر  لمباٍل  اإّنه 

اإّل اأّنه م�ستوحد متامًا. اإّنه زمن احلا�رش املعزول عن املا�سي 

الإثنان  وزن،  له  احلا�رش  وحده  داخله  امل�ستقبل. يف  وعن 

من  رواقًا  الّزمن  َيعد  ل  اجلاذبّية.  قانون  يفتقدان  الآخران 

اإّنه  والأ�سفار.  الأحداث  من  واحدًا  عمودًا  بات  الأعمدة، 

الّزمن العمودّي الذي ل يحوطه �سيء، خال الفراغ.

اأذهب  ثّم  ن،  ديكن�سُ اإميلي  من  فحات  ال�سّ بع�س  اأقراأ   

�سعر  يف  »دوغڤيل«.  ترير  ڤون  لر�س  فيلم  واأ�ساهد 

ن، يح�رش الأبدّي عند كّل حمّطة. يف املقابل، يرينا  ديكن�سُ

الفيلم، بال ندم، ما الذي يجري عندما مَيّحي كّل اأثر لالأبدّي 

من احلياة اليومّية. احل�سيلة اأّن كّل الكلمات ولغة الكلمات 

برّمتها ت�سري عدمية املعنى.

، ل ميكن 
ّ
يف داخل �سخ�س واحد، داخل الّزمن الرقمي  

العثور على »اأمكنة الّتواجد« اأو تاأ�سي�س مثل تلك الأمكنة.

 ٨ 

الأبدّي،  اآخر.   
ّ
زمني اإطاٍر  داخل  اإىل  بو�سالتنا  ننقل  �سوف 

عند �سبينوزا )وقد كان الفيل�سوف الأحّب اإىل قلب مارك�س( 

نلتقيه خالل تلك  هو الآن. لي�س �سيئّا ينتظرنا، لكّنه �سيء 

هات املخت�رشة لكّنها ل زمنّية عندما يتواءم كّل �سيء  الرُبْ

مع كّل �سيء ول يعود التبادل منا�سبًا على الّدوام.

ت�ست�سهد  الّظلمة«  يف  »الأمل  امللحاح  كتابها  يف   

ريبيكا �سولنيت، بال�ساعرة ال�ساديني�ستّية جيوكوندا بيللي، 

يف  �سوموزا  ديكتاتورّية  فيها  �سقطت  اّلتي  اللحظة  ت�سف 

نيكاراغوا: »هما يومان �سعرنا بهما كما لو رْقية �سحر دهرّية 

قد األقيت علينا فنقلْتنا اإىل »�ِسفر التْكوين«، اإىل م�سهد َخْلق 

ومرتزقتها  املّتحدة  الوليات  اأّن  اأّما حقيقة  بالّذات«.  العال 

ب�سيء من  تقّلل  فاإّنها ل  ال�سانديني�ستا�س  قد دّمروا لحقًا 

تلك اللحظة املوجودة يف املا�سي واحلا�رش وامل�ستقبل.

 ٩ 

اأكتب  الطريق من حيث  نزوًل على  على مبعدة كيلومرت 

ثّمة حقٌل يرعى فيه اأربعة حمري، اأتانان وفلوان. اإنها من 

بالأ�ْسود  املخّططان  الأذنان  جّدًا.  احلجم  �سغرية  ف�سيلة 

لالأتاَنني، عندما تنت�سبان ت�سالن اإىل حّد ذقني. الفلوان ل 

يزيد عمرهما عن ب�سعة اأ�سابيع، وهما بحجم كلب كبري، 

مع فارق اأّن راأ�س الواحد منهما بحجم َجنبه.

ظهري  ُم�سندًا  احلقل  يف  واأجل�س  ال�سياج  اأت�سّلق   

ة يف  اإىل �سجرة تّفاح. احلمري قد �سلكت م�سالكها اخلا�سّ

 
ّ
 حتت اأغ�ساٍن جّد منخف�سة يتعنّي علي

َ
احلقل وبع�سها َعرب

اأنا اأن اأُنيخ ملتويًا للمرور حتتها. اإّنها تراقبني. ثّمة بقعتان 

يوميًا  ترتادهما  حمراء  اأر�س  على  ع�سب  من  خاليتان 

 الفلوان. وقد 
ّ
لتتقّلب فيهما على ظهورها. الأتانان اأّوًل ثم

بان ال�رّشيط الأ�سود فوق اأكتاف الفلوين.

حمري  رائحة  هي  رائحتها  الآن.  مّني  ب 
ّ
تتقر اإّنها   

الفلوان  توا�سعًا.  الأكرث  الأح�سنة  رائحة  ل  ونخالة 

اأبي�سا  خطماهما  الأ�سفَلني.  بفّكيهما  راأ�ِسي  يحّكان 

من  اإثارة  اأ�سّد  ذباب  يحوم  اأعينهما  حول  اللون. 

نظراتهما املت�سائلة.

عنها  يبتعد  الغابة  طرف  عند  الظّل  يف  تقف  عندما   

الّذباب، وهي ت�ستطيع البقاء هناك بال حراك لن�سف �ساعة. 

يف الظّل عند الظهرية، يتباطاأ الوقت. عندما ير�سع اأحد 

حليب  اإىل  احلليب  اأنواع  اأقرب  الأتان  )حليب  الفلوين 

الب�رش( تتهّدل اأذنا الأتان وت�سري نحو ذيلها.

اأرّكز  ال�ّسم�س،  نور  و�سط  الأربعة  باحلمري  حُماطًا   

دّقتها،  كلها:  ع�رشة  ال�ست  القوائم  قوائمها،  على  نظري 

الأح�سنة  قوائم  )تبدو  �سالبتها.  تركيزها،  ا�ستقامتها، 

ه�ستريّية باملقارنة(. هي قوائم معّدة لعبور جبال ل يقوى 

ح�سان على عبورها، قوائم حِلمل اأثقال ي�سعب ت�سّورها، 

فوق  ال�سعر  ل  ُخ�سَ الق�سبات،  َكب، 
ّ
الر نعاين  اأن  يكفي 

الأر�ساغ،  مفا�سل  الق�سبات،  عظام  العراقيب،  احلوافر، 

احلوافر: اإّنها قوائم حمري.

ل  ترعى،  وهي  الروؤو�س  ًة  خاف�سِ مغاِدرة،  تبتعد   

بعيَنني حذرتنَي.  اأراقبها،  واأنا  اأدنى �سوت،  اآذانها  يفوت 

مننحها  التي  النهار  و�سط  بالرفقة  تلك،  مبادلتنا  يف 

واحدنا لالآخر، قاعدة را�سخة ملا ل اأ�ستطيع اإّل اأناأ ا�سّميه: 

�سهر حزيران/ َحمري يف حقل،  اأربعة  باجلميل.  العرفان 

يونيو، العام ٢٠٠٥.

 ١٠ 

نعم، اأنا ل اأزال مارك�سّيًا، مع اأ�سياء اأخرى.

األبدي، عند سبينوزا )وقد كان الفيلسوف األحب إلى قلب 
هو اآلن. ليس شيئا ينتظرنا. ماركس( 

فون بناًء على املكان الذي 
ّ
غري اأّن امل�ستهلكني باتوا يعر  

يغادرونه ويدفعون فيه فواتريهم، ل املكان الذي يعي�سون 

فيه وفيه ميوتون. 

 ٥ 

ال�سابق  يف  كانت  الأر�س  من  �سا�سعة  م�ساحاٍت  اإّن 

تتباين  م�سّورة.  مناطق  اإىل  حتّولت  وقد  ة 
ّ
زراعي اأرا�سي 

اأمريكا  اأو  اأفريقيا  ات 
ّ
القار ح�سب  ة 

ّ
العملي تفا�سيل 

اأّن تقطيع الأو�سال  اآ�سيا. غري  اأو جنوب �رشق  الو�سطى 

ي م�سالح ال�رّشكات 
ّ
 ياأتي دومًا من اخلارج ويلب

ّ
الأ�سلي

تها للمزيد من الرّتاكم، الأمر الذي يعني ال�ستيالء 
ّ
و�سهي

»بحرية  يف  ال�سمك  ة: 
ّ
الطبيعي املوارد  من  املزيد  على 

حيثما  النفط  الأمازون،  غابات  يف  اخل�سب  فكتوريا«، 

ُوِجد، اليورانيوم يف الغابون، اإلخ. بغ�ّس الّنظر عّمن ميلك 

الأر�س اأو املياه.

بناء  اإىل  اجلاري  ال�ستغالل  يتطّلب  ما  �رشعان   

للّدفاع  ع�سكرّية،  �سبه  اأو  ع�سكرّية  وثكنات  مطارات، 

عّما يجري �سّخه نحو اخلارج وللّدفاع عن التعاون مع 

ة 
ّ
ة. وقد يعقب ذلك احلروب القبلي

ّ
زعماء املافيات املحّلي

واملجاعات وحّتى املجازر. يفقد الّنا�س يف تلك املناطق 

)حّتى  الأطفال  يتيّتم  بالإقامة:  اإح�سا�س  كّل  رة 
ّ
امل�سو

ل 
ّ
عندما يكون لهم اآباء واأّمهات( ُت�ستعبد الّن�ساء، ويتحو

 ذلك، حتى يتطّلب الأمر 
ّ
جال اإىل جمرمني. ما اإن يتم

ّ
الر

�سنة  وكّل  الأ�رشّي.  النتماء   
ّ

ح�س ل�ستعادة  اأجياًل 

ة الرتاكم هذه تطيل من »الالمكان« يف 
ّ
مت�سي يف عملي

الزمان واملكان.

 ٦ 

يف تلك الأثناء وغالبًا ما تنطلق املقاومة ال�سيا�سّية يف تلك الأثناء 

اأهّم ما ينبغي اإدراكه وتذّكره هو اأّن الذين يربحون من الفو�سى 

يوا�سلون  الإعالم،  اأجهزة  يف  املنبّثني  املعّلقني  مبعّية  ال�سائدة، 

بّث الأنباء والّتوجيهات امل�سِلّلة. اإّن اإعالناتهم وجميع �رشوط 

الّنهب اّلتي اعتادوا ا�ستخدامها ل يجوز املحاججة معها. ينبغي 

رف�سها فورًا واإهمالها. اإّنها لن تفيد اأحدًا.

ال�رّشكات وجيو�سها  املعلومات قد طّورتها  اإّن تكنولوجيا   

من اجل ال�سيطرة على »ل مكانهم« ب�رشعة اأكرب، يجري الآن 

اأينما  »الـ  عرب  اّت�سال  كوا�سطة  اآخرين  قبل  من  ا�ستخدامها 

كان« اّلذي ينا�سلون للو�سول اإليه.

ذلك  عن  التعبرَي  غلي�ّسان  اإدوارد  الكاريبي  الكاتب  يجيد   

كّل الإجادة حني يقول: 

اإنكار  يف  لي�ست  العوملة  مقاومة  بها  يجب  اّلتي  »الّطريقة   

العاملّية، واإمّنا يف تخّيل ما هو اآخر حا�سل اجلمع الأخري لكاّفة 

جزئّية  اأّن  دام  ما  تقول:  فكرة  على  والتعّود  املمكنة  اجلزئّيات 

ناق�سة، لن تكون العاملّية ما يجب اأن تكون عليه بالّن�سبة اإلينا«.

ونلتقي  الأمكنة  ن�سّمي  باأنف�سنا،  عالماتنا  ن�سع  الآن  اإّننا   

ال�ِسعر. نعم، يف »يف تلك الأثناء« يجب اأن نعرث على ال�سعر:

مثلما قرميدُة الَعصر تخّزن حّر اليوم الوردّي
مثلما برعم الوردة يختزن غرفة خضراء ليتنّفس

ويتفّتح مثل الريح
مثلما أغصان القصب الرقيقة توشوش حكاياتها عن الريح

للمستعِجلين في الشاحنات

مثلما أوراق الشجر على السياج تختزن الضوء
الذي يظّن الّنهاُر أّنه فقده

مثلما ِعّش ِمعصِمها ينبض مثل َصدر عصفور الدورّي
في الهواء المتقلِّب

مثلما جوقة األرض تعثر على عيونها في السماء
وينزع الواحُد الغشاَء عن عين اآلخر في الّظلمة الزاحفة

كذلك، أتمّسك بكّل عزيز
)غاريث اإيڤانز(

 ٧ 

للّزمن، وهو غريب  اإدراكا غريبًا  ي�ستولد  اإّن »ل مكانهم« 

، املتوا�سل اإىل الأبد دون 
ّ
لأنه غري م�سبوق. اإنه الزمن الرقمي

تقّطع خالل الّنهار والليل والف�سول واإّبان الولدة واملوت. 

بناء  إلى  الجاري  االستغالل  يتطلب  ما  ســــــــــــــــــــرعان 
مطارات، وثكنات عسكرية، للدّفاع عما يجري ضخه نحو الخارج 
وللـــــــــــــــــــدفاع عن التعاون مع زعماء المافيات المحلية.



9293 بدايات  العدد 16 | 2017بدايات  العدد 16 | 2017

ونه 
ّ
يحب الذين  تون�س. جميع  اأبو جهاد يف  اغتيل  فيها،  اأكتب  التي  اللحظة  يف 

يعلنون احلداد عليه.

له  تكون  �سوف  الذي  الواقع  هو  املوتى  عال  اإىل  ان�سمامه  لي�س  ذلك،  مع   

ة 
ّ
ة هو نعيق غربان املو�ساد عن فاعلي

ّ
ة يف امل�ستقبل. ما �سوف تكون له اأّهمي

ّ
الأهّمي

ة العارية التي يتك�ّسف عنها وجه 
ّ
ة هو الوح�سي

ّ
جرميتهم. ما �سوف تكون له اأهّمي

التي  ال�سّماء  العجرفة  ة هو 
ّ
اأهّمي له  تكون  �سوف  ما  ة جديدة. 

ّ
مر اإ�رشائيل  دولة 

 القدرات، املع�سوم من امل�ساءلة، يف 
ّ
بها تعتقد هذه الدولة اأّنها احَلَكم املفرد، كّلي

اأّيام ال�ستبداد  باأّن  بالتحليل والتحرمي. وهذه كّلها عالمات تب�رّش  كّل ما يتعّلق 

 باتت معدودة. لن ي�ستطيع اأيٌّ مّنا اأن يتكّهن عدد تلك الأّيام ولعّل 
ّ
الإ�رشائيلي

الله يق�رّشها لكّنها بالتاأكيد معدودة!

يف  �سقطوا  الذين  ال�سحايا  اآخر  و�سجاعة  دماء  بو�سوح  هي  اليوم  احلقيقة   

ة اأّمًا ل�سّتة اأطفال.
ّ
ة وغّزة. فاليوم بالّذات، قتلت القّوات الإ�رشائيلي

ّ
ّفة الغربي ال�سّ

مت ل بالتاريخ، باأ�سلحتهم  اإّن حّكام اإ�رشائيل يوؤمنون باملوت ل بالعدالة، بال�سّ  

امل�ستوردة ل باأطفالهم.

 ت�رشخ يف وجه العال.
ّ
اإّن عدالة مطالب ال�سعب الفل�سطيني  

ة.
ّ
تعي�س منّظمة التحرير الفل�سطيني

جون برجر

٨٨/٤/٢٠

احلقوق: منشورة يف 
الغارديان الربيطانية 
12 كانون األول / 
ديسمرب 2014.

الكتابة والرتمجة واللغة

 
ّ
ثم بالر�سائل  بداأت  عامًا.  ثمانني  حوايل  منذ  اأكتب  اأنا 

والكتب،  واملقالت  وايات 
ّ
الر وبعدها  واخلطب،  الأ�سعار 

حيوّية  كانت  الكتابة  ممار�سة  مالحظات.  اأكتب  والآن 

واأن  الأ�سياء معنى  اأعطي  اأن  �ساعدتني على  اإيّل،  بالّن�سبة 

 - عالقتنا 
ّ
اأعمق واأعم اأّن الكتابة فرٌع ملا هو  . على 

ّ
اأ�ستمر

باللغة بذاتها. ومو�سوع هذه املالحظات القليلة هو اللغة.

اأخرى.  اإىل  لغة  من  املرتجمني  ن�ساط  بتفّح�س  لنبداأ   

 بالرتجمات 
ّ
معظم الرّتجمات هذه الأّيام تقنّية، اأنا هنا معني

الأدبّية: ترجمات ن�سو�س ُتعنى بالتجربة الفردّية.

املرتجم  اأّن  َيفرت�س  ذلك  يت�سّمنه  فيما  ال�ّسائد  اأي 
ّ
الر  

بلغة  واحدة  الكلمات على �سفحة  يدر�سون  املرتجمني  اأو 

اأخرى.  �سفحة  على  اأخرى  بلغة  يوؤّدونها 
َ
 
ّ
ثم ومن  واحدة 

يجري  بعدها  احَلرفّية«.  »الرتجمة  ي�سّمى  ما  يت�سّمن  هذا 

التكييف من اأجل احرتام التقاليد والقواعد اللغوّية العائدة 

لإعادة  حترير  عملّية   
ّ
تتم واأخريًا،  وا�ستيعابها.  الثانية  لّلغة 

من  العديد   .
ّ
الأ�سلي الّن�ّس  »�سوت«  يعادل  ما  اإنتاج 

والنتائج  الأ�سلوب.  هذا  تتبع  معظمها،  ورمّبا  الرّتجمات، 

قّيمة ولكّنها من درجة ثانية.

ملاذا؟ لأّن الرتجمة احلّقة لي�ست عملّية ثنائّية بني لغتني   

يقبع  ما  هي  املثلث  يف  الثالثة  النقطة  مثّلثة.  عملّية  واإمّنا 

 قبل اأن ُيكَتب. تتطّلب 
ّ
خلف الكلمات يف الن�ّس الأ�سلي

ال�سفوّي.  على  �سابق  هو  ما  اإىل  العودة  احلّقة  الرتجمة 

اأجل  من   
ّ
الأ�سلي الّن�ّس  كلمات  قراءة  ويعيد  املرء  يقراأ 

اأجنبتها  اّلتي  الّتجربة  اأو  الروؤية  اإىل  لي�سل  يخرتقها  اأن 

ويالم�سها. اأحدهم يجمع ما قد اكت�سفه هناك ويحمل هذا 

في�سعه  الُبكم،  حدود  عند  هو  والذي  املرتع�س  »ال�ّسيء« 

املهّمة  باتت  والآن  اإليها.  الّن�ّس  نقل  املطلوب  اللغة  خلف 

يفة باأْن ت�ستقبل هذا »ال�سيء«  الرئي�سة هي اإقناع اللغة ال�سنَّ

الذي ينتظر الّنطق وحتتفل به.

اإىل  اختزالها  ميكن  ل  اللغة  اأّن  املمار�سة  هذه  تذّكرنا   

ميكن  ول  واجُلمل.  الكلمات  من  خمزون  اإىل  اأو  قامو�س 

بها.  ُكتبت  اّلتي  للموؤّلفات  م�ستودع  اإىل  اأي�ساً  اختزالها 

ناطقة  ج�سمانيّته   ،
ّ
حي كائن  ج�سد،  ال�سفوّية  اللغة  اإّن 

ووظائفه الباطنيّة لغوّية. وبيت هذا الكائن هو الأبكم قْدر 

ما هو الّناطق.

لننظر يف م�سطلح »اللغة الأّم«، وهو بالرو�سّية »رودنوي   

- يازيك«، ويعني »الأقرب« اأو »اللغة الأحّب«، وقد ن�سّميها 

اأوىل  هي  الأّم  اللغة  املع�سوقة«.  »اللغة  املبالغة  من  ب�سيء 

طفل.  بعُد  وهو  �سمعه  اإىل  تتناهى  التي  اللغة  املرء،  لغات 

وحتوي لغة اأمٍّ واحدة كّل لغات الأّمهات. بعبارة اأخرى، كّل 

لغة اأّم هي لغة كونّية. فقد اأبان نوام ت�سوم�سكي برباعة اأّن كّل 

اللغات - ولي�س اللغات ال�سفوّية وحدها - تت�سارك يف ُبنى 

وتقاليد م�سرتكة. وهكذا فاإّن لغًة تّت�سل بلغات غري �سفوّية 

- لغات الإ�سارات وال�ّسلوك والّتمو�سع املكايّن )اأَو يكون لها 

ًا من  الوْقع ذاته؟(. عندما اأر�سم، اأحاول اأن اأك�سف واأدّون ن�سّ

الظواهر، وانا على علم باأّن لتلك الّظواهر مكانها املوؤّكد واإن 

يكن غري القابل للو�سف يف لغتي الأّم.

لأن  قابلة  كّلها  العبارات،  امل�سطلحات،  الكلمات،   

نف�سلها عن كائن لغتها ون�ستخدمها مبا هي عالمات. اإّذاك 

املرّكبة  للكلمات  ر 
ّ
املتكر ال�ستخدام  فارغة.  ت�سري هامدة 

 
ّ
 الر�سمي

ّ
هو مثال ب�سيط على هذا. معظم اخلطاب ال�سيا�سي

يف اأّيامنا هذه مكّون من كلمات هامدة لأّنها منف�سلة عن 

اأّي كائن لغوّي. وهذا الَعْلك املّيت للكلمات ميحو الّذاكرة 

ويوّلد تواطوؤًا ل يرحم.

ما دفعني اإىل الكتابة، عرب ال�ّسنوات، هو حد�س باأّن ثّمة   

�سيئًا ينبغي اأن ُيروى، فاإذا ل اأف�سح عنه، فثّمة خ�سية من 

ح عنه اأبدًا. اأت�سّور نف�سي مالَئ فجواٍت اأكرث مّني  اأّل ُيف�سَ

كاتبًا مت�ساوقًا حمرتفًا.

عدالة الشعب الفلسطيين ترصخ يف وجه العالم

عام 1988 وّجهت جمّلة »الكرمل« إىل جون برجر دعوة للماسهمة يف ملّف 
لهشادات مثّقفني غربّيني عن فلسطني. فأرسل هذا الّنص:
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فايز الصّياغ

باحث ومرتجم 
واشعر، األردن.

عن »غرينيكا« بيكاسو و28 طفال مغربيًا

النّقاد  �سيخ  برجر،  جون  لرحيل  احلزن  كّل  حزنت 

اإيّل،  بالن�سبة  فغيابه،  ني. 
ّ
الربيطاني ني 

ّ
الروائي اأبرز  واأحد 

فني 
ّ
عر ة. 

ّ
الثقافي حياتي  من  جانبًا  وميّثل  ي�ستح�رش 

زمالتنا يف  اأّيام  طرابل�سي  از 
ّ
فو ال�سدوق  ال�سديق  اإليه 

القرن  من  ات 
ّ
ال�ستيني يف  ببريوت  ة 

ّ
الأمريكي اجلامعة 

عن  الرحيم  غري  الّنقدّي  كتابه  له  وترجْمت  املا�سي. 

 )The Success and Failure of Pablo Picasso( بابلو بيكا�سو

 
ّ
الفّني اأوج جمده  احلياة ويف  قيد  على  الأخري  كان  يوم 

لل�سالم  ون�سريًا  ًا 
ّ
�سيوعي بو�سفه  و»الن�سايّل«  واملايّل 

ة واحلرب. وقد 
ّ
ومبدع لوحة »غرينيكا« املناه�سة للفا�سي

ت الكتاب املرتجم وزارة الثقافة ال�سورّية اآنذاك يف 
َ
ن�رش

رات 
ّ
املقر من  اعتربت  اأّنها  مع  هة، 

ّ
وم�سو منقو�سة  طبعة 

دم�سق  جامعة  يف  الفنون  ة 
ّ
كّلي طاّلب  على  ة 

ّ
الدرا�سي

يف  برجر  را�سلت   ،٢٠١٠ عام  ويف  ات. 
ّ
ال�ستيني طوال 

القرية التي يقيم فيها يف فرن�سا. وكان يف غاية اللطف 

�سة ترجمان« التي اأديرها 
ّ
ة. فمنحني اأنا و»موؤ�س

ّ
والأريحي

حقوق اإعادة الرتجمة والن�رش، موؤّكدًا اأّن موقفه من تراث 

، واأّنه �سي�سيف اإىل الكتاب القدمي 
ّ

بيكا�سو الفّني ل يتغري

ف�ساًل جديدًا ومقّدمة حديثة. و�سدرت الرتجمة اجلديدة 

يف تلك ال�سنة يف بريوت.

بابلو  كان   ،١٩٦٥ عام  الكتاب  هذا  �سدر  عندما   

اإعجاب  بهالت  مكلاًل  وا�سعة،  �سهرة  بلغ  قد  و 
ّ
بيكا�س

ة 
ّ
املعجبني واملريدين والنقاد من اأو�ساط ّفّنية واأيديولوجي

خمتلفة. وقد عر�س فيه جون برجر روؤية نقدّية متما�سكة 

و ولفّنه، انطالقًا من تكوين الفّنان، ومن 
ّ
و�ساملة لبيكا�س

ياق 
ّ

وال�س الإبداعي،  ن�ساطه  يف  اأّثرت  التي  العوامل 

التاريخي الذي حّدد م�ساره، ملّدة تزيد عن ن�سف قرن.

وقد اأثار الكتاب منذ �سدوره، وليزال، جدًل وا�سعًا   

من  لكثري  الت�سّدي  يف  جلراأته  ل  الفّنية،  الأو�ساط  يف 

و 
ّ
املفاهيم التي ارتكز عليها النّقاد يف تناولهم لفّن بيكا�س

اإمّنا  و الفّنان 
ّ
اأّن بيكا�س ة من 

ّ
فح�سب، بل ملقولته الرئي�سي

ة 
ّ
ة، وثورة، ومعّلم، مع انتهاء احلرب العاملي

ّ
انتهى، كق�سي

املقالت  يف  برجر  عنها  يتخلنَّ  ل  مقولة  وهي  الثانية. 

و فيما بعد، ول يف 
ّ
والدرا�سات التي و�سعها عن بيكا�س

وفاة  اأعقاب  يف  �سدرت  التي  الالحقة  الكتاب  طبعات 

الفّنان، بعد اأن اأ�ساف اإليها ف�سوًل عام ١٩٨٩، ول يف 

 يف هذه الرتجمة.
ّ
املقّدمة التي خ�ّس بها القارئ العربي

ة 
ّ
واملقّدمة اجلديدة التي و�سعها برجر للرتجمة العربي  

 
ّ
الفّني الّنقد  جمال  يف  اأعماله  اإىل  جاّدة  اإ�سافة  متّثل  ل 

ة الثابتة 
ّ
ة املبدئي

ّ
فح�سب، بل هي ا�ستمرار ملواقفه التقدمي

ما ما يّت�سل 
ّ
ة، ول �سي

ّ
اإزاء العديد من الق�سايا ال�سيا�سي

ة حتديدًا.
ّ
، والفل�سطيني

ّ
منها بال�ساأن العربي

فما الذي قاله يف تلك املقّدمة التي �سّماها »فاحتة م�ستعارة«؟  

ة لكتابي 
ّ
»اأوّد، يف معر�س تقدمي هذه الرتجمة العربي  

ق اإىل اأمر حدث يف ال�سهر املا�سي 
ّ
و، اأن اأتطر

ّ
عن بيكا�س

اأي كتاب  ُتنت�سخ يف  ]٢٠٠٩[، لأعر�س لكم لوحة ل 
اآخر من قبل.

على  عديدة،  قرون  مدى  على  الر�ّسامون،  درج  لقد   

هوؤلء  يعتربهم  من  و�سعها  قد  كان  لوحات  ا�ستن�ساخ 

ل  اأّنه  والواقع  اإليهم.  بالن�سبة  والقدوة  الأ�ساتذة  املعّلمني 

حر الذي ينطوي عليه اأّي عمل 
ّ

�سبيل اأمامنا لكت�ساف ال�س

 اأف�سل من اإنتاج ن�سخة عنه تق�رّش، يف الأحوال كاّفة، 
ّ
فّني

هذا  اأّن  غري  الأ�سلي:  العمل  م�ستوى  اإىل  الرتقاء  عن 

الإخفاق بعينه يغدو و�سيلة لالقرتاب من تلك الروائع.

واإذا كانت امل�ستن�سخات فئة حمّددة اخل�سائ�س، فاإّن   

الرّد اأو الرْجع على الروائع اأمر اآخر. فقد رّد بّليني ذات 

وفان  جيورجيوين،  على  تيتيان  ورّد  مانتي�سا،  على  ة 
ّ
مر

ال�سنة  ويف  رامربانت.  على  و�سوتني  ميليه،  على  غوغ 

اإىل  تنزلق  الكلمات  اأترك  اأ�سطر،  ب�سعة  اأكتب  اأن  بعد   

بها  والرتحيب  فورًا  اإليها  ف 
ّ
التعر هناك، يجري  لغتها.  كائن 

اأو  املعنى،  اإلفة  على  واإّياها  تلتقي  الكلمات،  من  من جماعة 

على تعار�س اأو على كنية ما اأو جنا�س اأو اإيقاع. اأن�سُت اإىل 

مداولتها. لقد اأجمعْت على الحتجاج على طريقة ا�ستخدامي 

للكلمات التي اخرتتها، وهي تعار�س الأدوار التي عّينتها لها، 

فاأعكف على تعديل ال�سطور، وتغيري كلمة اأو كلمتني، واأعيد 

تقدميها من جديد، فتبداأ املداولت من جديد. وهكذا دواليك 

اإىل اأن تنطلق همهمة خافتة تعلن موافقة موؤّقته. اإّذاك اأنتقل 

اإىل املقطع التايل. وتبداأ املداولت من جديد.

ابن  اأنا  اإيّل،  بالّن�سبة  كاتبًا.  ي�سّموين  اأن  لآخرين  يحلو   

كلبة، وت�ستطيعون اأن تخّمنوا ما هي الكلبة. األي�س كذلك؟
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و 
ّ
املا�سية، وقعُت على رّد خارق للعادة على لوحة بيكا�س

ثمانية  الرّد  اللوحة/  هذه  ر�سم  توىّل  وقد  »غرينيكا«. 

وع�رشون طفاًل، كانوا كّلهم تقريبًا من املغاربة، ويعي�سون 

باري�س.  من  ال�ّسمال  اإىل  القا�سية  واحي  ال�سّ اإحدى  يف 

ر�سموها  وقد  ة، 
ّ
الأ�سلي اللوحة  بحجم  لوحتهم  وكانت 

اأوغ�ستان  الواقع يف جاّدة رو دي غراند  الأ�ستوديو  يف 

و، قبل اأكرث من 
ّ
يف و�سط باري�س، وهو الذي كان بيكا�س

الأ�سطورّية  لوحته  اأ�سبح  ما  فيه  ر�سم  قد  �سنة،  �سبعني 

خم�س  بني  ترتاوح  الأطفال  اأعمار  كانت  غرينيكا.  عن 

نّظمه  م�رشوع  نطاق  ويف  �سنة.  ع�رشة  واإحدى  �سنوات 

هوؤلء  عمل   
١
باري« دو  فيل   - ليكتور  باري  »مركز 

الأطفال يف ذلك الأ�ستوديو على مدى اثني ع�رش يومًا، 

در�سوا خاللها املُ�ستن�سخات التي اأجريت قبل ذلك عن 

و�سعها  قد  كان  التي  والإ�سكت�سات  ة، 
ّ
الأ�سلي اللوحة 

عن  املتوافرة  ة 
ّ
الفيلمي واملاّدة  ر 

َ
وال�سو لّلوحة،  و 

ّ
بيكا�س

بكّل  اأنف�سهم  الأطفال  وقام  ة. 
ّ
الإ�سباني ة 

ّ
الأهلي احلرب 

جميع  وباتخاذ  باللوحة،  املتعّلقة  اليدوّية  الأ�سغال 

القرارات املّت�سلة بهذه امل�ساألة.

وقبل اأن نّطلع على هذا الرّد، يجدر بنا اأن ن�سري اإىل   

من  املا�سية،  ال�سبعة  العقود  خالل  العال  على  طراأ  ما 

و 
ّ
ات مهّمة ذات �سلة بذاك احلدث الذي دفع بيكا�س

ّ
تغري

يوم  غرينيكا  بلدة  ق�سف  وهو  اللوحة:  تلك  ر�سم  اإىل 

ال�ساد�س والع�رشين من ني�سان / اأبريل عام ١٩٣٧.

اء الق�سف األف و�ستمئة مديّن، 
ّ
يف ذلك اليوم، ُقتل جر  

من جملة �سّكان البلدة البالغ عددهم ع�رشة اآلف ن�سمة. 

هدف  وكان  البلدة.  يف  ع�سكرّية  اأهداف  ثّمة  يكن  ول 

وّلد  وقد  عب. 
ّ
الر ن�رش  هو  البلدة  ق�سف  من  ني 

ّ
الفا�سي

احلادث �سدمة للعال باأ�رشه اآنذاك.

ِدن 
ْ

وْدِر�س هريو�سيما  ق�سف   
ّ

غري لحق،  وقت  يف   

من  ة، 
ّ
راديكالي ب�سورة  الثانية،  ة 

ّ
العاملي احلرب  خالل 

طبيعة الأحداث التي توّلد ال�سدمة لدى الّنا�س.

ويف اأّيامنا هذه، فاإّن ما �سهدناه ون�سهده يف العراق،   

خا�سعة  لحقة  »اأ�رشار  من  غّزة  اأو  واأفغان�ستان، 

للتعوي�سات« متاثل ما حدث يف غرينيكا قد غدا، ب�سورة 

املوؤ�سفة يف ما  اأمرًا مقبوًل بو�سفه من املخاطر  ة، 
ّ
ر�سمي

توّلد  غرينيكا  تعد  ول  الإرهاب«!  على  »احلرب  ي�سّمى 

اليوم.  العال  يحكمون  َمن  لدى  الإطالق  على  ال�سدمة 

بيد اأّن الأطفال املغاربة ممّن يعي�سون يف الدائرة التا�سعة 

�سدمة  وهي  بال�سدمة.  اأ�سيبوا  قد  باري�س  يف  ع�رشة 

اأنف�سهم فيه.  اأ�سولها اإىل العال الذي وجدوا  ترجع يف 

 Centre Paris  ١

Lecture - Ville

de Paris.  
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 من مذكرات جارالله عمر 3
 الدفاع عن اجلمهورية اليمنية

ليزا ودين

100

ون عن 
ّ

املتعرّثة املفّككة، يعرب ة 
ّ
الفرن�سي بلغتهم  وها هم، 

بع�س ما يرونه يف اللوحة على الّنحو الآتي:

»الدّبابات مت�سي جنبًا اإىل جنب، لأّن الب�رش هم الذين   

يتوّلون القتل«.

»بيوت بعدها بيوت... ل �سيء... النار يف كّل مكان. احلرب   

هي جّدة خائفة، �ساعت بني البيوت التي تلتهمها النريان«.

»جمجمتان، وعني، فوق ال�سحب. وعيون تخاف من املوت«.  

وجميع املقتب�سات )هنا وفيما بعد( منتزعة من تعليقات   

و�سعوها  التي  الإ�سكت�سات  تفّح�سوا  الذين  الأطفال 

باأنف�سهم لّلوحة.

الأطفال  �سنعها  التي  بتلك  بيكا�ّسو  لوحة  قارّنا  واإذا   

رّدًا عليها، لكت�سفنا اأّن اللوحة/ الرّد، مع اختالف ال�سَور 

بالتكوين  كاماًل  التزامًا  تلتزم  اإمّنا  ت�سّمنتها،  التي  الرمزّية 

وخطوط القّوة والتوّتر، يف اللوحة الأ�سلّية.

اإّنها، بعبارة اأخرى، حتدث يف املوقع نف�سه، وحتت �سماء   

مماثلة »الأ�رشار التي حلقت باللوحة رمادّية اللون«. غري اأّن 

العالمات الداّلة عليها خمتلفة.

وكيف كان ذلك؟ لقد اأ�سار بيكا�ّسو اإىل اأّن هذه اللوحة   

اأو  القنابل،  على  يدّل  ما  فيها  يرد  ول  جَماّزة.  »اأرموزٌة« 

ال�سوارع املدّمرة، اأو البلدة التي دهمها الق�سف اجلّوّي يف 

اإقليم البا�سك. والإ�سارة الوحيدة اإىل ذلك احلدث حتديدًا اأّنا 

تتج�ّسد يف الأل الذي تك�سف عنه. فالثور، واحل�سان اجلريح، 

وال�سمعة التي مي�سك بها ماَلك ال�سجاعة، تنتمي جميعها اإىل 

منظومة من الت�سويرات الرمزّية التي ا�ستخدمها بيكا�ّسو 

يف لوحات �سابقة. ولالإف�ساح عن م�ساعر الأل والغ�سب 

التي ا�ستولت عليه، عاد اإىل التعبريات الإ�سبانّية التقليدّية 

لقد طّبق  الثريان.  املتمّثلة عادة يف م�سارعة  الفاجعة  عن 

مزّية املجازّية القدمية على حدث غري م�سبوق 
ّ
الأ�سماء الر

وهو ق�سف املدنّيني يف العراء يف بقعة مك�سوفة.

وما فعله الأطفال كان يختلف عن ذلك. اإّنهم ي�سريون   

املت�ساقطة،  والبنايات  القنابل،  واإىل  القنابل،  قاذفات  اإىل 

الإرهاب  اأّن عمالء  ذلك هو   من 
ّ
الأهم اأّن  والدّبابات. غري 

الذين ي�سّورونهم غفاًل ل اأ�سماء لهم. لقد اعتاد الأطفال 

على معاي�سة احلياة اليومّية التي يعرفونها وي�ساركون فيها، 

بو�سفها اأحداثًا ل اأ�سماء لها.

يعود ذلك، يف جانب منه، اإىل اأعمار هوؤلء الأطفال، لكّن   

لة ملا يعي�سونه يف حياتهم اليومّية.   من ذلك اأّنه حم�سّ
ّ
الأهم

العن�رشّي،  ب  والتع�سّ القت�سادّي،  ال�ستقرار  عدم  اإّن 

الكا�سحة  ال�ستهالكّية  والنزعة  املرتّدية،  املدنّية  والبيئة 

يف املدن الكربى التي يجري اإق�ساوؤهم عنها، والأولوّيات 

الثانية،  املتدنّية  املرتبة  مبوجبها يف  ُو�سعوا  اّلتي  التعليمّية 

ووح�سّية ما ي�سّمى بقوى الأمن التي تتوىّل املحافظة على 

واردة  لي�ست  تلك  اليومّية  احلياة  مكّونات  اإّن  نقول  النظام 

اأو مو�سوفة اأو معلنة يف املفردات التي ت�ستخدمها و�سائل 

الكثريون من خرباء  بها   
ّ
اأو يهتم العاّم  الإعالم يف املجال 

الّت�سالت، وق�ساة املحاكم، اأو اأغلب الزعماء ال�سيا�سّيني.

هوؤلء  اإىل  بالن�سبة  لهم«،  اأ�سماء  ل  من  »فئة  اأّن  غري   

الأطفال، هي الأكرث م�سا�سًا بحياتهم ممّن لهم اأ�سماء. ومن 

اإ�سارات  يت�سّمن  الأ�سلّية ل  اللوحة  رّدهم على  فاإّن  هنا، 

ثّمة  ذلك،  من  وبدًل  القزح،  وقو�س  احلمامة  عدا  رمزّية 

الب�ساعة  مياثل  ملا  عابرة  مالحظة  د 
ّ
وجمر وجودّي،  اإغفال 

التي تنطوي عليها هذه التناق�سات.

حمامة  اأّما  القاتل.  الفاأر  يقرف�س  القزح،  قو�س  حتت   

ال�سالم، فت�سّع يف ظلمة الليل، ومع ذلك فاإنها:

»ترى اأّن كّل �سيء قد حتّطم، اإّنها تريد اأن تخرب النا�س   

باأّنها موجودة. رمّبا ي�ساعد ذلك«.

الطائرات  مينع  درعًا  ت�سّكل  الوا�سعني،  »بجناحيها   

من املرور«.

»لكْن مت�سك بها اأذرع الأخطبوط«.  

»ال�رّش يهاجم ال�سعادة لأّن ذلك ينا�سب الأخطبوط«.  

احلمامة  حتاول  رمّبا  اآخر  �سكل  اللوحة  ي�سار  على   

القرتاب منه، ن�سفه اأبي�س ون�سفه الآخر اأ�سود. اإّنه مي�سك 

بوردة بيده البي�ساء، بينما مي�سك بلهب نارّي بيده ال�سوداء. 

وح�سبما يقوله الأطفال فاإّنه:

»ل يعرف يف اأّي �سّف يقف. هو يريد ال�سالم، وميكن اأن   

يذهب للحرب، لأّنه فعل ذلك ذات يوم«.

ف الأي�رش كذلك، ويف البقعة 
َ
واإىل جانب ذلك يف الّطر  

التي كان بيكا�ّسو قد ر�سم فيها راأ�س ثور، ر�سم الأطفال ما 

وه »مق�ّس احلرب« الذي يرتاءى لنا كائنًا وح�سّيًا حمّدد  �سمنَّ

املالمح وح�سورًا ل ا�سم له.

ة بهم،  اإّن رّد الأطفال ينطلق من �ساحة املعركة اخلا�سّ  

وهي، بهذه ال�سفة، لي�ست بعيدة عن �ساحة املعركة املتمّثلة 

يف ال�سوارع التي يعي�سون فيها. اإّنهم يرّدون بكّل ما لديهم 

من طاقة. وقو�س القزح، كما يقولون، ميّثل ج�رشًا.

ّية«.
ّ
»هو ج�رٌش لل�سالم والتفاهم. ج�رش يف�سي اإىل احلر  

»قو�س القزح امللّون يهزم قنابل احلرب«.  

ما  اإىل  م�سبوق  غري  حدث  اإىل  بغ�سب  ينظرون  اإّنهم   

يعي�سونه هم اأنف�سهم وهم يرف�سون الت�ساهل معه باإ�سباغ 

اأ�سماء جاهزة عليه.

وما يريدون قوله هو ما ا�ستعرته منهم ليكون هذه الفاحتة«.  
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عالقة  يل  تعد  ول  مدنيًا  �رشت  الأثناء  تلك  يف   

كانوا  الذين  زمالئي  كّل  مع  ف�سلي  مّت  حيث  بال�رشطة 

فاق اأتنّقل 
ّ
معي يف ال�سجن. ق�سيت الوقت متخّفيًا عند الر

فمكثت  احلزب.  اأع�ساء  مب�ساعدة  متنّكرًا  ّي 
ّ
�رش ب�سكل 

ا�سمه  اأذكر  اأعد  ل  �ٍس 
ّ
مدر منزل  يف  جبلة  مدينة  يف 

واملوؤن خاللها، و�سهرًا عند  الأكل  وّفر يل  �سهرين،  ملّدة 

�سخ�س اآخر، واأ�سبوعًا هنا واأ�سبوعًا هناك. ويف نهاية عام 

١٩٧٢ طلبتني قيادة احلزب يف �سنعاء للت�ساور.

اإثر  واجلنوب  ال�سمال  بني  اندلعت  قد  احلرب  وكانت   

على  امل�سايخ  من  فيها جمموعة  ُقتل  التي  بيحان  حادثة 

اإىل  احلزب  قيادة  اأر�سلْتني  الغادر.  ناجي  ال�سيخ  راأ�سهم 

الو�سع  باأّن  ة 
ّ
القومي واجلبهة  الدولة  قيادة  اأبّلغ  لكي  عدن 

قيادة  اإىل  ر�سالة  قائم. حملُت  احلرب  احتمال  واّن  ئ 
ّ
�سي

الدولة يف اجلنوب ن�رشح فيها لهم الأو�ساع هنا ونطلب 

ًا طريق جبال احلجرية 
ّ
راأيهم يف ما نحن فيه. �سَلكت �رش

يف حمافظة تعّز. يف عدن، قابلت رئي�س الدولة �سال ربيع 

بهما من  اإ�سماعيل وكنت على معرفة  الفتاح  علي وعبد 

قبل حيث كان �سال ربيع يف �سنعاء عندما دخلنا ال�سجن 

للدفاع،  وزيرًا  وكان  حممد،  نا�رش  علي  وقابلت  وهرب. 

و�رشحت لهم الأو�ساع يف ال�سمال وقلت لهم اإّن احتمال 

 باأّن احلرب 
ّ
احلرب قائم. وفاجاأين �سال ربيع عندما رد علي

الآن اأف�سل من بعد ذلك: »نريدهم يقومون باحلرب الآن«. 

اأّن  اأّنه كان يرّحب باحلرب ول يكن خائفًا، مع  اأده�سني 

ال�سمال كان اأقوى.

واأثناء حديثي عن ا�سرتاتيجيّة ال�ّسمال ارتكبت خطاأً   

ال�سبّاط  بع�س  هناك  وكان  الآن،  حّتى  اأتذّكره  زلت  ما 

اإّن  لهم  قلت  ذلك،  يعرفون  بالطوبوغرافيا  �سني  املتخ�سّ

ترّكب  �سوف  تعّز  يف  اليمنيّة  العربيّة  اجلمهورّية  قّوات 

الهدف من هذا فهي منطقة فارغة  »اإي�س  مدفعيّة، وقالوا 

املقاطرة  قلعة  اإىل  لهم  فاأ�رشت  مع�سكرات؟«،  فيها  وما 

املطّلة على مديرية طور الباحة، ف�سحكوا من كالمي حول 

تركيب املدفعيّة يف قلعة املقاطرة »من �سان ي�رشبوا م�سفاة 

مدفعيّة،  �سالح  اأّي  يوجد  ل  اإّنه  وقالوا  عدن«.  النفط يف 

حتى الآن، ي�ستطيع اأن ي�سل من قلعة املقاطرة اإىل عدن 

اإّل ال�سواريخ، وحكومة �سنعاء ل متتلك هذه ال�سواريخ، 

وامل�سافة بني قلعة املقاطرة وعدن تقّدر باأكرث من ١٨٠ اإىل 

٢٠٠ كلم واملدى الأق�سى ل�سالح املدفعيّة لدى ال�ّسمال 

هو ١٥ اإىل ٢٠ كلم وهو ل ي�سل اإىل اأقرب منطقة عند 

باأنواع  جلهلي  بالإحراج  اأح�س�ست  وهنا  اجلنوب.  حدود 

م�سادر  موثوقية  ولنعدام  بالطوبوغرافيا  كما  الأ�سلحة 

هيئة  اأمام  وا�سحًا  هذا  وكان  ال�سوؤون.  هذه  معلوماتي يف 

جتاوزوا  لكّنهم  احلا�رشين،  اجلي�س  وقيادة  الدولة  اأركان 

هذه الغلطة منتقلني اإىل حديث اآخر.  

الهاربون  �سّن  اأ�سابيع،  ب�سعة  اأي  وجيزة،  فرتة  وبعد   

ال�سمال هجومًا على اجلنوب عن طريق  اإىل  من اجلنوب 

وال�سمال،  اجلنوب  بني  احلرب  ون�سبت  ال�سالع،  قعطبة 

اجلمهورية  جي�س  وم�ساندة  ال�سعودّية  من  بدعم  وكانت 

ة العربية، ومتّكن املهاجمون من احتالل ع�رش قرى 
ّ
اليمني

لكّنه  �سعيفًا  اجلنوب  جي�س  كان  ال�سالع.  مديرية  من 

ح�سلوا  قد  وكانوا  اأعلى،  معنوّياته  وكانت  ثورة،  جي�س 

الق�سري، ١٤ كلم،  املدى  ذات  الكاتيو�سا  على �سواريخ 

اأّول مدفع كاتيو�سا ياأتي اإىل عدن، وكان غري معروف يف 

تلك الأّيام بن�سخته اجلديدة.

اجلديد  ب�سوته  املتقّدمني  اجلديد  الكاتيو�سا  اأرعب   

اجلي�س  ومتّكن  املهاجمون،  وان�سحب  املزلزل،  ودوّيه 

مدينة  يحتّلوا  اأن  من  واآخرين  عنرت  علي  بقيادة   
ّ
اجلنوبي

اأ�ساهد  لكي  الع  ال�سّ اإىل  عدن  من  اأنا  وانتقلُت  قعطبة. 

اأ�سباب  من  وكان  ال�سمال«.  »حّق  اجلي�س  ُهزم  املعركة. 

ويف  اجلي�س  يف  قياديون  للي�سار  ليزال  كان  اأّنه  هزميته 

�سالح طريان ال�ّسمال، ول يكونوا ي�رشبون الأهداف بدّقة 

يزال  ل  ال�سمال«  »حق  اجلي�س  وكان  ي�سيبوها  ل  كي 

جي�س الثورة، »ثورة ٢٦ �سبتمرب«.

حرب ونظرتان للوحدة

وعملت  ًا. 
ّ
جزئي انت�سارًا  اجلنوب  بانت�سار  احلرب  انتهت 

يف  باجلنوب  ال�ّسمال  جمع  على  ة 
ّ
العربي الدول  بع�س 

وم�رش،  ليبيا  يف  وطرابل�س  القاهرة  يف  مفاو�سات 

لوا اإىل اّتفاق هدنة اإثر مفاو�سات مت�سّعبة، واّتفقوا  وتو�سّ

على اإقامة الوحدة م�ستقباًل، وكان اجلنوب اأكرث اإحلاحًا يف 

ة وكان يعترب الّنظام يف �سنعاء 
ّ
ة الوحدة اليمني

ّ
طرح ق�سي

ة يف 
ّ
ًا، وكانت كّل القوى والأحزاب ال�سيا�سي

ّ
نظامًا رجعي

قامت  ة 
ّ
القومي الأحزاب  لأّن  للجنوب  موؤّيدة  ال�ّسمـــال 

ني 
ّ
 اإّن كثريين من ال�سمالي

ّ
على اأ�سا�س الفكر الوحدوّي. ثم

ني موجودون 
ّ
كانوا موجودين يف عدن وكثريين من اجلنوبي

ه 
ّ

اأّن �سعار الوحدة مي�س يف �سنعاء. وكان كّل طرف يعترب 

كان  فاّلذي  الوحدة،  يوؤّيد  كان  كّله   
ّ
اليمني ال�ّسعب  لأّن 

يرفع �سعار الوحدة يح�سل على تاأييد كبري.

اط الّثورة ر�سالة 
ّ
يف هذه الأثناء كتب بع�س قدامى �سب  

احلكومة  ورئي�س  الأرياين  الرحمن  عبد  القا�سي  اإىل 

ال�سطرين،  العيني، احتّجوا فيها على احلرب بني  حم�سن 

من ال�شجن اإىل تاأ�شي�س احلزب الدميوقراطي الثوري

خرجنا من ال�سجن وا�ستقبَلنا الّزمالء والأ�سدقاء، وبعد 

اأّيام غادرنا اإىل القرية لزيارة الوالدة والأ�سدقاء.  ثالثة 

وكّنا  ماية، 
ّ
والر بالّزغاريد  القرية  اأهايل  ا�ستقبلنا  وقد 

ال�سجن،  يف  معي  كان  الذي  عمر  ناجي  عّمي  وابن  اأنا 

و�سولنا  ومنذ  اآخرين.  وزمالء  القرية،  من  الوحيد  وهو 

يقولون  الأهل  من  والكثري  الّنا�س  كّل  راح  القرية  اإىل 

اأعماركم كبرية بعد ٢٧ �سنة، وزمالوؤكم �سار  »�سارت 

لهم اأولد واأنتم لزم تتزوجوا«. وبالفعل كّنا نفّكر بوجوب 

الزواج مهما كّلف الأمر، وبادر بع�س الّزمالء والأ�سدقاء 

وجمعوا مبلغ ٦٠٠ ريال، والبع�س »جاب املالب�س حّق 

على  »تزّوجت   ١٩٧٢ عام  اأّول  يف  وهكذا  العرو�سة«. 

اأّمي  اأّن  اإّل  قبل،  من  اأعرفها  اأكن  ول  غانية«،  زوجتي 

وعّمتي هما اللتان اختارتاها يل وقد متّكنت من الّتعرف 

اإليها قبل الزواج باأ�سبوعني فقط. وعندما راأيتها وجدتها 

�سغرية وقلت لأّمي وعّمتي باأّنها جميلة لكّنها ت�سغرين 

باأكرث من ١١ اأو ١٢ �سنة. فقالتا يل: »من الأف�سل اأن 

تتزّوجها لأّنها من عائلة حمرتمة وهي جميلة، واأح�سن 

لك اأن تتزّوجها وهي �سغرية ِمن اأن تتزّوجها وهي كبرية 

ها اأنت«.
ّ
حتى تربي

جدًا  جميلة  الزواج  منا�سبة  وكانت  تزّوجت،  وهكذا   

الن�ساء  يح�رشها  احتفالت  هناك  كان  يل.  بالن�سبة 

كان يف  ما  بع�س،  مع  »يعي�سون  يومها  وكانوا  والرجال، 

ة 
ّ
غنائي احتفالت  الأيام:  هذه  مثل  �سيء  ول  حجاب 

وطرب وطبول ومزمار ومظاهر الفرح كانت جميلة جدًا«. 

الأمور  بداأت  العر�س  من  اأ�سبوعني  اأو  اأ�سبوع  بعد  ولكن 

ة يف 
ّ
ة ت�سطرب، وبداأت املقاومة ال�سعبي

ّ
ة والمني

ّ
ال�سيا�سي

املناطق الو�سطى تعمل �سّد كبار امل�سايخ املوالني للحكومة 

من  ننتهي  نكد  ل  املنطقة.  يف  احلكومة  م�سوؤويل  و�سّد 

كانت  البالد.  يف  ال�سطرابات  بداأت  حتى  الع�سل  �سهر 

لأّنها  �سنعاء  يف  احلكومة  على  حتتّج  ال�سعبية  املقاومة 

�سارت مع ال�سعودّية، وكان يراأ�س احلكومة القا�سي عبد 

الله احلجري. وكان الي�سار كّله �سّد احلكومة مع املقاومة، 

وبعدما بداأت ال�سطرابات جاءت احلكومة بالقا�سي عبد 

عقد  ومتّ  ال�سعودّية،  مع  التفاهم  وح�سل  احلجري،  الله 

لح  ال�سّ على  »احتّجينا  عام ١٩٧٠.  ني 
ّ
امللكي مع  لح  ال�سّ

كّله،  والي�سار  املقاومة  كّلنا،  اإحنا   ١٩٧١ - عام ١٩٧٠ 

كّنا �سّد ال�سلح«. اعُتقلنا وملّا خرجنا من ال�سجن اأر�سلوا 

كنت  حيث  الو�سطى  املناطق  اإىل  كبرية  ع�سكرية  حملة 

اأق�سي اإجازتي عندما تزّوجت كما �سبق اأن اأ�رشت. وكانت 

الأرياين  حممد  العميد  بقيادة  كبرية  الع�سكرّية  احلملة 

)الرئي�س  احلمدي  حممد  واإبراهيم  للجي�س،  العاّم  القائد 

ت�سفية  والهدف  ة، 
ّ
ومدفعي دبابات  فيها  لحقا(،  احلمدي 

اآب  اأحداث  التي قامت كرّدة فعل على  ة 
ّ
ال�سعبي املقاومة 

/ اأغ�سط�س ١٩٦٨. وراحوا يطاردون كّل من ينتمي اإىل 

لأّن  عدن  بالعمالة حلكومة  ويّتهمونه  الي�سارّية  الأحزاب 

اخلالف كان قد ا�ستفحل بني حكومة �سنعاء وعدن.

فرار خلل �شهر الع�شل

وملّا علمُت اأّنهم يبحثون عّني يف القرية هربت اإىل �سنعاء، 

حيث قابلت جندّيًا، ل اأعد اأذكر ا�سمه، يعمل يف حرا�سة 

واأخربين  احلجري.  الله  عبد  القا�سي  الوزراء  رئي�س 

 
ّ
علي بالقب�س  الوزراء  رئي�س  من  اأمرًا  هناك  اأّن  اجلندي 

ماذا  اأ�ساألهم  احلزب  بقيادة  فاّت�سلُت  ال�سجن،  واإيداعي 

اأعمل. فطلبوا مّني الّتوّجه اإىل حمافظة اإب والختفاء يف 

مدينة جبلة التي تقع بالقرب من مدينة اإب، وقد وّفروا يل 

مكان الختباء. وجبلة هي مدينة الأخ يحيى من�سور اأبو 

اإ�سبع )من قيادات احلزب ال�سرتاكي اليمني(.

من مذكرات جارالله عمر 3
الدفاع عن اجلمهورية اليمنية

حاورته لزيا ودين

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(.
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جديدة  قيادة  وانتخبنا   ١٩٧٣ عام  عدن  يف  الي�سارّي 

اأبرز  من  كان  الذي  املعتدل،  ار 
ّ
الّتي كّل  عنها  اأق�سينا 

الذي  قائد  احلافظ  وعبد  هادي  �سعيد  القادر  عبد  قادته 

ذات  وكان  املركزّية،  اللجنة  يف  مر�ّسحًا  ع�سوًا  انتخب 

ني العرب. 
ّ
يوم ال�ّسخ�س الأّول اأو الّثاين يف حركة القومي

اجلناح  ميّثالن  اأّنهما  اأ�سا�س  على  ال�ستبعاد  هذا  وكان 

 اّلذي كان يرف�س النخراط يف املعركة امل�سّلحة، 
ّ
اليميني

كان  هادي  �سعيد  القادر  عبد  اإّن  للّتاريخ،  اأقول  ولكّنني 

ُجل الأكرث ن�سجًا والأكرث تطّورًا مّنا جميعًا.
ّ
الر

اأمينًا عاّمًا للحزب، وجار  اأحمد عمر  ُانتخب �سلطان   

الله عمر وعبد الوارث عبد الكرمي واأحمد احلربي اأع�ساء 

خيرب  احلميد  عبد  انُتخب  كما   ،
ّ
ال�سيا�سي املكتب  يف 

لكّن  امل�سّلح.  للكفاح  تاأييدنا  واأعلّنا  م�ساعدًا،  عاّمًا  اأمينًا 

لديه  كان  لأّنه  با�سمه  امل�سّلح  الكفاح  ميار�س  ل  احلزب 

ت�سكيل  مّت  حيث  وغريها،  �سنعاء  يف  ون 
ّ
مدني عنا�رش 

�ساركت  اّلتي  ال�سعب«  جي�س  »منّظمة  ا�سم  منّظمة حتت 

يف الكفاح امل�سّلح اإىل جانب »منّظمة املقاومني الثورّيني 

 الإخوة يف عدن 
ّ
ة«، فا�سطر

ّ
ة اليمني

ّ
يف اجلمهورّية العربي

ة 
ّ
اإىل العرتاف بـ»منّظمة جي�س ال�ّسعب«، اإّل اأّن الأف�سلي

لديهم كانت لـ»منّظمة املقاومني الثورّيني« لأّنها هي اّلتي 

الح 
ّ

بال�س ال�سعب«  جي�س  »منّظمة  دعموا  لكّنهم  بادرت، 

ب الّنا�س على الأ�سلحة يف 
ّ
واملال. وبداأ جي�س ال�ّسعب يدر

مناطق ال�ّسمال. يف تلك الأثناء بقيت اأنا يف عدن وزوجتي 

قريتنا  اإىل  لطة 
ّ

ال�س اأعوان  وجاء  »كهال«،  القرية،  يف 

وهدموا منزيل وكثريًا من منازل الهاربني يف عدن، وطلبوا 

من  زواجهّن  عقود  ف�سخ  عدن  الهاربني يف  زوجات  من 

اأزواجهّن الهاربني يف عدن باعتبارهم ملحدين، واعتقلوا 

العديد من اآباء الهاربني واأقاربهم.

ذلك  امل�سّلح يف  الكفاح  ة 
ّ
ق�سي املرء يف  نظر  ما  واإذا   

الوقت والفل�سفة اّلتي كانت ترتكز عليها فاإّنه �سوف يجد 

تقول  التي  واملاوية،  اجليفارّية  لالأفكار  تاأثريًا  هناك  اأّن 

على  ال�ستيالء  اأو  الأرياف  من  املدن  حما�رشة  ة 
ّ
باإمكاني

احلمالت  كانت  وقد  امل�سّلح،  الكفاح  طريق  عن  لطة 
ّ

ال�س

ية تر�سل من �سنعاء اإىل املناطق املختلفة فتدّمر 
ّ
الع�سكر

من  كّل  وتقّدم  ون�ساًء،  رجاًل  املواطنني  وتعتقل  املنازل 

تكن  ول  تاأييده،  او  امل�سّلح  الكفاح  ممار�سته  يف  ت�ستبه 

ة بعد ذلك لأّي موقف و�سط.
ّ
هناك اإمكاني

ة 
ّ
ال�سيا�سي الّزاوية  من  الأمر  اإىل  اليوم  نظرنا  ما  واإذا   

ظّل  يف  رًا 
ّ
مرب اجلنوب  يف  الّنظام  عن  الّدفاع  كان  فقد 

ملحاولة  معار�سيه  من  عليه  قائمًا  كان  الذي  الهجوم 

ة 
ّ
واإمكاني القوى  موازين  نظر  وجهة  من  ولكن  اإ�سقاطه، 

ال�ستيالء على ال�سلطة عن طريق الكفاح امل�سّلح، ل يكن 

ع �سائبًا.
َ
 املّتب

ّ
اخلّط ال�سيا�سي

ة، فال �سيء ميكن الّندم عليه. 
ّ
اأّما من الّناحية الأخالقي  

ملاذا؟ لأّن الّطرف الذي كان حاكمًا يف �سنعاء كان مم�سكًا 

 / اآب  اأحداث  يف  معار�سيه  �سّفى  وقد  بالقّوة،  لطة 
ّ

بال�س

امل�سانق  ون�سب  املجازر  وارتكب  ة 
ّ
بوح�سي اأغ�سط�س 

 
ّ
ال�سيا�سي العمل  نظر  اإذًا، من وجهة  يف �سنعاء وغريها. 

موازين  لأّن  التكتيك  ذلك  لنجاح  ة 
ّ
اإمكاني هناك  يكن  ل 

الّنظام يف عدن  يكن  كانت خمتّلة، ول  ة 
ّ
الداخلي القوى 

قادرًا على تقدمي الّدعم الكامل للمقاومة، كما اأّن حلفاءنا 

ما الحّتاد 
ّ
يف اخلارج كانوا يعار�سون تلك ال�سيا�سة ول �سي

للقبول  اجلنوب  على  ي�سغط  كان  اّلذي   ،
ّ
وفييتي

ّ
ال�س

تدّخل  وعدم  اليمن،  يف  الّنظامني  بني  الّتعاي�س  ب�سيا�سة 

اأّن هناك  اأيٍّ منهما يف �سوؤون الّطرف الآخر على اأ�سا�س 

ني.
ّ
دولتني ومع�سكرين دولي

خّطان يف عدن حول الكفاح امل�شّلح

ة الكفاح يف تلك الأثناء 
ّ
اأّما موقف القيادة يف عدن من ق�سي

ئي�س 
ّ
فقد كان هناك خّطان اأي�سًا، الأّول بزعامة املرحوم الر

�سال ربيع علي ويقف اإىل جانبه علي عنرت و�سالح م�سلح 

قا�سم وعلي �سائع هادي يوؤّيد خيار الّن�سال امل�سّلح، وكان 

ًة لإ�سقاط الّنظام يف ال�ّسمال 
ّ
هذا اخلّط يرى وجود اإمكاني

ة بالقّوة.
ّ
وحتقيق الوحدة اليمني

الفّتاح  عبد  بقيادة  احلزب  اآخر يف  هناك خطٌّ  وكان   

ة 
ّ
اإ�سماعيل وعلي نا�رش حممد وعدد من القيادات املدني

ة يرى اأّن ذلك مغامرة واأحالم ثورّية ل اأ�سا�س 
ّ
وال�سيا�سي

راأي  ي�ستح�سن  وكان  الأر�س،  على  لتطبيقها  ًا 
ّ
واقعي

ة 
ّ
كثري من اأن�سار الّنظام، وخ�سو�سًا الأحزاب ال�سيوعي

ترف�س  التي   ،
ّ
العربي العال  يف  ة 

ّ
وال�سرتاكي ة 

ّ
العاملي

جاءت  حّتى  اأيان 
ّ
الر هذان   

ّ
ا�ستمر وقد  امل�سّلح،  الكفاح 

حرب العام ١٩٧٩.

تعّز عند  ويومها كانت زوجتي مري�سة، فعوجلت يف   

من  قّواٍت  احلكومة  واأر�سلت  القرية.  اإىل  وعادت  خالها 

العديد  واعتقلوا  اأخرى،  و�رشبت  قرًى  احتّلت  اجلي�س 

اأقارب الهاربني يف عدن و�سغطوا على والد زوجتي  من 

ليف�سخ عقد زواجي من ابنته! لكّنها رف�ست رف�سًا باّتًا. 

وعلى الرغم من اأّن ظروفنا يف عدن كانت �سعبة، حيث 

كّنا نعمل لتح�سيل قوتنا وح�سب، و»ل يكن معانا فلو�س 

اأن  ميكن  »ل  وقالت  الطالق  رف�ست  فقد  لها«  لإر�سالها 

كان  الذي  حوي 
ّ
الر اأحمد  ة 

ّ
الداخلي وزير  �سمنهم  ومن 

وتاأييد  دعم  عن�رش  الر�سالة  هذه  وكانت  معنا.  متعاطفًا 

ت ب�سمعة ال�ّسمال. طبعًا اتفاق القاهرة 
ّ
للجنوب فيما اأ�رش

وبيان طرابل�س بني ال�سمال واجلنوب كان عبارة عن هدنة 

م�سّلحة ل  اإيقاف حرب  حالة  جّدّي.  بيان  »م�س«  موؤّقتة 

اّتفاق  عن  عبارة  كانت  الآخر.  على  اأحد  فيها  ي�سيطر 

 لكّن ال�رّشاع ظّل بني الطرفني. ال�ّسمال يعتقد اأّن 
ّ
�سيا�سي

ال�سمال ويجب حتقيق  اإىل   
ّ
م ُي�سَ د و»لزم« 

ّ
متمر اجلنوب 

التنظيم  ة، 
ّ
القومي اجلبهة  بقيادة  واجلنوب  بالقّوة.  الوحدة 

بوجوب  يعتقدون  �سنعاء  الأحزاب يف  وباقي  ال�سيا�سي، 

 ُمواٍل لل�سعودّية، 
ّ
اإ�سقاط الّنظام يف �سنعاء لأّنه نظام رجعي

ة 
ّ
واملارك�سي ة 

ّ
القومي الأحزاب  قيادة  حتت  اليمن  وتوحيد 

الثورّي   
ّ
الدميوقراطي  واحلزب 

ّ
ال�سيا�سي التنظيم  وبالّذات 

الي�سارّية  ات 
ّ
ال�سخ�سي وكّل  �سنعاء  يف  هنا  له  املوؤّيد 

ة املوجودة يف ال�ّسمال.
ّ
والتقّدمي

حربًا  احلرب،  من  جديدًا  نوعًا  ال�سطران  بداأ  وهنا   

وتاأييدًا  حدود  واإغالق  واقت�سادّية،  ة 
ّ
واإعالمي ة 

ّ
دعائي

حلرب الع�سابات التي ي�سّنها كل �سطٍر �سد الآخر. وكان 

لدى ال�ّسمال قّوة كبرية من الهاربني من اجلنوب قّدم لهم 

اجلنوب  �سّد  ع�سابات  بحرب  للقيام  بهم  ودفع  الدعم 

عن  ان�سّقوا  والذين  التحرير«  »جبهة  عنا�رش  بوا�سطة 

ة انق�سمت اإىل 
ّ
اأّن اجلبهة القومي ة. ومعروف 

ّ
اجلبهة القومي

ميني وي�سار، وهرب كوادرها اإىل ال�ّسمال، وكانت تدعمهم 

ال�سعودّية والأردن والعراق اأحيانًا.

نحو حرب ع�شابات يف ال�ّشمال

وبداأ اجلنوب يفّكر ب�سّن حرب ع�سابات تنّفذها املعار�سة 

يف ال�ّسمال �سّد الّنظام يف �سنعاء. قابلُت بع�س القيادّيني 

يف الدولة يف اجلنوب، واأخربتهم بعزمي على الّتوّجه اإىل 

�سنعاء، فحّملوين ر�سالة اإىل قيادة احلزب يف �سنعاء يطلبون 

فيها من اأع�ساء احلزب واأن�ساره واأع�ساء اأحزاب الي�سار 

وُين�سئوا  اجلنوب  يف  الّنظام  عن  يدافعوا  اأن  �سنعاء  يف 

واأّنهم  �سنعاء،  يف  احلكومة  تقاتل  ع�سكرّية  وحدات 

�سالة اإىل �سنعاء، وكان 
ّ
م�ستعّدون لدعمهم. نقلُت هذه الر

 
ْ
اأيّن رجعت متاأّثرًا وقلت »لزم نعمل �سي« وهم �سعوري 

كانوا م�ستعّدين للّدعم، وكان يف بايل جتربة كوبا واأفريقيا 

وفيتنام وغريها. كّنا نعتقد اأّننا ندافع عن الّنظام يف عدن 

والأرياف.  القرى  من  بتطويقه  �سنعاء  الّنظام يف  ون�سقط 

ق�سمني  اإىل  وانق�سمت  املو�سوع  احلزب  قيادة  وناق�ست 

يعار�س  وق�سم  الع�سابات  حرب  يوؤّيد  ق�سم  وي�سار،  ميني 

�سعيف  احلزب  لأّن  اإمكانيّة  »مفي�س  ويقول  احلرب  هذه 

وجمتمع متخّلف وقبائل، وما يف اإمكانيّة حلرب ع�سابات 

يف ال�سمال«. وكان على راأ�س هذا الق�سم ال�سيا�سيّون: عبد 

رِحمه  �سعيد،  القادر  عبد  الكبري   
ّ
وال�سيا�سي قائد  احلافظ 

مّنا  اأن�سج  كانوا  لكّنهم  »اليمني«،  من  نعتربهم  كّنا  الله. 

كان  هوؤلء  جانب  واإىل  �سحيح.  ب�سكل  يفّكرون  وكانوا 

يحيى عبد الرحمن الأرياين واأحمد زيد وكثري من اأع�ساء 

اأّن من الأف�سل ال�ستمرار  اللجنة املركزّية، وكانوا يرون 

. وكان هناك ق�سم اآخر بزعامة 
ّ
يف العمل ال�سيا�سي ال�سلمي

�سلطان اأحمد عمر ومالك الأرياين وعلي مهدان ال�سنواح 

واآخرون، يوؤّيدهم �سغار ال�سبّاط ونحن الذين خرجنا من 

ال�سجن، املطاَردون املختبئون من ال�سلطة، لذلك كّنا نريد 

احلرب. وكنت اأنا مع املوؤّيدين للجناح الي�سارّي.

ومور�س  واجلنوب،  القيادة  داخل  اخلالف   
ّ
ا�ستمر  

ي�سارك  لي�سّن حرب ع�سابات  احلزب  على  كبري  �سغط 

لحظْت  وعندما  اجلي�س.  من  هاربون  كرث  اط 
ّ
�سب فيها 

 يف �سنعاء 
ّ
اأّن احلزب الدميوقراطي قيادة الّدولة يف عدن 

ل ي�ستطع ح�سم املوقف وهو منق�سم على نف�سه، عملت 

�سّمتها  ال�سمال  يف  لها  منّظمة  اإن�ساء  على  القيادة  هذه 

اإليها  وا�ستقطبت  ني« 
ّ
اليمني الثورّيني  املقاومني  »منّظمة 

اإىل  توّجهوا  الذين   
ّ
الدميوقراطي احلزب  اأع�ساء  بع�س 

مرتّدد.  احلزب  اأّن  اأ�سا�س  على  بوا 
ّ
وتدر وت�سّلحوا  عدن 

واجلنوب  ال�سمال  بني  اأتنّقل  اأنا  كنت   ١٩٧٣ عام  يف 

العام نف�سه زاد النق�سام يف احلزب  ّية، ويف 
ّ
ب�سورة �رش

 يف �سنعاء، وازداد �سغط الّدولة يف اجلنوب.
ّ
الدميوقراطي

يراأ�سه  احلزب  يف  ي�سارّي  جناح  الأثناء  يف  وبرز   

ني 
ّ
القومي حركة  قيادة  كان يف  اّلذي  عمر  اأحمد  �سلطان 

العرب، ومن موؤ�ّس�سي احلركة يف اليمن. انتقل من عدن 

 عاد اإىل عدن وبداأ يتزّعم ال�سّف الي�سارّي 
ّ
اإىل بريوت، ثم

املركزّية  اللجنة  دورة  وعقدنا  موؤّيديه.  من  اأنا  وكنت 

للجناح  موؤمترًا  عقدنا   
ّ
ثم نّتفق.  ول  ال�ّسمال  يف  للحزب 

بدأ الشطران نوعًا جديدًا من الحرب، حربًا دعائيـــــــــــــــــــــــــة 
وإعالمية واقتصادية، وإغالق حدود وتأييدًا لحــــــــــــــــــــــرب 
العصابات التي يشنها كل شطٍر ضد اآلخر. وكان لدى الشمال قوة 
كبيــــــــــــــــــــــــــرة من الهاربين من الجنوب قدم لهم الدعم 
ودفــــــــــــــــــــــــــع بهم للقيام بحرب عصابات ضدّ الجنوب.
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ت�ستطع  ول  القرية  يف  وظلت  زواجي«  عقد  ف�سخ  اأقبل 

اإىل  الو�سول  اأ�ستطع  ل  بدوري  واأنا  عدن،  اإىل  الو�سول 

 ال�رّشاع بني مقاتلي جي�س ال�ّسعب وقّوات 
ّ
القرية. وا�ستمر

، وتقّدم وتراجع من اجلانبني.
ّ
 وفر

ّ
لطة يف كر

ّ
ال�س

احلمدي  حمّمد  اإبراهيم  ا�ستوىل  الوقت  ذلك  ويف    

لطة بانقالب اأبي�س يف ١٣ حزيران / يونيو عام 
ّ

على ال�س

احلمدي  وكان  لطة. 
ّ

ال�س الأرياين  القا�سي  ١٩٧٤ وغادر 

جزءًا من تركيبة الّنظام يف �سنعاء، وهو كان »معانا« قبلها 

اآب  اأحداث  بعد  لكن  العرب،  ني 
ّ
القومي ع�سوًا يف حركة 

يف  بقي  وهو  ال�سجن  دخلنا  »اإحنا   ١٩٦٨ اأغ�سط�س   /

لطة«.
ّ

الدولة، وا�ستطاع اأن ي�ستغل حتى و�سل اإىل قّمة ال�س

 
ّ

غري �سنعاء  يف  لطة 
ّ

ال�س اإىل  احلمدي  و�سول  وبعد   

 وبداأ يعمل �سّد القوى التقليدّية، وراح 
ّ
اجتاهه ال�سيا�سي

 حاول اأن يعمل 
ّ
ُي�سدر قوانني وي�سّن ت�رشيعات جديدة. ثم

دولة نظام وقانون، ومَنع احلمالت الع�سكرّية على املناطق، 

ّية مع الّنظام يف عدن فيما كان يتوا�سل 
ّ
واأقام عالقات �رش

واحلزب  ة 
ّ
ال�ّسعبي املقاومة  من  ال�ّسمال  يف  املعار�سة  مع 

خيرب  احلميد  عبد  الأخ  اإر�سال  ومّت  الّثوري.   
ّ
الدميوقراطي

يا�سات 
ّ

ال�س اأخذت   
ّ
ثم ًا، 

ّ
�رش احلمدي  ملقابلة  �سنعاء  اإىل 

تتقارب فيما كان هناك و�سطاء عديدون للبحث عن حلول 

للم�ساكل اّلتي كانت دائرة يف تلك املناطق. وعاد الكثري 

وبداأ  مناطقهم،  اإىل  امل�سّلح  الكفاح  خا�سوا  الذين  من 

الم ي�سمل مناطق ال�رّشاع يف املناطق الو�سطى لتخبو 
ّ

ال�س

جذوة ال�رّشاع. خّففنا الكفاح امل�سّلح لكّن احلمدي، على 

الأخرية،  اأّيامه  يف  اجلنوب  مع  العالقة  ن 
ّ

حت�س من  الرغم 

عة 
ّ

بال�رش ة 
ّ
علني �سيا�سة  اإىل  ذلك  يحّول  اأن  ي�ستطع  ل 

الأو�ساع  يف  تداخالت  هناك  كانت  حيث  الالزمة، 

عودية وبع�س 
ّ

اأّن تاأثري ال�س القائمة يف �سنعاء، خ�سو�سًا 

دول اخلليج كان ل يزال كبريًا وفاعاًل يف حتويل جمرى 

ال�رشاع، ف�سار احلمدي يختلف مع ال�سعودّية ومع القوى 

ة، 
ّ
التقليدّية وجماعة امل�سايخ اّلتي كّنا نعتربها قوى رجعي

املوجودة يف  القوى  بع�س  من  يخ�سى  احلمدي  كان  كما 

اجلي�س والأمن: خ�سو�سًا اأّن حمّمد خمي�س كان ل يزال 

مهيمنًا على الأمن اإىل درجة كان الرئي�س اإبراهيم احلمدي 

ًا.
ّ
ي�ستقبل املقاومني �رش

ة
ّ
ة الدميقراطي

ّ
اجلبهة الوطني

ويف عام ١٩٧٦ �سّكلنا اجلبهة الوطنّية الدميقراطّية حيث 

 
ّ
تكّونت من املنّظمات والأحزاب الآتية: احلزب الدميقراطي

وحزب  اليمنّيني  الّثورّيني  املقاومني  منّظمة   
ّ
اليمني الّثورّي 
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يونيو   / حزيران   ٢٤ اأواخر  ويف  اجلناحني.  بني  عدن  يف 

حقيبة  ير�سلوا  باأن  وبقلمه  يده  بخّط  �ساملني  اأمر   ١٩٧٨

الغ�سمي  باأحمد  واّت�سل  الغ�سمي يف �سنعاء.  اإىل  ملغومة 

اّلذين  »اأنا �ساأر�سل لك ر�سوًل واأعيد لك اجلنود  وقال له 

وا�سمه  �سنعاء،  اإىل  �سول 
ّ
الر واأر�سَل  اجلنوب«.  اإىل  هربوا 

مهدي، وهو يحمل احلقيبة. واأثناء مقابلة الغ�سمي انفجرت 

وقامت  القادم من عدن.  �سول 
ّ
والر الغ�سمي  وُقتل  احلقيبة 

ما ح�سل وحّملت  اأدانت  اّلتي  العربيّة  اجلامعة  �سّجة يف 

ل  ًا.  �سخ�سيّ امل�سوؤوليّة  الفّتاح  وعبد  �ساملني  بل  اجلنوب 

 يعرفون بالقرار. وقد 
ّ
يكن �سائر اأع�ساء املكتب ال�سيا�سي

توّتر اجلّو يف عدن. وطلبت اللجنة املركزّية من �ساملني اأن 

ي�ستقيل من من�سبه. و»احنا كّنا يف عدن«. وا�ستقال �ساملني 

وجّهزوه لل�ّسفر اإىل اإثيوبيا، لكّن احلر�س »حّقه« رف�سوا اأن 

ي�سافر واأطلقوا الّنار على احلر�س حيث كان بقيّة اأع�ساء 

 جمتمعني. ووقعت احلرب يف عدن وُقِتل 
ّ
املكتب ال�سيا�سي

الّتوتر  ينته  ل  ولكن  عدن،  يف  اخلالف  هداأ  وهنا  �ساملني. 

بني ال�ّسمال واجلنوب بل ا�ستمر، وبداأوا يح�سدون اجلي�س 

من ال�ّسمال واجلنوب. »واأُر�سلُت اأنا اإىل ال�ّسمال وقلنا اإّن 

الّنظام خال�س م�س حي�سقط«.

الّتعريف  من  بّد  ل  احلرب  عن  باحلديث  البدء  وقبل   

مناخ  اإّن  لندلعها.  ومّهدت  ا�ستجدت  التي  بالعنا�رش 

الغ�سمي  اغتيال   
ّ
ثم احلمدي  ا�ست�سهاد  تال  الذي  الّتوّتر 

واإعدام �ساملني، رحمه الله، والذي كان رجل دولٍة بامتياز، 

كّل ذلك و�سع اليمن كّلها يف حالة �رشاع متعّدد الأطراف. 

اأّن ال�رّشاع كان قائمًا يف  الّدولتني  الّتوتر بني  اإىل  اأ�سف 

بني  ابقة 
ّ

ال�س احلروب  اأجواء  عادت  حيث  ذاته،  ال�ّسمال 

مقاتلو  وعاد  �سنعاء،  يف  الّنظام  وقّوات  ة 
ّ
الوطني اجلبهة 

اجلبهة اإىل اجلبال واإىل الّظهور امل�سّلح يف بع�س املناطق 

من  العديد  �سهدت  كما  فيها،  تواجد  للجبهة  كان  التي 

ة 
ّ
عملي تدين  ة 

ّ
�سعبي موؤمترات  عّدة  ة 

ّ
اليمني واملناطق  املدن 

للّنظام  معار�س   
ّ
�سعبي جّو  هناك  وكان  احلمدي.  اغتيال 

احلمدي  اغتيال  عن  م�سوؤوًل  باعتباره  �سنعاء  يف  القائم 

والنقالب عليه. ومعروف اأّن الرئي�س علي عبد الله �سالح 

قد اختري رئي�سًا للجمهورية بعد مقتل الغ�سمي، وقد كان 

 من الأجواء القائمة 
ّ

حينها قائدًا للواء تعّز، وهذا ل يغري

ئي�س 
ّ
الر نظام  ال�ّسمال �سّد  املعار�سة يف  ت 

ّ
ا�ستمر حيث 

علي عبد الله �سالح مثلما كانت من قبل �سّد �سَلفه.

حماولة انقلب النا�رشّيني

 النا�رشّي 
ّ
ويف هذا املناخ حاول الّتنظيم الوحدوّي ال�سعبي

وكان   - يونيو«   ١٣ »جبهة  ا�سم  حتت  يعمل  كان  الذي 

للحمدي ع�سوّية يف الّتنظيم النا�رشّي غري معلنة - حاول 

الّتنظيم اأن يدّبر انقالبًا ع�سكرّيًا يف �سهر ت�رشين الأّول / 

اأكتوبر ١٩٧٨ �سّد الرئي�س علي عبد الله �سالح. وكانت 

املحاولة النقالبيّة �سلميّة حيث ل ُيقتل اأو ُيعتقل اأحد يف 

هذه املحاولة، ورغم م�ساركة العديد من وحدات اجلي�س اإّل 

اأّن النقالب ف�سل بعد �ساعات من اإعالنه ومتّكَن املوالون 

الأخري بخرب  �سمع  اأن  وما  تّعز،  الله �سالح يف  لعلي عبد 

النقالب حّتى عاد ظهر ذلك اليوم اإىل �سنعاء ورّتَب على 

ف�سل النقالب عّدة نتائج:

تنظيم  النا�رشي،  الّتنظيم  قيادات  معظم  اعتقال  اأوًل:   

١٣ يونيو، بقيادة عي�سى حممد �سيف اّلذي اأذاع التنظيم اأّنه 

ُمعتقل. كما اعُتقل العديد من املدنيّني والع�سكرّيني منهم 

والع�سكرّية  املدنيّة  القيادة  تلك  اإعدام  ومّت  الوزراء،  بع�س 

لها  تتوفر  ل  �رشيعة  حماكمة  بعد  النا�رشي  الّتنظيم  من 

اأب�سط اإجراءات املحاكمة العادلة حماكمة �رشيعة وملّفقة.

ثانيًا: تو�ّسع نطاق العتقالت �سّد الأحزاب الي�سارّية   

لالندماج  ُتعد  كانت  التي  الأحزاب  وبالّذات  والوطنيّة، 

العمل،  حزب  مثل   
ّ
اليمني  

ّ
ال�سرتاكي احلزب  وتاأ�سي�س 

، حزب الطليعة ال�سعبيّة 
ّ
 الثورّي اليمني

ّ
احلزب الدميقراطي

 وهوؤلء كانوا 
ّ
املنبثق عن البعث، احّتاد ال�ّسعب الّدميقراطي

الأحزاب  قادة  ببع�س  اأي�سًا  الإعدام  وُنّفذ  مارك�سيّني. 

العديد من  الذين كانوا قيد العتقال، و»اأُخفي  الي�سارّية 

الآن«.  ُيعرف م�سري بع�سهم حّتى  الذين ل  القادة  اأولئك 

ومن القادة الذين كانوا يف ال�سجون اإىل ما قبل النقالب 

بيوم واحد ول ُيعرث لهم على اأثر: عبد الوارث عبد الكرمي، 

، و�سلطان اأمني 
ّ
 يف احلزب الّدميقراطي

ّ
ع�سو مكتب �سيا�سي

ال�سعبيّة،  الطليعة  يف   
ّ
ال�سيا�سي املكتب  ع�سو  القر�سي، 

ووزير �سابق للّتنمية، واملقّدم علي ِمنى جربان، قائد �سالح 

املدفعيّة وبجانبه �سابطان اآخران هما طه فوزي وعلي خان، 

أمر سالمين بخطّ يده وبقلمه بأن يرسلوا حقيبة ملغومة إلى 
الغشمي في صنعاء. واتصل بأحمد الغشمي وقال له »أنا 

سأرسل لك رسواًل وأعيد لك الجنود الذين هربوا إلى الجنوب«. 
وأرسَل الرّسول إلى صنعاء، واسمه مهدي، وهو يحمل الحقيبة. 

وأثناء مقابلة الغشمي انفجرت الحقيبة وُقتل الغشمي والرّسول 
القادم من عدن.

ي�سارّي ا�سمه حزب العمل، وحزب البعث املوايل للعراق، 

 اإىل اجلبهة ال�سّباط الأحرار اّلذين قاموا بالّثورة 
ّ
كما ان�سم

اإمّنا �رّشًا، وكان من �سمنهم وزير الداخلّية حمّمد الرحومي، 

و�سفري اليمن احلايل اإىل دم�سق �سالح الأ�سول. وانطلقت 

 يف 
ّ
ها الرئي�سي

ّ
 فيما مقر

ّ
اجلبهة الوطنّية يف العمل ال�سيا�سي

الّنظام يف �سنعاء، وحتقيق  اإ�سقاط  عدن، وكان الهدف هو 

الوحدة اليمنّية. وكان البعثّيون غري مرتاحني اإىل احلمدي، 

غري  �سيا�سي.  بعمل  وبداأنا  امل�سّلح  الكفاح  هّداأنا  لكّننا 

داخل  ن�سب  خالف  يف  متمّثلة  طراأت  جديدة  م�سكلة  اأّن 

ما  اجلنوب  يف  القومّية  للجبهة  املوّحد   
ّ
ال�سيا�سي الّتنظيم 

بني �ساملني اّلذي كان مييل اإىل اخلّط العيني، وهو رجل دولة 

 
ّ
مقتدر، وبني عبد الفّتاح الذي كان مييل اإىل اخلّط ال�سوفييتي

ويعار�س بع�س الإجراءات القت�سادّية املت�سّددة مثل تاأميم 

غرية وغريها. واأُ�سبنا بخ�سارة �سديدة  بع�س الّدكاكني ال�سّ

اإثر هذا النق�سام. و�رشعان ما بداأ احلمدي ين�سج عالقًة مع 

�سال ربيع علي، بني �سنعاء وعدن، ول يكن احلمدي �سّد 

ومن�ساأُ  كبريًا،  كان  اجلنوب  النق�سام يف  لكّن  الفّتاح  عبد 

الفّتاح  عبد  وكان  ال�ّسلطة.  على  الّنزاُع  و�سبُبه  اخلالف 

القومّية  اجلبهة  اإىل  ان�سّمت  التي  الأحزاب  مع  اإ�سماعيل 

بداأوا  قد  البعث  من  انبثقْت  اّلتي  والطليعة  املارك�سّيني 

اّلذي كان على راأ�س  يكّونون جمموعة كبرية �سّد �ساملني 

 ل يكن يحّب املثّقفني ويعتقد اأّنهم 
ّ
الّدولة. وهو رجل عملي

»بتوع كالم كثري« ويّتهمهم باأّنهم غري عملّيني وتابعون اإىل 

يعمل  منفرد  رجل  باأّنه  يّتهمونه  وهم  ال�ّسوفييتي،  الحّتاد 

وحده ول يريد موؤ�ّس�سات.

ب�ساملني  معجبًا  كنت  تني، 
ّ
بال�سخ�سي معجبًا  كنت  اأنا   

الفّتاح  عبد  يف  كثرية  جوانب  تلفتني  كانت  كما  كثريًا 

نزال  ل  كّنا  ونحن  النق�سام.  �سّد  لكّنني  اإ�سماعيل، 

احلزب  ال�سمال،  لدينا  كان  احلزب.  يف  موجودين  غري 

باخلالف.  نرّحب  نكن  ول  الوطنية،  واجلبهة  الدميقراطي 

جبهة  و�سّكلوا  والآخرين  �ساملني  بني  اخلالف   
ّ
وا�ستمر

نا�رش  وعلي  اجلي�س  اط 
ّ
و�سب املثّقفني  من  �سّده  وا�سعة 

وعبد الفّتاح وغريهم، كّلهم كانوا �سّد �ساملني. وهو كان 

ة يف احلزب لكن كان له تاأييد اأكرب لدى ال�ّسعب. 
ّ
ميّثل اأقّلي

ًا كبريًا. 
ّ
واأنا كنت اأعي�س يف عدن واأعرف اأّن له تاأييدًا �سعبي

كانت الّتهامات متبادلة بني الّطرفني.

ة اغتيـال اإبراهيم احلمدي ق�شّ

ال�ّسلطة  اإىل  بعدما و�سل  اأّن احلمدي  اإىل  اأ�رشت  اأن  �سبق 

القوى  �سّد  يعمل  وبداأ   
ّ
ال�ّسيا�سي اجّتاهه  غرّي  �سنعاء  يف 

التقليدّية وُيجري اّت�سالت �رّشّية مع املعار�سة يف ال�ّسمال 

ومع الّنظام يف اجلنوب. وهنا ح�سل تطّور مفاجئ اإذ اختلف 

ال�ّسمال،  يف  التقليدّية  القوى  ومع  ال�ّسعودية  مع  احلمدي 

ر زيارة عدن، 
ّ
واأراد الّتفاهم مع اجلنوب ب�سورة �رشيحة وقر

الغ�سمي  اأحمد ح�سني  نائبه  دّبر  اإىل عدن  ليلة �سفره  ويف 

وعدد من ال�سّباط عملّية انقالبّية. دعوا احلمدي اإىل حفلة 

غداء يف منزل الغ�سمي وقتلوه مع اأخيه عبد الله احلمدي 

العمالقة، و�سهره علي قناف زهرة،  قّوات  قائد  اّلذي كان 

قائد �سالح املدّرعات. وقد اأذيع يف �سنعاء اأّن عملّية اغتيال 

احلمدي  بجانب  مقتولت  بناٍت  وجدوا  واأّنهم  وقعت  قد 

الذين  هم  اجلي�س  �سّباط  اأّن  معروفًا  كان  ولكن  و�سقيقه، 

�سالح  ال�سعودّي  الع�سكرّي  امللحق  من  بدعم  بقتله  قاموا 

املديان، واأرادوا اأن ي�سّوهوا �سمعته عندما اأح�رشوا جّثَتي 

فتاتنْي اإىل جانب جّثته مع اأخيه.

اجلثث  �رّشحوا  عندما  الأطّباء  لأّن  �سحيح  غري  هذا   

اأّن هناك فارقًا �سبع �ساعات بني وقت اإطالق الّنار  وجدوا 

و�سهره.  واأخيه  احلمدي  على  الّنار  واإطالق  البنات  على 

كانوا يعرفون مدى �سعبّية احلمدي ول يريدون اأن يقولوا 

اإّنهم قاموا بانقالب عليه، لأّنه معروف اأّنه دخل لتناول الغداء 

يف منزل اأحمد الغ�سمي. كانوا يريدون ت�سويه �سمعته باأّنه 

كان مع البنات واأّنه ُقتل على ع�سق وعلى دعارة اإلخ. 

هذا احلادث اأوقع زلزاًل �سيا�سّيًا يف اليمن كّله �سماًل   

اإىل  الت�سييع  يف  و�سارك  عدن  من  �ساملني  وخرج  وجنوبًا. 

جانب الغ�سمي و�سْحبه، وخالل م�ساركته يف دفن احلمدي، 

�ساهد املتظاهرين وهم يرجمون الغ�سمي بالبي�س الفا�سد 

و»ال�سنابل« ويقولون له: اأنت القاتل يا غ�سمي. 

للحمدي.  النتقام  على  واأق�سم  عدن  اإىل  �ساملني  عاد   

ومع  �ساملني  مع  عدن  يف  اجتماعات  عّدة  عقْدنا  و»اإحنا 

احلاكمة  ال�سيا�سيّة  القوى  رت 
ّ
وقر الأخرى«،  القيادات 

والقوى ال�سيا�سيّة التي متّثل ال�سمال، اأّن القوى ال�سيا�سيّة 

حكم  �سّد  لالنتفا�سة  م�ستعّدون  ال�ّسمال  يف  وال�سعب 

اأحمد الغ�سمي، وقد اأّدى هذا الأمر اإىل تغريّ املزاج ال�ّسعبي 

يف ال�ّسمال، حيث انت�رشت ردود الفعل على قتله يف كّل 

وانت�رشت  عدن.  اإىل  اأن�ساره  من  العديد  وهرب  املناطق 

و�ساد  ثانيًة،  الدميقراطيّة  الوطنيّة  للجبهة  الّتابعة  القّوات 

ربيع  �سال  مع  نحن  وبداأنا  واجلنوب.  ال�سمال  بني  التوّتر 

على  واحد  حزب  يف  نعمل  اإ�سماعيل  الفّتاح  وعبد  علي 

 كّله. ويف اآذار / مار�س عام ١٩٧٩ 
ّ
م�ستوى الوطن اليمني

اجلديد  احلزب  تكوين  على  ي�سارّية  اأحزاب  �ستة  وّقعت 

 
ّ
ا�ستمر اخلالف  لكّن   .

ّ
اليمني  

ّ
ال�سرتاكي احلزب  هو  الذي 
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 مديّن كان ينتمي 
ّ
العزيز خان، وهو قائد �سيا�سي اأو عبد 

ال�سعبيّة وغريهم من الذين »ما حّد يعرف عنهم  للطليعة 

�س 
ّ
وتعر الي�سار  اأحزاب  �سّد  احلملة  تو�ّسعت  كما  �سي«. 

الكثري من املعتقلني منهم للّتعذيب. وكنُت يف تلك الفرتة 

العربيّة  اجلمهورّية  يف يف 
ّ
الر ومناطق  عدن  بني  ما  اأتنّقل 

اليمنية �رّشًا وعرب اجلبال.

من  النقالب  يف  �ساركوا  الذين  من  العديد  ثالثًا:   

يعتقلوا،  احلمدي ول  اأن�سار  من  واملدنيّني  اجلي�س  �سبّاط 

وا باأ�سلحتهم ومعّداتهم اإىل عدن يف اجلنوب، وكان من 
ّ
فر

اأبرزهم املقّدم اأن�سار علي ح�سني والعقيد جماهد القهايل 

اجلي�س يف عمران  بع�س وحدات  قيادة  يتوىّل  الذي كان 

معه  يجلب  اأن  القهايل  جماهد  وا�ستطاع  جاورها.  وما 

اإىل عدن الآلف من القبائل مبا يف ذلك قبائل من �سمال 

�سنعاء واجلوف و�سعدة وغريها.

ة
ّ
حرب فرباير 7٩ واملعار�شة ال�شوفييتي

كان و�سول القبائل اإىل عدن حدثًا تاريخّيًا بارزًا لأّن قبائل 

�سمال ال�ّسمال قبل اأن يحدث هذا التطّور كان لديها موقف 

 اأو الّنظام القائم يف عدن. 
ّ
منخف�س اإزاء الّنظام ال�سرتاكي

روؤية  يف  كثريًا  توؤّثر  الّنظام  هذا  �سّد  الدعايات  وكانت 

الّنا�س له، وو�سول هوؤلء املواطنني اإىل عدن وتغيري وجهة 

نظرهم نحو الّنظام القائم يف عدن غرّي موازين القوى يف 

ال�ساحة اليمنّية. وعلى اأثر ذلك اأعيد ت�سكيل اجلبهة الوطنّية 

الّدميقراطّية التي كانت تعار�س الّنظام القائم يف اجلمهورّية 

اجلدد  املعار�سون  اإليها   
ّ
وان�سم جديد،  من  اليمنّية  العربّية 

بعد  القهايل.  النا�رشّيون وجماهد  �سمنهم  من  كان  الذين 

و�سولهم اإىل عدن، ا�ستّدت احلرب الإعالمّية بني الّنظام يف 

ال�سمال واجلنوب.

اإىل  لت�سل  وتفاقمت  الأو�ساع من جديد،  وا�سطربت   

حرب �سباط / فرباير ١٩٧٩، التي �سارك فيها اجلي�س يف 

اجلنوب واأفراد املقاومة امل�سّلحة يف املناطق الو�سطى ومن 

اجلبهة  مع   
ّ
اجلنوبي اجلي�س  انت�رش  وطبعًا  ال�ّسمال.  �سمال 

الوطنّية وف�سائل املقاومة ومتّكنوا من ال�ستيالء على مناطق 

وا�سعة يف ال�ّسمال، وُهزم اجلي�س ال�سمايّل وت�سّتت �سمله يف 

ال�ّسمال، واأ�سبحت اّلطرق �سالكًة اإىل �سنعاء. ولكْن حَدَث 

اف�س لنتائج احلرب 
ّ
 والدويّل الر

ّ
ما ي�سبه التدّخل الإقليمي

الّدول الإقليمّية والعربّية  اأّيامها الأوىل، ووقفت جميع  يف 

والدولّية اإىل جانب حكومة علي عبد الله �سالح يف �سنعاء. 

الّنار  اإطالق  بوقف  قرارًا  العربّية  الّدول  جامعة  واّتخذت 

دوراً  و�سورية  والعراق  ال�سعودّية  العربّية  اململكة  ولعبت 

وال�سورّي   
ّ
العراقي اجلي�س  وا�ستعّد  القرار.  ذلك  اتخاذ  يف 

على  وال�سورية  العراقّية  احلكومتان  كانت  حيث  للّتدّخل 

الّنار  اإطالق  وقف  قرار  وُفر�س  املرحلة  تلك  يف  وئام 

واحليلولة دون هزمية ال�ّسمال، وانت�سار اجلنوب يف املعركة. 

من  ومتويل  بطلب  الأمريكّية  املّتحدة  الوليات  وعملت 

اإىل  والّذخائر  واملعّدات  ال�ّسالح  اإر�سال  على  ال�سعودّية 

فقة.  �سنعاء على وجه ال�رّشعة، ودفعت ال�سعودّية ثمن ال�سّ

الأحداث  جمرى  يف  وتاأثريًا  مفاجاأًة  الأكرث  املوقف  لكّن 

ال�سوفييتّية  القيادة  اأر�سلت  حيّث   ،
ّ
ال�سوفييتي املوقف  كان 

يف مو�سكو اإنذارًا �رشيعًا اإىل حكومة عدن يطالبها باإيقاف 

اإطالق الّنار فورًا، واأبلغت مو�سكو حكومة عدن اأّن القيادة 

ال�سوفييتّية تعار�س بقّوة اإ�سقاط حكومة �سنعاء.

. ويبدو 
ّ
اأّن ذلك يهّدد ال�ّسالم العاملي ملاذا؟ على اعتبار   

على  واأمريكا   
ّ
ال�سوفييتي الحّتاد  بني  تفاهم  هناك  كان  اأّنه 

كانت  كما  اليمن  يف  القائمة  الأو�ساع  ا�ستمرار  �سمان 

عليه، واأّن ذلك فر�ٌس للّتفاهم لأّن ال�ّسمال كان منطقة نفوذ 

غربّية واجلنوب منطقة نفوذ �رشقّية، ول بّد من احلفاظ على 

الو�سع القائم واإعادته اإىل ما كان عليه. وقد اأ�سفعت القيادة 

جي�س  تزويد  بوقف  مَتّثل   
ّ
عملي مبوقف  موقفها  ال�سوفييتّية 

 هو امل�سدر 
ّ
اجلنوب ب�سورة فورّية. وملّا كان الحّتاد ال�سوفييتي

غط تاأثري   فقد كان لهذا ال�سّ
ّ
الوحيد لت�سليح اجلي�س اجلنوبي

حا�سم يف جمرى احلرب، خ�سو�سًا بعدما نفدت الّذخائر، 

وبالّذات قذائف املدفعّية والّطريان التي فرغت منها خمازن 

اجلي�س يف اجلنوب، ولي�س من م�سدٍر لتعوي�س ما نفد من 

 موؤّثرًا يف الّدول 
ّ
. وكان املوقف ال�سوفييتي

ّ
الحتاد ال�سوفييتي

التزموا  حيث  ني  وال�سّ ال�رشقّية  واأملانيا  كوبا  مثل  الأخرى 

قد  و�س 
ّ
والر الأمريكان  اتفاق  وكان   .

ّ
ال�سوفييتي باملوقف 

»ل  ة  خا�سّ �سيا�سة  ني  لل�سّ وكان  وغريها،  ني  ال�سّ يف  اأّثر 

اأبلغوا  الأمريكان  اأّن  ويبدو  اأمريكا«.  مع  ال�ّسوفييت ول  مع 

ال�ّسوفييت اأّنه يف حال ا�ستمرار احلرب وعدم توّقف زحف 

 نحو ال�ّسمال فاإّن هذا �سوف يقود اإىل �رشاع 
ّ
اجلي�س اجلنوبي

بني القّوتني، واأّن هذا خرق للّتفاهم بينهما.

 
ّ
القيادة اجلنوبّية مع الحّتاد ال�سوفييتي اأّما ملاذا ل حْتكِ   

اأّن  يعرفون  كانوا  بل  يخ�سون  كانوا  فالأّنهم  احلرب؟  قبل 

ال�ّسوفييت �سيعار�سون احلملة الع�سكرّية، كلونهم ملتزمني 

ببقاء نظامني يف اليمن. بل كان ال�سوفييت يعار�سون حّتى 

اإىل  عدن  يف  القيادة  جلاأت  ولهذا  الوطنّية.  اجلبهة  ن�سال 

الواقع ول تفلح �سيا�سة الأمر  اأمام الأمر  ال�ّسوفييت  و�سع 

ال�ّسوفييت قراراً حا�سمًا ول رجعة عنه.  اّتخذ  الواقع، فقد 

ال�ّسمال  املدنّية يف  الأحزاب  فروع  اأّن  بّلة  الّطني  وزاد يف 
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ومتّكنت،  املقاومة  على  قادرة  كانت  اجلبهة  قّوات  طبعًا 

الحّتاد  لكّن  الع�سكرّية.  احلمالت  من  العديد  اإف�سال  من 

ال�سوفييتي تدّخل من جديد وطلب من اجلنوب اإيقاف عمل 

الر�سمّية يف  الوطنّية واملقاومة، واخل�سوع للحكومة  اجلبهة 

التي �سيطرت  بال�ّسيطرة على املناطق  �سنعاء وال�ّسماح لها 

يف   
ّ
ال�سوفييتي ال�ّسفري  قاَبَل  كذلك  الوطنّية.  اجلبهة  عليها 

عدن قيادة اجلبهة، وكان يل معه عّدة لقاءات اأبلغني فيها اأّن 

ال�رشاع مع  اأنواع  اأّي نوع من  يعار�س   
ّ
ال�سوفييتي الحّتاد 

غط على   بال�سّ
ّ
اجلي�س يف اجلمهورّية العربّية اليمنّية. وا�ستمر

حكومة عدن كي توقف دعمها للجبهة الوطنّية.

مبحاربة  البادئني  نحن  نكن  ل  نقول  كّنا  احلال  بطبيعة   

احلكومة، بل هي التي بداأْت وخرقت الّتفاق. وكّنا نريد اأن 

كّنا  لأّننا  متوازن  اّتفاق  اإىل  ن�سل  حّتى  القتال  يف   
ّ
ن�ستمر

عها  و�سْ اجلنوب،  وهي  عليها،  تعتمد  التي  اجلبهة  اأّن  ندرك 

عربّيًا.  وهي حما�رشة  لديها  �سالح  ول  �سعب  القت�سادي 

ول يكن املوقف داخل القيادة اجلنوبّية غري موّحد جتاه هذا 

، ومنهم 
ّ
املو�سوع حيث كان هناك من يوؤّيد املوقف ال�سوفييتي

َمن كان يرى اأّنه مطلوب اأن نبني الّدولة يف اجلنوب، اأي اأن 

نبني ال�سرتاكّية يف اجلنوب مثل اأملانيا. وما لبث اخلالف اأن 

انفجر داخل القيادة اجلنوبّية من جديد.

اأبناء ال�ّشمال يف �رشاعات اجلنوب

هناك الكثري من الكالم عن َدور اأبناء ال�ّسمال يف ال�رّشاعات 

يف  �سبٌب  واأّنهم  اجلنوب،  يف  الّنظام  �سِهدها  التي  الّدامية 

نحن  اجلنوب.  يف  الدامية  املواجهات  من  الكثري  اندلع 

اأّي �رشاع يف اجلنوب على الإطالق. بل  ل نكن طرفًا يف 

 
ّ
ال�سرتاكي احلزب  داخل  ال�رشاع  كان  فقد  العك�س،  على 

كّنا  عندما  فيه.  املت�سارعني  الإخوة  يق�سمنا حول  عدن  يف 

ئي�س �سال 
ّ
يف عدن يف ال�سبعينيات، ن�سب ال�رّشاع بني الر

احلزب  لأّن  فيه،  طرفًا  نكن  ل  لكّننا  وخ�سومه،  علي  ربيع 

حينها ل يكن قد توّحد يف اإطار ال�ّسمال واجلنوب، فقد كّنا 

 
ّ
نعمل حتت ا�سم اجلبهة الوطنّية يف ال�سمال كف�سيل �سيا�سي

معار�س، وكانت اجلبهة مكّونة من حزب الّطليعة الذي حتّول 

من  حتّول  الذي  الثورّي،   
ّ
الّدميقراطي احلزب  اإىل  البعث  من 

اليمنّيني،  الثورّيني  املقاومني  منّظمة  العرب،  القومّيني  حركة 

. كما دخل يف 
ّ
، احّتاد ال�ّسعب الدميقراطي

ّ
حزب العمل اليمني

بع�س الفرتات النا�رشّيون وال�سبتمربّيون يف هذه اجلبهة.

حتالف  عالقة  اجلنوب  يف  الإخوة  مع  عالقتنا  كانت   

وتفّهم، وعند اندلع اخلالف بني الرئي�س �ساملني والآخرين 

فيه.  طرفًا  نكن  ل  كما  الإطالق،  على  به  مرّحبني  نكن  ل 

كان البع�س مّنا يتعاطف مع عبد الفّتاح اإ�سماعيل والبع�س 

الآخر مع �سال ربيع علي، وكنت �سخ�سّيًا معجبًا ب�سفاٍت 

اأرى يف �ساملني رجل دولة ولديه  يف كلٍّ منهما، فقد كنت 

�سيٌء من الكاريزما، وعالقتي به كانت اأقدَم من عالقتي بعبد 

اأحداث  قبل  �سنعاء  اإىل  اأتى  �ساملني  لأّن  اإ�سماعيل،  الفّتاح 

اأغ�سط�س/اآب ١٩٦٨م يف �سنعاء وع�سنا معًا، وعندما حلْلت 

يف عدن كان اأّول من ا�ستقبلني، وكان �ساملني رجاًل ن�سيطًا 

ويح�سن عالقته بالآخرين، وكنت معجبًا بديناميكية الرجل 

و�رشعة بديهته، وقدرته على جمابهة الأحداث. باخت�سار، 

كان رجاًل �ساحب قرار.

لقد فوجئنا بال�رّشاع، وعندما مّت اإق�ساء �ساملني وحدث   

القتال ل نعد قادرين على اأن نوؤّثر يف الأمر. فبعد انت�سار 

الطرف الذي كان �سّد �ساملني ل يعد يف الإمكان ال�سيطرة 

حدث  مبا  مرتبطة  كانت  �ساملني  واأحداث  الو�سع.  على 

الرئي�س  مقتل  ثّم  احلمدي  ئي�س 
ّ
الر مقتل  من  �سنعاء  يف 

املعروف  مهدي   
ّ
الفدائي قَتَله  الذي  الغ�سمي  ح�سني  اأحمد 

بـ»تفاري�س« وتعني بالرو�سية »الرفيق« بتعليمات من �ساملني 

بناًء على طلب من  اأمرًا بذلك ل�سالح م�سلح،  اأعطى  الذي 

و�سالح  ربيع  �سال  املرحومني  من  كلٌّ  وكان  نف�سه.  الأخري 

مقتل  حادثة  يرتك  باأَل  نف�سه  على  عهدًا  اأخذ  قد  م�سلح 

بالإهانة،  �سعرا  لأّنهما  له،  بالّثاأر  ياأخذ  اأن  دون   
ّ
متر احلمدي 

ئي�س احلمدي اغتيل ع�سّية زيارته اإىل عدن.
ّ
خ�سو�سًا اأّن الر

راأى  الغ�سمي.  الرئي�س  بقْتل  النتقام  حتّقق  وبالفعل   

 بالّدولة يف اجلنوب، لأّنه مّت 
ّ
خ�سوم �ساملني اأّن احلادث اأ�رش

 واحلزب، ولهذا كان ل بّد من 
ّ
دون علم املكتب ال�سيا�سي

ة هذا القرار وتبعاته. �سحيح 
ّ
اأْن يتحّمل الرئي�س م�سوؤولي

اجلميع،  ترحيب  حمّل  كان  الغ�سمي  مقتل  مو�سوع  اأّن 

على الرغم من عدم اإ�سعارهم بذلك، اإّل اأّن خ�سوم �ساملني 

كانت  فقد  معه،  احل�ساب  لت�سفية  كذريعة  ذلك  اّتخذوا 

ة، وُح�سم املو�سوع من دون اأن نكون 
ّ
هناك خالفات داخلي

طرفًا فيه ل من قريب ول من بعيد. وعلى اأّي حال، ندم 

مقتل  لأّن  ا�ستثناء  بدون  الأطراف  كّل  ذلك،  على  اجلميع 

�ساملني كان يف احلقيقة خ�سارة، واأقول ب�رشاحة اإن �ساملني 

لو ل ُيقتل واأر�سل اإىل اإثيوبيا، كما مت التفاق عليه، ومكث 

هناك، كان لقيادة احلزب اأن تعيده بعد مرور عّدة اأ�سهر. اأنا 

اأّن �سال ربيع وخ�سومه ل يكونوا راغبني  على يقني من 

يف الدخول يف قتال م�سلح، لكّن ما حدث اأّن اأحد اأفراد 

احلر�س اخلا�ّس بالرئي�س ظّن اأّنه اإذا �سافر ف�سوف يتخّلى 

 
ّ
ال�سيا�سي املكتب  اجتماع   

ّ
مقر على  الّنار  فاأطلق  عنهم، 

القتال، وبداأت  اندلع  يف منزل علي نا�رش حممد، وهناك 

�س 
ّ
وتعر نف�سها  لتوحيد  موؤمترات  عْقد  على  تعمل  كانت 

ف�سائل  اأربك  ما  وهذا  لالعتقالت.  واأع�سائها  قياداتها 

املعار�سة وبالّذات اأجنحتها املدنّية.

يف ذلك الوقت، اجتمعت القيادة ال�سيا�سّية والع�سكرية   

ويف  اإ�سماعيل  الفتاح  عبد  العاّم  الأمني  بقيادة  اجلنوب  يف 

ح�سور علي نا�رش حممد وعلي عنرت و�سالح م�سلح، اأبرز 

بالّتطّورات  الفتاح  عبد  اأبلغنا  اأي�سًا.  اأنا  وح�رشُت  القادة. 

على  واقرتح  والعربي،  ال�سوفييتي  وباملوقف  ال�سيا�سّية 

الّنار  اإطالق  وقف  اجلنوب  يف  الّدولة  تقبل  اأن  املجتمعني 

كموقف ل حياد عنه، والّتفاو�س على مرحلة ما بعد احلرب. 

وهنا انق�سم املجتمعون بني مـوؤّيد ومعار�س، وكنت اأنا من بني 

املعار�سني لوقف اإطالق النار، وهو املوقف اّلذي اّتخذه اأي�سًا 

اأّما  ممثّلو اجلبهة الوطنّية الّدميقراطّية واملقاتلون يف ال�ّسمال. 

القيادات اجلنوبّية فقد اعرت�س على القرتاح من بينها كلٌّ 

من ال�سهيد علي عنرت الذي كان وزير الدفاع حينها، ووزير 

الع�سكرّيني.  القادة  وبع�س  قا�سم  م�سلح  �سالح  الداخلّية 

املكتب  اأع�ساء  باقي  تاأييد  على  ح�سل  الفّتاح  عبد  لكّن 

 من املدنّيني يف اجلنوب، وعندما ا�سطرب املوقف 
ّ
ال�سيا�سي

�ُسئل م�سوؤولو الّتموين يف اجلنوب عّما اإذا كان لديهم ذخائر، 

فكان اجلواب اأّن الّذخائر قد نفدت! وحتت اإحلاح عبد الفّتاح 

للحزب،  العاّم  والأمني  الرئا�سة  جمل�س  رئي�س  كان  اّلذي 

عار�سُت  الّنار.  اإطالق  وقف  مقرتح  على  املجتمعون  وافق 

لكّن  بالإحباط.  اأُ�سبت  بل  خطرية  نك�سًة  واعتربته  القرار 

الوا�سح اأّن املنطق وح�سابات املعركة املاّدية واملنطقّية كانت 

اإ�سماعيل والقيادة املدنّية، واأّن  تقف اإىل جانب عبد الفتاح 

غط  البديل الوحيد لتجّنب هزمية ع�سكرية هو القبول بال�سّ

الّدويّل والعربي لوقف اإطالق الّنار.

حمادثات الكويت

عند ذاك، اأعلن اجلنوب ا�ستعداده لوقف اإطالق الّنار. واأر�سلت 

اجلامعة العربّية بع�س وزراء اخلارجّية العرب لالإ�رشاف على 

على  الّتفاق  ومّت  بالقيادتني.  والّت�سال  الّنار  اإطالق  وقف 

ويف  املتحاربني،  الطرفني  بني  الكويت  يف  حمادثات  عقد 

والذين كانت حكومة �سنعاء  الوطنّية  اجلبهة  ممّثل  عدادهم 

ل تعرتف بهم. كان هذا جزءًا من الّت�سوية مع حكومة �سنعاء 

وعدن التي قالت ل�سنعاء ل بّد من اأن تقبلوا الّتفاو�س مع 

اإىل  �سافرنا   ١٩٧٩ فرباير   / �سباط  �سهر  ويف  املعار�سة. 

وكان  الكويت.  اأمري  ق�رش  يف  املحادثات  ُعقدت  الكويت. 

وزير  جانبه  واإىل  اإ�سماعيل،  الفّتاح  عبد  برئا�سة  وفد عدن 

كما  اآخرون،  ووزراء  مطيع  �سالح  املرحوم حمّمد  اخلارجّية 

ح�رش من جانب اجلبهة الوطنّية �سلطان اأحمد عمر ويحيى 

ال�سمال علي عبد  راأَ�س وفد  فيما  الله عمر.  ال�سامي وجار 

اأّول  تلك  وكانت  والع�سكرّيني.  املدنّيني  وبع�س  �سالح  الله 

مرة األتقي بعلي عبد الله �سالح. كان اجلّو العاّم متوّترًا ومثريًا 

غط وبا�رشوا  للم�ساعر، لكن اجلميع يف اّلنهاية ر�سخوا لل�سّ

باإجراء املحادثات. وكانت حكومة �سنعاء تريد الو�سول اإىل 

حكومة  وفد  اأّما  الهزمية.  يتقّبلوا  ل  موؤّقتة.  ع�سكرّية  هدنة 

اجلنوب واجلبهة الوطنّية فكانوا يريدون الو�سول اإىل اّتفاق 

اليمن، والّدخول يف حتقيق الوحدة   حول م�ستقبل 
ّ
�سيا�سي

اليمنّية لأّن قوى اجلنوب كانت ت�سعر اأّنها يف موقف ع�سكرّي 

اأقوى. وبعد عّدة اأّيام، يومني اأو ثالثة اأّيام من املحادثات، كان 

اّتفاٌق من ذو �سّقني:

على  ين�ّس  وعدن  �سنعاء  حكومَتي  بني  اّتفاق  الأّول:   

 ملّدة عام وتتّم الوحدة 
ّ
توحيد اليمن بعد فرتة انتقالّية ت�ستمر

بناًء على التفاقّيات ال�سابقة. وقد وّقع الّتفاق عبد الفّتاح 

اإ�سماعيل وعلي عبد الله �سالح.

والّثاين: اّتفاق تفاهم بني املعار�سة وال�ّسلطة يف �سنعاء   

باإيقاف املعارك بني اجلبهة وال�سلطة، و�سحب قّوات  يق�سي 

مدنّية،  اإدارة  واإقامة  والقرى،  املناطق  من  ال�ّسمايل  اجلي�س 

احلمالت  واإيقاف  الوطنّية،  اجلبهة  اأفراد  مالحقة  وعدم 

عليها،  �سيطرة  للجبهة  كانت  التي  القرى  على  الع�سكرّية 

وكذلك الّتعوي�س عن الأ�رشار ولحقًا انخراط اأفراد اجلبهة 

الوطنّية يف موؤ�ّس�سات الّدولة.

ممار�سة  لالأحزاب  م�سموح  كان�س  »ما  الوقت  ذلك  يف   

التفاق،  ذلك  من  �سهرين  بعد  لكْن  ال�سيا�سي«.  ن�ساطها 

تبنّي اأّن حكومة �سنعاء ل تلتزم بالّتفاق ول تكن جاّدة ل 

تريد  كانت  الوطنّية.  اجلبهة  مع  ول  اجلنوب  يف  الّنظام  مع 

اجلميع.  مع  الّتفاق  جاّدة يف  تكن  ول  فقط  الوقت  ك�سب 

الوطنّية  اجلبهة  ت�سفية  على  وترّكز  جي�سها  تنّظم  اأخذْت 

وبع�س  اأمريكا  من  الع�سكرّي  الّدعم  على  ح�سلت  بعدما 

اأنها  اأ�سف   .
ّ
ال�سوفييتي الحّتاد  �سمنها  من  الأخرى  الّدول 

ح�سلت على مئات املاليني من الّدولرات من دول اخلليج. 

االتحـــــــــــــــــــــــاد السوفييتي تدخل من جديد وطلب من 
الجنـــــــــــــــــــــــوب إيقاف عمل الجبهة الوطنية والمقاومة، 
والسماح  الرسمية في صنعاء  للحكومة  والخضــــــــــــــــــــوع 
لها بالسيطرة على المناطق التي سيطرت عليها الجبهة الوطنية.
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 فيتنام 1966
 يوميات احلرب واخلوف

ريا�س الري�س

114

ة  املعارك واتُّخذ القرار بعدها باإعدام �ساملني، وباقي الق�سّ

معروف. بعد ذهاب �ساملني اّت�سح اأّنه ترك فراغًا كبريًا ل 

اإىل جانب عبد  الّثالث  كن 
ّ
الر يعّد  فعاًل  اأحد، وكان  ميالأه 

عام  �ساملني  اأحداث  اأن  راأيي  ويف  نا�رش.  وعلي  الفّتاح 

١٩٧٨ كانت بداية النك�سار الذي حدث لحقًا، لأّن هذا 

اخلالف كان له الأثر الكبري يف مّد جذور ال�رّشاعات التي 

تالحقت فيما بعد.

والدة احلزب اال�شرتاكي املوّحد

كما �سبق اأن اأ�رشت، كّنا قد بداأنا احلوار مع �سال ربيع علي 

واآخرين لتاأ�سي�س احلزب املوّحد لليمن كّله، وبعد حرب 

اإىل  لنا  تو�سّ مبا�رشة  واجلنوب  ال�سمال  بني   ١٩٧٩ عام 

ة يف ال�ّسمال واجلنوب 
ّ
توقيع اّتفاق بني الأحزاب ال�سيا�سي

ًا 
ّ
تنظيمي نف�سها  توحيد  اأجل  من  حاكمة،   

َ
وغري حاكمًة 

 
ّ
ال�سرتاكي احلزب  ي�سّمى  واحد  حزب  يف  ًا 

ّ
و�سيا�سي

ة، 
ّ
الفِيتنامي الّتجربة  ا�ستلهام  بهذا  نحاول  وكّنا   ،

ّ
اليمني

اآخر  وجزء  يحكم  منه  جزء  واحد،  حزب  اإقامة  يعني 

اأ�ّس�سنا  موّحد. هكذا  اأّنه حزب  ُيعلن  اأّل  يعار�س، �رشط 

حزبًا واحدًا وبقيادة واحدة، لكّننا اأعلّنا اأّن هناك حزبًا يف 

ة، غري اأّن احلزب كان 
ّ
ال�سمال ي�سّمى حزب الوحدة ال�سعبي

واحدًا واملكتب ال�سيا�سي واحدًا.

ويف ٩ كانون الأّول / دي�سمرب ١٩٧٨ مّت الّتوقيع على   

الأحزاب  من  مكّونًا   
ّ
اليمني  

ّ
ال�سرتاكي احلزب  تكوين 

واملنظّمات الآتية:

وّقع  ال�سمال  يف  الثوري   
ّ
الّدميقراطي احلزب   

عنه جار الله عمر و�سلطان اأحمد عمر.

 املوّحد يف اجلنوب وّقع عنه: 
ّ
 التنظيم ال�سيا�سي

عبد الفّتاح اإ�سماعيل وعلي نا�رش حمّمد.

ة الذي جاء من البعث 
ّ
 حزب الطليعة ال�سعبي

العزيز  وعبد  ال�سامي  يحيى حمّمد  عنه  وّقع  ال�سمال  يف 

حمّمد �سعيد.

 
ّ
�سم الذي   

ّ
الدميقراطي  

ّ
ال�سعبي الحّتاد   

ني يف ال�سمال واجلنوب وّقع عنه عبد الله �سالح 
ّ
املارك�سي

عبده وحمّمد عبد رّبه ال�سالمي.

وهي  ني، 
ّ
اليمني الثورّيني  املقاومني  منّظمة   

منّظمة م�سّلحة كانت يف ال�سمال مدعومة من عدن. وّقع 

عنها ح�سني الُهمزة وحمّمد �سالح احلدي.

�سنعاء  يف  موجودًا  كان  الذي  العمل  حزب   

وعبد  »املرادي«  غالب  الواحد  عبد  عنه  وّقع  عدن.  ويف 

الباري طاهر.

عقدت هذه الأحزاب موؤمترات منف�سلة، كلٌّ على حدة،   

مار�س/اآذار  يف  عدن  يف  للحزب  واحد  عاّم  موؤمتر  ُعقد  ثّم 

ومكتب  واحد   
ّ
�سيا�سي برنامج  اجلميع على  واّتفق   ،١٩٧٩

واإن كان �سمنًا هناك  واحدة.  مركزّية   واحد وجلنة 
ّ
�سيا�سي

احلزب  هو  يحكم  اجلنوب  يف   
ّ
علني فرع  للحزب،  فرعان 

حتت  يعمل  ال�سمال  يف  �رّشّي  وفرع   ،
ّ
اليمني  

ّ
ال�سرتاكي

 يف اجلمهورّية 
ّ
 »حزب الوحدة ال�سعبّية اليمني

ّ
ا�سم تنظيمي

العربّية اليمنّية« اإىل جانب اجلبهة الوطنّية الدميقراطّية. وقد 

، كما 
ّ
مّت اختياري يف هذا املوؤمتر ع�سوًا يف املكتب ال�سيا�سي

قا�سم  الوحدة �سالح م�سلح  اختري م�ساعد �سكرتري حزب 

انتخبتني  اأ�سهر  عّدة  وبعد  اآنذاك.  عدن  يف  الداخلية  وزير 

ال�سعبّية يف  الوحدة  معَلنًا حلزب  �سكرتريًا  املركزّية  اللجنة 

عن  تخّلى  الذي  قا�سم  م�سلح  �سالح  من  باقرتاح  ال�ّسمال 

ال�سكرتارّية. وكان ثّمة اجلبهة الوطنّية التي يراأ�سها املرحوم 

 ٢٥ ع�سوًا، وكنت 
ّ
�سلطان اأحمد عمر. �سّم املكتب ال�سيا�سي

ت�سّم  كانت  التي  الوطنّية  اجلبهة  قيادة  يف  احلزب  ممّثل  اأنا 

اآخرين من خارج احلزب. كانت هناك قيادة للحزب اأتوىّل اأنا 

م�سوؤوليتها، وكانت هناك اأي�سًا قيادة للجبهة الوطنية ممثلني 

 ال�رّشاع يف ال�ّسمال، 
ّ
من احلزب والأحزاب الأخرى. ا�ستمر

ذ اّتفاق  وعاد التوّتر اإىل العالقة بني ال�ّسمال واجلنوب. ول ُينفنَّ

الكويت بني احلكومتني. تلك الفرتة كانت �سعبة اإذ انق�سمْت 

قيادة احلزب يف اجلنوب. كانت الظروف �سعبة بالن�سبة اإيّل 

ال�ّسمال واحلكومة غري  الّنظام يف  القتال �سّد  لأّننا وا�سلنا 

ظروف  يف  نقاتل  كّنا  حيث  تنازلت،  اأّي  لتقدمي  م�ستعّدة 

 يف اجلنوب بني موؤّيد 
ّ
�سعبة و�سط انق�سام املكتب ال�سيا�سي

الن�سحاب  اإىل  وداٍع  امل�سّلح  العمل  لال�ستمرار يف خو�س 

داخل  النق�سام  ح�سل  هنا  القتال.  من  وال�رّشيع   
ّ
الكّلي

القيادة يف اجلنوب ما بني عبد الفتاح اإ�سماعيل ومعه بع�س 

م�سالح  عنرت  وعلي  نا�رش  وعلي  جهة،  من  ال�سخ�سّيات 

م�سلح وحممد �سالح مطيع وعلي �سال البي�س وعلي �سائع، 

ومعهم اآخرون، من جهة ثانية، كانوا كّلهم �سّد عبد الفّتاح.

بعد ذهاب سالمين اتضح أنه ترك فراغًا كبيرًا لم يمأله أحد، 
وكان فعاًل يعد الرّكن الثالث إلى جانب عبد الفتاح وعلي ناصر. 
وفي رأيي أن أحداث سالمين عام ١٩٧٨ كانت بداية االنكسار 
الذي حدث الحقًا، ألن هذا الخالف كان له األثر الكبير في مد 

جذور الصراعات التي تالحقت فيما بعد.
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انق�ساماتها  عن  فيتنام،  عن  اأقراأ  واأنا  �سهرين،  منذ   

ون يف منت�سف 
ّ
ة، واملعارك التي خا�سها الفرن�سي

ّ
ال�سيا�سي

»هو  رجال  مّدها  التي  فو«  بيان  »ديان  يف  ات 
ّ
اخلم�سيني

�سي منه« بالعتاد الّثقيل والّذخرية، وقد نقلوها م�ستعملني 

وا املدافع �سريًا 
ّ
ة، وفوق ظهورهم، وجر

ّ
اجات الهوائي

ّ
الدر

لتنهي  ووديان،  كثيفة، وجبال  غابات  الأقدام، عرب  على 

قرابة مئة عام من وجود فرن�سا الكولونيايّل. لقد حدثت 

ون 
ّ
الفرن�سي كان  كيف  ون 

ّ
الفيتنامي  

ّ
ين�س ول  فظائع، 

 
ّ
ثم الروؤو�س،  ُتقَطع  حيث  ة، 

ّ
اجلماعي الإعدامات  ينّفذون 

ًا، لُتطبع على بطاقات بريدّية ُتر�سل اإىل 
ّ
ر فوتوغرافي ُت�سونَّ

لة بعبارات احلّب الّدافئة  َحبيبات اجلنود يف باري�س، مذينَّ

كـ»قبالتي من هانوي«.

كّل  معهم  اأخذوا  فيتنام  ون 
ّ
الفرن�سي غادر  وعندما   

ات الع�سكرّية وامل�سانع التي بنوها. حّتى اأّنهم 
ّ
�سيء، الآلي

نب�سوا قبور موتاهم، لينقلوهم معهم اأي�سًا اإىل بالد فولتري. 

اآيزنهاور،  مل�سات  الدر�س.  يتعّلموا  ل  ني 
ّ
الأمريكي لكّن 

وجون كينيدي الذي اغتيل قبل ثالث �سنوات، والرئي�س 

قبل  بالر�سا�س  رميًا  ُقِتل  بدوره  الذي  »دمي«   
ّ
الفيتنامي

فيتنام.  يف  حا�رشة  تزال  ل  اأ�سابيع،  بثالثة  كينيدي 

يريدون  العال  �سحف  اإىل  ون 
ّ
الأمريكي اأوفد  ذلك،  فوق 

التي  ة« 
ّ
الدميقراطي ة 

ّ
»العملي من  بقي  ما  لتغطية  مرا�سلني 

على  منه«  �سي  »هو  البطيء   
ّ
ال�سيوعي العّداء  ت�سابق 

ظّل  ذلك،  ورغم  هذا،  كّل  عن  قراأت  لقد  فيتنام.  امتداد 

طائرة  يف  واأنا  بانكوك  اإىل  بريوت  من  �سعور  ي�ساورين 

بنزهة،  اأ�سبه  �ستكون  هذه  باأّن رحلتي  اأمريكان«،  الـ»بان 

وكنت بالطبع خمطئًا.

 يقرتب مّني حاماًل ا�سمي يف لئحة. 
ّ
ال�سابط الأمريكي  

»اأهاًل بك �سّيدي معنا يف فيتنام«، يقول بلهجة جّدّية دون 

اأكرث من كاٍف لأفهم  ابت�سامته. ح�سنًا، هذا  اأن يتنازل عن 

تهبط  طائرة  منها.  جزء  الآن  اأنا  التي  اللقطة  هذه  خلفّية 

وثّمة  »غريب«،  مرا�سل  متنها  على  ع�سكرّي  مطار  يف 

اأن  ل  تف�سّ الفنادق  هذه  من  اأيٍّ  ا�ستقباله. »يف  �سابط يف 

بينها  من  واأختار  الالئحة  اأقراأ  ي�ساأل.  اإقامتك؟«،  تكون 

اأو  بالنكتة  ح�ّسي  رمّبا  اإّنه  »اإمبا�سي«.  ا�سمه  الذي  الفندق 

حاجتي امللّحة لأن اأطمِئن نف�سي. ففيتنام هي اأوىل رحالتي 

بني  م�ساهداتي  وفاحتة  حربّيًا،  مرا�ساًل  ب�سفتي  ال�سحافّية 

 واآ�سيا واأوروّبا. اإّنها، لأّي �سحايّف 
ّ
اأفريقيا واخلليج العربي

احلرب،  تطارد  اأن  ثقيل.  مترين  املجال،  هذا  يف  مبتدئ 

الذي  املوت  فكرة  مع  هدنة  تعقد  واأن  البارزين،  ولعبيها 

مقابلة  خالل  منعطف  اأو  �سارع  اأقرب  عند  يختطفك  قد 

مفتوحة من  هليكوبرت  داخل  واأنت يف  اأو حّتى  �سحافّية، 

اجلانبني وحتّلق على ارتفاع اآمن فوق الأدغال. ل �سحايّف 

يريد اأن ي�سبح خربًا عاجاًل يف فيتنام. لقد هّزتني رائحة 

ل ما هبطت  اخلراب الآتية من عمق الأرا�سي الفيتنامّية اأونَّ

ما  باإحراق  فتكّفلت  ارمة،  ال�سّ ال�سابط  هيئة  اأّما  الطائرة. 

بقي من �سعوري ال�ساذج باأّنني �ساأحظى يف فيتنام ببع�س 

املرح. متامًا كما اأ�رشم راهب بوذّي قبل ثالث �سنوات الّنار 

التي  �سايغون،  ال�سطرابات يف  �رشارة  موّلدًا  يف ج�سمه، 

�ساأ�سلها الليلة.

، بلمحة طويلة، 
ّ
لقد ت�سّنى يل اأن اأرى �سايغون من اجلو  

�سونغ«،  �سانت  »تان  اإىل  ن�سل  اأن  قبل  اأي�ساً.  خاطفة 

حّلق القبطان فوقها على ارتفاع منخف�س وبطيء. لقد 

�سبنَّ  ُمنهكة،  مبدينة  اأ�سبه  فوق  من  �سايغون  يل  بدت 

اأحدهم باإبريق �سخم، نهرًا كئيبًا بني بيوتها وم�ساحاتها 

اقًا لأنزل بني هذه البيوت، 
ّ
اخل�رشاء. مع ذلك، فقد كنُت تو

ف اإىل �سوارعها واأحيائها، واأحمل 
ّ
اأحتّك ب�سّكانها، اأتعر

ة. 
ّ
انطباعًا عميقًا قدر الإمكان عنها اإىل ال�سحافة العربي

ني، 
ّ
اإّنه ف�ساء من ثقافاٍت �سّتى، رقعة متّزقت بني ال�سيوعي

اأخذ  ني. 
ّ
والأمريكي ني 

ّ
والفرن�سي والبوذّيني،  ني، 

ّ
والقومي

ات، ول يهداأ 
ّ
القتال �سكاًل حمتدمًا و�رش�سًا يف الأربعيني

منذ ذلك الوقت.

ال�رشارة البوذّية

من  �سنوات  ثالث  قبل  تاأّججت  ال�سطرابات  لكّن 

بوذّيون  دين  رجال  تظاهر  عندما  حتديدًا،  و�سويل. 

من  املدعوم   
ّ
الفيتنامي اجلي�س  قتل  على  احتجاجًا 

الوليات املّتحدة ثمانية رهبان يف اإحدى القرى. الرئي�س 

ياأبه لهم يف  اإدارة جون كينيدي، ل  نته 
ّ
الذي عي »دمي«، 

ذلك الوقت. دعاهم اإىل اجتماع، وخاطبهم بتعاٍل قائالً: 

»اذهبوا واأ�سلحوا ديانتكم. ل يكفي اأن يكون املرء حليق 

نظّن  لكي  ال�سفراء  العباءات  هذه  مثل  ومرتديًا  الراأ�س 

هبان اأن يجعل 
ّ
ر اأحد الر

ّ
اأّنه مواطن �سالح«. بعد ذلك قر

نف�سه  يف  النار  اأ�رشم  لالحتجاجات.  �سعلة  ج�سده  من 

وجل�س  ارة 
ّ
�سي من  نزل  نحياًل.  رجاًل  كان  ال�سارع.  يف 

اأحدهم  قام   
ّ
ثم اأّنه ي�سّلي،  لو  الأر�س، كما  بهدوء على 

احرتق  ج�سده  كّل  اأّن  املده�س  فوقه.  البنزين  ب�سبِّ 

الة، وعندما جمع رفاقه الرهباُن رماده  ة ال�سّ
ّ
وهو بو�سعي

وجدوا اأّن الّنار ل مت�س�س قلبه. قلبه ل يحرتق، ل يتفّحم. 

تني، اإّل اأنه ل يحرتق. 
ّ
حملوا القلب واأ�رشموا الّنار فيه مر

.
ّ
 للتو

ّ
بقي طازجًا، كما لو اأّنه م�ستخرج من ج�سده احلي

صحفي متقاعد،
يعمل يف النرش،
سورية ولبنان.
قام برحلة إىل فيتنام 
وجنوب رشق آسيا 
بني شباط / فرباير 
ونياسن / إبريل 1966.
صدر له حديثا 
»صحايف الماسفات 
الطويلة« )2017(.

كان ذلك يف �سايغون يف �سباط/فرباير ١٩٦٦. كان �سارع رياض الريس

»تو دو« )احلرية(، »�سانزليزيه« العا�سمة الفيتنامية، املمتّد 

ة يف اأق�سى طرف املدينة اإىل 
ّ
ة الكاثوليكي

ّ
من الكاتدرائي

الطرف  يف  القدمية  ة 
ّ
الأمريكي ال�سفارة  من  بالقرب  النهر 

الذي  املطر  رغم  النهار،  ذلك  يف  ين 
ّ
باملار يعّج  الآخر، 

ت�ساقط عليهم فجاأة، فاحتموا باجلدران منتظرين انق�ساع 

ة.
ّ
ال�سحب املو�سمي

كنت على �سطح مقهى فندق »الكونتيننتال«، العريقة   

قناطره ومراوحه و�سقفه العايل، وذي الطراز ال�ستعمارّي، 

برفقة زميٍل �سحايف اأم�سى يف ال�رشق الأق�سى اأكرث من 

ويحفظ  ال�سعبة،  لغاته  ويتعّلم  اأحداثه،  يراقب  قرن  ربع 

�سايغون،  الأوىل يف  اأّيامي  وكنت يف  املت�سابهة.  وجوهه 

والأحداث،  والأ�سماء  الأ�سخا�س  عرب  طريقي  اأتلّم�س 

بداية  كانت  ذاك،  واإذ  هناك.  يجري  ما  اأفهم  اأن  حماوًل 

اجلرنالت  حكم  هّدد  الذي  العنيف   
ّ
ال�سيا�سي ال�رشاع 

بزعامة  البوذّيون  بها  قام  ة 
ّ
�سيا�سي عا�سفة  اأكرب  بعد 

من  ة 
ّ
اجلنوبي فيتنام  ومّزقت  كوانغ،  تري  تيت�س  اهب 

ّ
الر

ة 
ّ
هيووي �سماًل حّتى دالت جنوبًا. وهذه الأزمة ال�سيا�سي

اعتادها  التي  احلرب  ل  للّنا�س،  ال�ساغل  ال�سغل  كانت 

ن�سوبها،  على  م�ست  ف 
ّ
وني �سنة   ٢٥ طوال  ون 

ّ
الفيتنامي

حّتى اأ�سبح احلديث عنها كاأّنه ل يعنيهم.

اإىل  املجيء  مدمني  من  اجلل�سة،  رفيق  زميلي،  وكان   

»الكونتيننتال« كّل يوم يف مثل هذه ال�ساعة، ك�سائر اأفراد 

�سحايّف   ٤٠٠ نحو  من  املوؤّلفة  ال�سحافّية«  »امل�ستعمرة 

من خمتلف اأنحاء العال، كانوا ي�سكرون كّل ليلة ويلعبون 

اإّل يف ال�سيا�سة واحلرب.  البوكر ويتحّدثون يف كّل �سيء 

املاّرون  وتوّقف  بغتًة  املطر  ت�ساقط   
ُ
منظر زميلي  واأثار 

متجمعني حتت ال�رشفات ويف مداخل املحاّلت والأبنية: من 

اأجمل  بعُد  ُيبَتَدع  ل  رمّبا  الذي   
ّ
الفيتنامي الزّي  يف  ن�ساء 

منه، و�سبيان �سغار يدّخنون ال�سجائر ومي�سحون الأحذية 

بة وي�سم�رشون لأّمهاتهم و�سقيقاتهم 
ّ
ويبيعون الب�سائع املهر

لقاء ب�سعة قرو�س، ورجال نحيلني �سغار الأحجام ي�سعب 

األقى نظرة عميقة عليهم، كاأّنه  التمييز فيما بينهم. وبعدما 

�س يف وجوه الكّل، قال الزميل ال�سحايّف:
ّ
تفر

ـ هل تعرف اأّن اأكرث من ن�سف هوؤلء، رجاًل واأطفاًل   

ون�ساًء، من الفيتكونغ؟.

ـ كيف تعرف؟  

ـ اإّن كّل النا�س يعرفون.  

ون؟
ّ
ـ حتى الأمريكي  

ـ حّتى هم.  

ـ اأينَّ ن�سف منهم تعني؟  

منهم هو  ن�سف  اأينَّ  ون 
ّ
الأمريكي لو عرف  ها...  ها...  ـ   

الفيتكونغ، ملا ظّلت احلرب �سارية اإىل اليوم.

ما  وهو  ات، 
ّ
الفيتنامي عن  اجلل�سة حديثه  رفيق  وتابع   

زال يحّدق اإىل الوجوه العابرة فوق ر�سيف املقهى.

ّ
اأّول مهّمة كمرا�شل حربي

�سان  »تان  مطار  اإىل  اأّيام  بب�سعة  و�سويل  بعد  ذلك  كان 

ع�رشة  نحو  �سايغون  عن  يبعد  الذي  الع�سكرّي  نوت« 

ون ي�سيطرون 
ّ
اأميال. يبدو املطار كم�رشح حرب. الأمريكي

اأقّلتني  التي  الطائرة  من  اأنزل  الليل.  اإّنه  �سيء.  كّل  على 

اإّنه  واأنيق.  دمث   
ّ
اأمريكي �سابط  في�ستقبلني  بانكوك،  من 

الطائرة،  من  �ساأنزل  ما  واأّول  اأجلي،  من  ي�سًا  خ�سّ موفد 

لدى   �سحايف 
ٌ
اأ�سري ما  بطريقة  فاأنا   حقوقي. 

ّ
�سيقراأ علي

باأّية  اآمنًا  . ولن يكون م�سموحًا يل، ول 
ّ
اجلي�س الأمريكي

ون 
ّ
ك خارج الإقليم اجلنوبي لفيتنام. ال�سيوعي

ّ
حال، التحر

يف ال�سمال، ول خطوط متا�ّس وا�سحة تف�سلهم عّنا. لذلك 

ل ينبغي يل اأن اأجازف.

فيتنام 1966
يوميات احلرب واخلوف
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فاإّنك لو نزلت اإىل ال�سوارع، ف�ستجدها ممتلئة بالباعة يف 

وغري  الثمينة  اأغرا�سهم،  يفر�سون  الذين  امل�ساء،  اأوقات 

اأّن  اإىل جنب، و�ستجد املقاهي ممتلئة، رغم  املجدية، جنبًا 

ل امتدادًا لها ب�سبب الّتهديدات. الأر�سفة ل تعد ت�سكِّ

اأّن  مرة  لأّول  عرفت  »الكونتيننتال«،  فندق  يف  هناك،   

الليمونا�سة ا�سمها بالفرن�سية citron pressé. وهي مع البرية 

ر  تذكِّ فو�سى  والزبائن.  ال�سحافّيني  بني  امل�سرتك  القا�سم 

مظاهر  با�ستعرا�س  الكبرية  مفاتيحها  تعلن  مدن  ببريوت. 

وقت،  م�ساألة  اإّنها   .
ّ
ال�سيا�سي ظرفها  على  دة 

ّ
متمر حياتّية 

قدر  للحرب  التح�سريّية  الفرتة  هذه  من  الإفادة   
ّ
وعلي

الإمكان. لقد كان كّل �سيء مي�سي يف ت�سارع. وبعد و�سويل 

اجلرنالت  بحكم  املنّددة  التظاهرات  اأوىل  خرجت  بفرتة، 

فيتنام عن عر�سه وقتلوا  اإمرباطور  الذين كانوا قد خلعوا 

الرئي�س وتوّلوا احلكم. كانت التظاهرة تنّدد اأي�سًا بالوجود 

قبل. كان  �سابقة ل حتدث من  فيتنام، وهذه   يف 
ّ
الأمريكي

 
ّ
ثّمة موؤ�رّش على اأّنني اأ�سري على حاّفة بركان، اإذ كان علي

اإجراء املقابالت التي اأحتاج اإليها ب�رشعة. اهتممت بثالث 

�سخ�سّيات كانت قد لعبت يف ذلك الوقت دورًا مهّمًا يف 

اإقليم  يف  املوؤّثرة  الثالثة  الأقطاب  ت�سّكل  وكانت  الأزمة، 

فيتنام  وزراء  رئي�س  كي،  كاو  اجلرنال  اجلنوبي.  فيتنام 

كونغ«  »تري  البوذّي  والراهب  اجلّذاب،  ال�ساب  اجلنوبّية 

فان  »تران  والطبيب  �سّميته،  كما  الأّول  البوذّيني  فار�س 

لعبة  باأ�سول  اخلبري  اجلنوبّية،  فيتنام  خارجّية  وزير  دون« 

احلرب الفيتنامّية. لكّن الو�سول اإليهم ل يكن �سهاًل.

يف  دانانغ  اإىل  �سافرُت  اأذكر،  كما  التايل،  اليوم  غداة   

القدمية  الإمرباطورّية  العا�سمة  اإىل هيوِوي،  ال�سمال، ومنها 

 لكّل فيتنام، ووقفُت على م�سارف 
ّ
واملركز الثقايّف والروحي

العر�س ١٧  من خّط  بالقرب  ال�سالح  من  دة 
ّ
املجر املنطقة 

ة الأوىل 
ّ
الذي يف�سل بني الفيتناَمني. ويف هيووي �سمعت للمر

دة، وقبل 
ّ
با�سم »خي �سانه«، قبل بدء القتال يف املنطقة املجر

�سانه«  »خي  ال�سمالّيون  والفيتنامّيون  الفيتكونغ  يحتّل  اأن 

القرية، ويرتكوا لالأمريكّيني »خي �سانه« املعقل، كاآخر »خّط 

بعـــــــــــــــــد وصولي بفترة، خرجت أولى التظاهرات المنددة 
بحكم الجنراالت الذين كانوا قد خلعوا إمبراطــــــــــــــــــــــور 
فيتنام عن عرشه وقتلوا الرئيس وتولـــــــــــــــــــــــــــــــــــوا 
الحكم. كانت التظاهرة تندّد أيضًا بالوجود األميركيّ في فيتنام.

اإّل  الأخبار.  ن�رشات  يف  واأُذيع  ر  وِّ و�سُ قيل،  ما  هذا   

اأّن زوجة الرئي�س �سخرت من امل�ساألة، وا�سفة ما حدث 

حلم   
ِّ
ب�سي قاموا  اأّنهم  غري  فعلوه  الذي  »ما  �سخيف.  باأّنه 

 يف �سيف عام ١٩٦٣، 
ّ
اأ�سدقائهم حيّاً؟«، قالت. ثم اأحد 

اأ�سبح البوذّيون العمود الفقري لالحتجاجات يف �سايغون 

الوليات  الطاّلب، ووجدت  اإليهم   
ّ
وان�سم �سّد احلكومة، 

املّتحدة نف�سها غري قادرة على الإم�ساك بزمام الأمور. تال 

مقتولني  و�سقيقه  الرئي�س  وُوِجد  ع�سكرّي،  انقالب  ذلك 

�سا�س.
ّ
رميًا بالر

د واخلا�ّس بال�سحافّيني،   اأن اأرتدي الزينَّ املوحنَّ
ّ
كان علي  

الأجنبّية  ال�سحافّية  البعثة  من  اأّنني  اإىل  ي�سري  الذي 

كما  عليه  مكتوبًا  ا�سمي  وجدُت  املّتحدة.  للوليات 

اإّن من غري  وقيل يل  َتب. 
ّ
الر ذوي  ال�سّباط  اأ�سماء  ُتكتب 

ل  ما   .
ّ
ليلي اجتماع  يف  كنت  اإذا  اإّل  اأخلعه  اأن  امل�سموح 

يقله الأمريكّيون لنا نحن ال�سحافّيني، اأّن بّزة كهذه كانت 

لو  اختطاَفنا  اأو  قْتلنا  الـ»الفيتكونغ«  على  كثريًا  �ست�سّهل 

. ومع ذلك ل توؤّثر يفنَّ 
ّ
خرجنا من منطقة النفوذ الأمريكي

حما�ستي للتعرف اإىل �سايغون عن قرب.

ال�سحايّف  املركز  مدير  وهو  بونيم،  د 
ّ
ال�سي اأّن  اأتذّكر   

يف �سايغون، قال يل وهو ي�سّلمني البطاقة التي �ست�سمح 

ة: 
ّ
�سحافي وت�سهيالت  ات 

ّ
�سالحي ومتنحني  بالتجوال  يل 

هي  بل  واأحرجها.  دقة  اأوقاتها  اأدقنَّ  الآن  تعي�س  »فيتنام 

اليوم اأن�سط من ذي قبل. اإّنها تكافئك على الأرجح. فاأنت 

اأّول �سحايّف من ال�رشق الأو�سط كّله يزور فيتنام«. رميُت 

نف�سي يف اأّول »َبِدي كاب« �سادفتها، وهي و�سيلة الّنقل 

ها 
ُّ
د عربة جتر

ّ
الأكرث انت�سارًا والأ�سهل يف ذلك الوقت: جمر

ة، وتزدحم بها ال�سوارع والزواريب، وطفُت 
ّ
اجة هوائي

ّ
در

على  �سريًا  اأو  تاك�سي،  ب�سيارة  تنّقلت  املدينة. لحقًا  يف 

القدمني. حاولت طوال الوقت اأن األتقط الإ�سارات الداّلة 

على وجود فرن�سا يف ال�سابق، ول يكن ذلك مبهّمة �سعبة. 

العمران  الطرق،  اأ�سماء  التقاطعات،  العري�سة،  فال�سوارع 

والكتب  العالية،  ال�سقوف  ذات  الأبنية  الطابع،   
ّ
فرن�سي

واملجاّلت التي تباع. كان اأثر فرن�سا حا�رشًا، جمياًل لكّنه 

ا�ستعمارّية دموّية حتّتم على  بحقبة  اأي�سًا  يذّكر  اإذ  قا�ٍس، 

ني اأن يدفعوا ثمنها الآن.
ّ
الفيتنامي

ة 
ّ
�رشقي �ساحرة،  لكْن  كئيبة،  �سايغون  يل  بدت  لقد   

»باري�س  قّط  تكن  ول  ومهملة.  عطرة  ة، 
ّ
واأر�ستقراطي

ون امتدادًا حللمهم 
ّ
ال�رشق الأق�سى« التي اأرادها الفرن�سي

الكولونيايّل. كان ميكنك اأن تلمح هذا يف لهجة النا�س، يف 

�سورة فرن�سا املرت�ّسبة حّتى يف اأحاديث �سائقي التاك�سي 

ارات 
ّ
ب�سي ذّكرين  ما  معهم،  التفاهم  �سعبًا  كان  الذين 

ال�رشفي�س يف بريوت. ففي �سايغون يف ذلك الوقت، كنَت 

ة 
ّ
والفرن�سي الإنكليزّية  من  تعرفه  ما  تخلط  لأن  بحاجة 

ال�سائق  جواب  كان  اإذا  ت�ستغرب  ولن  ة، 
ّ
العربي ورمّبا 

مب�ساهد  م�سّو�س  امل�سهد  ذلك  كّل  ة. 
ّ
بالفيتنامي مطّعمًا 

ة عند كّل 
ّ
ات الع�سكرّية الأمريكي

ّ
ني والآلي

ّ
اجلنود الأمريكي

منعطف وكّل زاوية. اإّنهم يراقبونك، ي�سلخون عن �سايغون 

كّل حماولة لأن تكون عابثة اأو لمبالية، كما كانت باري�س 

احلرَب،  النا�ُس  اعتاد  لقد  الثانية.  ة 
ّ
العاملي احلرب  خالل 

لدرجة اأّنهم ل يعودوا يتحّدثون عنها.

ة اأحد املقاهي، فتقّدم مّني رجل 
ّ
اأتذّكر اأّنني دخلُت مر  

الإحراج.  حدنَّ  ومهّذبًا  دمثًا  ن�سبّيًا،  �ساّبًا  وكان   ،
ّ
فيتنامي

اقرتب مّني بلطف، وبادر اإىل الّتحّدث معي. كان �سهاًل على 

الغرباء  كّنا  ال�سحافّيني  فنحن  هوّيتي.  يعرفوا  اأن  الّنا�س 

الوحيدين يف �سايغون يف ذلك الوقت. ذلك اأّن املدينة، على 

لتجد  تكن  ل  اأّنك  اإّل  و�سخبها،  الظاهرّي،  ن�ساطها  رغم 

فيها �سائحًا واحدًا. اأّما الأجانب املقيمون فيها، فكان جّلهم 

قال  فيتنامّيات.  ن�ساًء  �سابقًا  تزّوجوا  الذين  الفرن�سّيني  من 

مون الأطفال القراءة والكتابة  يل الرجل الدخيل اإّنهم يعلِّ

هو  الأطفال،  تعليم  الـ»فيتكونغ«.  من  ا�ستعيدت  قرية  يف 

اأّما الن�سف الآخر فيذهب بعد انتهاء دوامه  ن�سف حياته، 

وطني  اأمنح  اأن  اأ�ستطيع  ل  »اأنا  والقتال.  ال�سالح  حلمل 

ه 
ُ
عمر  

ّ
فيتنامي كّل  اأّن  منه  عرفت  قال.  حياتي«،  من  اأكرث 

ما بني الرابعة ع�رشة وما فوق يحارب يف مكان من جنوب 

الباقون فهم من الطاّلب، وحرفتهم  اأّما  اأو �سمالها.  البالد 

يل:  قال  الالفتات.  وحمل  التظاهرات  �سناعة  ال�سيا�ّسية 

 خرج من املقهى.
ّ
»اأرجو اأن نراك بعد احلرب«، ثم

�شايغون التي تذّكر ببريوت

ل ترتك لك �سايغون فر�سة لت�سعر فيها بالأرق. ل مكان 

والّنهار  الليل  بني  الفا�سلة  احلدود  كّل  اأزيلت  لقد  لذلك. 

 اأن 
ّ
وبني الّنوم والأرق، والفكرة ونقي�سها. هناك، كان علي

اأ�سابق اخلوف اأو اأن اأوؤّجله كثريًا، واأّل اأ�ستغرق يف التفكري 

واأن  الواقع كما هو،  اأتلّقى  اأن   
ّ
ب�سورة وجودّية. كان علي

ه لحقًا. وهذا ما حدث بالفعل، حيث اإّنني ل اأكتب  اأف�رشِّ

اأّية كلمة جلريدة »احلياة« خالل وجودي يف �سايغون. كنت 

 اإّل 
ّ
اأدّون املالحظات، اأّما الكتابة فلم تاأخذ �سكلها الّنهائي

بعد عودتي اإىل بريوت. كما لو اأّنني كنت بحاجة اإىل اخلروج 

قلياًل من م�سهد احلياة الكثيف واملتجاور واملتناق�س. ففي 

�سايغون، اجلميع بانتظار النفجار. اإّنهم يتوّقعونه. مع ذلك، 
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ىن التحتّية، المجتمعات، التارخي  البهُ
موري�س غودلييه

 هل يستطيع الشعب
 إسقاط الّنظام والدولة التزال قامئة؟

جلبري الأ�شقر
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ماجينو« يف احلروب احلديثة، بل قبل اأن تتوارد يف اخلواطر 

املقارنة بني »ديان بيان فو« و»خي �سانه«. وهذه اأر�س تقع يف 

واٍد تك�سوه اأحراج كثيفة على بعد ١١ كيلومرتًا من لو�س، 

حتيط بها تالل عالية وجد الأمريكّيون اأّن من الأ�سهل لهم 

اإطالق اأرقام عليها بدًل من اإطالق الأ�سماء. وهناك خم�سة 

ي�سّمونها »النتظار  لعبة خطرة  يلعبون  اليوم   
ّ
اأمريكي اآلف 

الكبري« يف تلك الأر�س ذات الرتاب الأحمر الذي كان لها 

منذ �سنتني، على الأقّل، وجعلت منها »الإ�سافات الأمريكّية« 

 ،
ّ
�سيئًا �سبيهًا مبدينة »كاو بوي« يف الغرب الأق�سى الأمريكي

كما نراها يف ال�سينما.

لكّن »خي �سانه« ١٩٦٦، بعد اأكرث من اأ�سبوعني م�سيا   

اأنحاء  كّل  يف  الفيتكونغ  به  قام  هجوم  واأعنف  اأكرب  على 

فيتنام اجلنوبيّة منذ ا�ستعال احلرب الفيتناميّة الثانية، كان 

ل بّد لها من اأن ت�سبح �سيئًا اآخر. فمعظم القّوات الأمريكيّة 

املدافعة كانت من »املارينز«، م�ساة البحرّية، وكانت مطّوقة 

»بجدار انتحارّي« من قّوات فيتنام اجلنوبيّة، ويف موؤّخرتها 

اخل�رش«،  بـ»البرييات  املعروفة  ة  اخلا�سّ القّوات  من  فرقة 

ي�سًا ومدّربة على حرب الع�سابات، وكان  وهي معّدة خ�سّ

 ١٩٦١ عام  بتنظيمها  اأمر  قد  كينيدي  احل 
ّ
الر ئي�س 

ّ
الر

اإّنها خليط من  اإثر ف�سل غزو »خليج اخلنازير« يف كوبا. 

 و»الغوركا« 
ّ
تقاليد »الفرقة الأجنبيّة« يف اجلي�س الفرن�سي

من  كانوا  اأفرادها  اأغلب  اأّن  اإّل  الربيطايّن.  اجلي�س  يف 

املتطّوعني الأمريكيّني.

»املونتانيار«

فكانت  �سانه«،  »خي  يف  ة 
ّ
اجلنوبي ة 

ّ
الفيتنامي القّوات  اأّما 

من  تتاأّلف  وكانت  اخل�رش«  »البرييات  من  اط 
ّ
�سب بقيادة 

ات يف فيتنام. 
ّ
قبائل »املونتانيار« التي ُتَعّد من اأكرب الأقّلي

ة 
ّ
بدائي حياة  يعي�سون  ني، 

ّ
اجلبلي من  القبائل  هذه  واأفراد 

التي  الأر�س  من  بنف�سها  نف�سها  تعيل  �سغرية  قرى  يف 

ني 
ّ
الفيتنامي عك�س  على  الب�رشة  �سمر  اأ�سّداء،  حولها، 

دائمًا.  بالهنود احلمر، عراة  ما  اإىل حدٍّ  �سبيهون  البي�س، 

الع�سيان  �رشارة  انطلقت  »املونتانيار«  قبائل  ومن 

ني منذ عودتهم اإىل فيتنام بعد نهاية 
ّ
الأوىل �سّد الفرن�سي

اجلرنال  �سّكل  »املونتانيار«  ومن  الثانية.  ة 
ّ
العاملي احلرب 

ني، وذلك 
ّ
جياب ك�سافة »الفيت منه« حلربه �سّد الفرن�سي

»املونتانيار«  ومن  وم�سالكها.  والغابات  باجلبال  خلربتهم 

باأ�سًا.  جي�سهم  فرق  اأ�سدنَّ  ون 
ّ
اجلنوبي ون 

ّ
الفيتنامي �سّكل 

ويعوزهم  ال�ساّمة،  والأقوا�س  بالرماح  يحاربون  وكانوا 

وال�سوؤال  احلديث.  ال�سالح  ا�ستعمال  يف  الن�سباط 

الع�سكرّي الذي كان مطروحًا يف »خي �سانه«: اإىل متى 

اإّنهم  الطويل؟«،  »النتظار  لعبة  ال�سمود يف  ي�ستطيعون 

منذ  قائمة  فيتنام  يف  قدمية  ة 
ّ
و�سيا�سي ة 

ّ
اجتماعي م�سكلة 

ني، لهم لغتهم 
ّ
ع�رشات ال�سنني، فِعرقهم غري عرق الفيتنامي

ون ل ت�سلهم البوذّية ول 
ّ
وتقاليدهم وعاداتهم، وهم وثني

ني والعك�س �سحيح. وزادت 
ّ
ة، يحتقرون الفيتنامي

ّ
امل�سيحي

من  ة، 
ّ
ال�سيني الهند  يف  الطويل  عملها  خالل  فرن�سا، 

التقليدّي،  ال�ستعمارّي  باأ�سلوبها  وغّذتها  امل�سكلة  هذه 

نحٍو  على  ًا،  خا�سّ ُحكمًا  فحكمتهم  ًا، 
ّ
واإقليمي عن�رشيّاً 

يختلف عن حكمها ل�سائر البالد، و�سّجعت دعوتهم اإىل 

 عن فيتنام.
ّ
ال�ستقالل الذاتي

لكّن »املونتانيار« كانوا اأّول من اأطلق ال�رشارة الأوىل   

يف الع�سيان على فرن�سا عام ١٩٤٧، فان�سّموا، اأو �سّمهم 

هو �سي منه، اإىل حركة »الفيت منه«، وكانوا عمادها حّتى 

و�سماليّة  جنوبيّة  فيتنام  انق�سام  ومع  الفرن�سيّني.  هزمية 

»املونتانيار« عن طاعة »هو �سي منه«  عام ١٩٥٤، خرج 

الَقبًلي  ومتا�سكهم  عقائدّيتهم  عدم  اأّوًل،  ثالثة:  لأ�سباب 

ق�رشًا  »�سيوعيّني«،  جعلهم  حماولة  ثانيًا،  فيتناميّتهم.  ول 

املحاولة،  على  دهم 
ّ
ومتر ال�سماليّني،  الفيتناميّني  قبل  من 

بالن�سبة  املطاف  نهاية  العدّو، هي  فرن�سا  اأّن هزمية  باعتبار 

اإليهم. ثالثًا، لوقوع بالدهم بالد »املونتانيار« يف املرتفعات 

»بليكو«  مدينة  من  بالقرب  اجلنوبيّة،  فيتنام  من  الو�سطى 

وحدود كمبوديا الغربيّة، وعودة اأكرثهم اإىل قراهم على اأثر 

جالء الفرن�سيّني وانتهاء احلرب الفيتناميّة الأوىل.

وكانت احلياة تبداأ يف »خي �سانه« يف العا�رشة �سباحًا   

الأوىل من طراز  الطائرة  ال�سباب وت�سل  عندما ينح�رش 

»�سي ١٣٠« من دانانغ اإىل مطار املعقل ال�سغري، فنهبط 

والعتاد  املوؤن  من  بحمولتها  وتلقي  الق�سري  املدرج  على 

نحو  وتقلع  تدور  تقف  اأن  غري  ومن  جددًا.  رّكابًا  وحتمل 

كانت  ما  وغالبًا  طريانًا،  �ساعة  ن�سف  بعد  على  دانانغ، 

�سا�س يف اأجنحتها اأو 
ّ
حتّط وعليها �سل�سلة ثقوب من الر

موؤّخرتها. وقبل �ساعة من الغروب تهبط الطائرة الأخرى، 

والهليكوبرت  ال�ستك�ساف  طائرات  اآخر  تكون  اأن  بعد 

ل  الليل  حّل  ما  اإذا  حتى  اأقلعت.  قد  والإ�سعاف  احلربيّة 

تبقى اأّية طائرة، ول يبقى يف »خي �سانه«، اإىل غداة اليوم 

 اإّن »خي �سانه« 
ّ
الّتايل، اأّي اّت�سال بالعال اإّل بالراديو. ثم

ك فيها �سيء، �سوى تلك الطائرات وب�سعة رجال، 
ّ
ل يتحر

واحلرب  العدّو  �سّد  ال�ستائم  اأ�سوات  اإّل  منها  ت�سمع  ول 

هو  جاثم،  ف�سمت  الأماميّة،  املتاري�س  عرب  اأّما  والطق�س. 

املوت الذي هو وحده احلدود الطبيعيّة...
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اإّل  للم�سطلح،  ال�سارم  باملعنى  تعني،  ل  القت�سادّية 

 
ّ
الكلي املجموع  »وي�سّكل  ة: 

ّ
الجتماعي الإنتاج  عالقات 

 .
١
القت�سادّية« املجتمع  بنيَة  هذه  الإنتاج  لعالقات 

على  توجد  وعالقاته ل  الإنتاج  قوى  اأّن  اأي�سًا  ولنتذّكر 

نحو منف�سل اأبدًا، برغم كونها حقائق متمايزة، بل تكون 

اأو  الإنتاج«  »اأ�سكال  واإّن  دة.  بطريقٍة حمدنَّ دومًا  جمموعًة 

دة املتنّوعة  ة« هي ال�سيغ املحدنَّ
ّ
»�سيغ الإنتاج الجتماعي

ملثل هذا التجّمع. ولنمّح�س بدّقة يف هذه التعريفات التي 

ت�ستدعي �سيئًا من التعقيب.

اأّوًل، تت�سّمن قوى الإنتاج ما كنُت قد �سّميتها الو�سائل   

»معرفة«  كّل  بهذا  واأعني  املتحّولة.  للطبيعة  »الفكرّية« 

الطبيعة التي ميكن للمجتمع امتالكها، اإ�سافًة اإىل املجموع 

الأدوات،  ت�سنيع  وقواعد  الفنيّة،  لالإجراءات   
ّ
الكلي

وقواعد ا�ستخدام اجل�سم قيد الت�سنيع، اإلخ. ونرى اأّنه يف 

قلب العالقة الأكرث مادّية بني الإن�سان والواقع املادّي الذي 

يحيط به، ل بد من وجود منظومة معّقدة من التمثيالت، 

الأفكار، املخّططات، اإلخ، التي �ساأ�سّميها »وقائع« مثاليّة، 

الن�ساط  وتدّخلها �رشورّيًا حلدوث  يكون وجودها  والتي 

جردًا  الأنرثوبولوجيا  اأجرت  الأّيام،  هذه  ويف  املادّي. 

لهذه الوقائع املثاليّة املُحتواة يف العمليّات املادّية املتنّوعة 

هو  هذا  بتحليلها.  الأنرثوبولوجيا  تقوم  التي  للمجتمعات 

يدر�س  الذي   Ethnoscience الإثنيّات  لعلم  الوا�سع  املجال 

قواعد  الرتبة،  املناخ،  احليوانات،  النباتات،  ت�سنيفات 

العلميّة  مو�سوع  اأي�سًا  هو  وهذا  اإلخ.  الأدوات،  اإنتاج 

والتكنولوجيّة التي ا�سطلع بها علماء مثل جوزيف نيدام 

 .
٢
– ب�ساأن ال�سني – اأو اأندريه اأودريكور

 تبنيُّ هذه الوقائع »املثاليّة« – يف املقام الأّول – يف 
ّ
ويتم  

خطاب اجلماعات ال�سّكانيّة والجتماعيّة التي ت�ستخدمها. 

على  ع�سيّة  كوقائع  لغوّية،  كوقائع  بالتايل،  توجد،  فهي 

النف�سال عن اللغة والفكر، ولهذا ال�سبب ميكن التوا�سل 

 ونقلها من جيل اإىل اآخر. 
ّ
معها �سمن اجل�سم الجتماعي

التحتيّة،  البنية  بني  التمييز  يبدو  النقطة،  هذه  من  وابتداًء 

متييز  ل  وظائف،  متييَز  والأيديولوجيا  الفوقيّة،  والبنية 

اأن  واللغة  الفكر  باإمكان  اأّن  للتو  راأينا  اأّننا  مبا  موؤ�ّس�سات، 

احلالة  هذه  يف  ويعمالن  التحتيّة،  للبنية  َننْي  كمكوِّ يعمال 

نني لقوى الإنتاج. وبذا فاإّن التمييز ل يكون بني املادّي  مكوِّ

والالمادّي، مبا اأّنني اأعجز عن اعتبار اأّن الفكر يقّل مادّيًة 

عن باقي ]جمالت[ احلياة الجتماعيّة. وهو لي�س متييزًا بني 

امللمو�س والالملمو�س. اإّنه متييٌز خا�س باملوقع �سمن تلك 

الن�ساطات الالزمة لإعادة اإنتاج احلياة الجتماعيّة.

مفهوم  هي  متحي�س  اإىل  حتتاج  التي  الثانية  والنقطة   

اأّن مفهوم »العمل« ل  اأّوًل، ينبغي مالحظة  م�سار العمل. 

ثّمة  القدمية،  ة 
ّ
الإغريقي ففي  كلها.  املجتمعات  يف  يوجد 

فعالن poein وprattein ل يعنيان »يعمل«، بل »ي�سنع« اأو 

ة، تدّل مفردة labor على اأّي ن�ساط 
ّ
»يفعل«. ويف الالتيني

مفردة  وتدّل  اليونانية.  ponos يف  م�سطلح  وكذا  بغي�س، 

الراحة   ،otium يناق�س  اأو  يقاطع  ن�ساط  على   negotium

ة 
ّ
الثقافي ن�ساطاته  و�رشط   

ّ
احلر الإن�سان  �سمة  الفراغ،  اأو 

للفعل  جّدًا  النادر  من  ذلك،  على  وعالوة  ة. 
ّ
وال�سيا�سي

»يعمل«، عند وروده، اأن يقت�سي اأو يت�سّمن فكرة وجود 

»حتّول« للطبيعة على يد الإن�سان. وجميع هذه التمثيالت 

جزٌء من م�سار العمل، وهي تكتمل باأخرى جُتيز احل�سور 

اأو  ة 
ّ
الجتماعي اجلماعة  لهذه  عمٍل  م�سار  يف  الغياب  اأو 

ر حقيقة اأّن الّن�ساء هّن 
ّ
تلك: على �سبيل املثال، متثيالت ُترب

ويقمن  اإلخ،  احلطب،  ويحملن  ية، 
ّ
الرب غالل  يجمعن  َمْن 

�س  ُيخ�سنَّ الذين  بالرجال  تليق  ل  التي  الن�ساطات  بهذه 

لهم )كحقٍّ لهم، ميكننا القول( الن�ساطات الأرقى كال�سيد، 

هذا  مقاربة  عند  ولكن  ال�ّسعائر.  واإقامة  احلروب،  و�سّن 

لة  املجال، �سنكون يف الواقع قد قاربنا نقاط الّتالقي وال�سّ

بني عالقات الإنتاج وتق�سيم العمل.

علقات االإنتاج وعلقات القرابة

لتحليل  الهتمام  من  �سيئًا  نويل  اأن  من  الآن  لنا  بّد  ول 

عالقات الإنتاج. الأمر اجلوهرّي هنا هو مالحظة واإدراك 

�سيغًا  وتّتخذ  خمتلفًا،  مكانًا  حتتّل  الإنتاج  عالقات  اأّن 

و�سيكون  ة، 
ّ
التاريخي واحلقبة  املجتمع  بح�سب  خمتلفة 

املجتمعات.  حركة  على  خمتلفة  تاأثريات  بالنتيجة  لها 

ز[ 
ّ
]احلي موا�سيع  املرء  يدعوه  قد  ما  مثالني على  �ساأعطي 

القت�سادّي: الطوبولوجيا املقارنة لعالقات الإنتاج. اأّوًل، 

ال�سّكان  جمتمعات  مثل  واجلمع،  ال�سيد  جمتمعات  يف 

ة 
ّ
الجتماعي العالقات  اأّن  يالَحظ  ني، 

ّ
الأ�سرتالي ني 

ّ
الأ�سلي

التي حتكم منطقة ال�سيد واجلمع، وتنّظم تكوين اجلماعات 

اأع�سائها،  بني  املنتجات  ك 
ُ
وت�سار وجتمع،  ت�سيد  التي 

عالقات اإلنتاج تحتل مكانًا مختلفًا، وتتخــــــــــــــــــــــــــــــذ 
صيغًا مختلفة بحسب المجتمع والحقبة التاريخية، وسيكون لها 
بالنتيجة تأثيرات مختلفة على حركة المجـــــــــــــــــــــــتمعات.

الأطروحات  تلّخ�س  التي   – املقالة  هذه  ت�سعى   

تقدمي  اإىل  ذاته  بالعنوان  �سدر  الذي  كتابي  من  ة 
ّ
الأّولي

تني 
ّ
�سياغة وا�سحة وموجزة خُلال�ساتي املوّقتة حيال ق�سي

الأيديولوجيا  فكرتا  ة: 
ّ
الجتماعي العلوم  يف  تني 

ّ
اأ�سا�سي

والّطبقة. و�ساأتناول فيها تباعًا اأربع م�سكالت:

ة.
ّ
ة والبنية التحتي

ّ
١ التمييز بني البنية الفوقي

الأخرية  املرحلة  يف  التحديد  بني  العالقة   ٢

ة متعّددة
ّ
عرب القت�ساد وهيمنة بنى فوقي

، والتمييز 
ّ
٣ املُكّون »املثايّل« للواقع الجتماعي

 �سمن الوقائع املثالّية
ّ
 والالاأيديولوجي

ّ
بني الأيديولوجي

هيمنة  �سلطة  يف  والقبول  العنف  دور   ٤

ٍة« يف ميالد 
ّ
طبقة، نظام، اإلخ )هل ثّمة مفارقُة »م�رشوعي

الطبقات والدولة؟(.

من  ا�ستفادتي  مدى  على  املتابعة،  قبل  الت�سديد،  اأوّد   

اجلديدة  املعطيات  غنى  ومن   – جزئّية  تكن  واإْن   – جتربتي 

يف الأنرثوبولوجيا والتاريخ التي تتنامى مع الزمن. ل اأملك 

هت  ُوجِّ حيث  الأخري  املعريّف  الفرع  يف  هاٍو  معرفة  �سوى 

وحتّول  الدولة  ت�سّكل  م�سكلة  فهم  نحو  اأ�سا�سًا  قراءتي 

اء 
ّ
العالقات الطبقّية. وبالطبع، كذلك، �ساأخّيب اأمل بع�س القر

الت بني اآرائي  لون روؤية تو�سيف اأدّق لل�سّ الذين كانوا يف�سّ

دة وغنى املعطيات الأنرثوبولوجّية اجلديدة هذه.
ّ
العاّمة املجر

ة
ّ
ة والبنى الفوقي

ّ
البنى التحتي

يف  البحث  يكون  اأن  ينبغي   ،
ّ
املارك�سي اإىل  بالن�سبة 

على  واآثارها  وحتّولها،  ت�سّكلها  و�رشوط  الأيديولوجيا، 

ة، 
ّ
التحتي البنية  بني  العالقة  يف  بحثًا  املجتمعات،  حركة 

هذه  ت�سمية  يجب  هل  والأيديولوجيا.  ة 
ّ
الفوقي والبنى 

 
َ

الوقائع »مراحل« كما فعل األتو�سري؟ هل ينبغي اأن ُتعترب

الواقع  �سمن  منازل   ،
ّ
الجتماعي للواقع  »م�ستويات« 

تق�سيمات  ما،  مبعنى  بذاتها  م�ستقّلًة  تكون   
ّ
الجتماعي

ة يف جوهره؟ ل اأعتقد هذا. اإذ ل ميتلك املجتمع 
ّ
موؤ�ّس�ساتي

. ويعود هذا 
ّ
اأو حّتى م�ستويات، مبعنى فعلي اأو قاعًا،  قّمة 

لي�س  ة 
ّ
الفوقي والبنية  ة 

ّ
التحتي البنية  بني  التمييز  اأّن  اإىل 

متييزًا بني موؤ�ّس�سات، بل هو يف الأ�سا�س متييٌز بني وظائف.

ة« اإذًا؟ اإّنه ي�سري اإىل 
ّ
ما معنى م�سطلح »البنية التحتي  

اجلمع، الذي يوجد يف كل املجتمعات، بني ثالث منظومات 

ُتتيح  التي  ة 
ّ
والجتماعي املادّية  ال�رّشوط  من  الأقّل  على 

مادّية  و�سائل  اإنتاج  واإعادة  اإنتاج  ما  جمتمٍع  لأع�ساء 

. وهذه املنظومات هي:
ّ
لوجودهم الجتماعي

دة  املحدنَّ ة 
ّ
واجلغرافي ة 

ّ
الإيكولوجي ال�رشوط   ١

منها  ي�ستخل�س  والتي  �سمنها،  املجتمع  ينوجد  التي 

و�سائل وجوده املادّية.

٢ قوى الإنتاج: اأي الو�سائل املادّية والفكرّية 

التي ُيفّعلها اأع�ساء املجتمع، عرب »م�سارات عمل« متعّددة 

وجودهم  و�سائل  وا�ستخال�س  الطبيعة  يف  للفعل  وذلك 

منها – وبذا يحّولونها و»يوؤمّمونها«.

تلك  اأي  ة. 
ّ
الجتماعي الإنتاج  عالقات   ٣

تها، التي ت�سطلع بوظيفٍة 
ّ
العالقات، ب�رشف النظر عن ماهي

اأو اأكرث من الوظائف الآتية:

اإىل  الو�سول  حلرّية  ة 
ّ
الجتماعي ال�سيغة  حتديد  اأ.( 

املوارد وال�سيطرة على و�سائل الإنتاج.

ب.( اإعادة توزيع قّوة عمل اأع�ساء املجتمع بني م�سارات 

العمل املتنّوعة التي توؤّمن قاعدتهم املادّية، وتنظيم 

تلك امل�سارات.

ة لإعادة توزيع منتجات 
ّ
ج.( حتديد ال�سيغة الجتماعي

 وبالنتيجة، حتديد �سيغة 
ّ
العمل الفردّي اأو اجلماعي

تداولها اأو عدم تداولها.

املجتمع  بنية  مارك�س  �سّماها  ما  اأّن  ولنتذّكر   

أنرثوبولوجي فرنيس 
)1934(، من أنصار 
ّية  إدخال النظر
الماركسّية إىل 
األنرثوبولوجيا، من 
مؤلفاته »القبائل يف 
التارخي ويف مواجهة 
الدول« و»اجلماعة، 
المجتمع، الثقافة«. 
ترمجة يزن احلاج.

موريس غودلييه

ىن التحتّية، المجتمعات، التارخي البهُ



124125 بدايات  العدد 16 | 2017بدايات  العدد 16 | 2017

لي�س متييزًا بني موؤ�ّس�سات اأو مراحل، بل بني وظائف. ول 

يتطابق هذا التمييز بني الوظائف مع التمييز بني املوؤ�ّس�سات 

اإّل يف جمتمعات بعينها، بخّا�سة يف املجتمع الراأ�سمايّل. 

 لـ»الَقْطع املعريف« الذي 
ّ
وبراأيي، هذا هو ال�سبب احلقيقي

ة يف 
ّ
حّققته اأعمال مارك�س – َقْطع ل تكمن اأ�سبابه الأّولي

الراأ�سمايّل لالإنتاج،  فكر مارك�س، بل يف واقع الأ�سلوب 

ة الأوىل بني القت�ساد وال�سيا�سة والدين 
ّ
الذي يف�سل للمر

والّن�سب والفن، اإلخ، وكذا بني موؤ�ّس�سات متمايزة كثرية.

لكن �سنجد فورًا اأّن ثّمة منطقًة �سا�سعًة قد انفتحت   

التي  وال�رشوط  الأ�سباب  تو�سيح:  اإىل  وحتتاج  اأمامنا 

ات يف موقع عالقات 
ّ

كانت قد قادت تاريخيًا اإىل التغري

علينا  البث،  هذا  ولنبداأ  بالتايل.  �سيغتها  ويف  الإنتاج، 

ز 
ّ
احلي و�سيغة  موقع  على  لال�ستدلل  اأّية حماولة  رف�س 

املفاهيم  اأحد  من  انطالقًا  ما  جمتمٍع  يف  القت�سادّي 

اآخر،  �سخ�س  كاأّي   ،
ّ
املارك�سي فعلى  دة. 

ّ
املجر النظرّية 

من  تنويعًا  ة 
ّ
املارك�سي لي�ست  المر.  اإىل  اأدّق  نظرٍة  اإلقاء 

بالّذات،  هي  لكّنها  تاأكيد،  بكل  ة، 
ّ
الإمبرييقي تنويعات 

ُت�سّلم  اأن  ينبغي  التي  النظرّية،  املقاربات  جميع  بني  من 

ع التجربة امللمو�س. وعالوًة على ذلك، ففي 
ّ
كليًا اإىل تنو

اأعزل   
ّ
املارك�سي يكون  ل  هنا  الدرا�سة  مو�سع  البحث 

ة وجود »توافق« بني 
ّ
متامًا. فعمل مارك�س توحى له بفر�سي

الإنتاج. هنا، حُتيل  الإنتاج وطبيعة عالقات  طبيعة قوى 

حال،  اأّية  وعلى  والأثر.  وال�سيغة  املوقع  اإىل  »الطبيعة« 

ة لي�ست �سهلة 
ّ
الفر�سي اأّن هذه  اإخفاء حقيقة  اأحاول  لن 

فم�سطلح  الأ�سباب.  من  كاملٍة  ملجموعٍة  ال�ستخدام، 

ة، اأم 
ّ
»التوافق« لي�س وا�سحًا. فهل ُيحيل اإىل عالقة �سببي

اإىل عالقة تناغم؟ وكذلك الأمر، لي�ست لدينا التحليالت 

اإذا  اإليها  نحتاج  التي  رها 
ّ
ولتطو الإنتاج  لقوى  اجلدّية 

 
ّ
تيح لنا امل�سي

ُ
اأردنا املتابعة. فوْحده مثُل هذا التحليل �سي

اأن  اأّن من امل�ستحيل  ة من تكرار 
ّ
اأبعد من املرحلة احلالي

نرى بو�سوح ما ت�سمح به قوى اإنتاج حمّددة – دع عنك 

ومع  ب�سهولة.  متنعه  ما  روؤية  باإمكاننا  اأّن  مع  تفر�سه،  ما 

ة ل ميكن اأن ُي�ستَدّل 
ّ
غ الجتماعي

َ
اأّن من املوؤّكد اأّن ال�سي

عليها من قوى الإنتاج، اإّل اأّن علينا – برغم هذا – فهم 

ات 
ّ
الآلي ة 

ّ
تقّدمها، وماهي التي  حدود جمال الحتمالت 

ات.
ّ
التي ُتوجدها من اأجل اختيار اإحدى تلك الإمكاني

التايل.  الق�سم  نهاية  امل�سكالت يف  هذه  اإىل  �ساأعود   

ة 
ّ
التحتي البنية  لفكرة  حتليلي  ا�ستخدام  �ساأحاول  هناك، 

ني 
ّ
ني وغري املارك�سي

ّ
م اجلدال الذي يق�سم املارك�سي

ّ
كي اأقي

ُتهيمن  الذي  الأ�سا�س  ب�ساأن  بينهم(  فيما  ني 
ّ
)واملارك�سي

بنى  ون 
ّ
املارك�سي يعتربه  ما  عرب  متنّوعة  جمتمعات  به 

ال�سيغ  ة، 
ّ
البدائي املجتمعات  بع�س  يف  الّن�سب  ة: 

ّ
فوقي

ميكن  كيف  اإلخ.  ة، 
ّ
الفرعوني م�رش  يف  ة 

ّ
ة-ال�سيا�سي

ّ
الديني

ة التحتيم يف نهاية املطاف 
ّ
ني التوفيق بني فر�سي

ّ
للمارك�سي

ة 
ّ
تاريخي هيمنة جمتمعات  مع حقيقة  ة 

ّ
التحتي البنى  عرب 

ة؟
ّ
بعينها عرب بنية فوقي

ة
ّ
التحديد االقت�شادّي والهيمنة عرب البنية الفوقي

خني 
ّ
ني ولدى موؤر

ّ
من ال�سائع هذه الأيام لدى اأنرثوبولوجي

ُتفّند  فيها  ون  يخت�سّ التي  الوقائع  اأّن  كتابة  كثريين 

اأّن الّن�َسب  ة. وفًقا لرادكِلْف-براون، يكفي تبيان 
ّ
املارك�سي

يتحّقق  كي  اأ�سرتاليا  يف  ني 
ّ
الأ�سلي ال�سّكان  بني  مهيمٌن 

الهيمنة  بفعل  التفنيد  يتم  دميون،  للوي  ووفقًا   .
٥
الّتفنيد

ة منظومة املراتب 
ّ
ال�ساحقة للدين يف الهند، وبفعل تراتبي

 
ّ
النقي بني   

ّ
الأيديولوجي التعار�س  على  بناًء  ة 

ّ
الهندو�سي

خ اإدوارد ڤيل، فاإّن هيمنة ال�سيا�سة 
ّ
. ووفقًا للموؤر

٦
والنج�س

بني الإغريق القدماء ُتظهر بو�سوح اأّن اجلانب القت�سادّي 

 .
٧
دًا هناك، بل ل ي�سّكل منظومة اأ�سا�سًا ل يلعب دورًا حُمدِّ

ما حقيقة امل�ساألة؟

اإذا حّللنا هذه الأمثلة يف �سوء التعريف الذي طرحُته   

واخلا�ّس بعالقات الإنتاج، �سيكون بو�سعنا روؤية اأّن »البنية 

ة« التي تهيمن، يف كّل حالة من هذه احلالت، هي 
ّ
الفوقي

يف الوقت ذاته ت�ستغل مبا هي عالقة اإنتاج. يف جميع هذه 

ًا – ُينّظم الّن�َسب 
ّ
احلالت الثالث – ويف كل جمتمع فعلي

اإّل يف حالة واحدة –  القرابَة والتحالف، لكّنه ل يهيمن 

ني. ويف املجتمعات 
ّ
اأ�سرتاليا الأ�سلي ب�سّكان  ة  تلك اخلا�سّ

والقوى  الإن�سان  بني  العالقات  الديُن  ُينّظم  الثالثة، 

 – اإّل يف حالة واحدة  اخلارقة للطبيعة، ولكّنه ل يهيمن 

ة القائلة 
ّ
. وبذا قد نعر�س الفر�سي

ّ
يف املجتمع الهندو�سي

ة للّن�َسب اأو الدين هي تنظيم 
ّ
اأّن الوظائف اجللي اإّنه برغم 

اإعادة اإنتاج احلياة )عرب تنظيم الزواج والقرابة( من جهة، 

ة 
ّ
الالمرئي القوى  مع  العالقات  تنظيم  اأخرى  جهة  ومن 

تلك  اأّن  اإّل  الكون،  اإنتاج  اإعادة  عن  م�سوؤولة   
َ

ُتعترب التي 

»البنية الفوقية« التي تهيمن، هي في الوقت ذاتــــــــــــــــــــــــــه
تشتغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل بما هي عالقة إنتاج. وفي كل 
مجتمع فعليًا  ُينظم النَسب القرابَة والتحالـــــــــــــــــــــــــف.

عالقات قربى: اأْي عالقات ن�َسب، وقرابة، و�سكنى. وابتغاًء 

د اإىل حدٍّ 
ّ
لدّقة اأكرب، ميكن القول اإّن ال�رشط امل�سبق املجر

ترث،  ة 
ّ
ن�سبي جماعة  اإىل  النتماء  هو  الطبيعة  ملقاربة  ما 

ة، ولكن »غري ح�رشّية«، يف 
ّ
جياًل بعد جيل، حقوقًا م�ساعي

ة 
ّ
ة اليومي

ّ
ة ملناطق خمتلفة. ولكن يف العملي

ّ
املوارد الطبيعي

للّتح�سيل امللمو�س املبا�رش من الطبيعة، جند اأّن عالقات 

القرابة هي التي ت�سّكل الإطار للتعاون يف ال�سيد واجلمع 

واإعادة توزيع املنتجات. ول بّد اأن نتعّمق اأكرث لأّن الُع�سبة 

 
ّ
اليومي التح�سيل  تنّفذ  التي  الوحدة  وهي   – ة 

ّ
الأ�سرتالي

وحول  عمليًا.  بًة  ُمركنَّ بنية  متتلك   – الطبيعة  من  املبا�رش 

نواة جمموعة ب�رشّية تتحّدر عن طريق البنّوة من اأ�سالف 

 – م�سرتكني كانوا ورثًة حلقوق يف منطقة، �سنجد حلفاء 

اأجياٍل  يف  ن�ساًء  ا�ستقبلْت  اأو  وهبْت  جماعات  ممّثلي  اأي 

متعّددة،  مناطق  ا�ستخدام  ة 
ّ
اإمكاني ي�سمن  وهذا  �سابقة. 

ة 
ّ
اإذا دعت احلاجة. وبذا ُتو�َسم املنظومة بفعل وجود ملكي

تكون  اأن  دون  َن�سٍب،  تخ�ّس جماعات  للموارد  م�سرتكة 

ا�ستخدامها  احللفاء  جلماعات  ميكن  اإذ  ح�رشّية،  ة 
ّ
ملكي

�سمن ظروف حرجة حمّددة.

بني  بالعالقة  ة  اخلا�سّ تلك  جوهرّية:  نقطة  من�سّ  وهنا   

الإنتاج الجتماعيّة.  الإنتاج وطبيعة عالقات  طبيعة قوى 

خلف هذه املنظومة للملكيّة امل�ساعيّة، ولكْن غري احل�رشّية، 

اأّن على  على  يقت�رش  الأمر ل  اأّن  املرء  يكت�سف  للموارد، 

اأّن  بل  فح�سب،  مبفرده،  ل  جماعة،  �سمن  الإنتاج  الفرد 

عليها  بل  مبفردها  الإنتاج  عن  عاجزٌة  كذلك  اجلماعات 

الإنتاج  قوى  بني  ال�سلة  هي  هذه  بينها.  فيما  هذا  ممار�سة 

وال�سيغة الجتماعيّة من عالقات الإنتاج. �ساأعود اإىل هذه 

النقطة، ولكّن اخُلال�سة التي ظهرت اأ�سا�سًا هي اأّن عالقات 

 من الداخل. 
ّ
الّن�سب تعمل هنا كعالقات اإنتاج، واأّن هذا يتم

فالتمييز بني البنية التحتيّة والبنية الفوقيّة لي�س متييزًا بني 

موؤ�ّس�سات، بل متييز بني وظائف �سمن املوؤ�ّس�سة ذاتها.

فرانكفورت  حتليالت  ف�ساأتبع  الثاين،  مثايل  عن  اأّما   

 .
٣
واأوبنهامي واآدامز واآخرين ب�ساأن التنظيم ال�سومرّي القدمي

يبدو اأّن الأر�س، يف الدول-املدن يف بالد ما بني النهرين، 

ّب الذي 
ّ
كان ُينَظر اإليها بكونها ُملكًا للرّب اأ�سا�سًا – الر

يعمل  القت�ساد  كان  املدينة.  مركز  يف  معبده  ينت�سب 

كمنظومة مُمَركزة هائلة، تتمو�سع جماعات البلدة والريف 

الأر�س،  مالك  ّب 
ّ
الر كهنة  �سلطة  حتت  داخلها  املحيط 

الذي يدينون له بجزٍء من عملهم ومنتجاتهم. وبذا ميكن 

ة هنا، من الداخل، على اأّنها قد 
ّ
م�ساهدة العالقات الديني

يف  الثانية،  الكّفة  ويف  الإنتاج.  عالقات  بدور  ا�سطلعت 

الدولة- ع�سوّيُة  متنح  ة، 
ّ
الإغريقي الدولة-املدينة  حالة 

يف  وعاّمة  ة  خا�سّ حقوقًا   
ّ
احلر املواطَن  بالولدة  املدينة 

 للكلمة، 
ّ
اأر�س املدينة. وتعمل ال�سيا�سة، باملعنى الإغريقي

هنا من الداخل كعالقة اإنتاج.

اأوّد  التحليل،  هذا  من  عاّمة  ُخال�سات  اإدراج  وقبل   

ط 
ّ
التخب من  كثري  مبعث  وهي  ة، 

ّ
اأ�سا�سي نقطة  اإىل  العودة 

ة الإنتاج. 
ّ
ني: التمييز بني م�سار العمل وعملي

ّ
لدى املارك�سي

اأطلقوا  ني، مثل ترييه وريه، قد 
ّ
كان بع�س الأنرثوبولوجي

ا�سم »�سكل الإنتاج« على �سيغ متنّوعة من م�سارات العمل 

التي وجدوها يف و�سف جمتمٍع ما – حتديدًا، يف تو�سيف 

كلود ميا�ّسو لطرائق ال�سيد والزراعة والعمل احِلريّف بني 

. وبذا يكون لدينا 
٤
اأفراد قبائل الكورو يف �ساحل العاج

ة، ورعوّية، اإلخ. وعلى اأّية حال، 
ّ
اأ�سكال اإنتاج �سيد، زراعي

اأ�سكال الإنتاج. من  اأ�سكال تق�سيم العمل مع  هذا يخلط 

املمكن اجلمع بني ممار�سة تربية املا�سية، والزراعة، واحِلرف 

ق �سمن عالقات الإنتاج 
ّ
ة ذات النطاق ال�سي

ّ
اليدوّية املحلي

اإنتاج  اأ�سكال  وجود  ت�سمني  هذا  يعني  اأن  دون  نف�سها، 

متايزها. ويف  بالتايل حتديد  الواجب  من  �سيكون  خمتلفة 

هذه النقطة يبداأ ت�سغيل »الت�سّكل ال�سو�سيو-اقت�سادّي«. 

 عرب 
ّ
اأ�سا�سي الإنتاج على نحو  ف �سكل 

نَّ
ُيعر الواقع،  ويف 

�سيغ خمتلفة من ال�ستيالء على املوارد، وو�سائل الإنتاج، 

م�سار  من  خمتلفة  �سيغ  هناك  �سيكون  وبذا  واملنَتجات. 

العمل ومن التعاون يف العمل متتزج على اأ�سا�س اأ�سكال 

 
ّ
العلمي التفكري  مقدار  ل 

ّ
تخي وبو�سعنا  ذاتها.  ة 

ّ
امللكي

املاّدة   لكّل غنى 
ّ
ينتج من حتليٍل تف�سيلي اأن  الذي ميكن 

ة الهائل. ولكن يف الوقت ذاته، 
ّ
ة والتاريخي

ّ
الأنرثوبولوجي

دة 
ّ
باإمكاننا روؤية اأّننا ل ن�ستنفد القول ب�ساأن الأفكار املجر

مثل »قوى الإنتاج«، واأّن ثّمة مناطق مظلمة كبرية متبّقيًة 

�سمن هذه الأفكار، ل ميكن اإنارتها اإّل بالتحليل النظرّي.

متييز بني وظائف ومتييز بني موؤ�ّش�شات

ميكن  عام  مغزى  ذات  ثّمة خال�سة  الأحوال،  جميع  ويف 

ة 
ّ
الفوقي والبنى  ة 

ّ
التحتي البنية  بني  التمييز  الآن:  طرحها 

عالقات النسب تعمل هنا كعالقات إنتاج، وهذا يتم من الداخل. 
فالتمييز بين البنية التحتية والبنية الفوقية ليس تمييزًا بين 

مؤسسات، بل تمييز بين وظائف ضمن المؤسسة ذاتها.
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غودلييه يلتقي 

زعماء قبيلة يف 

بابوا غينيا اجلديدة
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بني املُهيِمن واملُهيَمن عليه، و�سيحّول �سيغ وعي الثاين مبا 

يتعّلق بالواقع الذي يحكمها.

هذه  تاأكيد  اإعادة   
ّ
تتم اإن  ما  الأحوال،  جميع  ويف   

م�ساعبنا.  تبداأ  حتى  التقليدّية،  ة 
ّ
املارك�سي الأطروحات 

اأّوًل، ل ميكننا اأن جند يف هذه الطروحات اأّي معيار دقيق 

الوا�سح  ومن   .»
ّ
»اأيديولوجي متثيل  اإىل  الفكرة  يحّول  ملا 

عنْت وجود نظام 
ْ
ة اإذا �رش

ّ
اأّن اأّية فكرة �ستكون اأيديولوجي

ال�سطهاد  �سّوغت  اأو  الهيمنة  وعالقات  قائم   
ّ
اجتماعي

التي يت�سّمنها. ويف نهاية املطاف، فاإّن م�سمون الفكرة – 

اأكانت �سحيحة اأم خاطئة، اإىل هذه الدرجة اأو تلك – لن 

ًة طاملا اأّنها 
ّ
يرتبط بامل�ساألة، و�ست�سبح اأّية فكرٍة اأيديولوجي

ة املهيمنة وقّدمت 
ّ
عملت يف م�سلحة اجلماعة الجتماعي

هيمنة هذه اجلماعة بو�سفها الأمر الواقع. ويف الوقت ذاته، 

 
ّ
اأوتوماتيكي نحو  على  جزئيًا  خاطئًة  الفكرة  ت�سبح  األن 

النظام  بو�سفه  بعينه  واحدًا  اجتماعيًا  نظامًا  تقّدم  حاملا 

ال�ستبدال؟  على   
ّ
الع�سي الوحيد  املمكن   

ّ
الجتماعي

ة خطاأً نظرّيًا.
ّ
وبذلك �ست�سبح الكذبة التاريخي

القائل  الفرتا�س  وهل  الأمر.  يف  اأكرث  لنتعّمق   

بوجود الأفكار املهيمنة يف خدمة الطبقات املهيمنة يعني 

اأوتوماتيكيًا  اأفكارًا خا�سعًة �ستنوجد  ثّمة  باأّن  الفرتا�س 

املهيمنة  الأفكار  تكون  األ  اخلا�سعة؟  الطبقات  لدى 

كٌة على نحو وا�سع من 
َ
مهيمنًة لأّنها – بالتحديد – ُمت�سار

الطبقات اخلا�سعة؟ وبالطبع، ُتبنّي لنا التجربة اأّن ثّمة ق�سمًا 

ميتلك  ة، 
ّ
اجتماعي منظومة  اأّية  يف  اخلا�سعة،  الطبقات  من 

اأفكارًا ت�سعهم مبواجهة الطبقة احلاكمة، يطرح طروحات 

م�ساّدة لها. وهل ينبغي اأن َنخُل�س، على �سوء هذه املحاّجة 

ة بالطبقات اخلا�سعة، والتي  ة، اإىل اأّن الأفكار اخلا�سّ
ّ
احلالي

هي ت�سّكل الأفكار امل�ساّدة، ت�سّكل اأيديولوجيا م�ساّدة، 

ل  اإّنها  القول  ينبغي  اأم  اأخرى؟  اأيديولوجيا  وبالتايل 

القائم  النظام  وجود  ُت�رشعن  ل  لأّنها  ة 
ّ
اأيديولوجي تعد 

ُم�رشِعنٍة  فكرٍة  كلُّ  تكون  هل  ولكن  كْذبته؟  ت�ساركه  اأو 

لأولئك،  وفقًا  لي�ست  ملن؟  وفقًا  خادعًة  وتكون  خادعًة؟ 

بالن�سبة  هي  اإذًا  يت�ساركونها.  الذين  واملحكومني،  احلّكام 

 
ّ
الجتماعي النظام  هذا  يقبلون  ل  الذين  الآخرين  اإىل 

ني 
ّ
خارجي كمراقبني  اإلينا  بالن�سبة  اأم  تغيريه،  ويريدون 

)ولكن ما قيمة وعينا اإن ل يكن له اأدنى تاأثري يف تاريخ 

(. وبذا جند اأّن من امل�ستحيل اعتبار فكرٍة ما 
ّ
املجتمع املعني

ة تبعًا ملعيار وحيد )معيار زيف 
ّ
على اأّنها فكرة اأيديولوجي

تبعًا  اأو  ملجموع  تبعًا  اأو  اأو ل�رشعنة(،  �رشعنة  �سّحة،  اأو 

ة، ت�سقط 
ّ
لتالقي الأمرين مبا اأّنهما ل يتوافقان. يف كّل مر

مع�سلة  من  نتمّل�س  كي  الواقع،  ويف  اأر�سًا.  املحاّجة 

علينا  لالأيديولوجيا،  ة 
ّ
الوظيفي اأو  ة 

ّ
ال�سكلي التعريفات 

وال�سطهاد،  الهيمنة  �سلطة  مكّونات  عن  نظرّية  تطوير 

ل.
ّ
نظرّية عن العالقة بني العنف والتقب

باعتقادي   – النظرّية  لهذه  ميكن  ل  حال،  اأّية  وعلى   

بكونها  مبفردها  الأفكار  درا�سة  تابعنا  اإذا  تتطّور  اأن   –
التي  ة 

ّ
الجتماعي للعالقات  الفكر  املنفعل يف  النعكا�س 

تولد خارجه، ومن دونه، وهي �سابقة عليه. �سنواجه هنا 

من  لكلٍّ  ة 
ّ
ا�سرتاتيجي انعطاف  نقطة  جوهرّية،  م�سكلة 

وملمار�ستنا  التاريخ  وتاأويل  ة 
ّ
الجتماعي الوقائع  تاأويل 

ًا اأمام مفرتق طرق بني و�سائل خمتلفة يف اأّن 
ّ
معًا. اإننا فعلي

النت�ساب اإىل املذهب املادّي. وهنا بو�سعنا ال�ستفادة من 

التحليل ال�سابق الذي كنُت قد طرحُت خطوطه العري�سة، 

ن يف كّل عالقة  التحليل املتعّلق بالعن�رش املثايّل املُت�سمنَّ

كيف  راأينا  وقد  بنا.  حتيط  التي  املادّية  الطبيعة  مع  مادّية 

عن�رشًا  ولدتها،  منذ  تت�سّمن،  مادّية  اإنتاج  قّوة  كّل  اأّن 

فكر  يف  ًا 
ّ
وا�ستدللي منفعاًل  متثياًل  يكون  ل  معّقدًا  ًا 

ّ
مثالي

نًا فاعاًل  قّوة الإنتاج هذه، بل يكون منذ البداية جزءًا مكوِّ

اأّن  تبيان  هل 
ْ

�سي�س والآن،  لوجودها.  ًا 
ّ
داخلي �رشطًا  فيها، 

ة.
ّ
هذا التحليل ميكن تعميمه على كّل عالقة اجتماعي

اأن  ميكن  ل  الننَّ�َسب.  هو  واحد،  مبثال  اأكتفي  و�سوف   

لأجيال  نف�سها  اإنتاج  وتعيد  تن�ساأ  ن�سب  عالقات  توجد 

للّن�َسب  �سة 
نَّ
ُمكر وقواعد  مفاهيم  هناك  تكون  اأن  دون 

كنى، اأي فكرة عّما هو ن�سب وما هو لي�س 
ّ

والقرابة وال�س

ذات  انعكا�سات  لي�ست  واأفكار  وقواعد،  مفاهيم،  بن�سب: 

ٌن لتلك   لعالقات الّن�سب، بل هي جزء ُمكوِّ
ّ
مفعول رجعي

العالقات ل بّد اأن يكون موجودًا فيها منذ البداية. وبالطبع، 

املكّونات  هذه  اإىل  الّن�سب  عالقات  ُتختَزل  اأن  ميكن  ل 

اأن توجد بدونها.  اأي�سًا  املتنّوعة، ولكن ل ميكنها  ة 
ّ
املثالي

واإذا �سئنا التعميم، ميكن تقدمي الفكرة القائلة اإّن كّل عالقة 

ة تولد وتوجد داخل الفكر وخارجه يف اآن – واإّن 
ّ
اجتماعي

ًا، منذ البداية، ل 
ّ
ة تت�سّمن جزءًا مثالي

ّ
كّل عالقة اجتماعي

يكون انعكا�سًا لحقًا لها، بل �رشطًا من �رشوط وجودها، 

اجلزء  هذا  يكون  مكّوناتها. ول  من  نًا لزمًا  ُمكوِّ في�سبح 

يف  بل  فح�سب،  الوعي  م�سمون  ب�سيغة  موجودًا  املثايّل 

العالقات  حُتيل  التي  ة 
ّ
الجتماعي العالقات  مظاهر  جميع 

ة عالقاٍت داّلة وتك�سف معناها، اأو معانيها.
ّ
الجتماعي

ل  الفكر  اأّن  ب�سهولة  ني 
ّ
املارك�سي بع�س  تنا�سى   

ة. 
ّ
بفاعلي يوؤّوله  بل  منفعل،  نحو  على  الواقع  »يعك�س« 

اأّن الفكر  اأي�سًا  هذا لي�س اأ�سواأ ما يف الأمر، فقد تنا�سوا 

اأو اأكرث من تلك  ة ل تكفي جلعل واحدٍة 
ّ
الوظائف الكوني

ة« مهيمنًة.
ّ
»البنى الفوقي

تي املطروحة هي الآتية. وكي يلعب 
ّ
وبذا فاإّن فر�سي  

التي  �سات 
ّ
واملوؤ�س الأفكار  ومعه   –  

ّ
الجتماعي الن�ساط 

املجتمع  تفعيل  يف  مهيمنًا  دورًا   – وتنّظمه  معه  تتوافق 

التي  والأفراد  اجلماعات  فكر  يف  وبالتايل  وتطويره، 

على  الن�ساط  هذا  ياأخذ  اأن  يكفي  ل  واأفعالها،  ت�سّكله 

ته 
ّ
عة: بل عليه كذلك، فوق ومع غائي

ّ
عاتقه وظائف متنو

الداخل  ومن  مبا�رشًة  ي�سطلع  اأن  ووظائفه،  الوا�سحة 

ة �سيئًا عن 
ّ
بوظيفة عالقة الإنتاج. ول تقول هذه الفر�سي

اأن تقوم بوظيفة  ة التي ميكن 
ّ
طبيعة العالقات الجتماعي

اأ�سباب  عن  �سيئًا  م�سبقًا  تفرت�س  بل  الإنتاج.  عالقات 

عة من الفعل 
ّ
ة املتفاوتة ل�سيغ متنو

ّ
 والأهّمي

ّ
الوزن الن�سبي

 يف تفعيل املجتمعات وتطويرها. ويعتمد هذا 
ّ
الجتماعي

)الّن�سب،  ة 
ّ
الجتماعي العالقات  تلك  ة 

ّ
ماهي على  الوزن 

ب حدوثه. واإذا اأُثبت اأّن 
ّ
الّدين، اإلخ( اأقّل ممّا تفعله اأو ُت�سب

ة تهيمن حني تعمل كعالقات اإنتاج، 
ّ
العالقات الجتماعي

الدور  ة مارك�س عن 
ّ
اكت�ساف فر�سي اأعدنا  قد  ف�سنكون 

ة يف نهاية املطاف. وينبغي اأن ُتفَهم 
ّ
د للبنى التحتي املُحدِّ

ة بني 
ّ
ة بكونها ت�سع الوجود الكويّن للهرمي

ّ
هذه الفر�سي

ة 
ّ
الوظائف التي يجب اأن ت�سطلع بها العالقات الجتماعي

اإذا كان على املجتمع اأن ينوجد مبا هو جمتمع واأن يعيد 

اإنتاج نف�سه. وعلى اأّية حال، ل ميكن اأن ُي�ستخَل�س منها 

اأّي جمتمع  �سكله يف  اأو  الإنتاج  طبيعة  ب�ساأن  �سيء  اأّي 

ة عرب 
ّ
د. وبذا �سيكون من امل�ستحيل حتّدي املارك�سي حمدنَّ

ة.
ّ
الإ�سارة اإىل هيمنة البنى الفوقي

اإىل  النظر  يف  الطريقة  هذه  اأّن  على  الت�سديد  واأوّد   

األتو�سري  فيها   
َ
ر

نَّ
َت�سو التي  تلك  عن  خمتلفة  الأ�سياء 

اأّن  والتاريخ،  الأنرثوبولوجيا  يف  ومريدوهما  وباليبار 

القت�ساد.  من  الأخرية  املرحلة  يف  موجودة  ة 
ّ
ال�سببي

بني  من  واحدة  مرحلة  القت�ساد  يختار  اإليهم،  بالن�سبة 

مراحل عديدة، وي�سعها يف موقع مهيمن. وي�سّكل هذا 

ة 
ّ
ة التي ت�ستغل البنية التحتي

ّ
ة ال�سببي

ّ
الفعل املزدوج الآلي

ياأخذ  اأن  املفهوم  لهذا  ميكن  ل  ولالأ�سف،  خاللها.  من 

بالعتبار حقيقة اأّن املوؤ�س�سة ذاتها – الننَّ�سب مثاًل – هي 

اآن.  يف  ة 
ّ
الفوقي والبنية  الإنتاج  عالقة  دور  تلعب  التي 

اأن  علينا  يجب  اجلدال،  هذا  نتيجة  عن  الّنظر  وب�رشف 

ب )اأو الدين( كعالقة 
َ

نتابع البحث عن اأ�سباب �سغل الّن�س

نفرت�س، يف  قد  هيمنتها.  اإىل  يوؤّدي  الذي  الأمر  اإنتاج، 

ة 
ّ
ة يف املجتمعات البدائي

ّ
ة العمل احلي

ّ
ب، اأّن قو

َ
�س حالة الننَّ

وموارد  اأدوات،  �سكل  على  املرتاكم  العمل  من  اأكرب 

يف  احلياة  اإنتاج  اإعادة  الآن   
ّ
وتتم اإلخ.  عليها،  ُم�ستوىل 

ب. وبذا �سي�سعى 
َ

�س جميع املجتمعات ب�سيغة عالقات الننَّ

ة التي حتّتم على عالقات 
ّ
املرء اإىل معرفة الأ�سباب الأّولي

 – بالتايل  وتهيمن   – اإنتاج  كعالقات  تعمل  اأن  ب 
َ

�س الننَّ

 
ّ
احلي العمل  بني  عالقة  هي  مبا  اأي  الإنتاج:  قوى  بوجود 

والعمل امليت.

املظهر املثايّل للواقع وم�شكلة االأيديولوجيا

التي  والأطروحات  املقاربة  من  ن�ستّق  اأن  ميكن  هل 

الوقائع  متييز  للتّو طريقًة جديدًة ملعاجلة م�سكلة  طّورناها 

ة 
ّ
ة من بني الوقائع املثالي

ّ
ة وغري الأيديولوجي

ّ
الأيديولوجي

التي تكّون جزءًا من كّل جمتمع؟

ات 
ّ
قد يبدو اأّننا ل جُنِر اأّي تغيري يف مفهوم الأيديولوجي  

وهيمنتها الذي ُيتواَفق حاليًا على اعتباره مارك�سيًا. بناًء 

الإنتاج  عالقات  فاإّن   – للتّو  ُطرحت  التي  الفكرة  على 

كعالقات  تعمل  التي  تلك  هي  ما  �سمن جمتمٍع  املهيمنة 

تها – ميكن للمرء اأن يقرتح 
ّ
اإنتاج ب�رشف النظر عن ماهي

املهيمنة  الإنتاج  عن عالقات 
ْ
وُت�رش متّثل  التي  الأفكار  اأّن 

 
ّ
اأوتوماتيكي نحو  على  مهيمنًا  دورًا  تلعب  اأن  بّد  ل  هذه 

ة كما هي عليه 
ّ
تقريبًا. اأو، اإذا اأخذنا العالقات الجتماعي

ة متمايزة 
ّ
ًا – عالقات ملمو�سة بني جماعات اجتماعي

ّ
فعلي

حتتّل مواقع خمتلفة داخل عالقات الإنتاج )تاأخذ وظيفة 

الن�ساء يف  اأكانت عالقات هيمنة الرجال على  عالقات(، 

ة اأو طبقة اقت�سادّية 
ّ
ة، اأم هيمنة طبقة ديني

ّ
جمتمعات لطبقي

التي  الأفكار  اأّن  توّقع  باإمكاننا  ف�سيكون   – غريها  على 

اأو  ة 
ّ
ديني طبقة  اأو  جن�ٍس  عرب  الهيمنة  هذه  عن 

ْ
ُت�رش

يكاد  نحو  على  املهيمنة  الأفكار  هي  �ستكون  اقت�سادّية 

يكون اأوتوماتيكيًا. وعلى الأ�سا�س ذاته، باإمكاننا توّقع اأّن 

املختلفة  الأمناط  يف  املحتواة  دة  املُحدنَّ التناق�سات  تطّور 

ات 
ّ

ة �سيت�سّمن تغري
ّ
لعالقات الإنتاج والعالقات الجتماعي

يف العالقات – عالقات القّوة وعالقات الأيديولوجيا – 

كي يلعب النشاط االجتماعي دورًا مهيمنًا في تفعيل المجتمع 
الجماعات  فكر  في  وبالتالي  وتطويـــــــــــــــــــــــــــــــــــره، 
واألفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــراد التي تشكله وأفعالها، عليه أن 
يضطلع مباشرًة ومن الداخل بوظيفة عالقة إنتـــــــــــــــــــــــاج.
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املمار�سات  جميع  ينّظم  بل  فح�سب،  الواقع  يوؤّول  ل 

ة التي تعمل وفق هذا الواقع، وي�ساهم بالتايل 
ّ
الجتماعي

بني  الفي�سل  وهنا  جديدة.  ة 
ّ
اجتماعي وقائع  اإنتاج  يف 

»املاّدّي«  املذهب  اإىل  لالنت�ساب  املتعّددة  الطرق  خمتلف 

ح الختالفات  ة. و�ستتو�سّ
ّ
ة وال�سيا�سي

ّ
يف املمار�سة العلمي

اإذا خلط املرء بني عالقة الإن�سان بالطبيعة وعالقته  اأكرث 

بالتاريخ. فالطبيعة موجودة، وقد ُوجدت و�ستوجد خارج 

يف  تنوجد،  اأن  وميكنها  الإن�سان،  فكر  خارج  الإن�سان، 

جزئها اجلامح، من دون الإن�سان. وعك�سًا، ل ميكن للعالقة 

ة اأن تنوجد اإّل يف �سيغة مزدوجة: داخل الفكر 
ّ
الجتماعي

وخارجه يف اآن، كواقع مادّي ومثايّل معًا.

التحليالت لتو�سيح  وختامًا، �ساأحاول ا�ستخدام هذه   

ثّمة  اأّن  اء 
ّ
القر و�ساأذّكر  والدولة.  الطبقات  مولد  م�ساألة 

ة موجودة بال دولة، كموؤ�ّس�سة �سلطة طبقة 
ّ
جمتمعات طبقي

طوارق  ب�ساأن  بونتي  اأبان  كما  ومركزّية،  متمايزة  حاكمة 

.
٨
كيل غري�س يف النيجر

العنف والقبول: اأ�شل الطبقات والدولة

على   
ٍّ
ع�سي نحو  على  مكّونٌة  باأ�رشها  الهيمنة  �سلطة  اإّن 

اجتماعهما:  عند  قّوتها  مينحانها  عن�رشين  من  الف�سم 

البع�َس،  اأ�سدم  اأن  اأخ�سى  اأّنني  ومع  والقبول.  العنف 

يَنْ  مكوِّ بني  الأكرب،  القّوة  اإّن  تقول  التي  الفكرة  �ساأطرح 

املحكومني  قبول  بل  احلّكام  عنف  لي�ست  هذين،  ال�سلطة 

للهيمنة الواقعة عليهم.

جلميع  متامًا  مدرك  فاأنا  هنا.  فهمي  ُي�ساء  اأن  اأوّد  ل   

والقبول  الق�رشّية،  املوافقة  بني  املوجودة  الختالفات 

املنفعل، والدعم احلذر، والقتناع امل�سرتك. واأنا واٍع متامًا 

ل  منها،  ة 
ّ
الالطبقي حتى  املجتمعات،  جميع  اأّن  حلقيقة 

الّنوع  ، حّتى من 
ّ
للّنظام الجتماعي تاّمًا  تت�سّمن قبوًل 

حني  وحّتى  واجلماعات.  الأفراد  جميع  بني  املنفعل، 

يكون القبول فاعاًل، فاإّنه لن يكون خاليًا من التحّفظات 

 هذا بعيدًا عن الفكر، يف حقيقة 
ّ
والتناق�سات. ويكمن �رش

ة، حتوي 
ّ
ة وامل�ساواتي

ّ
اأّن جميع املجتمعات، مبا فيها البدائي

تناق�سات وت�سويات  تعي�س  فردّية  اأو  م�سالح م�سرتكة 

ة 
ّ
اأهمي برغم  ولكن  تاريخ.  هناك  يكون  لن  واإل  ة. 

ّ
يومي

ر املجتمع وللم�سري الفردّي 
ّ
الأمر الهائلة بالن�سبة لتطو

وا 
ّ

 لأع�سائه يف اآن، اأكان املحكومون قد اأح�س
ّ
واجلماعي

اأو  له،  هادئ  بدعٍم  اأو  نظامهم،  ة 
ّ
ب�رشعي �سديد  باقتناع 

بقبول مرتّدد حياله، اأو مبعار�سة م�سترتة له، اأو حتى لو 

وا اأخريًا عن عدائهم نحوه، ل نزال نتعامل هنا مع 
ّ

عرب

ة من اأجل 
ّ
ة اأ�سا�سي

ّ
ة تاريخي

ّ
ال�سيغ املحتملة املختلفة لقو

ة الأفكار، 
ّ
ل املجتمعات اأو اإبقائها على حالها هي قو

ّ
حتو

تنبع من م�سمونها فح�سب  قوة ل  ات، 
ّ
الأيديولوجي اأو 

بل من طريقة ت�ساركها اأي�سًا.

و�سيتعّلق ال�سوؤال النظرّي املطروح بالتايل باكت�ساف   

خا�سعة،  جماعات  جانب  من  الت�سارك،  هذا  �رشوط 

الذي   
ّ
الجتماعي النظام  �ست�رشعن  عال  لتاأويالت 

يخ�سعون له ل يف عيون احلّكام فح�سب بل يف عيونهم 

مثل  والأنرثوبولوجيني  الفال�سفة  بع�س  وكان  اأي�سًا. 

دولوز وغواتاري يف »�سد-اأوديب« اأو لوفور وكال�سرت 

العبودّية  يف  »مقالة  بوي�سوييه  ل  لكتاب  حتليلهما  يف 

ة اختريت 
ّ
ة«، قد طرحوا عدة اأمثلة عن قبائل بدائي

ّ
الطوعي

ب�رشامة،  تاأويلها  اإعادة  بعد  ولكن   
ً
اعتباطي نحو  على 

نوا اأّن الطبقات والدولة )وهما لي�سا ال�سيء ذاته 
ّ
كي يبي

ة 
ّ
الأولي البع�س  رغبات  احّتاد  من  ولدت  احلال(  بطبيعة 

اأّية  . وعلى 
٩
دوا

َ
ُي�ستعب اأن  يف امتالك عبيد واآخرين يف 

ع�سيًا  »املختار«،  والطاغية،  الدولة،  ظهور  يبقى  حال، 

 للمجتمعات 
ّ
على التف�سري �سمن اإطار التطور الداخلي

دًا 
ّ

ة. ول يبدو يل اأّن باإمكان الطبقات اأن تكون جت�س
ّ
البدائي

للرغبة، مع اأّنني ل اأُنكر �سلطة الرغبة، وامل�ساعر والقوى 

الفّعالة يف حركة الأفراد واملجتمعات. ولكن يبدو يل، 

اأكرث فاأكرث، اأّننا جند اأنف�سنا مبواجهة مفارقة تعاك�س متامًا 

تلك التي اأ�سار اإليها كال�سرت، وغواتاري، ولوفور، اإلخ: 

نحو  على  ولدت  الطبقات  اأّن  اإىل  ت�سري  التي  املفارقة 

 يف املجتمعات التي ل طبقات فيها فقط. اأو على 
ّ
�رشعي

ة ودانت لها الغلبة 
ّ
نت لها �رشعي

ّ
الأقل، ل بّد اأّنه قد تكو

احلقوق،  واغت�ساب  العنف،  ممار�سة  على  طويلة  لفرتة 

ل مديدة.
ّ
ة حتو

ّ
واخليانات، اإلخ.، خالل عملي

 
ّ
لناأخذ مثال قبيلة �سو يف اأوغندا، وهم �سعب زراعي  

اخلم�سة  بني  من   .
١٠

لفِلْن واإليزابيث  ت�سارلز  در�سه 

تنح�رش  القبيلة،  اأفراد  ي�سّكلون  الذين  �سخ�س  اآلف 

ة باأيدي خم�سني ُم�سّنًا تقريبًا، 
ّ
ة والديني

ّ
ال�سلطة ال�سيا�سي

إن سلطة الهيمنة مكونٌة على نحو عصٍي على الفصم من عنصرين 
يــــــــــــــــــــــــمنحانها قوتها عند اجتماعهما: العنف والقبول. 
القــــــــــــــــــــــــــــــــــوة األكبر، بين مكوَني السلطة هذين، 
ليست عنف الحكام بل قبول المحكومين للهيمنة الواقعة عليهم.

 

موري�س غودلييه 

خالل عمله

يف بابوا غينيا

اجلديدة، ١٩٧٢
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ة 
ّ
ن�سبي بامتيازات  اإّل  تتمّتع  تكن  ل  ولكّنها  الآلهة،  مع 

ة الإنتاج.
ّ
على م�ستوى املوّاد املادّية واملوقع �سمن عملي

النظام، املرتبة، الطبقة

ا�ستخدام  اإ�ساءة  قبيل  من  األي�س  اأخرية:  م�سكلة  بقيت 

الكلمات اأن نتحّدث عن الطبقات والدولة يف جمتمعات 

اأوّد  اأّوًل،  قدمية؟  اأو  ة 
ّ
اإكزوتيكي ة 

ّ
-راأ�سمالي قبل  ة 

ّ
هرمي

الأيديولوجيا  قراءة  اإعادة  ني 
ّ
املارك�سي على  اأّن  اقرتاح 

�سديد  متييزًا  هناك  جند  اأكرب.  بانتباه  ملارك�س  ة 
ّ
الأملاني

»املرتبة  تعبري  يف  )كما  املرتبة  اأو  النظام  بني  احلر�س 

ة 
ّ
اجتماعي جماعة  هي  الأخرية  وهذه  والطبقة.  الثالثة«( 

ولكن  الإنتاج.  و�سائل  مع  لعالقتها  تبعًا  اإل  ف 
نَّ
ُتعر ل 

يف  واملكانة  املنزلة  ات 
ّ
هرمي مع  احلال  هي  هذه  لي�ست 

الأنظمة  مع  اأو  ة 
ّ
الإكزوتيكي ة 

ّ
الأر�ستقراطي املجتمعات 

ة. 
ّ
الالتيني املدن  اأو  القدمية  اليونان  يف  حتكم  كانت  التي 

فًة 
ّ
ُمعر ة، 

ّ
الجتماعي العالقات  بتب�سيط  ة 

ّ
الراأ�سمالي قامت 

مكانة الأفراد تبعًا ملعيار اقت�سادّي قبل اأي �سيء اآخر. ما 

اإذًا حني ا�ستخدم م�سطلح »الطبقة«  الذي عناه مارك�س 

ة يف الع�سور القدمية والو�سطى؟ 
ّ
ملا كان يدرك اأّنها تراتبي

عن  البحث  علينا  اأّن  يق�سد  مارك�س  يكن  ل  بالتاأكيد، 

 – طبقات ل ميكن 
ّ
طبقاٍت متخّفيةٍ خلف النظام الرتاتبي

ون، فيما كان الإغريق والرومان – 
ّ
اأن يراها اإّل املارك�سي

عناه  ما  نها. 
ّ
تبي عن  عاجزين   – الفاعلون  التاريخ  ممّثلو 

ة ينبغي تاأويلها 
ّ
مارك�س هو اأّن هذه الختالفات الجتماعي

القت�سادّية، يف  قاعدتها  باتها يف 
ّ
م�سب البحث عن  عرب 

لعالقات  اجلائرة  ال�سمة  اإظهار  وعرب  الإنتاج،  عالقات 

ا�ستغالل الإن�سان لالإن�سان.

الأّولني  اجلزءين  مع  التحليل  هذا  ربط  باإمكاننا  هل   

من ال�ستغالل احلا�رش: بطريقتنا لتعريف عالقات الإنتاج 

وتف�سري هيمنة البنى الفوقيّة؟ نعم، كما باإمكاننا اأخذ مثال 

العالقات  كون  حقيقة  اأّن  تبنّي  ميكن  اإذ  لي�ساعدنا.  اأثينا 

ال�سيا�سيّة يف املدينة ت�ستغل كعالقات اإنتاج، وتهيمن على 

عبيداً،  اأم  اأحرارًا  اأكانوا  املجتمع،  اأع�ساء  واأفعال  اأفكار 

متنع ظهور التناق�سات بني الأحرار والعبيد على امل�ستوى 

 على نحو مبا�رش. ومبعنى ما، فاإّن مكان اأو �سيغة 
ّ
ال�سيا�سي

من  جعل  ال�سيا�سة  مع  احلميمة  و�سلتها  الإنتاج  عالقات 

يف  اأ�سا�ساً  التفكري  للعبيد  املمكن  غري  من  اأو  امل�ستحيل 

�رشاعاتهم  وقيادة  مب�سكالتهم،   
ّ
�سيا�سي وعي  اكت�ساب 

ال�سيا�سيّة على نحو مبا�رش لإنهاء عبودّيتهم وا�سطهادهم. 

رًا على منظومة العبودّية اأن ُتراكم �سيئاً  ومع هذا، كان ُمقدنَّ

املدى  على  اإ�سعافها  يف  �ست�سهم  داخليّة  عقبات  ف�سيئًا 

الطويل وتت�سبّب يف ركودها ببطء. ولكن كان على اأمور 

قبل  الهمجيّة،  الغزوات  فيها  مبا  حتدث،  اأن  اأخرى  كثرية 

هيمنة  �سيغ  لولدة  املجال  العبودّية  عالقات  ُتف�سح  اأن 

اأخرى. وبذا طغى ما هو قابل لالإدراك والتحّقق على حدود 

ر�ّسختها  التي  احلدود  تلك  على  يطَغ  ل  ولكّنه  التفكري، 

طبيعة عالقات الإنتاج وطبيعة قوى الإنتاج املوجودة يف 

.
١٣

املجتمع. ولعّل هذا ما تعنيه عبارة »ال�رشورة التاريخيّة«

 Karl Marx, ‘Preface to A Contribution to the Critique of Political Economy’,  ١

appendix to Early Writings, Pelican/NLR edition, London 1974, p. 425

Joseph Needham, Science and Civilization in China, Cambridge 1954  ٢

A. G.Haudricourt and M. J-B. Delammare,  

L’homme et la charrue à travers le monde, Paris 1955  

Henri Frankfort, Archaeology and the Sumerian Problem, Chicago 1932;  ٣

 A. Leo Oppenheim, Ancient Mesopotamia: Portrait of a Dead Civilization, Chicago  

1964; and Robert McCormick Adams, Land behind Baghdad:

A History of Settlement on the Diyala Plains, Chicago 1965  

Claude Meillassoux, Anthropologie économique des Gouro  ٤

de Côte d’Ivoire, Paris 1965  

Alfred R. Radcliffe-Brown, The Social Origin of Australian Tribes,  ٥

Oceania Monographs No. 1, Sydney n.d.; and  

Structure and Function in Primitive Society, London 1952  

Louis Dumont, La civilisation indienne et nous, Paris 1964;  ٦

 From Mandeville to Marx: the Genesis and Triumph of Economic Ideology, Chicago  

1977; and Homo Hierarchicus: the Caste System and its Implications, London 1970

Edouard Will, Histoire politique du monde hellénistique, Nancy 1966;  ٧

Korinthiaka, Paris 1955, etc.  

Pierre Bonte, ‘Le problème de l’ état (forthcoming). at chez les  ٨

Touareg Kel Gress’, Cahiers du CERM, No. 121, pp. 42–62;  

‘Social formations of the nomadic peoples’,  

in J. Friedmann and N. Rowlands (ed.), Evolution of Social Systems, London  

Gilles Deleuze and Félix Guattari, L’Anti-Oedipe, Paris 1972;  ٩

 Claude Lefort and Pierre Clastres, afterword to Miguel Abensour’s new edition  

of the sixteenth-century French philosopher étienne de la Boétie’s

Discours sur la servitude volontaire, Paris 1976  

‘Kenisan: economic and social ramifications of the ghost cult among the  ١٠

So of northeastern Uganda’, in Africa (London), Vol. 42, No. 1, Jan. 1972  

 Michel Izard, ‘Mission chez les Mossi du Yatenga’, in L’homme, VI, No. 1,  ١١

January 1966; Introduction à l’histoire des royaumes Mossi, Paris 1970;

Traditions historiques des villages du Yatenga, Paris 1965  

Raymond Firth, We, the Tikopia, London 1936;  ١٢

The Work of the Gods in Tikopia, London 1940, etc  

يف ما يخ�ّس القابل لالإدراك والتحّقق، اأوّد تو�سيح نقطة مهمة. انطالقاً من   ١٣

حقيقة اأّن القرابة، مثاًل، تهيمن يف جمتمٍع ما، تاأخذ كّل م�سكلة وكّل حدث �سيغة 

م�سكلة قرابة. ويف حالة اليونان القدماء، لأّن ال�سيا�سة هي ما كانت مهيمنًة، 

كان على كّل م�سكلة اأن تاأخذ �سيغة »�سيا�سّية« كي تت�سكّل مفاهيميًا. وتبعاً 

ملوقع و�سيغة عالقات الإنتاج، ثّمة �صيغة وهم حمّددة يف كّل حالة من احلالت 

يكون الفاعلون التاريخّيون م�سوؤولني عنها وفقاً ل�رشوط وجودهم. وبذا يوّلد 

كلُّ �سكل اإنتاج على نحٍو عفوّي منطاً حمّدداً من ال�ستتار، كما يف الفهم العفوّي 

الذي ميتلكه اأع�ساء املجتمع مبا يخ�ّس م�سمون واأ�سا�سات عالقاتهم الجتماعّية. 

�سها املجتمع حول نف�سه بو�سفها حقيقًة«، 
ّ
وبعيداً من »اعتبار الأوهام التي يكر

فاإّن مقاربتنا النظرّية – على العك�س – �ستقّدم الو�سيلة لتف�سريها

الهوام�س:

من  املنحدرة  عة 
ّ
املتنو اجلماعات  ميّثلون  م�سّنون  وهم 

مغلق،  جمتمع  اإىل  الرجال  هوؤلء  ينتمي  اأبوّي.  ن�سٍب 

التوا�سل  يف  دة 
ّ
متفر �سلطة  وميتلكون  الكيني�سان. 

باملطر  يتحّكم  الذي  الإله  مع  وبالتايل  الأ�سالف،  مع 

اأّن  �سنجد  ن�ساطاتهم،  حُتلنَّل  وحني  والرخاء.  وال�سحة 

هوؤلء امل�سّنني يتدّخلون يف جميع ال�ّسعائر التي ت�ساهم 

يف هطول املطر ومباركة الذرة وطرد الأمرا�س واإيقاف 

بالعدالة  يتعلق  ما  كّل  باخت�سار،  احلدود:  عند  العدّو 

ثّمة خطر  ولكْن   – �رشطة  توجد  ل  والرخاء.  وال�سالم 

الع�سبة،  هذه  اإىل  ينتمي  ل  من  كّل  على  ُم�سلنَّط  دائم 

احتكار  وحتّدي  اأ�سالفه  مع  التوا�سل  حاول  اإذا  بحيث 

وبذا  برازه.  وياأكل  باجلنون  بتلى 
ُ
�سي املختارين،  امل�سّنني 

ميكننا روؤية اأْن ل قبوَل بال عنف، حتى اإذا بقي هذا العنف 

احتماًل بعيدًا.

ة 
ّ
اإمكاني ل 

ُّ
بالقدر ذاته تخي اأّية حال، من اخلطاأ  وعلى   

العنف  اإىل  ت�ستند  دائمة  وا�سطهاد  هيمنة  �سلطة  وجود 

جميع  من  تام  قبوٍل  اإىل  اأو  ح�رشًا،  والإرهاب  املح�س 

من  اأكرث  لها  لي�س  دة 
نَّ
مقي حالت  هذه  املجتمع.  اأع�ساء 

 .
ّ
ة التطّور التاريخي

ّ
واقٍع عابٍر و�رشيع الزوال داخل عملي

�سة على الغزو، مثل مملكة مو�سي  وحتى املجتمعات املوؤ�سنَّ

 ،
١١

اإزار على نحو مده�س يف ماتنكا التي حّللها مي�سيل 

قبوًل  ت�ستلزم  التي  املوؤ�ّس�سات  �سري  فرتة عرب  بعد  تعمل 

الكاملة  ال�سعائر  ممّن مت غزوهم. ولدينا  للخ�سوع  ًا 
ّ
جزئي

مي�سي  ال�سهرية، حيث  رينغو  ورحلة  ملك جديد  لتتويج 

مّت  من  ليزور  اأ�سماًل  مرتديًا  الغزاة  اختاره  الذي  امللك 

به  ينال قبولهم واعرتافهم  اأخرى، كي  اإثر  غزوهم، قريًة 

امللك  ثياب  يف  ُمت�رشباًل  ملًكا،  �س 
ّ
يتكر اأن  وبعد  كملك. 

وزينته على ح�سان اأبي�س، يعاود دخول العا�سمة اأخريًا 

يف نهاية رحلته. 

تتمّكن عالقات  الآتية: كي  ة 
ّ
الفر�سي وميكن �سياغة   

املجتمعات  �سمن  الت�سّكل  من  وال�ستغالل  الهيمنة 

ة ومن اأن تعيد اإنتاج نف�سها على نحو م�ستدام، 
ّ
الالطبقي

كتبادل  تبادل،  كعملية  نف�سها  تقّدم  اأن  عليها  ينبغي 

الفاعل  املحكومني  قبول  تلقى  يجعلها  ما  هذا  خلدمات. 

ة 
ّ
لفر�سي اإطار  ر�سم  ذاته  بالقدر  وباإمكاننا  املنفعل.  اأو 

ة 
ّ
املكانة الجتماعي التمايز يف  بني عوامل  اإّنه من  تقول 

جديدة  ات 
ّ
لهرمي القدر  بهذا  ن�سبيًا  ال�رشيع  والت�سّكل 

ة، وطبقات 
ّ
�سة على انق�سامات منظمة، وطبقات ديني

ّ
موؤ�س

خدمات  اأّن  حقيقة  تلعبه  جوهرّي  دور  ثمة  اقت�سادّية، 

والظواهر  بالقوى  اآخر  �سيء  اأّي  قبل  مرتبطة  احلّكام 

ة التي حتّكمت )يف عيون تلك املجتمعات( باإعادة 
ّ
الالمرئي

اإنتاج الكون واحلياة.

لًة( 
نَّ
ُمتخي نعتربها  )التي  الو�سائل  وكان على احتكار   

و�سائل  احتكار  ي�سبق  اأن  واحلياة  الكون  اإنتاج  لإعادة 

ة – و�سائل ميكن للجميع، بل وينبغي 
ّ
الإنتاج املادّية املرئي

تبعًا  الإنتاج،  اإعادة  من  يتمّكنوا  كي  اإنتاجها  عليهم، 

ة.
ّ
لب�ساطتها الن�سبي

)املتباَدلة(،  اخلدمات  بني  �س 
نَّ
املُكر التوازن  والآن، يف   

ما  جوهرّية  اأكرث  احلّكام  يوؤّديها  التي  اخلدمات  تبدو 

 من العال، وتبدو خدمات 
ّ
دامت تتعّلق باجلانب الالمرئي

املحكومني اأقّل قيمة، ما دامت اأكرث مادّية واكرث و�سوحًا. 

اأخذ �سكل  ويف نهاية املطاف، كان ت�سّكل الطبقات قد 

تبادٍل متفاوت، اأكرث اإفادة للحّكام من املحكومني، ولعّل 

حال،  اأية  وعلى  املطلق.  الغرتاب  ُي�سّمى  ما  هو  هذا 

حيوات  اأّن  على  »برهانًا«  يقّدموا  اأن  من  للحّكام  بّد  ل 

اأّن ملوكًا  التابعني لهم معتمدة عليهم. واملثال على ذلك 

يهرمون  حني  املوت  اإىل  لون 
َ
ُير�س كانوا  بعينهم  اأفارقة 

اأو يعجزون، مبا اأّن حالتهم �ستهّدد اململكة مبوا�سم �سيئة 

واأوبئة وكوارث اأخرى.

ات 
ّ

اأتردد يف طرح اقرتاح يقول باأّن مثل هذه التغري  

جلموع  الأخري  ال�ستقرار  دقيق:  �سياق  يف  حتدث 

والرعي.  للّزراعة  الالحق  والتنامي  ادين-اجلامعني 
ّ
ال�سي

ل  جديدة:  اعتمادّية  تربز  الأخرية  كهذه  حالت  ففي 

طبيعة  على   
ّ
همجي اإن�سان  اعتمادّية  على  مقت�رشة  تعد 

ماأهولٍة  طبيعٍة  اعتمادّية  ف�سيئًا  �سيئًا  باتت  بل  ة، 
ّ
همجي

هذا  ولعّل  اإنتاجها.  يعيدون  »متح�رّشين«  ب�رش  على 

نحٍو  على  الدين  فيه  ر 
ّ
تطو الذي  الإطار  هو  ياق 

ّ
ال�س

ة 
ّ
اجتماعي ات 

ّ
واأر�ستقراطي ات 

ّ
هرمي بتوليد  فيه  َب 

نَّ
ت�سب

م�ستقرة، ما خلق واحدًا من �رشوط ا�ستخال�س فائ�س 

عمل من النا�س العادّيني. وثّمة مثال مهم ينبغي درا�سته 

. اإذ يبنّي لنا 
١٢

يف عمل فريث على �سعب جزيرة تيكوپيا

للتوا�سل  متتلك احتكارًا مطلقًا  ة كانت 
ّ
الأر�ستقراطي اأّن 

كي تتمكن عالقات الهيمنة واالستغالل من التشكــــــــــــــــــــل 
ضمــــــــــــــــــــــــــــــن المجتمعات الالطبقية ومن أن تعيد 
إنتـــــــــــــــــــــــــــــــاج نفسها على نحو مستدام، ينبغي عليها 
أن تقدّم نفسها كعملية تبادل، كتبادل لخدمــــــــــــــــــــــــات.
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اإ�سقاطه،  يوٍم  ذاَت  ال�سعب  اأراد  الذي  »الّنظام«  اأّما   

الإنكليزّية  اإليه  ت�سري  اآخر  خا�ّس  معنى  اإىل  فيحيل 

ما عندما 
ّ
regime، ل�سي بتعبري  �سواء  ة على حّد 

ّ
والفرن�سي

الكالم  فيجري  اإ�سايّف،  نعت  بال  الّتعبري  هذا  ُي�ستعمل 

عن »the regime« »le régime«، اأي الّنظام مع اإحالة »األ« 

التعريف اإىل حالة بعينها( تدلياًل على نظام حكم �سلطوّي 

ًا )حكم طغمة ع�سكرّية( 
ّ
معنّي، �سواء كان ا�ستبدادًا جماعي

انت�سارًا يف  الأكرث  هي  الأخرية  واحلالة  ًا. 
ّ
عائلي فردّيًا  اأو 

فردّي  اإىل �ساحٍب  الإ�سارة  ت�سيع  ة حيث 
ّ
العربي منطقتنا 

للّنظام، فيجري احلديث عن »نظام فالن«: نظام بن علي 

ًا.
ّ
 جر

ّ
ونظام مبارك ونظام القّذاقي ونظام الأ�سد، وهلم

الّنظام  عالقة  يف  ة 
ّ
الرئي�سي امل�سكلة  تكمن  وهنا   

هو  الدولة  على  اجلمهور  فحر�س  منطقتنا.  يف  بالدولة 

للّنظام  حفٍظ  من  للعموم  املفيدة  وظائفها  على  حر�ٌس 

القت�سادّية  لل�سوؤون  واإدارة  للفو�سى،  كنقي�س   )order(

تعليم،  )�سّحة،  العاّمة  اخلدمات  فيها  مبا  ة 
ّ
والجتماعي

اإلخ(. وي�سهل الف�سل بني تلك الوظائف وامل�سالح  نقل، 

الدولة  تنتمي  عندما  للدولة  العاّم  الت�سيري  يف  الطاغية 

زها فيرب عن دولة 
ّ
ة اإىل فئة »الدولة احلديثة« كما مي

ّ
املعني

اأحد، بل يكون جميع  اأي دولة ل ميتلكها  النظام القدمي، 

العاملني فيها من اأ�سفل الهرم اإىل اأعاله ماأجورين لديها، 

موؤّقت  بتفوي�س  فيها   
ّ
ال�سيا�سي القرار  اأ�سحاب  ويتمّتع 

اأّن  مارك�س  اأّكد  ذلك،  اأ�سا�سه. ومع   يف 
ّ
انتخابي ه 

ُ
م�سدر

�سكلها  يف  كما  جوهرها  يف  هي  »احلديثة«  الدولة  تلك 

ا�ستبدالها  على �رشورة  و�سّدد  ة، 
ّ
الراأ�سمالي الطبقة  دولة 

من  م�ستوحيًا  املبا�رشة،  ة 
ّ
الدميقراطي على  قائمة  بدولة 

)يف  باإجنازاتها  اأ�ساد  التي   ١٨٧١ لعام  باري�س  كومونة 

ة يف فرن�سا«(.
ّ
كتابه »احلرب الأهلي

الدولة النيومرياثية العربية

وا�ستبدال  القدمي«  »النظام  بدولة  الإطاحة  �رشورة  اأّما 

ل  فاأمر  احلديث،  الّنمط  من  باأجهزة  اأجهزتها  كاّفة 

املبداأ  حيث  من   
ّ
وال�سرتاكي الليربايّل  عليه  يختلف 

وتتناقل  متتلكها  حاكمة  طغمة  خدمة  يف  دولة  اإّنها  اإذ 

بها  املنوط  الدور  مع  تتالءم  دولة  وهي  ًا. 
ّ
وراثي تها 

ّ
ملكي

يكون  الدولة،  تلك  اإزاء  ال�ستبدادّي.  احلكم  �سيانة  يف 

لديه  تكون  ل  عندما  ثورّيًا  نف�سه  الربجوازّي  الليربايّل 

الراأ�سمايّل   )system( النظام  الثورة  جترف  اأن  من  خ�سية 

برّمته مع الّنظام )regime( ال�ستبدادّي. وهي ذي املع�سلة: 

حاولُت  )كما  ة 
ّ
العربي املنطقة  ات 

ّ
خا�سي  

ّ
اأهم اإحدى  فاإن 

ترّكز  اأكرب  اأّنها  هي  يريد«(  »ال�سعب  كتابي  يف  اأبنّي  اأن 

معا�رش لدول من منط »الّنظام القدمي« القائم على ال�سلطة 

»الدولة  بطغيان  ة 
ّ
العربي املنطقة  ز 

ّ
وتتمي ة. 

ّ
الوراثي املطلقة 

وهي  فيرب،  ت�سنيف  ح�سب   )Patrimonialstaat( ة« 
ّ
املرياثي

ويتناقلونها  لهم  ًا  خا�سّ ملكًا  حّكامها  يعتربها  دولة 

)ما  زائفًا  جمهورّيًا  اأو  ًا 
ّ
َمَلكي �سكلها  كان  �سواٌء  ًا 

ّ
وراثي

حّكام  وي�سمن  املوّقت(.  ة« 
ّ
»اجلملوكي تعبري  عليه  اأُطلق 

دولهم  اأجهزة  ولء  ة 
ّ
العربي املنطقة  يف  ة 

ّ
املرياثي الّدول 

ة 
ّ
لي

َ
القب ات 

ّ
الع�سبي با�ستغالل  وعائالتهم  لأ�سخا�سهم 

يف  ال�سائع  بالتعبري  )اجلهوّية،  ة 
ّ
والإقليمي ة 

ّ
والطائفي

ة(. ومن نتائج ا�ستمرار منوذج هذه الّدول 
ّ
البلدان املغاربي

يف منطقتنا اأّننا ما زلنا نحتاج اإىل اْبن خلدون يف حتليلها 

بقْدر ما نحتاج اإىل مارك�س وفيرب. وهو ما يجعل الّنظام 

والّدولة متالحَمني اإىل حّد اأن »اإ�سقاط الّنظام« يف الّدول 

بدءًا  الدولة  اأجهزة  مع  الت�سادم  بغري  ي�ستحيل  ة 
ّ
املرياثي

باأجهزتها امل�سّلحة وهزمها.

وهو  ة، 
ّ
املََلكي الأنظمة  �سّكان  فطرّيًا  يدركه  ما  هذا   

اإ�سقاط  يريد  »ال�سعب  ال�سهري  ال�سعار  بقاء   
ّ

يف�رش ما 

فطن  فقد  الدول.  تلك  حراكات  يف  ًا 
ّ
هام�سي الّنظام« 

الّنا�س خلطورته واأدركوا اأّن حتقيقه يقت�سي ميزان قوى 

ات 
ّ
ة ل تكن متوّفرة يف اأيٍّ من املََلكي

ّ
اأو ظروفًا ا�ستثنائي

 يف كون الإمارات 
ّ
�سنة ٢٠١١ )هذا هو ال�سبب الرئي�سي

ثورّية  موجة  ت�سهد  ل  البحرين،  با�ستثناء  ات، 
ّ
واملَلكي

عارمة على غرار تلك التي غمرت تون�س وم�رش وليبيا 

الأنظمة  تلك  اأّن  يف  ال�سبب  ولي�س  و�سورية،  واليمن 

ون 
ّ
اأكرب، كما اّدعى م�ست�رشقون غربي ة 

ّ
حتوز على �رشعي

كان  التي  ة، 
ّ
الليبي ة 

ّ
اجلملوكي �سّكان  واأّما  ون(. 

ّ
�سطحي

زعيمها يّدعي اأّنها »جماهريّية«، فاإّن اإدراكهم التاّم لالأمر 

ل انتفا�ستهم ب�رشعة اإىل ع�سيان م�سّلح، 
ّ
قد اأّدى اإىل حتو

ة ال�سورّية، فقد 
ّ
ة. واأّما �سّكان اجلملوكي

ّ
 حرب اأهلي

ّ
ومن َثم

توّهموا باأّنهم ي�ستطيعون اإ�سقاط نظام الأ�سد، كما اأ�سقط 

نظام  م�رش  �سعب  واأ�سقط  علي  بن  نظام  تون�س  اأهل 

بع�سهم  )اعتقد  الأ�سد  دولة  على  التغّلب  بدون  مبارك، 

تتميـز المنطقة العربية بطغيان »الدولة الميراثيـــــــــــــــــــــــة«
وهــــــــــــــــي دولة يعتبرها حكامها ملكًا خاصًا لهم ويتناقلونها
وراثيًا سواٌء كان شكلها َمَلكيًا أو جمهوريًا زائفــــــــــــــــــــــــا.

باحث وأكادميي 
لبناين يف معهد 
الدرااست الرشقية 
واالفريقية جبامعة 
لندن، من مؤلفاته 
»الشعب يريد. حبث 
جذري يف االنتفاضة 
العربية«، 2013 
و»إنتكاسة اإلنتفاضة 
العربّية. أعراض 
مرضّية«، 2017.

اجلامعة  المنعقدة يف  الّندوة  يناير 2016 يف   / الثاين  كانون  يوم 22  لقيت  أهُ لمحارضة  تطوير  التايل هو  النّص 
رس التحّول الدميقراطي ومآالته«. األمريكّية يف بريوت حتت عنوان »مخس سنوات عىل الثورات العربّية: عهُ

ال�سعارات  كاّفة  �سهرًة بني  الأكرث  ال�سعار  اأّن  �سّك يف  ل 

ة 
ّ
العربي املدن  ميادين  يف  احلناجر  ماليني  رّددتها  التي 

ة يف 
ّ
و�ساحاتها خالل النتفا�سة التي عّمت املنطقة العربي

عام ٢٠١١، اإمّنا هو عينه اأكرث �سعارات النتفا�سة جذرّيًة 

اأّن  اإ�سقاط الّنظام«. واحلال  على الإطالق: »ال�سعب يريد 

 بالغ التعقيد، غفلت 
ّ
هذا ال�سعار ينطوي على لغز �سيا�سي

ة العظمى من الذين رّددوه، وهو اللغز 
ّ
عنه بالّتاأكيد الغالبي

املتعّلق بت�سخي�س ما يريد ال�سعب اإ�سقاطه، اأي »الّنظام«.

التي ل  »الدولة«  ز من 
ّ
يتمي »الّنظام«؟ وكيف  فما هو   

يف  امل�ساركني  بع�س   
ّ
اأ�رش بل  اإ�سقاطها،  اإىل  اأحٌد  يدُع 

يف  ورغبتهم  �سيانتها  على  حر�سهم  على  النتفا�سات 

 
ّ
اإنقاذها من براثن »النظام«. هذا ال�سوؤال الوجيه والبديهي

يحيل بدوره اإىل �سوؤال م�سريي: هل ميكن اإ�سقاط النظام 

بدون اإ�سقاط الدولة معه؟ وبكالم اآخر، هل »الّنظام« حالة 

زة من »الدولة« ومنف�سلة عنها، اأم تربط بينهما عالقة 
ّ
متمي

ع�سوّية جتعل من اإ�سقاط الأّول حدثًا ل ميكن ح�سوله بال 

انفراط عقد الّثانية؟

فلنتاأمل اإذًا بامل�سطلَحني وما ينطويان عليه من معنى.   

اأو�سحهما بال �سّك مفهوم الدولة، وقد اأجمع على حتديده 

وماك�س  مارك�س  كارل  احلديث،  الجتماع  علم  عمالقا 

ة هي 
ّ
فيرب. فقد اأ�سار كالهما اإىل اأّن وظيفة الدولة الأّولي

اأجهزتها  بالّتايل  قوامه  الفقرّي  الدولة  عمود  واأّن  القمع 

الثانية  باملرتبة  تاأتي  فيما  و�رشطة،  جي�س  من  امل�سّلحة 

والجتماعي  القت�سادي  املجالني  يف  الإدارّية  الوظائف 

اجلهاز  عن  ف�ساًل   ،
ّ
البريوقراطي اجلهاز  يتوّلها  التي 

فيرب  اّتفق  واإذا  ة. 
ّ
الأيديولوجي والأجهزة  الق�سائي 

ومارك�س يف حتديد اجلهة التي خدمْتها الدولة يف الأمناط 

ة - عندما كانت 
ّ
ة ال�سابقة للراأ�سمالي

ّ
ة ال�سيا�سي

ّ
الجتماعي

ة تراأ�سها �ساللة مالكة فقد اختلفا 
ّ
الفئة احلاكمة طبقة وراثي

ة 
ّ
الراأ�سمالي الدولة  تخدمها  التي  اجلهة  طبيعة  حتديد  يف 

ًا 
ّ
ة فيها ملكًا �سخ�سي

ّ
»احلديثة« التي ل تعد ال�سلطة الفعلي

 بني املفّكرين فهو رف�س 
ّ
ًا )اأّما حمور اخلالف املنهجي

ّ
وراثي

.( واحلال اأّن عالقة 
ّ
الليربايل فيرب لتحليل مارك�س الطبقي

احلّكام بالدولة هي بيت الق�سيد يف ما يتعّلق بالتمييز بني 

الدولة والنظام كما �سوف نتبنّي بعد قليل.

 للتعبري ارتباطًا 
ّ
اأّما النظام، فاإّن اأّول ا�ستعمال تاريخي  

ة بحيث 
ّ
الفرن�سي الثورة  مع  ا�ستهر  الذي  بالثورة هو ذلك 

ي�سري   )ancien régime( القدمي«  »الّنظام  م�سطلح  بات 

ة 
ّ
النتخابي ة 

ّ
ال�رشعي مع  بتعار�سها  املْطلقة  ة 

ّ
املََلكي اإىل 

امل�سطلح  ان�سحب  وقد  ال�سعب(.  )�سيادة  ة« 
ّ
»الدميقراطي

على جممل الأنظمة املماثلة التي كانت قائمة يف اأوروّبا 

ة 
ّ
بالدميقراطي املطاِلبة  الثورّية  القوى  مع  وت�سادمت 

اإطار  يف  جاءت  �سواء  الربجوازّية«(  )»الثورة  ة 
ّ
النتخابي

اإىل  هنا  الإ�سارة  وجتدر  د�ستوري.  َمَلكي  اأو  جمهورّي 

املعاين  جملة  يغّطي  ة 
ّ
العربي اللغة  يف  »الّنظام«  تعبري  اأّن 

 regime س لها اللغة الإنكليزّية تعبريين هما� التي ُتخ�سّ

يف  ة 
ّ
بالعربي ُي�ستخدم  ذاته  »الّنظام«  فتعبري   .systemو

�سبيل  )الراأ�سمايل، على  القت�سادي  الّنظام  اإىل  الإ�سارة 

اإىل  كما  ة( 
ّ
بالفرن�سي  système( بالإنكليزّية   system املثال( 

اأو رئا�سي(  اأ�سناف الّنظام الّدميقراطي النتخابي )برملاين 

ة( ف�ساًل عن الّنظام 
ّ
system بالإنكليزّية )régime بالفرن�سي

order يف تعار�سه مع الفو�سى.

جلبري األشقر

هل يستطيع الشعب إسقاط الّنظام 
والدولة التزال قامئة؟
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فيها  ت�سود  التي   )state of nature( الطبيعة«  »حالة  وبني 

 ،bellum omnium contra omnes( »حرب اجلميع �سّد اجلميع«

الع�رش،  ذلك  ي 
ّ
ليربالي على  احليلة  تْنطل  ول  ة(. 

ّ
بالالتيني

ويف طليعتهم جون لوك، الذين رّدوا بتاأكيدهم اأّن الإن�سان 

ار، ل يقدر عليه، ممّا هو يف 
ّ
اأقّل اأمانًا يف ظّل ا�ستبداد جب

بحيث  نف�سه  عن  الدفاع  فيها  ي�ستطيع  طبيعٍة  حالة  ظّل 

تكون »حالة الطبيعة« اأقل فو�سوّيًة وخطورًة من تلك التي 

�سّورها هوبز متعّمدًا املبالغة.

ال�ستبداد  ت�رشيع  فحيلة  ة، 
ّ
العربي منطقتنا  يف  اأّما   

اأقواها  على  هي  امل�سّلحة  الفو�سى  وبني  بينه  باملفا�سلة 

قًا بالفعل   يكاد يكون حمقنَّ
ّ
اإذ اإّن �سيناريو هوبز الكارثي

»حرب  مناذج  بالفعل  لدينا  تكاثرت  وقد  مبالغة،  وبال 

اجلميع �سّد اجلميع«. فال يفيد اأو ل يكفي دح�س احليلة 

من  بّد  ل  بل  الفكرّية،  احلجج  من  نوع  باأّي  اأو  ًا 
ّ
فل�سفي

التاّم  بالتالزم  فالقناعة  الواقع.  اأر�س  على  مواجهتها 

نظام  فيها  ي�سود  التي  البلدان  يف  والدولة  النظام  بني 

حالة  وهي  ة حما�سيب 
ّ
راأ�سمالي مع  متزاوج  ديكتاتورّي 

لبنان  )با�ستثناء  ة 
ّ
العربي البلدان  من  العظمى  ة 

ّ
الغالبي

ديكتاتورّية  غري  بلدان  وهي  موؤّقتًا،  وتون�س  والعراق 

اأن  �ساأنها  من  اآخر(  نوع  من  تعقيدات  تواجه  لكّنها 

ة املحاّجة املذكورة.
ّ
ت�ساعف قو

اإ�شقاط الدولة اأو النظام؟

اإ�سقاط  ميكن  هل  منه:  انطلقنا  الذي  ال�سوؤال  اإىل  فلنُعد 

يف  ال�سوؤال  ح  ولنو�سّ معه؟  الدولة  اإ�سقاط  بدون  النظام 

اإعادة  بّد من  اأّنه ل  ّنا 
ّ
بي �سوء ما ناق�سناه حّتى الآن: فقد 

تركيب الدولة ب�سورة جذرّية من اأجل الق�ساء فعاًل على 

الإطاحة  يتعّدى  مبا  اأي  للتعبري،  الأ�سمل  باملعنى  النظام 

عودة  دون  وحدها  التي ل حتول  وحا�سيته  الدولة  براأ�س 

اإ�سقاط كاّفة املرتّبعني على مواقع  بّد من  نظام مماثل. فال 

تلك  تفكيك  والف�ساد، وكذلك  بال�ستبداد  املتعّلقة  القرار 

ة 
ّ
الدميقراطي والرقابة  ة 

ّ
ال�سفافي اإ�ساعة  مع  تالزمًا  املواقع 

يف كاّفة اأجهزة الدولة. واحلال اأّن هذه املع�سلة اإمّنا ت�سبه 

 النم�ساوّي-الأملايّن 
ّ
املع�سلة التي تناولها املفّكر املارك�سي

 
ّ
-الدميقراطي

ّ
كارل كاوت�سكي، اأبرز قادة احلزب ال�سرتاكي

، يف مناق�سته 
ّ
ة الثانية يف ع�رشها الذهبي

ّ
الأملايّن والأممي

الربوليتارّية  »الثورة  كتابه  )يف  ة 
ّ
البل�سفي للتجربة 

وبرناجمها«( يف جمال القت�ساد. فقد رّد كاوت�سكي على 

الذي  بالبيت  الثورة  اإزاء  املجتمع  تقارن  التي  ال�ستعارة 

يحتاج اإىل اإعادة بناء من اأ�سا�سه، بقوله اإّن ال�سعب لي�س 

لديه مكان اآخر يقطنه اأثناء اإعادة البناء تلك، فال ي�ستطيع 

اإعادة   يف 
ّ
َثم من  وي�رشع  بكامله  البيت  يهدم  اأن  بالتايل 

ينفّك  ل  بحيث  ًا 
ّ
تدريجي بناءه  يعيد  اأن  ينبغي  بل  بنائه، 

ينعم بغرٍف ي�سكنها. فال�ستعارة تلك تنطبق على الدولة 

بقدر ما تنطبق على القت�ساد.

ة للدولة يف حفظ الأمن واإدارة 
ّ
اإّن الوظائف الرئي�سي  

ة والقت�سادّية، وظائف ل غنى عنها 
ّ
ال�سوؤون الجتماعي

يف اأّي مرحلة انتقال من نظام ا�ستبدادّي اإىل نظام مغاير، 

ًا )فاإّن �رشورة الدولة 
ّ
ًا اأو ا�سرتاكي

ّ
ًا تقدمي

ّ
�سواء كان ليربالي

ة هي احلّجة املركزّية يف 
ّ
يف طور النتقال اإىل ال�سرتاكي

(. واإذا كان ميكن ت�سّور 
ّ
ة للفكر الأناركي

ّ
دح�س املارك�سي

ة وتكون 
ّ
انتقال �سل�س ت�سمحّل فيه وظائف الدولة القمعي

ة يف ظروف 
ّ

ة ت�سييد دولة من نوع جديد مي�رش
ّ
فيه عملي

ة واحرتام القانون 
ّ
بلدان اعتادت �سعوبها على الدميقراطي

من  وذلك   ،
ّ
الجتماعي العي�س  قواعد  ومراعاة   

ّ
التلقائي

ة مديدة وبف�سل احليازة على م�ستوى 
ّ
خالل جتربة تاريخي

الت�سّور  هذا  مثل  فاإّن  ًا، 
ّ
ن�سبي رفيع  وثقايّف   

ّ
معي�سي

جتهيل  اأنظمتها  تعّمدت  بلدان  ظروف  يف  م�ستحيل 

واخلرافات،  ات 
ّ
الع�سبي ب�سّتى  عقولها  وتلويث  �سعوبها 

وحقنها باأ�سّد درجات الكبت بحيث يقوم املجتمع برّمته 

ة )العوائل، وي�سود فيها 
ّ
على العنف بدءًا بخالياه الأ�سا�سي

من  وحرمانها  راأ�سه،  وحّتى  واجلندرّي(  الأبوّي  العنف 

مبثل  »الفلتان«  حالة  اإّن  الكرمي.  العي�س  مقّومات  اأب�سط 

»حرب  اإىل  النزلق  بخطر  م�سحونة  حالة  جمتمعاتنا 

اجلميع �سّد اجلميع« وتف�ّسي العنف املو�سعي �سّدًا لفراغ 

العنف املركزّي، وا�ست�رشاء النهب حمّل احتكاره من قبل 

ز 
ّ
تتمي منطقة  يف  ة 

ّ
اخلارجي الأخطار  عن  ف�ساًل  احلّكام، 

وحروب  ة 
ّ
الإقليمي الدول  بني  احلرب  حالة  با�ستدامة 

ة.
ّ
ة وال�سهيوني

ّ
العدوان الإمربيالي

ول حّل لهذه املع�سلة �سوى بوجود تنظيم قادر على   

قيادة عمليّة التغيري الثورّي بحيث يجري النتقال ب�سكل 

م�سبوط ول يوؤّدي اإ�سقاط النظام اإىل انهيار الدولة برّمتها 

 النحدار اإىل الهاوية على غرار ما ح�سل يف ليبيا، 
ّ
ومن ثم

القضاء  أجل  من  جذرية  بصورة  الدولة  تركيب  إعادة  من  بد  ال 
فعاًل على النظام بالمعنى األشمل للتعبيــــــــــــــــــــــــــــــــر،
أي بما يتعدى اإلطاحة برأس الدولة وحاشيتــــــــــــــــــــــــــه.

الدولة  اأجهزة  يردع  �سوف  ليبيا   يف 
ّ
الغربي التدّخل  اأّن 

هذا  من  ا�ستفاقوا  وقد  جمزرة(،  ارتكاب  عن  ال�سورّية 

 املعا�رش.
ّ
الوهم ليواجهوا اأكرب ماآ�سي التاريخ العربي

واحلال اأّن الدولتني اللتني بادر �سّكانهما اإىل الع�سيان   

غري  فئة  اإىل  تنتميان  اإمّنا  ة 
ّ
العربي النتفا�سة  بداية  يف 

ة« 
ّ
ة، هي فئة الدول »النيومرياثي

ّ
ة من الدول العربي

ّ
مرياثي

 
ّ
)neopatrimonial، وهو م�سطلح من ابتكار العلم ال�سيا�سي

املعا�رش( التي ي�ستغّل فيها احلّكام الدولة وينهبونها يف 

ولي�س  لهم  ملكًا  لي�ست  لكّنها  ديكتاتورّي،  حكم  ظّل 

توريثها لأفراد عائلتهم بامل�سمون )واإْن جرى التخطيط 

جهاز  اأّن  ذلك  و�سبب  مبارك(.  م�رش  ح�سل يف  كما  له 

الدولة �سابق برتكيبه حلكمهم، م�ستقّل عن �سخ�س احلاكم 

ة باأّن 
ّ
ز الدول املرياثي

ّ
الذي و�سل اإىل �سّدته، يف حني تتمي

اأو  الأ�سا�س  من  ت�سييدها  جرى  قد  فيها  الدولة  اأجهزة 

اإدامة  يالئم  مبا  احلاكمة  الأ�رشة  ل 
َ
ِقب من  تركيبها  اإعادة 

الدولة  جهاز  حاز  وم�رش،  تون�س  من  كلٍّ  يف  �سلطتها. 

 بن علي 
ْ
ة وتقاليد �سبقت نظاَمي

ّ
على ا�ستمرارّية تاريخي

كون   
ّ

تف�رش التي  هي  زة 
ّ
املي وهذه  طويلة.  بعقود  ومبارك 

باأ�سيق  اأطاحت بـ»النظام«،  الدولة يف البلدين هي التي 

معاين هذا التعبري الأخري، اأي بح�رشه ب�سخ�س الرئي�س 

ة 
ّ
وعائلته واأبرز حما�سيبه، تلبيًة ل�سغط النتفا�سة ال�سعبي

العمود  يطالب  »ال�سعب« يف م�رش  راأينا  بل  العارمة. ل 

يتوىّل  باأن  اجلي�س،  وهو  األ  امل�رشّية،  للدولة  الفقرّي 

 يهّلل للمجل�س الأعلى 
ّ
»اإ�سقاط النظام«، وراأيناه من َثم

للقوات امل�سّلحة عندما اأقال مبارك وتوىّل احلكم.

الفكرة،  لتجيء  راحت  اأن  لبثت  ما  ْكرة 
نَّ

ال�س اأّن  اإّل   

بالن�سبة  مريرة  ال�ستفاقة  وكانت  ة. 
ّ
بالعاّمي نقول  كما 

البَلدين،  النتفا�سة يف  التي �سّكلت �سميم  ال�سبيبة  اإىل 

اأ�سواأ من  اأمام عودة ملا هو  نف�سها يف م�رش  وقد وجدت 

اأمام عودة  النظام القدمي برئا�سة وجه جديد، ويف تون�س 

يناهز  رجل  وجوهه،  اأقدم  برئا�سة  القدمي  للنظام  ملّطفة 

 يف احلالتني: فبينما يتمحور 
ّ
عمره الت�سعني. والدر�س جلي

»النظام« ب�سكل مطلق حول �سخ�س احلاكم وحا�سيته يف 

بحيث  بالدولة،  ع�سوّيًا  ارتباطًا  ويرتبط  ة 
ّ
املرياثي الدول 

معه على  الدولة  اإ�سقاط  بال  النظام  اإ�سقاط  ي�سعب جّدًا 

غرار ما ح�سل يف ليبيا وكما �سيح�سل يف اأّي دولة من 

 فيها اإ�سقاط النظام، فاإّن »النظام« 
ّ
ة قد يتم

ّ
الدول املرياثي

بحيث  وحا�سيته  احلاكم  يتعّدى  ة 
ّ
النيومرياثي الدول  يف 

يغدو طاقم احلكم اأ�سبه بقّمة جبل اجلليد: عندما ت�سقط، 

قّمة  اأرخميد�س،  مبداأ  بفعل  املاء،  �سطح  فوق  فورًا  تطفو 

ًا عن �سابقتها.
ّ
جديدة ل تختلف نوعي

ة، با�ستبداده 
ّ
هذا لأّن »النظام« يف الدولة النيومرياثي  

ة 
ّ
املرياثي الدولة  ا�ستبداد  عن  عاّم  بوجه  يقّل  الذي 

وبف�ساده ونهبه اللذين يفوقان بوجه عام ف�سادها ونهبها 

ة اأقّل 
ّ
وذلك ل�سبب ب�سيط هو اأّن حكام الدولة النيومرياثي

الدولة  يف  »النظام«  احلكم  يف  املديد  لبقائهم  اطمئنانًا 

اأجهزَتها  ينخر  دولة  على  يقوم  اإمّنا  اإذًا،  ة 
ّ
النيومرياثي

الدولة  اأجهزة  ينخران  ما  بقدر  والف�ساد  ال�ستبداد 

ة. والفارق الوحيد بني احلالتني هو اأّن �سلطة احلاكم 
ّ
املرياثي

 
ّ
ة بينما هو م�سطر

ّ
مطلقة اإزاء الأجهزة يف الدولة املرياثي

ة. وبكالم 
ّ
اإىل امل�ساومة مع الأجهزة يف الدولة النيومرياثي

ة 
ّ
الدولة املرياثي للّطغمة احلاكمة يف  اآخر، فالأولوّية هي 

ذلك  وموؤّدى  ة. 
ّ
النيومرياثي الدولة  يف  الدولة  ولأجهزة 

 كنمطٍ ا�ستبدادّي 
َ
اأّن »النظام« يف هذه الأخرية، اإذا ُفهم

من احلكم ولي�س كحكم جماعة )عائلة( بعينها، ل يقّل 

الدولة  يف  بها  »النظام«  ارتباط  عن  بالدولة  ارتباطه 

ة، وكال الرتباطني ع�سوّيان.
ّ
املرياثي

ميكن  ل  ة: 
ّ
الأ�سا�سي مع�سلتنا  اإىل  عدنا  قد  بنا  وها   

تفكيك  بغري  للتعبري  الأ�سمل  باملعنى  النظام  اإ�سقاط 

قائمني  عليها  املرتكز  والنظام  الدولة  دامت  ما  الدولة، 

على ال�ستبداد والتمّلك الفردّي للمْلك العام، �سواء اأكان 

ما  هو  الواقع  وهذا  نيومرياثي.  اأم   
ّ
مرياثي اإطاٍر  الأمر يف 

كما  ة، 
ّ
العربي لالنتفا�سة  ة 

ّ
الرئي�سي املع�سلة  ي�سّكل  بات 

هاج�س  اإّن  اإذ  الأمد،  طويلة  ة 
ّ
العربي الثورّية  لل�سريورة 

يف  ة 
ّ
العربي املنطقة  يف  اأ�سّده  على  بات  رة  املدمِّ الفو�سى 

�سوء املاآ�سي اجلارية يف ليبيا و�سورية واليمن. وقد اأ�سبح 

 
ّ
هذا الهاج�س احلّجة اجلديدة التي يحاول ال�ستبداد العربي

ال�ستبداد  بني  ال�سعب  بتخيري  وذلك  بها،  نف�سه  �رشعنة 

 وال�سورّي.
ّ
والفو�سى امل�سّلحة على الطرازين الليبي

وهي حيلة قدمية نّظر لها يف القرن ال�سابع ع�رش اأحد   

ة، الإنكليزي توما�س هوبز )يف 
ّ
م�ساهري الفل�سفة ال�سيا�سي

ة املطلقة بتخيري النا�س بينها 
ّ
رًا املََلكي

ّ
كتابه »لوياثان«(، مرب

في الدولة النيوميراثية، يقوم على دولة ينخر أجهَزتها  »النظام« 
االستبداد والفساد مثل أجهزة الدولة الميراثية. والفارق هو أن 
بينما  الميراثية  الدولة  في  األجهزة  إزاء  مطلقة  الحاكم  سلطة 
النيوميراثية. الدولة  في  األجهزة  مع  المساومة  إلى  مضطر  هو 
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 »خيمٌة للحنني«
 حممود درويش األندليس

ار
ّ
ماهر َجر

 يوميات عىل جبل صّنني
اأحمد ُعَلبي

142 

154 

 الوحيد الذي جرى فيه اإ�سقاط النظام ب�سورة 
ّ
البلد العربي

 على 
ّ
جذرّية �سنة ٢٠١١. وهذا يعني اأّن الق�ساء التاريخي

اإدارة  على  قادرة  قيادة  يتطّلب   
ّ
العربي القدمي«  »النظام 

البناء.  اإعادة  و�سّق  التفكيك  �سّق  يها:  ب�سقنَّ التغيري  عمليّة 

اأّما ال�رشط الذي ل بّد من توّفره اإذا كان لتلك القيادة اأن 

املالزمة  الأخطار  بتفادي  التغيري  عمليّة  تاأطري  يف  تنجح 

الثورّية كما  ال�سرتاتيجيّة   يف 
ّ
الأ�سا�سي كن 

ّ
الر فهو  لها، 

غرام�سي،  اأنطونيو  الإيطايل   
ّ
املارك�سي املفّكر  لها  نّظر 

يف  ثقافية   - �سيا�سيّة   )egemonia( هيمنة  حتقيق  وهو  األ 

والنظام  ال�سائدة  الطبقة  لهيمنة  م�ساّدة  والدولة  املجتمع 

املجازّي  )باملعنى  مواقع«  »حرب  من خالل  وذلك  القائم، 

للحرب( ت�سبق »حرب املناورة«، اأي العمليّة الثورّية.

ك�سب  اإىل  الثورّية  القيادة  ت�سعى  اأن  يقت�سي  هذا   

من  تتمّكن  كي  الجتماعي  الهرم  قاعدة  يف  الهيمنة 

الن�سطار  ا�ستبدال  يتطّلب  الذي  الأمر  بقّمته  الإطاحة 

جهات،   / اأقاليم  )قبائل،  املديّن  للمجتمع  العمودّي 

الكادحون  النظام،  )ال�سعب �سّد   
ّ
اأفقي بان�سطار  طوائف( 

ال�سلطة( وت�سعى  واملحرومون �سّد املحا�سيب ول�سو�س 

 من املجتمع املديّن اإىل 
ّ
كذلك اإىل مّد هذا الن�سطار الأفقي

ة 
ّ
املف�سلي ة 

ّ
الق�سي بالذات. وت�سبح  الدولة  اأجهزة  داخل 

يف هذا ال�سياق قدرة القيادة الثورّية على ب�سط هيمنتها 

امل�ساّدة يف �سفوف الأجهزة امل�سّلحة من جي�س و�رشطة، 

بك�سب  وذلك  داخلها،  اإىل  الجتماعي  الن�سطار  ونقل 

ال�سعب  اأبناء  من  املوؤّلفة  الدنيا  واملراتب  القاعدة  عطف 

النظام.  من  املنتفعة  القّمة  هيمنة  عن  و�سلخها  الكادح، 

هذا هو ال�رشط امل�سريّي الذي يتيح اأن تن�سطر الأجهزة 

امل�سّلحة اأثناء الثورة وتنتقل �سفوفها القاعدّية اإىل جانب 

الثورة �سّد النظام. ومن نافل القول اإّن قيادة ثورّية كالتي 

اإىل  الع�سكرّية  القيادة  بوقوف  ال�سعب  توهم  ل  و�سفنا 

املهيمنة  القوى  م�رش  �سعب  اأوهمت  كما  الثورة  جانب 

وكانت   ،٢٠١١ الثاين  كانون   / يناير   ٢٥ انتفا�سة  يف 

اجلي�س  واحدة«  يد  وال�سعب  »اجلي�س  بهتاف  تق�سد 

امل�سّلحة  للقّوات  الأعلى  املجل�س  راأ�سه  وعلى  بكامله 

ة ثورّية باجلي�س جنوده املتواجدين يف 
ّ
بينما ق�سدت اأقلي

دوا على قيادتهم يف 
ّ
باأن يتمر اأماًل منها  التحرير،  ميدان 

حال اأمرتهم بقمع املحت�سدين.

قلب النظام باأقل اخل�شائر

بقلب  ي�سمح  ما  هو  املذكورة  ال�رشوط  جملة  حتقيق  اإّن 

املمكنة  والب�رشّية  املاّدّية  اخل�سائر  باأقّل  جذرّيًا  النظام 

لي�س  وهو  ة. 
ّ
الرئي�سي الدولة  لوظائف  كامل  انهيار  وبال 

وقد  اأي�سًا.  بامل�ستحيل  لي�س  لكّنه  بالتاأكيد،  �سهل  باأمر 

منها  القبيل،  هذا  من  عّدة حالت  الثورات  تاريخ  �سهد 

ولو  حتى   ،١٩٧٩ عام  يف  ة 
ّ
الإيراني الثورة  منطقتنا  يف 

ة مبا اأّدى باملخا�س الثورّي 
ّ
ة اإ�سالمي

ّ
كانت قيادتها اأ�سولي

 حّل فيه رجال الدين حمّل ال�ساه 
ّ
اإىل توليد نظام رجعي

م�رش  لدولة  احلديث  التاريخ  اإىل  نظرنا  واإذا  وحا�سيته. 

التي تطغى فيها اأجهزتها امل�سّلحة، راأينا اأّن النتفا�ستني 

»انتفا�سة  هما  يناير«   ٢٥ »ثورة  �سبقتا  اللتني   
ّ
الأهم

العي�س« ل�سنة ١٩٧٧ يف عهد ال�سادات وانتفا�سة الأمن 

يف   ١٩٨٦ ل�سنة  املركزّي«(  الأمن  )»اأحداث  املركزّي 

عهد مبارك. وكانت هذه الأخرية انتفا�سة ملجّندي الأمن 

ّدة 
ّ
. هذا وحّتى يف ظّل الر

ّ
 جلي

ّ
املركزي ذاَت طابع طبقي

ال�ستبدادّية العنيفة التي تعي�سها البالد الآن، فقد �سهدت 

ال�رشطة يف �سيف  د يف �سفوف رجال 
ّ
متر م�رش حركات 

 
ّ
 الذي مير

ّ
٢٠١٥، جتّلى فيها مرة اأخرى الن�سطار الطبقي

باأ�رشه  املجتمع  داخل   
ّ
مير مثلما  امل�سّلحة  الأجهزة  داخل 

�سية«(.
َ
)انظر كتابي »اأعرا�ٌس َمر

اإّن م�ستقبل ال�سريورة الثورّية طويلة الأمد التي انطلقت   

واجتاحت  دي�سمرب ٢٠١٠   / الأول  كانون  تون�س يف  من 

على  التقّدمّية  القوى  بقدرة  مرهوٌن  العربّية  املنطقة  عموم 

الهيمنة  هذه  اإحياء  اأو  املجتمع،  يف  م�ساّدة  هيمنة  حتقيق 

امل�ساّدة حيث �سبق اأن حتّققت خالل انتفا�سة �سنة ٢٠١١ 

قبل اأن تتال�سى يف مرحلة الثورة امل�ساّدة التي تلت. وهو 

م�ستقبل مرهوٌن على الأخ�ّس بقدرة تلك القوى التقدمّية 

ول  الدولة،  اأجهزة  داخل  اإىل  امل�ساّدة  هيمنتها  مّد  على 

�سّيما الأجهزة امل�سّلحة، بحيث ت�ستطيع �سّل النظام وهزمه 

باأقّل كلفة ب�رشّية ممكنة وت�سكيل حكومة ثورّية موؤّقتة حتوز 

 وانهيار 
ّ
على مقّومات الدولة الأ�سا�سّية، بدون انفالت اأمني

ميكن  �سوف  فقط  هكذا  حاّدة.  معي�سّية  واأزمة  اقت�سادّي 

اإ�سقاط النظام وال�رشوع يف اإعادة تركيب الدولة بدون اأن 

تنهار وظائفها التي يحر�س عليها املجتمع.

المستقبل مرهوٌن بقدرة القوى التقدمية على مد هيمنتها المضادة
إلى داخل أجهزة الدولة، بحيث تستطيع شل النظام وهزمه بأقّل
كلفة بشرية ممكنة وتشكيل حكومة ثوريــــــــــــــــــــــــــــــة
مؤقتة تحوز على مقومات الدولة األساسيــــــــــــــــــــــــــــــة.
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كتبه بالعربيّة يف فرتة ازدهار الآداب اليهودّية بتاأثري من 

اأثناء  »�سهيون«  اإىل  احلنني  ق�سيدته يف  العربيّة  احل�سارة 

كانت  التي  القد�س  زيارة  له  ُتتح  ل  اإذ  امل�رشقيّة،  رحلته 

هاليفي ل  اأن  األَكالي  اأميل  ويوؤّكد  الفرجنة،  �سيطرة  حتت 

 اإىل »�سهيون« اإّل كمدينة الروح ول يخطر بباله اإطالقاً 
َ
ير

اإّياه ال�سهاينُة ليبدو وكاأّنه اأحد رّوادهم الأوائل.  ما قّوله 

َفردمي( اإىل الأندل�س كبرياً  وبقي �سوق اليهود الإ�سبان )ال�سِّ

وا�ستعل يف ذاكرتهم احلنني اإىل قرطبة واإ�سبيلية وغرناطة 

وا، اإثر طردهم مع العرب، يف املغرب واإيطاليا 
ّ
بعدما ا�ستقر

للدولة  اخلا�سعة  البلقان  ومناطق  واإ�سطنبول  واليونان 

»الإ�سبنيول« كما حافظوا على  ُي�سّمون  العثمانيّة. وكانوا 

يخربنا  كما  القرن،  هذا  مطالع  حّتى  الإ�سبنيوليّة  لغتهم 

وقد  الذاتيّة.  �سريته  يف  كاَنّتي  اإليا�س   
ّ
العاملي الكاتب 

 ١٩٩٢ احتفالت  من  حّد  اأبعد  اإىل  اإ�رشائيل  ا�ستفادت 

�سهيونيّة  �سبغة  واأ�سفت  احلقائق  من  كثريًا  وطم�ست 

.
٧
ابتزازّية على الحتفالت، كما اأظهرت اإيال �سوحات

االأندل�س يف ديوان »اأحد ع�رش كوكبًا« 

يف ديوانه اأَحد ع�رش كوكبًا، الذي �سدر بعد �سنة من توقيع 

اتفاق مدريد، يرفع دروي�س »خيمًة للحنني« اإىل الأندل�س 

ز خيمته 
ِّ
املكان الأزيّل، واإىل الزمان يف نداوته الأوىل. يطر

ة 
ّ
�سمفوني ت�سوغ  والكاآبة،  ة 

ّ
ال�سفافي بالغة  ة 

ّ
مو�سيقي بلغة 

الكمنجات احلزينة التي تر�سم حلظة اخلروج ب�سور تتمّلى 

العال  ن�سارة  للتقاط  املتفّتحة  اخلم�س  احلوا�ّس  رغبات 

ُترممِّ  »�سعوبًا  املنفى  اإىل  واخلروج  الفاحتني  و�سول  قبل 

يف  جنمة  »من  ال�سقوط  وقبل  التحّول«،  ركام  يف  اأّيامها 

.
٨
ماء اإىل خيمٍة يف الّطريق اإىل... اأين؟«

ّ
ال�س

العراق  على   
ّ
الوح�سي والهجوم  لح  ال�سُّ توقيع  فمع   

رايات  مو�سورها  يف  لتنعك�س  املرايا  لعبة  تتبّدى 

خب املعديّن ليب�رشِّ  د الوقت وال�سنَّ
ِّ
كولومب�س »املنت�رش �سي

 »
ّ
»اأبوكاليب�سي م�سهد  اإىل  العال  ًل  حموِّ  ،

٩
باحل�سارة«

و�سّكانه  املكان  ويدّمر  ونقاوتها  الطبيعة  براءة  يغت�سب 

ني، 
ّ
والعراقي ني 

ّ
والفل�سطيني احلمر  الهنود  من  ني، 

ّ
الأ�سلي

اللحظة  دروي�س  يلتقط  والفرا�س.  الأطفال  وي�سطاد 

ة املثقلة بالرموز ليكتب »التاريخ امل�ساّد« لتاريخ 
ّ
التاريخي

الّذاكرة وتغيري هند�سة  ال�سعوب وحمو  واإبادة  ال�ستعمار 

.
١٠

د البي�س«
ِّ
الطبيعة والإن�سان على يدي »�سي

روؤيا يو�شف

الأوىل  الق�سيدة  تناول  الدرا�سة على  تقت�رش هذه  �سوف 

دون �سائر اأجزاء الديوان ملا متّثله من ذروة يف تطّور �سورة 

الأندل�س عند دروي�س. يحيلنا عنوان الق�سيدة اإىل روؤيا 

عالقة  يف  معه  تتنا�ّس   
ّ
مرجعي كن�ٍسّ  ة 

ّ
القراآني يو�سف 

حوارّية. ول تعطي روؤيا يو�سف ا�سمها للّديوان فقط، بل 

جملة  اإ�سافة  توؤّدي  حيث  الأوىل،  الق�سيدة  عنوان  هي 

ة 
ّ
النوارني الروؤيا  ربط  اإىل   »

ّ
الأندل�سي امل�سهد  اآخر  »على 

ة هي حلظة �سقوط الأندل�س. 
ّ
وَكيد الإخوة يف حلظة تاريخي

عدد  على  مقطوعة  ع�رشة  اإحدى  الق�سيدة  هذه   
ُّ
وت�سم

ة. ويف الق�سيدة الأخرية من 
ّ
وؤيا الغرناطي

ّ
الكواكب يف الر

الكتاب تغدو روؤيا يو�سف ال�سومرّي، اأخينا اجلميل، مبثابة 

 حلا�رش العراق )�س ٩٩(.
ّ
»ليتموتيف« رثائي

ة يو�سف »مراآًة« لل�ساعر. واملراآة  يوّظف دروي�س ق�سّ  

وهي  حيادّية  واأ�سّد  القناع،  من  ة 
ّ
واقعي »اأ�سّد  ة 

ّ
تقني

ا�س، 
ّ
عب اإح�سان  يرى  كما  القناع«،  من  جماًل  اأو�سع 

ُترفع  اأن  ت�سلح  كما  للما�سي،  ُترفع  اأن  »َت�سلح  لأّنها 

تعك�س  مثلما  الأ�سياء  تعك�س  واأن  احلا�رش،  وجه  يف 

. وقد در�س عبد الرحمن ب�سي�سو ظاهرة 
١١

الأ�سخا�س«

ة، 
ّ
ي الن�سّ وجتّلياتها  املعا�رش   

ّ
العربي ال�سعر  يف  القناع 

ر فكرة 
ّ
مناق�سًا الدار�سني قبله وم�ستفيدًا منهم، وهو يطو

اأّن  يرى  الذي  ع�سفور  جابر  بتنظري  م�ستعينًا  عبا�س 

مة الفارقة التي تف�سل القناع الذي يجعل الوجود 
ّ

»ال�س

عن  ًا 
ّ
تعاقبي وجودًا  واحل�سور  الغياب  لعالقات  املتقابل 

الوجود  هذا  من  املراآة جتعل  ة 
ّ
تقني اأّن  يتمّثل يف  املراآة، 

ًا، يتقابل 
ّ
املتعاقب لعالقات الغياب واحل�سور وجودًا اآني

ُه 
ّ
فيه املو�سوع والّذات، وال�سيء و�سورُته، ويواجه امل�َسب

.
١٢

ه يف ح�سور اآيّن«
ّ
به امل�سب

يو�سف  �سورة  ة 
ّ
اأهّمي اجلرب  خالد  الدكتور  بنّي  وقد   

ديوانه  منذ  ال�سعرّي  دروي�س  تراث  يف   
ّ
مرجعي كن�ّس 

ة يف �سعر حممود 
ّ
، فهي »ترتاءى �سّتًا وثمانني مر

١٣
الأّول

من  جزءًا   
ّ
املرجعي الّن�ّس  كون  على  وتدلُّ  دروي�س، 

تقاطع  يف  ني 
ّ
دراماتي حتّولني  ثّمة  اأّن  يرى  وهو  ثقافته«. 

لهما عالقة   
ّ
يو�سف كن�ّس مرجعي �سعر دروي�س و�سورة 

ة التي عا�سها احللم )الروؤيا( يف 
ّ
وثيقة بالتحّولت الدراماتي

 فيهما احللم 
ّ

ما اأّنهما يزامنان جتربتني تك�رش
ّ
الواقع، ل �سي

اإىل توظيف دروي�س  الواقع. ول ينتبه اجلرب  على �سخرة 

لرمز يو�سف كمراآة.

االأنا ال�شاعرّية

امل�سهد  اآخر  على  كوكبًا  ع�رش  »اأَحد  ق�سيدة  تنه�س 

كلُّ  حتمل  مقطوعة،  ع�رشة  اإحدى  على  الأندل�سي«، 

»أال ُتشفق على عّشاق غرناطة يا إنساَن المستقبل؟
من تعتقد أّنك تعاقب إذا حّطمت المرآة

التي كنت أنظر فيها؟
لست أنا غير انعكاسك واللهب فوق

قلب يحترق«
١
)اأراغون(

لعّل اأّول تنويع على ثيمة الأندل�س يف �سعر دروي�س ترد 

اإثر خروج  الذي ُكتب  العايل«  الظّل  يف ديوانه »مديح 

. يرى حممود دروي�س 
٢
ة من بريوت

ّ
املقاومة الفل�سطيني

اأّول  م�ستوى  على  فهي  منظورين،  من  الأندل�س  اإىل 

هم  فيما  العرب  احلّكام  ي�ستخدمها  ة 
ّ
هروبي اأيديولوجيا 

ات احلا�رش وعن عبء 
ّ
ي�سيحون بوجوههم عن م�سوؤولي

 (Exodus) »اخلروج«  كان  فاإذا   .
٣
ة
ّ
الفل�سطيني الق�سية 

ر 
ّ
بالتحر وارتبط  اأماًل  مّثل  قد  م�رش  من  الإ�رشائيلي 

اآلف  مدى  على  ة 
ّ
التاريخي الّذاكرة  وبحفز  الظلم  من 

امل�سيح  مبجيء  يرتبط  »م�سيحايّن«  حنني  عرب  ال�سنني 

ة 
ّ
�سيا�سي �سبغًة  ة 

ّ
ال�سهيوني مع  اّتخذ  والذي  املخلِّ�س. 

اخلطاب  فاإّن  فل�سطني،  باأر�س  الوعد  لتحقيق  ة 
ّ
قومي

عند  دروي�س  اأبيات  يف  نقراأ  كما  راح  الر�سمي  العربي 

خروجًا  يتمّثل  الأر�س،  من  لالقتالع  العرب  �س 
ُّ
تعر

الواقع.  على  تتعاىل  ة 
ّ
تاريخي ماأ�ساًة  وي�ستح�رش  ًا 

ّ
وهمي

ة بعد 
ّ
وتغدو الأندل�س على م�ستوى اآخر م�ساألة �سخ�سي

ة« 
ّ

ة »الأوذي�س
ّ
»اخلروج« من بريوت على ال�سفينة اليوناني

/ احلقيبة  الوطن  ط، فهي 
ّ
املتو�س الأبي�س  البحر  تيه  يف 

اخلروج  اإّن  اه. 
ّ

اأودي�س معه يف   
ّ
الفل�سطيني يحملها  التي 

حفز  الذي  هو  ط 
ّ
املتو�س البحر  يف  الثاين   

ّ
الفل�سطيني

يف  خمياليًا  زًا 
ّ
حي لتّتخذ  القريبة«  »الأندل�س  �سورة 

�سعرية دروي�س يف مرحلته الّثالثة.

درا�ستها  يف  الُبعد  هذا  عثمان  اعتدال  اأو�سحْت  لقد   

تدخل  حيث  احلديث«،  العربي  ال�سعر  يف  »الأندل�س 

يّتخذ   
ّ
حلمي �سياق  »يف  �سعرّي،  مكان  هي  مبا  الأندل�س 

فيما  اللغوّي  اخليال  اإليها  ي�سل  لها،  ح�رش  ل  اأ�سكاًل 

. وهي 
٤
ميكن اأن ي�سّمى جمالّيات اللغة اأو جمالّيات اخليال«

ترى اأّن الأندل�س بالإ�سافة اإىل ما متّثله من مرحلة اإيجابّية 

اأحد  بو�سفها  نت�سّورها  اأن  »ن�ستطيع  العربّية،  الثقافة  يف 

 
ّ
مكّونات البنية الال�سعورية الّثاوية يف العقل العربي، ت�ستقر

العربّية  اجلّنة  بو�سفها  ذاتها  الال�سعورّية  املنطقة  هذه  يف 

ُي�ستدعى  وحني  املفقود،   
ّ
الأر�سي الفردو�س  اأو  ال�سائعة، 

فاإّنه  ال�سعراء،  املنفى، بو�سفه حلمًا �سائعًا، يف منايف  هذا 

دة معاً يف اآن واحد«.
ّ
يح�رش باأبعاده الفيزيقّية واملجر

»بريوت  دروي�س  ي�رشخ  البحر  ملدائح  ح�سار  يف   

، وترّد الباحثة اآنيّته 
٥
من اأين الطريق اإىل نوافذ قرطبة؟«

ورٌد  ديوانه  دروي�س يف  �سعر  الطريق يف  حافَز  ن 
ُ

مون�س

يوتوبيا  اإىل  يو�سل  طريق  عن  بحث  اإىل   )١٩٨٦( اأقل 

.
٦
بعيدة التحّقق

العظمى  الدولة  اأمريكا،  دعْت   ١٩٩١ عام  اأواخر  يف   

وقد  واإ�رشائيل،  العرب  بني  لح  لل�سّ موؤمتر  اإىل  الوحيدة، 

ُعقد املوؤمتر يف ٣٠ ت�رشين الأّول/اأكتوبر من تلك ال�ّسنة. 

مدريد يف  افتتاحه يف  مّت  اإذ  بالرموز  مثقاًل  انعقاده  وكان 

متعّددة  مبنا�سبة  الرومن�سيّة،  العرب  ذاكرة  يف  اأثري  مكان 

من  العرب  طرد  على  عام  خم�سمئة  مرور  الّدللت، 

كلمته  �سامري  وابتداأ  اجلديد.  العال  واكت�ساف  الأندل�س 

بقوله: »خالل األفي عام من الرتحال حّط ال�سعب اليهودّي 

هنا ملئات ال�سنني حتى ُطرد قبل خم�سمئة عام. ويف اإ�سبانيا 

�سوق  هاليفي عن  يهودا  الكبري  والفيل�سوف  ال�ساعر  عربّ 

ال�رشق  يف  قلبي  »اإّن  بقوله:  �سهيون  اإىل  اليهود  جميع 

 
نَّ
واأنا يف اأق�سى الغرب««. وقد كتب هاليفي الذي اأّلف اأهم

أستاذ األدب العريب 
ودرااست احلضارة 
يف اجلامعة األمريكّية 
ببريوت. له عّدة 
مؤلفات ودرااست يف 
النقد األديب والرتاث 
والدين. من أعماله 
»عبد الرمحن منيف 
والعراق: سرية 
وذاكرة« )2005(.

ماهر َجّرار

»خيمٌة للحنني«
حممود درويش األندليس
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الذي  وال�سوت   . م�ستقاّلً وعنوانًا  رقمًا  منها  واحدٍة 

يطالعنا يف املقطوعة الأوىل بعنوان »يف امل�ساء الأخري 

»نقطع  )نحـن(:   
ّ
جماعي �سوت  هو  الأر�س«  هذه  على 

لوع التي �سوف نحملها  اأّيامنا عن �سجرياتنا، ونعدُّ ال�سّ

اإّل  )�س ٩(.  ههنا«  نرتكها  �سوف  التي  لوع  وال�سّ معنا 

تهيمن  فردّيٍة  اأنا  �سوت  حتمل  الأخرى  املقطوعات  اأّن 

ال�سماء...«  خلف  يل  اأكتب؟...  »كيف  الّن�ّس:  على 

ُف هذه الأنا عن نف�سها �سوى 
ّ
)�س ١١، ١٣(، ول تعر

 ... النهاية  ملوك  من  واحد  »اأنا  الرابعة:  املقطوعة  يف 

 
ِّ
العربي زفرة  اأنا  الأخري،  ال�ستاء  يف  فر�سي  عن  اأَقفز 

غري،  ال�سّ الله  اأبي عبد  اإّنه �سوت  )�س ١٥(.  الأخرية« 

 
١٤

بي
ْ
َغي بالزُّ املعروف  ع�رش  احلادي  علي  بن  حممد 

الولد  و»امللك  عبديل«  »بو  ة 
ّ
الإ�سباني امل�سادر  وت�سّميه 

El rey chico«، اآخر ملوك بني الأحمر الذي وّقع يف الثاين 

من ت�رشين الثاين/نوفمرب �سنة ٨٩٦ / ١٤٩١ معاهدة 

ة 
ّ
الأندل�سي العربية  واية 

ّ
الر حتتفظ  ول  غرناطة.  ت�سليم 

لهذا  فة 
ّ
م�رش ب�سورٍة  احلال  بطبيعة  العربي  التاريخ  ول 

 احلديث فهو »امللعون«، رمز 
ّ
امللك، اأّما يف ال�ّسعر العربي

.
١٥

ال�سقوط وال�ست�سالم

مع  احلديثة  ة 
ّ
العربي الق�سائد  من  عدد  تنا�ّس  وقد   

اأّنه  من  لالأحداث،  املعا�رشة  ة 
ّ
الَق�ستالي الرواية  تذكره  ما 

بالبكاء،  فاأجه�س  البدول  تّل  على  وَقَف  خروجه  اأثناء 

ُملكًا  الّن�ساء  مثل  »ابِك  ة 
ّ
احلر عائ�سة  ه  اأمُّ به  ف�ساحت 

الّتّلة  وهي   ،
١٦

الرجال« مثل  عليه  حُتافظ  اأن  ت�ستطع  ل 

الأخرية«   
ِّ
العربي »َزفرة  ا�سم  الإ�سبان  عليها  اأطلق  التي 

. وقد غدا هذا امل�سهد على 
١٧

 (El ultimo suspiro del Moro)

ة مبثابة (Topos) لل�سقوط يف 
ّ
ما قد ينطوي عليه من درامي

ة 
ّ
 احلديث، ينطق بل�سان احلكاية التاريخي

ّ
اخلطاب العربي

ة حكاية املنت�رش.
ّ
الإ�سباني

عبد  اأبي  ة 
ّ
ب�سخ�سي يتقّنع  دروي�سًا  اأّن  يعني  هذا  هل   

الله؟ امل�ساألة دقيقة، فلم يح�سم الّنقد احلديث بعُد الفروق 

ييت�س،  �ساغه  الذي   (Mask)الـ م�سطلحات  بني  الدقيقة 

وَقَف على تل البدول فأجهــــــــــــــــش  أثناء خروج »بو عبديل« 
بالبكاء، فصاحت به أمه عائشة الحرة »ابك مثــــــــــــــــــــــــل
النساء ُملكًا لم تستطع أن ُتحافظ عليه مثل الرجال«، وهي التلة
التــــــــــــــــي أطلق عليها اإلسبان اسم »َزفرة العربيّ األخيرة«.

زفرة العربي الخرية، 

١٨٩٢، فرن�سي�سكو 

براديا اورتي



146147 بدايات  العدد 16 | 2017بدايات  العدد 16 | 2017

الفقد  ب 
ّ
وم�سب املعنى  اأ�سل  هو  الذي  الغائب  الآخر 

غبة �سوى التجويف الذي يكمن 
ّ
يف الآن ذاته، فما الر

. ويف قراءة رجاء بن �سالمة 
٢٠

يف اإحلاح الرغبة نف�سها

الع�سق  من  جزء  الع�سق  »�سعر  اأّن  ترى  لـ»لكان«، 

املعّقدة.  ته 
ّ
جدلي يف  مندرج  والقانون،  اللغة  عال  يف 

القانون  يفتحه  واحلديث،  القول  من  ف�ساء  الغزل  اإّن 

ومو�سوع  الذات  بني  ووا�سطًة  للمتعة،  منعًا  باعتباره 

املتعة. ل ميكن الع�سَق دون املنع الذي يفتح باب الغَزل، 

باملو�سوع،  واملتعة  الّذات  بني  ط 
ّ
يتو�س حديثًا  باعتباره 

بني   .
٢١

باملع�سوق« التغّني  فيه  يظهر  �سعرًا  وباعتباره 

على  الق�سيدة  ف�ساء  ينه�س  وال�ّسوق  الفقدان  ي  حدنَّ

ثالث حركات:

معراج  ذروتها  يف  ت�سّكل  �سعود،  حركة   ١

َغرناطة الرمز.

٢ حركة هبوط اآدم من اجلّنة، والهبوط املعنوّي 

تان ووجودّيتان يف 
ّ
به الفقد. هاتان احلركتان كوني

ّ
الذي ي�سب

ان عن لقاء الكوين بالوجودي 
ّ

الآن نف�سه، مبعنى اأّنهما تعرب

الأنطولوجي.

ًا، 
ّ
اأُفقي  

ً
منحى فتّتخذ  الّثالثة،  احلركة  اأّما   ٣

ة اخلروج والدخول، وبها يكتمل �رشط 
ّ
وتنجدل فيها ثنائي

الوجود الإن�سايّن.

حركة ال�سعود تقودها اأفعال الطريان والعروج ومفرداتهما:

»لكّن غرناطًة من ذهْب.
من حريِر الكالِم المطّرِز باللوِز، من فّضِة الّدمِع في

وتِر العود. َغرناطٌة للّصعوِد الكبيِر إلى ذاتها...
من  الحساسيُن  لتبنَي  فَغّني  هناك،  من  ..وأنا 

أضُلعي َدَرجًا للّسماِء القريبة«11.

عود على درج املعراج تاأتي اأفعال الهبوط  مقابل حركة ال�سّ

لةً بال�سقوط الأّول، �سقوط اآدم من اجلّنة: متمثِّ

»أنا آدُم الجّنتيِن فقدتهما مّرتين
فاطردوني على َمَهٍل،
واقتلوني على َمَهْل«14

ّنا هو اأبو عبد الله، فاجلّنة الأوىل بالّن�سبة 
ّ
املتكّلم كما بي

من  الّطرد  حلظة  هي  والّثانية  عدن«،  »جّنة  هي  اإليه 

دروي�س،  مراآة  اأّما  غرناطة.  �سقطت  ة 
ّ
ع�سي الأندل�س 

فاإّنها تعك�س احلا�رش واملا�سي فترتاءى يف مو�سوراتها 

ر ظهور 
ّ
جّنتان مفقودتان هما الأندل�س وفل�سطني. ويتكر

دروي�س  �سعر  اجلّنة يف  من  خروجه  اأو   / و�سقوطه  اآدم 

املراودة  ويتابع   ،)١٩٧٤(  ٧ رقم  حماولة  ديوانه  منذ 

 ،)١٩٨٣( العايل  الظّل  مديح  يف  خمتلفٍة  بتنويعاٍت 

ديوان  من  ابتداًء  الأخرية  مرحلته  �سعر  وخ�سو�سًا يف 

ل تعتذر عّما فعلت )٢٠٠٣(، و�سوًل اإىل ديوانه الأخري 

اأثر الفرا�سة )٢٠٠٨(.

ا«، ت�سبح غرناطة كما 
ً
يف ق�سيدة »اأحد ع�رش كوكب  

يف مقطوعة لأراغون هي جّنة اأبي عبد الله، ولي�ست تلك 

قوط يف ت�سكيل �سورة 
ّ

 اأفعال ال�س
ّ
. وت�ستمر

٢٢
ال�سماوّية

�ست للخروج وللفقد والغياب:
ّ
الهبوط التي اأ�س

زفرُة  أنا  األخيِر،  الشتاِء  في  فرسي  عن  »أقفز 
العربيِّ األخيرْة«15

»من سُينـزل أعالَمنا؟«19
»من سيدفن أياَمنا َبعَدنا؟«20

خيمٍة  إلى  السماِء  في  نجمٍة  من  أسقط  »سوف 
في الطريق«21

»ال أستطيُع الّنـزوَل إلى قاِع هاويتي«22

غري يخاطب نف�سه املنك�رشة  اإّنه �سوت اأبي عبد الله ال�سّ

وجعًا، وُيحاكي انك�سار املرايا وت�سّظي الزجاج اللذين 

عان 
َ
عان بو�سوح يف ق�سيدة دروي�س متامًا كما ُي�سم

َ
ُي�سم

حافز  دروي�س  ويراود   .
٢٣

لأراغون اإل�سا  جمنون  يف 

ع 
ّ
ينو اأّنه  غري  الأوىل،  ال�سعرّية  مراحله  منذ  املرايا 

املرايا وانعكا�ساتها  ثيمة  الديوان على  باإحلاح يف هذا 

ها. واملراآة تعك�س الأنا والآخر، كما اأّنها تعك�س 
ّ

وتك�رش

د، 
ّ
بعَدْيه املتعنّي واملجر

ُ
على �سفحتها اجل�سم الإن�سايننَّ بب

الوجود  ونف�سه، وبني  املرء  بني  العالقة  وتك�سف طبيعة 

ة، كما 
ّ
اجل�سدّي ووعي هذا الوجود. اإّنها رمز للرّنج�سي

اأّنها انعكا�س للمكان، ويف الوقت نف�سه فاإّنها ت�سع له 

حدودًا. واملرايا رمز للّتكرار والّتماثل، كما اأّنها ت�سري 

والعدم،  والوجود  والتخّفي،  الو�سوح  ات 
ّ
ثنائي اإىل 

. ويرى هامون اأّن املراآة هي »ليت 
٢٤

واخليال واحلقيقة

انعكا�س  روحه:  وي�ستبطن  ال�سعر  مع  يتماثل  موتيف« 

.
٢٥

ة احلوار
ّ
دى، واإمكاني الّذات، والقرين، والآخر، وال�سّ

على  فت�ستوي  الق�سيدة،  يف  ة 
ّ
الأفقي احلركة  اأّما   

قطبني متعار�سني، الّدخول واخلروج:دخول الغجر، وهو 

 
ّ
ثم عامًا.  خم�سني  بنحو  غرناطة  �سقوط  �سبق  ًا 

ّ
تاريخي

اإليوت م�سطلح  والـ(Persona) عند عزرا باوند، وقد طّور 

باوند على نحو ُمفارقٍ لالأخري عرب تاأكيده اأّن القناع يحيل 

دائمًا وبا�ستمرار اإىل �سوت ال�ساعر. هل ي�سلح اأبو عبد 

ة يف الوجدان اجلْمعي العربي اأن 
ّ
الله مبا ميّثل من قيم �سلبي

ة 
ّ
ُيّتخذ قناعًا؟ ممكن اأن ُي�ساغ اأبو عبد الله يف مواقف درامي

�سّدّية  ات 
ّ
وثنائي كربى  ًة 

ّ
اإن�ساني م�ساعر  حُماكيًا  ٍة، 

ِّ
معرب

تعك�س ال�رشاعات املختلفة والّنوازع التي تتوّزع الّنف�س 

 به دروي�س واإن كان هدفه يف متثُّل 
ّ
الب�رشّية، وهو ما يلم

ة اأبي عبد الله التاريخية يكمن يف مكان اآخر. ول 
ّ
�سخ�سي

نن�سى اأّن ق�سيدة دروي�س كتبت مبا�رشًة اإثر توقيع �سلح 

ي�سّوغه  ما  له  الله  عبد  اأبي  ة 
ّ
�سخ�سي فا�ستدعاء  مدريد، 

جعفر  علي  ه 
ّ
تنب وقد  والفّني.  الّتاريخي  امل�ستويني  على 

اأبي عبد الله، يقول:  العاّلق اإىل توظيف دروي�س ل�سوت 

كقناع.  ة 
ّ
تاريخي ة 

ّ
�سخ�سي مبهارة  دروي�س  ا�ستخدم  »لقد 

.
١٨

فقد ا�ستغّل اآخر ملوك غرناطة كناطق با�سم ال�ساعر«

قد  كان  الّطريق  اأّن  وهو  اإليه،  ه 
ّ
التنب يجدر  اأمر  ثّمة   

ًا عرب 
ّ
ُبعدًا درامي لتّتخذ  الله  اأبي عبد  ة 

ّ
اأمام �سخ�سي د  ُمهِّ

كتاب اأراغون جمنون اإل�سا، ودروي�س يقيم عالقة تنا�ٍسّ 

حوارّية مع اأراغون كما �سوف اأُبنّي لحقًا.

ل ي�سّح يف نظري اعتبار اأبي عبد الله ال�سغري قناعًا،   

ول الّنظر اإليه ناطقًا بل�سان ال�ساعر، كما يرى اإليه العاّلق. 

ة هي رمز 
ّ
ة تاريخي

ّ
فما هو �سوى انعكا�س �سورة �سخ�سي

 اإّن دروي�س يتعّمد 
ّ
لل�سقوط على �سفحة مراآة يو�سف. ثم

ة 
ّ
ترك م�سافة بني اأنا ال�ساعر التي توّجه املراآة، وبني �سخ�سي

اإىل  تعود  مفردات  ي�ستخدم  فهو  ال�سعرّية.  الله  عبد  اأبي 

�سباَح  )»ل  القهوة  كرائحة  واخلا�ّس،   
ّ
احلميمي معجمه 

لرائحة الُبّ بعدك«، �س ١٢(، التي تعبق يف �سعر دروي�س 

ويف حمّطات غربته وَمنازله ال�سعرّية، �سواء كانت منـزل 

. وهو يذكر 
ّ
حنينه الأّول يف بروة اجلليل، اأو بيته الأندل�سي

ال�ساي الأخ�رش اأي�سًا )»�ساينا اأخ�رش �ساخن فا�رشبوه«، 

يف  معروفني  يكونا  ل  وال�ساي  القهوة  وكال  �س ٩(، 

ته 
ّ
القناَع �سدقي ُيفقد  الوقت. كّل هذا  الأندل�س يف ذلك 

ة تتيح 
ّ
اإّن دروي�س يخلق م�سافة زمني  

ّ
ثم  .(versimilitude)

لل�ّساعر اأن يّت�سل باحلا�رش ويتاأّمل املا�سي:

»خمسمائة عام مضى وانقضى،
والقطيعة لم تكتمل بيننا، يا غريب« )�س ١٧(

دروي�س يحاور لوركا

ة مع لوركا اأحد �سعراء دروي�س 
ّ
كما اأّنه يقيم �سلًة حميمي

لوركا  مع  يتحاور  ودروي�س  غائب،  كن�ٍسّ  الأثريين 

مو�سيقى  دروي�س  ويقتفي  ال�سعرّية.  دواوينه  �سائر  يف 

بو�سوح  ُت�سَمع  التي  ة  اخلا�سّ توقيعاته  خلق  يف  لوركا 

الرتاث  وريث  هو  لوركا  ليغدو  لَغرناطة،  ته 
ّ
غنائي يف 

:
ّ
 الأندل�سي

ّ
ال�سعرّي/العربي

»سوف يهِبط بعُض الكالِم عن الحِبّ
في شعِر لوركا الذي سوف يسكن غرفَة نومي

ويرى ما رأيُت من القمِر البدوّي«13.
»أنا آدُم الجّنتين فقدُتهما مّرتين

فاطردوني على َمَهٍل،
واقتلوني على َمَهٍل،

تحت زيتونتي،
َمَع لوركا...«14

الق�سيدة.  بنية  الكالم على  اإىل  اجلّنة  الهبوط من  يقودنا 

ة اخلروج:
ّ
تنفتح الق�سيدة على ع�سي

»في المساء األخير على هذه األرِض َنقطُع أّياَمنا
عن ُشجيراِتنا. وَنُعدُّ الّضلوَع التي سوف نحمُلها

فالمكاُن  ههنا...  نتُرُكها  سوف  التي  والضلوَع  َمَعنا 
ل أحالَمنا« )�س ٩( يبدِّ

اأراغون،  مع  حوارّي  بتنا�ّس  دروي�س  يبداأ  املطلع  منذ 

حيث يروي الأخري اأّن جمموعة من الأغالط يف الكتب 

مفتاح  كان  »هنا  اإل�سا:  كتابة جمنون  على  حافزه  كانت 

ة �سقطت غرناطة... 
ّ
الأحالم، ونهدت اأُعيد )املطلَع( ع�سي

ة �سقطت غرناطة، حّتى تفّتح الإحلاح الآيّل يِفنَّ عن 
ّ
ع�سي

.
١٩

نوع من اأغنية«

ال�سوق  �سعر  مثل  ومثلها  دروي�س  ق�سيدة  تنبني   

ال�سوق(  اأو   desire( والرغبة  الفقدان  جدل  على   
ّ
العربي

ة املنتهية والتذّكر على 
ّ
عند حدِّ الّتعار�س بني اللحظة الآني

حاّفة الّنهايات:

»ذاَت يوٍم أُمرُّ بأقماِرها وأُحكُّ بليمونٍة رغبتي...
عاِنقيني ألوَلَد ثانيًة من روائِح شمٍس وَنْهرٍ

على كِتَفْيِك«11

غبة هي كناية عن فقدان الوجود، عن اإق�ساء الّداّل 
ّ
والر

ز 
ّ
حي يف  اإ�سباٍع  عن  بحثًا  ورف�سه،  املعي�س  الواقع  يف 
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وح:
ّ
احلا�رش وروؤاه على حنني الر

»ال حبَّ يشفع لي ُمْذ َقِبلُت معاهدَة الُصْلِح،
لم يبَق ِلَي حاضٌر كي أمرَّ غدًا قرَب أمسي.

سترفع قْشتالُة تاَجها فوق ِمئذنِة اهلل.
أسمع خشخشًة للمفاتيح في باِب تاريِخنا الذهبّي، 

وداًعا لتاريِخنا،
هل أنا من سُيغِلُق باَب السماِء األخيَر؟« 

)١٥-١٦(

حيل يختّل توازن اأبي عبد الله:
ّ
ويف حلظة الر

»ال أستطيُع الرجوَع إلى إخوتي قرَب نْخلِة بيتي القديِم،
وال أستطيُع النـزوَل إلى قاِع هاويتي...«22

من  عاينه  ملا  كيدًا  للذئب  اإخوُته  �سّلمه  اجلميل  فيو�سف 

نحو  معراجًا  الّنهار  ذهب  مع  ترتفع  وهي  غرناطة  روؤيا 

يف  الكنعايّن  ليو�سف  ويكيدون  كادوا  كما  متامًا  ال�سماء 

فل�سطني، وليو�سف ال�سومرّي يف العراق. 

الكبري،  حيل 
ّ
الر ة 

ّ
ت�ستدعي هذه احلرية وال�ستالب، ع�سي

ًا بالفقد وبالّطرد: �سعورًا مم�سّ

»عّما قليٍل ُتقفلين المدينَة. ال قلَب لي في يديِك،
وال درَب يحملني، في الرحيِل الكبيِر أحبُِّك أكثَر

ال حليَب لرّماِن ُشرفِتنا بعد صدِرك...«25

فتغدو اخلّفة اّلتي تغّلف الأ�سياء انعكا�سًا للخّفة التي تكاد 

غبات، 
ّ
تطري بـ»اأنا ال�ساعر« بعيدًا عن حمّط الأ�سواق والر

اإىل املنفى:

»عبثًا يستدير الزماُن أُلنقَذ ماِضيَّ من ُبرهٍة
... وفي اآلخرين...«23 تلد اآلن تاريَخ منفاَي فيَّ

لي�س هذا وقوفًا على الّطلل، فقد ا�ستحالت »اأنا ال�ساعر« 

ليبلغ   ،
٣١

)das Ding( الـ�سيء«  »وقار  اأمام  منك�رشًا  طلاًل 

عويل احلزن والوجع مداه:

»َخفَّ الّنخيْل، َخفَّ وزُن التالل،
وخّفْت شوارُعنا في األصيل

خّفِت األرُض إذ وّدَعْت أرَضها...
والحكاياُت خّفْت على درِج الليِل

لكّن قلبي ثقيْل
فاتركيه هنا حوَل بيِتِك يعوي ويبكي الزماَن الجميل«25

العواء  اإىل طلل هو ما ي�ستدعي  ال�ساعر«  »اأنا  فا�ستحالة 

ّية الفقد.
ّ
يف بر

يف مطلع مديح الظّل العايل )١٩٨٤(، عوت »اأنا ال�ساعر«   

اخلروج  اأثناء  اجلديد  اأيلول  بحر  على  حممولة  هي  فيما 

:
٣٢

 من بريوت يف »زورق الأودي�ّسة املك�سور«
ّ
الفل�سطيني

استطاع القلب أن يرمي لنافذة تحيَّته األخيرَة
واستطاع القلب أن يعوي، وأن يعد البراري

بالبكاء الحر...33

�سحيح اأّن العرب قالت اإّن الرجل الغزل هو كـ»الكلب 

�سورة  على  اأعلم  فيما  نقع  ل  اأّننا  اإّل   ،
٣٤

الَغِزل«

 
ّ
 القدمي. اأّما يف ال�سعر العربي

ّ
م�سابهة يف ال�سعر العربي

اب 
ّ
اأعلم عند ال�سي احلديث، في�سمع �سوت العواء فيما 

. غري اأّن قلب دروي�س ناظر اإىل اأراغون، فهو 
٣٥

اتي
ّ
والبي

.
٣٦

يتنا�ّس معه

املتوّحدة  الله يف حمبوبته  عبد  اأبي  ة 
ّ
غنائي تندرج   

اأّن  لكان  ويرى  ال�ّسوق.  �سعر  �سياق  يف  بغرناطة 

الرتوبادور كّلما اأ�سفى على حمبوبته �سفات احل�سارة 

والبيت واملدينة، جعلها �سعبة املنال، متعاليًة ورفعها، 

غري  الـ�سيء«،  »وقار  م�ستوى  اإىل  لكان،  يقول  كما 

التعبري  ميكن  ل  نف�سه،  الفقد  هو  مبا  »الـ�سيء«  اأّن 

األي�ست  ولكْن  القا�سية،  بوح�سته  بالفراغ  �سوى  عنه 

اإىل ملء  ت�سعى  موادنَّ جميلًة  العمارة  ات وفنون 
ّ
اخلزفي

اأّنه  جند  عندما  اإذًا  نعجب  اأن  علينا  لي�س   .
٣٧

الفراغ؟

عند اأعلى م�ستويات جتريد املراأة املحبوبة، حيث تبلغ 

هي  عندها  تغدو  نف�سه،  بـ»املدلول«  بارتباطها  وقارها 

نف�سها تعبريًا عن فراغ ال�سيء بكّل ما يف هذا الفراغ 

.
٣٨

من وح�سة

تندرج غنائية أبي عبد الله في محبوبته المتوحدة بغرناطة في 
سياق شعر الشوق. ويرى الكان أنّ التروبادور كلما أضفى على 
محبوبته صفات الحضارة والبيت والمدينة، جعلها صعبة المنال.

خروج  يفر�س  الذي  الإ�سبايّن  املنت�رش  دخول  ياأتي 

:
ّ
العرب النهائي

»فالمكان يبّدل أحالَمه
ويبّدل زّواَره... فالمكاُن ُمعٌد لكي يستضيَف الهباْء
زماٌن قديٌم يسلُِّم هذا الزماَن الجديَد مفاتيَح أبواِبنا

فادخلوا أّيها الفاتحون...«9

ودخول  الأوىل  املقطوعة  طوال  العرب  رحيل  تلّف حلظتا 

 البداية 
ّ
الغجر يف املقطوعة الأخرية، الديوان يف دائرة ت�سم

وهجراته  التاريخ  حركة  فيها  املراآة  وتر�سد  الّنهاية،  اإىل 

)هولكو، والغجر، وال�سليبيّني، والإ�سبان، والعرب(.

اإّل  »الكمنجات«  بعنوان  الأخرية  املقطوعة  وما   

مو�سيقى  على  الدائرة  ُتغلق  حيث  الوداع،  مو�سيقى 

دخول الغجر اإىل الأندل�س. ول ن�سمع هنا عزفًا لغيتارات 

وح، كما كان احلال زمن غرناطة، بل تطالعنا مو�سيقى 
ّ
الر

الكمنجات الغجرّية )ولدروي�س تنويعات غجرّية يف غري 

ة الكمنجات الغجرّية 
ّ
ز به �سيمفوني

ّ
ديوان(. ورغم ما تتمي

اأّنه  اإّل  ور�سيق،  مت�سارع   
ّ
مو�سيقي لعب  اإيقاع  من 

 حزين. ودروي�س هنا، بذائقته 
ّ
يلّمها قاع قرار مو�سيقي

ة املرهفة، متاأّثر باإيقاعات لوركا.
ّ
الإيقاعي

�سهول  تغريبتهم( من  )اأو  الغجر  وقد و�سلت هجرة   

اأوروّبا  اإىل  الهندّية  ة 
ّ
القار �سبه  غربي  �سمال  راج�ستان 

يف �سنة ١٤١٧، ودخلت طالئع منهم اإىل �سبه اجلزيرة 

 .
٢٦

الإيبريّية عرب م�سائق جبال الربينيه يف �سنة ١٤٥٠

واأحلانهم  الهندّية  ال�سيتار  اآلة  من  نوعًا  معهم  وحملوا 

ة باأحلان 
ّ
ة، وقد تطّعمت ذائقتهم املو�سيقي الهندّية اخلا�سّ

ة )اإذ ل ُتعرف 
ّ
الآلت الوترّية كالـڤـيل يف اأوروّبا ال�رّشقي

الكمنجا قبل مطلع القرن ال�ساد�س ع�رش، حيث مّت تطويرها 

قد  الأندل�س  اأّن غجر  ويبدو   .
٢٧

اإيطاليا( يف كرميونة يف 

اّلتي  الأندل�س  يف  ة 
ّ
العربي بالأحلان  مو�سيقاهم  طّعموا 

كان لزرياب )تويّف حوايل ٨٤٥/٢٣٠(، تلميذ اإ�سحاق 

. وقد تاأّثر لوركا وهو 
٢٨

املو�سّلي، دور كبري يف جتديدها

عازف بيانو وخبري يف مو�سيقى اإ�سبانيا مبو�سيقى الغجر 

بالـ»كانته  وخ�سو�سًا  ال�سعرّية،  و�سورهم  واإيقاعاتهم 

على  يعتمد  ثقيل  قرار  ذو  وهو   )Cantejondo( خوندو« 

بال�سرتاك  لوركا  ونّظم  ووجعه.  احلزين  وت  ال�سّ عمق 

مع �سديقه املو�سيقار مانويل دي فاّيا اأّول مهرجان لغناء 

الـ»كانته خوندو« يف غرناطة، كما تابع اأ�سوله ونّظر له 

، وبنى لوركا على 
٢٩

يف درا�سة له تعود اإىل العام ١٩٢٢

.
٣٠

هذه الإيقاعات ديوانًا كاماًل

معراج االأيقونة: غرناطة احللم

 يندرج ف�ساء 
ّ
ة على امل�ستوى الأفقي

ّ
ز هذه الثنائي

ّ
يف حي

ة الوجود الإن�ساين 
ّ
احلياتي. هنا ي�ستدعي دروي�س حميمي

وائح، 
ّ
والر ة، 

ّ
اليومي العال  اأ�سياء  ملتقطًا  وه�سا�سته، 

الف�ساء  هذا  ويف  والع�سق.  ال�ّسوق  واأفعال  وء،  وال�سّ

يف   
ّ
الأنطولوجي ويندرج  واملكان،  الزمان  عالقة  تنجدل 

الله مدينته وميالأ  اأبي عبد  الكويّن، ويوؤّثث �سوت  �سياقه 

الف�ساء باأ�سياء البيت.

الغائب،   
ّ
املرجعي الّن�ّس  لنا  تعك�س  اأن  املراآة  وُتوؤْثر   

البيت  اأو  الربوة  يف  الأوىل  الّذاكرة  بيت  اإىل  فتعود 

حيث:  اجلديدة،  دروي�س  مرحلة  يف  الرعوّي  الكنعايّن 

البيوت،  �سطوح  على  والآ�س  ة، 
ّ
البيتي والّنباتات  القهوة، 

 القمي�س الذي 
ّ
وال�سباك، والّناي، واحلبيبة، وال�ّسال، وزر

واحلمام،  وال�سنونو،  الأّم،  وخزانة  واملزهرّية،  مّنا،  �ساع 

وبئر  ف�سافة،  وال�سّ وة، 
ّ

وال�رش واحلقل،  احلديقة  واأ�سجار 

والعتبة،  الّنافورة،  وماء  الّدار،  ومرمر  والرّتاث،  الأجداد 

وِجرار الّنبيذ، والعيد والعر�س.

يف ف�ساء احلنني والفقد هذا ي�سقل اأبو عبد الله رخام   

اإيقاعات  على  الغناء  يطيب  وفيه  معدنه،  ويلّمع  املكان 

ي الفقدان وال�ّسوق: احلّب وال�ّسوق، فبني حدنَّ

السريِر،  في  امرأٍة  نهَد  ُسنوُنوٍة  جناُح  »يُحكُّ 
فتصُرُخ: غرناطٌة جسدي

فيصُرُخ:  البراري،  في  غزالَته  شخٌص  وُيَضيُِّع 
غرناطٌة بلدي«11

 »
ّ
امل�سم�سي العرق  »رائحة  على  الرغبة  تتفّتح  ويف غرناطة 

.
٢٥

ويغدو فعل احلّب »رق�سة للخيل يف ليل اأعرا�سنا«

ق ال�ّسوق، اإذ يغلب �سوت  ل تطول ذكرى الحتاد وحتقُّ  

غجــــــــــــــــــــــــــــــــر األندلس طعموا موسيقاهم باأللحان 
العربية في األندلس التي كان لزرياب، تلميـــــــــــــــــــــــــــذ 
إسحاق الموصلي، دور كبير في تجديــــــــــــــــــــــــــــــــدها.
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فق�سيدته »ل تكتب التاريخ �سعرًا« يف ديوانه ل تعتذر 

عّما فعلت، ومطلعها: 

»ال تكتِب التاريَخ شعرًا فالسالُح هو المؤّرُخ،
والمؤرُخ ال ُيصاُب برعشِة الحّمى...«

)٩-٩٩(

قد  كان  ما  �سعرّيًا  دروي�س  ير�سم  كوكبًا  ع�رش  اأَحد  يف 

بقوله:   ١٩٧٤ متّوز/يوليو  يف  الآداب  جملة  يف  عنه   
ّ

عرب

»اإّن عالقة ال�سعوب بفردو�سها املفقود هي عالقة ارتباط 

للذكرى  وبكاء  القدر: حنني جمايّن  يحّده  الذي  باملا�سي 

والعزاء، وفرح بقدرة ما�سية على اإجناز جميل م�سى. اأّما 

 املفقود فهو عالقة املا�سي واحلا�رش 
ّ
الفردو�س الفل�سطيني

بال�رشاع  ملتهبًة  احلا�رش  �ساحة  زالت  وما  وامل�ستقبل، 

 .
٤٨

ة العالقة بني املا�سي وامل�ستقبل«
ّ
ر مدى دينامي

ّ
الذي يقر

ويقول يف مو�سع اآخر: »فل�سطني لي�ست ذكرى.. اإّنها اأكرث 

هي  فل�سطني  م�ستقبل.  ولكّنها  ما�سيًا  لي�ست  وجود،  من 

.
٤٩

ة الأندل�س، اإّنها اأندل�س املمكن«
ّ
جمالي

مغزولة  ٍة 
ّ
بغنائي دروي�س  يالعبها  يو�سف  مراآة  هي   

ة الدمع يف وتر  ز باللوز، من ف�سّ
ّ
»من حرير الكالم املطر

القراآن،  كثرية:  ًة 
ّ
غائب ن�سو�سًا  عربها  ليحاور  العود«، 

يحاور  الع�رشين  القرن  ومن  العربي.  ال�سعري  والرتاث 

دروي�س ن�سو�سًا لعا�سَقني كبريين من ع�ساق الأندل�س: 

لوركا واأراغون. لكّن الّن�سنَّ الغائب الأكرب، هو فل�سطني 

الفـقـد بـذاتـه وهي احلقيقة الكربى التي يروي يو�سف 

 حكايتها على حاّفة البئر.
ّ
الفل�سطيني
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»اأحد  لق�سيدة  تو�سيٍف  اإىل  العر�س  هذا  بنا  ُيف�سي   

ة 
ّ
غنائي باأّنها  الأندل�سي«،  امل�سهد  اآخر  على  كوكبًا  ع�رش 

ة وهو تو�سيف نتبّناه من دروي�س نف�سه حني راأى 
ّ
ملحمي

يف حوار معه )�سنة ٢٠٠١( اأّن يف جمموعته ال�سعرّية اأحد 

ة، هذا ال�ّسكل 
ّ
ة امللحمي

ّ
ع�رش كوكبًا »يتجّلى �سكل الغنائي

الذي حّدده اإيقاع الّتعامل مع التاريخ، وبالّذات مع تاريخ 

ة، 
ّ
العربي ثقافتنا  ويف  ة 

ّ
الإن�ساني حياة  يف  ين 

َ
كبري حتّولني 

تكّثف  حيث   ١٤٩٢ عام  يف  وقعا  اللذان  احلدثان  وهما 

)�سنة  قال  قد  دروي�س  وكان   .
٣٩

عالية« مباأ�ساوية  التاريخ 

ريت�سو�س  ياني�س  اأراحني  »لقد  معه  ١٩٨٧( يف حديث 

ة 
ّ
غنائي اأو   ،

ّ
غنائي  

ّ
ملحمي باأّنه  �سعري  و�سف  حني 

ة 
ّ
. ويف حواره مع عبده وازن يرّد دروي�س التحي

٤٠
ة«

ّ
ملحمي

وي�رشح معنى التعبري، يقول دروي�س »حاول ريت�سو�س اأن 

ُئ 
ّ
، لكّن هذا اليومي الذي يبدو لنا عادّيًا يخب

ّ
يكتب اليومي

ًة لدى 
ّ
ُبعدًا اأ�سطورّياً ما. ولعّل الق�سيدة التي ُت�سّمى يومي

ُبٌعد  »اليومي«  هذا  ففي  ة، 
ّ
يومي ق�سيدًة  لي�ست  ريت�سو�س 

ة يف اأحد ع�رش 
ّ
. تنه�س امللحمي

٤١
»

ّ
اأ�سطورّي ميتافيزيقي

ُبعٍد  من  بنيته  يف  يندرج  مبا   ،
ّ
التاريخي دمج  على  كوكبًا 

 املتمو�سع يف العنا�رش املكّونة للّن�ّس، بالأ�سطورّي 
ّ
لليومي

، لتلّفها غنائيٌة قائمة على الإيقاعات املتنّوعة 
ّ
امليتافيزيقي

الأمر  ال�سور،  توّتر يف تركيب  ة، وعلى 
ّ
الداخلي والتقفية 

الذي يوؤّدي اإىل الده�سة واملفاجاأة. 

ة 
ّ
»ع�سي الرحيل  حلظة  غرناطة  مع  احلبيبة  تتوّحد   

حمّط  وغرناطة  احلبيبة  فكلتاهما  غرناطة«،  �سقطت 

الفقدان وال�ّسوق. يف خما�س هذه اللحظة تر�سم الذاكرة 

حيل لرتفعها اأماًل على طريق الغربة امل�ستجّدة 
ّ
اأيقونًة للر

�سوف  اأخرى  خيمة  للروح يف  ومعراجًا  اأمامه،  الطويل 

يوتوبيا  غرناطة  وت�سبح  ال�ستات.  دروب  على  يرفعها 

املمتّد  رحيله  يف  ي�ستذكرها  مفقود،  لفردو�س  ما�سوّيًة 

يف  يتقّلب  زال  ما  فهو  اأفق.  ول  اأمامه  روؤيا  ل  حيث 

ده 
ّ
ت�رش يكمل   ،)rite of passage( العبور«  »طق�س  اأطوار 

بيته  من  دخان  عمود  بارتفاع  اأماًل  يرى  ول   ،)Nostos(

�سواطئ  اإىل  عولي�س  اأ�سواق  قاد  الذي  كذاك  الرعوي، 

بني  اجل�رش  هو  باث  اأوكتافيو  يقول  و»ال�سعر   .
٤٢

اإيثاكا

فيها  ت�سبح  التي  اللحظة  هو  والواقع،   
ّ
اليوتوبي الفكر 

.
٤٣

دة«
ّ

الفكرة متج�س

:)meta-text( يف اأحد ع�رش كوكبًا ت�سبح الأندل�س  

»وسنسأل أنُفَسنا في الّنهايِة: هل كانت األندلُس 
هنا أم هناك؟

على األرِض... أم في القصيدة؟« )�س ٢٠(

ة 
ّ
املو�سيقي وباللغة  املرّكبة  ببنيتها  الق�سيدة  وتغدو 

يوتوبيا  نف�سها  هي  بال�سكل  حتتفل  التي  امل�سّفاة 

اإن�سايّن  املكان بكلِّ تفا�سيله، تعيد �سياغة كّل ما هو 

 ،
ّ
املو�سيقي والتنويع  ة 

ّ
الغنائي يف  اأجد  واأراين  وجميل. 

، نوعًا 
٤٤

واللعب على الإيقاعات، ويف تدوير الق�سيدة

اعتماد  عدم  الالفت  من  اأّن  وخ�سو�سًا  التو�سيح،  من 

دروي�س يف اأّي من مقطوعات الق�سيدة الإحدى ع�رشة 

ع دروي�س يف التو�سيح ويف 
ّ
على �سيغة املو�ّسح. وقد نو

خارج  وهي  الالحقة،  دواوينه  يف  ة 
ّ
الأندل�سي اإيقاعاته 

نطاق هذه الدرا�سة.

د املراآُة فل�سطني بالأندل�س لت�سبح فل�سطني رغم  ُتوحِّ  

هي»غرناطة«  الق�سيدة  يلّفان  اللذين  وال�ّسجن  الكاآبة 

ب،  املغت�سَ املكان  تفا�سيل  على  ُي�رشق  الذي  الأمل 

الذي   
٤٥

اأراغون عند  كما  املكان/امل�ستقبل  ويوتوبيا 

هي،  مبا  بل  فح�سب  الذاكرة  لي�س يف  ا�ستعادته،  تنبغي 

اجلديدة/ و»القد�س  الأ�سواق  حمطُّ   ،
ّ
حقيقي كف�ساء 

مزدوجة  مراآًة  احلا�رش  في�سبح  اجلديدة«.  الأندل�س  اأو 

للما�سي وللحا�رش الذي يحتوي امل�ستقبل وي�ست�رشفه.

 الذاكرة ال�شعرّية والتاريخ

قاربه  �سوؤال  اإذًا؟  التاريخ  من  ال�سعرّية  الذاكرة  موقع  ما 

واحُدهما  يكّمل  والتاريخ  »ال�سعر  بقوله:  باث  اأوكتافيو 

الآخر �رشط اأن يعرف ال�ساعر كيف يحافظ على م�سافته 

د 
ّ
باأّن ال�سعر يتعّذر اختزاله اإىل جمر )بينهما(... واأنا اأجزم 

اأفكار واإىل نظام )مغلق(. اإّنه ال�سوت الآخر. فهو لي�س كلمة 

التاريخ اأو التاريخ امل�ساّد، لكّنه ال�سوت، الذي يف �سياق 

.
٤٦

التاريخ يقول �سيئًا اآخر، ال�سيء نف�سه منذ البداية«

ولدروي�س ت�رشيحان يف م�ساألة عالقة ال�سعر بالتاريخ،   

اأن  »اأحاول  الّتايل:  وهو  وازن  مع  حواره  يف  قاله  الأّول 

ة ال�سعر، 
ّ
ة على جمالي

ّ
اأُخّفف من �سغط اللحظة التاريخي

اأّما الثاين   .
٤٧

»
ّ
اأتخّلى عن ال�رشط التاريخي اأن  من دون 

في َأحد عشر كوكبًا يقول »فلسطين ليست ذكرى.. إنها أكثر من 
وجود، ليست ماضيًا ولكنها مستقبل. فلسطيـــــــــــــــــــــــــــن
هـــــــــــــــــــــــــــــــي جمالية األندلس، إنها أندلس الممكن«.
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 يغو�س. والعياذ 
ّ
اإىل اخلارج، ويحتفر ثغرة فوق اجلليد، ثم

بالله ويكاد قلمي يرجتف! يغو�س حتت اجلليد حيث املاء 

زرُت  عندما  »موبوتن«   
ّ
الرو�سي مر�سدنا  وكان  امل�سّقع! 

ى  املتوفنَّ  
ّ
ال�سوفييتي الحتاد  يف  وذلك  مدعّوًا،  �سوت�سي، 

ةـ يذهب يف ال�سباح الباكر لل�سباحة، يف 
ّ
بال�سكتة القلبي

اأ اأنا على مل�س ماء البحر من برودته. وهو الذي 
ّ
حني ل اأَجتر

وعندما  يعرفه.  الذي   
ّ
الرو�سي احلّمام  هذا  حكى يل عن 

ُت رومانيا، يف �سالف زمنها، ارتديُت املايو وق�سدت 
ْ
ُزر

البحر، ولكّني ل اأَتعّمد يف مائه لأّنه �سديد الربودة! وابني 

اأَمريكا، وقد عا�س ل�سنوات حيث  اأَِلَف برد  الِبْكر، عّمار، 

عن  بعيد  غري  وذلك  التغذية،  يف  الدكتوراه  �سهادة  اأَعّد 

وكندا،  املّتحدة  الوليات  بني  الفا�سلة  البحريات  منطقة 

وهي التي تتجّلد �ستاًء، لهذا اأُلحظ عليه منذ عودته اأّنه 

 
ّ
 كنزة يف ف�سل ال�ستاء، لأّن �ستاء بريوت ربيعي

ُ
�س

َ
ل يلب

باملقارنة مع �ستاء اأَمريكا.

الجمعة 5 آب 2016

ّنني! ها قد ُعْدنا يا �شِ

وجاءتني الهواتف من بريوت، يهتف بها الأَبناء واخلاّلن. 

ب، 
ّ
املت�سب ق 

َ
والَعر والرطوبة  احلرارة  من  يتذّمرون  فهم 

وعذاب الليل يدهمهم حيث ل كهرباء اأَحيانًا، وبالتايل ل 

ف يعمل على نعومة اأو هدير. وهم يحمدون �سنيعي 
ّ
مكي

يف مبارحة العا�سمة وذهابي لال�ستقرار يف اجلبل، الذي 

وعلى  ال�سيف،  اإّبان  �سنوات،  منذ  ِغ�سيانه  على  اعتدت 

للعمل  اأَجل�س  حيث  الكاوي،  اآب  خالل  خا�ّس  نحٍو 

جمبور  النف�س،  حمبور  واأنا  الأَعايل،  يف  هناك   
ّ
الكتابي

 يعّطلني ويحول بيني وبني تعاطي الكتابة 
ّ
اخلاطر، فال حر

َلة. على النقي�س  اأو القراءة، لأّن املزاج معتكر والهّمة معطنَّ

ّنني َن�ِسطًا، اأَ�ستيقظ باكرًا، لأّن نوم  من ذلك اأَجدين يف �سِ

التخت  يف  واأُمار�س  البدن،  لإر�ساء  كافية  مّدة  �ساعات 

ثم  املفا�سل.  وحتريك  اجل�سم  لتليني  ال�سويدّية  ريا�ستي 

الِقّطة  ب�سابون  واأُُذيّن  وجهي  لأَغمر  املغ�سلة  عند  اأَقف 

ة، 
ّ
)لو �سا(، وهو �سناعة م�سهورة ملدينة مر�سيليا الفرن�سي

عجل،  على  خّدينَّ  ِحالقة  اإىل  واأَعمد  مل�ستعملها.  واإيّن 

اأَحمل حلية دائمة على مدار العام، وكنت يف  نظرًا لأيّن 

ال�سابق اأَعتمدها يف ف�سل ال�ستاء واأُقلع عنها �سائر العام، 

واأَذواقنا  وم�سارُب،  اأَهواٌء  الدنيا  ولكّن  بالذقن،  مكتفيًا 

 مع الزمن وتتبّدل مع تقّلب ال�سنني وكرور مراحل 
ّ

تتغري

العمر. وهذه الذقن غدت جزءًا من �َسْمِت وجهي، بحيث 

وحاولُت،  بها.  التفريط  اإىل  �سبيل  ول  عنها  ا�ستغناء  ل 

ال�ساخن،  واملاء  ال�سابون  اأت 
ّ
فهي اأَحلقها،  اأن  ة، 

ّ
مر ذات 

ولكن ما اإن و�سعُت ال�سفرة للقيام باملهّمة حّتى ارجتفت 

يدي، وكما نقول اأُ�سقط يف يدي، كاأّن ما اأُقدم عليه تعدٍّ 

 عظيم!
ٌ
على وجهي واإثم

ومبقدوري، وفاًء للمكان الذي اأَِلفت الرتّدد عليه كّل   

ّنني! وهو ُهتاف  مو�سم �سيف، اأن اأَهتف: ها قد ُعْدنا يا �سِ

هتاف  هو  ة، 
ّ
واملحب والأُلفة  المتنان  فيه  القلب،  من  نابع 

املحّب، واعرتاف ال�ساكر، و�َسَغف امل�سحور، يرفعها للجبل 

اأَ�ستعيد يف ذاكرتي البن البار  اإيّن  ة. ثم 
ّ
وجلبهته املُْحمر

الذي خرج من اأَ�سالع هذه البقعة املباركة، حيث جل�س 

وانطلق  امل�رشق.  اأدبه  يف  جاء  كما  مل�ساء،  �سخرة  اإىل 

اأُوكرانيا، وغربًا  بولتاڤا يف  اإىل  املعمور، �رشقًا  بعدئٍذ يف 

ة 
ّ
د« الذي غّناه بالرو�سي اإىل نيو يورك، من »النهر املتجمِّ

ة، اإىل ناطحات ال�سحاب حيث �سجيج 
ّ
وبعد ذلك بالعربي

ْوبه، 
ُ
�ُسْخر اإىل  باكرًا  واآوى  الراأ�سمال.  و�سخب  الأَعمال 

ومن  مو�سكو  من  »اأَبعد  بعدئٍذ  ليكتب   ،١٩٣٢ عام 

وا�سنطن« )١٩٦٣(. والزائر مليخائيل نعيمه )ت ١٩٨٨(. 

الأَ�سجار،  بني  اأني�سًا  ظلياًل   
َ
اأَخ�رش ًا 

ّ
ممر يجتاز  اأن  بعد 

هذا  ب�رش 
ُ
�سي وفيه  مدفنه،  فوق   ،

ّ
الن�سفي متثاله  �سيلقى 

متاأّماًل، كما كان  مناه مفّكرًا 
ُ
بي ُي�سند ذقنه  الذي  النا�سك 

ني يتحّلقون حول املدفن 
ّ
�ساأنه يف حياته، و�سيلقى املحب

وي�سخ�سون باأَب�سارهم اإىل التمثال وقلوبهم تهم�س: هذا 

مني 
ّ
ه يف غري �رُشاخ، وناأمل من القي

ّ
اإن�سان من بلدنا نحب

على الثقافة والأدب عندنا اأن ُيحّلوه يف املكان الالئق به. 

ة«، يف حني اأّن غريه، 
ّ
فكفى اإجحافًا بابن »الرابطة الَقَلمي

ة 
ّ
دعائي �سلعة  غدا  وعمقًا،  واأَ�سالًة  قيمًة  دونه  هو  الذي 

م الأديب احلّق.
نَّ
ة، وما هكذا ُيكر

ّ
ة و�سياحي

ّ
واإعالمي

ّنني، ل ُي�سبه باأّي حاٍل ُهتاف  وُهتافنا: ها قد ُعْدنا يا �سِ  

اأن  بعد  الذي  غورو،  اجلرنال  ال�سفيق،  الكولونيايّل  هذا 

 
ّ
لي �سَ ْ

 على دم�سق، زمن احلكم الَفي
ّ
زحف اجلي�س الفرن�سي

ة، يو�سف 
ّ
�سلون وزير احلربي

ْ
 فيها، واعرت�سه يف َمي

ّ
العربي

 وقف هذا امل�ستعمر الذي تغلي 
ّ
العظمه، ف�سقط �سهيدًا، ثم

بني  حّلوا  الذين  اأَ�سالفه  ني، 
ّ
ال�سليبي اأَحقاد  عروقه  يف 

�سدورهم  فوق  يحملونه  بال�سليب  متاجرين  َنا، 
ْ
ظهراَني

املرتعة باملطامع، واأَقاموا الإمارات وبنوا الِقالع، ثم جاء 

وجيو�سه  البّتار  ب�سيفه  فاأَجالهم   
ّ
الأيوبي الدين  �سالح 

ا�ستعمروها  اأن  بعد  الديار،  وهذه  القد�س  عن  املتوّثبة 

عمل أستاذا لمادة 
األدب العريب احلديث 
يف اجلامعة اللبنانية. 
كتب يف األدب والنقد 
والتارخي عن طه حسني 
وثورة الزجن يف العرص 
العبايس. آخر مؤلفاته 
»رئيف خوري، داعية 
الدميقراطية والعروبة«.

َليب أمحد عهُ

يوميات عىل جبل صّنني

الخميس 4 آب 2016

ج�شد الورق االأبي�س

الورق  ج�سد  على  املرتع�س  القلم  ر 
ّ
اأُمر واأنا  اأح�سبني، 

الأَبي�س النا�سع، فكاأّن �ساأنه من �ساأن هذا ال�ساعر القدمي 

مالم�سته  عند  تندى  يده  كانت  الذي  ُهَذْيل  بني  من 

تندى  تكاد يدي  لرّقة جلدها ومال�سته:  ج�سَد حمبوبته، 

وال�سعور  �سل�سًا  الكالم  يبدو  مل�سُتها. وحّتى ههنا  ما  اإذا 

َتْفجاأنا  تتّمٍة  اإىل  ينفتل  ال�ساعر  هذا  اأّن  بيد  م�ستوَفزًا. 

الورُق  اأَطرافها  يف  وينبُت  املبتكرة:  العبقرّية  ب�سورتها 

ة، تعبريًا 
ّ
ة اللبناني

ّ
! يخرب بيتو، كما نقول يف العاّمي

ُ النُّ�رشْ

عن اإعجابنا املفرط، من مثل ما قال ُزهري بن اأبي �ُسلمى 

بًا من طول العمر.  بًا وتعجُّ
ُّ
اأََب َلَك، حتب يف بيته املعلنَّق: ل 

يّل العريق، وقد ارتوت من  ولئن اأَورقت اأَ�سابع هذا الُهذنَّ

من  تطلع  اأن  ع طموحنا 
ّ
ت�سب لقد  مع�سوقته،  م�ساّم ج�سد 

َقق، كما كان لغوّيونا 
َ
مرور قلمنا على منت هذا الورق الي

ون عن البيا�س ال�سديد، اأن تطلع حدائق نا�رشة من 
ّ

يعرب

عذب الكالم و�سامي املعاين.

ّنني،  �سِ ربوع  يف  ههنا  نحياه  بديع  طق�ٍس  اأَّي  وبعد،   

بعد اأن فررنا، ليومني م�سيا، من �سعري بريوت، بحيث اإّن 

النائم يتقّلب يف فرا�سه لياًل متملماًل، كاأّنه، كما يف التعبري 

ا! على اأّننا نظلم بريوت  ، يتقّلب على جمر الَغ�سَ
ّ
الرتاثي

اإذا نحن اأَفرطنا يف ذّمها، فهي، واحلّق ُيقال، مدينة، على 

ز خالل ال�سنة باعتدال جّوها. 
ّ
هذا ال�ساحل املتو�ّسط، تتمي

قار�س،  برد  يتخّلله  ول  فيه،  ق�ساوة  ل  لطيف  ف�ستاوؤها 

اأَ�سود  حياتي:  يف  ابتعُتها  التي  اأَنواعها  على  واملعاطف 

 اأَنيق، اإىل رمادّي يحمل لون العفونة 
ّ
، اإىل طحيني

ّ
ر�سمي

ولكّنه �سديد التدفئة، كّلها مركونة يف اخلزانة، منذ زمٍن، 

خريفها  اأّما  بارتدائها.  تليق  ة 
ّ
ُمناخي منا�سبة  جند  ول 

يعاود،  اأن  فيه  للمرء  ويحلو  والَهْداأة.  بالرّقة  له  فم�سهود 

ي�سّميه  كما  الطقم،  لب�س  الإقامة،  �سمج   
ّ
حار �سيف  بعد 

اطون، ن�سف مو�سمي، دومي �سيزون. يبقى اأّن الربيع 
ّ
اخلي

ربيع  هو  فال  نقول،  كما  لون،  ول  له  طعم  ل  بريوت  يف 

املثمرة، ول هو ربيع اجلبل  الأَ�سجار  بَفْوح  ر  املعطنَّ �سيدا 

املنع�س وقد غّطت احل�سائ�س احلقول وعّمت اخل�رشة يف 

يقع عليها كّل  ة 
ّ
زاوية ومنحنى. ولكّن هناك خا�سي كّل 

َمْن زار بريوت اأو حّل يف اأَرجائها دار�سًا اأو مقيمًا، وهي 

اأّنها مدينة الثقافة مفتوحة الذراعني، حتت�سن اجلميع، ول 

ة 
ّ
ين�ساها اأَّي �سخ�س عرفها، لأّنها ت�سحره بعرو�سها الفّني

ة والفكرّية 
ّ
املتوالية املتنّوعة الزاهية، كما مبنتدياتها الأَدبي

ت�سدح يف َجَنباتها اأَفكار الي�سار واليمني، كما مبطاعمها 

بة واملاأكل اللذيذ املتنّوع، والذي 
ّ
الغزيرة حيث اللقمة الطي

ة اأخرى.
ّ
ل يعرث عليه على هذا املنوال يف اأّي مدينة عربي

واأَهل  منع�س.  بديع  ّنني  الطق�س ههنا يف �سِ اإّن  قلُت   

ابن  ومارون  اخلفيف،   
ّ
ال�سيفي اللبا�س  يرتدون  الأُوتيل 

 ،
ّ
حار الطق�س  اإّن  متذّمرًا  البارحة  قال  الأُوتيل،  �ساحب 

وكنت على مقربة منه، وال�سداقة جتمعنا، ولكّني �سكّت 

بارحت مكاين حيث كنت  قليل  منذ  فاأنا  على م�س�س، 

اأَتدّفاأ باأَ�سّعة ال�سم�س! اإيّن من النوع الذي يربد، ويرغب 

دائمًا، وخ�سو�سًا يف ف�سل ال�ستاء، ومع تقّدمي يف قطار 

للدفء.  طلبًا  ج�سمي  فوق  الأَلب�سة  تكدي�س  يف  العمر، 

واملو�سوع هو تعّود اجل�سم على معاي�سة الربودة والتاأقلم 

 زوجته، 
ْ
 ينزع جاكّتته وي�سعها على كتَفي

ّ
معها. فالرو�سي

 
ّ
الرو�سي احلّمام  ميار�س  كان  اإذا  وخ�سو�سًا  وج�سده، 

معرفته،  �سئت  اإذا  احلّمام،  وهذا  ح�سينة.  قلعة  ال�سهري، 

ينتقل فيه ال�سخ�س من البخار ومن َجْلِد اجل�سد بق�سيب 

ينتقل   
ّ
ثم ًا، 

ّ
 حار

َ
اأَحمر �سجر مورق، بحيث يغدو ج�سمه 
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�سوقي �سمعون، 

�سنني جميل

من جديد، ٢٠١٤
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اإبراهيم، يف حديٍث  ة 
ّ
وروح ال�رشائع. يقول جميل عطي

�سوي�رشا:  عن  اأّيار ٢٠١٥(،   ١( »ال�سفري«  اإىل جريدة 

»ل م�ساكل هناك، بيئة نظيفة حت�ّس على الإبداع، اأَحيانًا 

يوؤملني ال�سمت، واأَحّن اإىل �سخب القاهرة وليلها الذي 

اإىل  واحلنني  ح، 
ّ
مرب عذاب  املطبق  فال�سمت  ينام«.  ل 

اأَلبري  ة، 
ّ
بالفرن�سي امل�رشّي  والأديب  قّتال!  موؤل  الوطن 

ى عام ٢٠٠٨،  واملتوفنَّ پاري�س،  اأَقام يف  الذي  ق�سريي، 

، لكّني ل اأَودنَّ اأن تغادرين«.
َ يقول: »لقد غادرت ِم�رشْ

يرقد  حيث  ْخروب،  ال�سُّ من  مقربة  على  اأّننا  ومبا   

ميخائيل نعيمه، م�ستظاّلً بال�سجر املورق الذي ندلف منه 

اإليه، والذي يحيط مبدفنه، فلن�ست�سهد بعبارة لهذا الأديب 

النا�سك يقول فيها: »لي�س من املنطق يف �سيٍء اأن تتباهى 

على خالٍف  وجندنا  املنطق«.  بقيود  ل 
نَّ
مكب واأنت  ّية 

ّ
باحلر

ّية 
ّ
مكني مع نعيمه يف قوله هذا، لأّنه ي�سع الت�ساّد بني احلر

ّية هي تفّلت كامل من املوجبات 
ّ
واملنطق، كاأّن هذه احلر

والقيود. وهذا منحى مثايّل ل ن�ستغرب �سدوره عن اأديٍب 

ة، ورمّبا 
ّ
ف، ل يراعي ال�رشورات الجتماعي

ّ
متاأّمل مت�سو

�سقراط  اأّن  الكالم، يف حني  على  عمومًا  ال�سمت  يوؤثر 

 
ّ
ّية يف معناها العلمي

ّ
يقول: »تكّلم حّتى اأَراك«! ثم اإّن احلر

البعيد هي حكم ال�رشورة وما متليه على املرء من مراعاٍة 

م�سوؤولة،  ّية 
ّ
تكون حر اأن  واإّل خرجت عن  ملقت�سياتها، 

البدوّي  مان 
َ
بَهي اأَ�سبه  حانًا، 

َ َ
�رش بها  �س 

ّ
التمر و�سار 

ول  بالغزو  ياأن�س  وتراه  عنده،  �سابط  ل  الفلوات،  يف 

نف�سه، يف املجتمع  ال�رشع  اأو �رشع. وهذا  بقانون  د 
ّ
يتقي

املتح�رّش، حتّده م�سلحة املوؤمنني، واإّل فال مغزى لوجوده، 

ة القائلة: »حيث م�سالح النا�س 
ّ
ومن هنا القاعدة الِفْقهي

ّية نقي�س العبودّية، والأَرّقاء يف 
ّ
حيث �رشع الله«. واحلر

اإّنها  بل  ة، 
ّ
الوهمي ّية 

ّ
احلر لنيل  يثوروا  القدمي ل  التاريخ 

كانت تعني لهم الفوز باملاأكل وامل�رشب وحت�سيل الكرامة 

 يقول: حّتى الأَعمى ميكنه 
ّ
املفقودة. واإذا كان املََثل ال�سيني

د، الرا�سف يف الأَغالل، 
َ
اأن يرى املال! فالإن�سان امل�ستعب

ّية 
ّ
حر فهي  وعذاباته،  بوؤ�سه  برغم  ويراها  ّية 

ّ
باحلر يحلم 

ّية عند ال�سعوب البائ�سة، 
ّ
ت�سوق اإليه اخلبز واحلياة. فاحلر

 يطلب 
ّ
هة. ال�سعب ال�سقي هي غريها عند ال�سعوب املرفنَّ

 ي�ستمتع مبلّذات احلياة واأَفانني 
ّ
قيام الأََود، وال�سعب الغني

الفقراء  ّية 
ّ
حر عليه  هي  ما  اأَ�سعاف  ّيته 

ّ
وحر احل�سارة، 

وامل�ست�سعفني، فوق كرتنا، التي تهتّز هذه الأَّيام اهتزازًا 

ًا خطريًا! ونحن، برغم البرتول والغاز 
ّ
ًا و�سيا�سي

ّ
اجتماعي

ول  القيود،  يف  نحيا  ب�سببها،  ورمّبا  ة، 
َ
املقنَطر والرثوات 

اب:
ّ
ر النو  ن�سائمها. فكما اأَن�سد مظفنَّ

ّ
ّية ن�ستم

ّ
حر

 فهذا الوطُن الممتدُّ من البحِر إلى البحْر
 سجوٌن متالصقٌة

اْن...  َسّجاٌن ُيْمِسُك َسجَّ

الخميس 11 آب 2016 

ماح ال�شفراء
ِّ
غابة الر

عند تناول اإفطاري، بني التا�سعة والعا�رشة من كّل �سباح، 

و�سط  م�سمعي،  اإىل  ترتامى  اأَني�سة،  خفيفة  بجلبٍة  اأُفاجاأ 

الهدوء ال�سامل الذي يغمر املكان. اإّنه قطيع املاعز الذي 

من  بغتًة  ُيطّل  اأن  بعد  ال�سارع،  اأَعلى  من  اإلينا  ينحدر 

عليها  يطغى  ببقعٍة  فاإذا  اأَنظارنا،  عن  املتواري  املنعطف 

حينًا  ت�سيق   ،
ّ
الإ�سفلتي الطريق  فوق  تنت�رش  ال�سواد 

طورًا  وتنفل�س  الطريق،  حاّفة  عند  اأَ�سوَد  خّطًا  فتبدو 

القطيع، ومن  مراقبة هذا  متعة يف  واأَجد  فتغّطي معظمه. 

حوله الكلب الذي يتقّدم ويتاأّخر ويحوم هنا وهناك. ويف 

رة القطيع يهرول الراعي ال�ساّب، الذي يلب�س بنطاًل  موؤخنَّ

عة 
ّ
قب لونه، ويعتمر  َل  َن�سَ قد  اأَحمر  باهتًا، وقمي�سًا  اأَزرق 

َقبته كي�سًا من قما�ٍس ي�ستمل يف 
َ
تلّف راأ�سه، وي�سع يف ر

ُه مع قطيعه، 
َ
اأََوده، وهو �سارح نهار الأَغلب على ما يقيم 

 الكي�س مزمارًا. ويحمل الراعي يف 
ّ
ول اأَدري اإذا ما �سم

مُيناه ق�سيبًا يه�ّس به على عنزاته ال�ساردة يف كّل اجّتاه، 

فهما  القطيع،  عن  تاأّخرتا  قد  �ساردتان  عنزتان  هما  وها 

املُواء  تهرولن متقافزتني، وي�سدر عنهما �سوت هو بني 

َن�ِسطًا  الراعي  وجتد  بهما!  ا�ستبّد  قد  قلقًا  وكاأّن  والِعواء، 

خلف  تتمّهل  التي  ارة 
ّ
بال�سي يبايل  ول  البال،  مطمئّن 

قرُع  �سائقها  عن  ي�سدر  اأن  غري  من  �سابرًة،  القطيع 

قليل  بعد  الطريق  تلبث  اإذ ل  اخُلُلق،  ق 
ّ
متاأّفف �سي ور  زمُّ

ارة 
ّ
ال�سي ومترق  ّنني،  �سِ العني، عني  عند  مّت�سعة  تنفرج  اأن 

عندئٍذ بهدوء و�سكينة.

وهذه العني مق�سد الطالبني ملاٍء عذب مَنرِي. ومنذ اأَّيام   

على  مطاّلً  اأَقف  وكنت  الع�رش،  عند  حائرًا،  �ساّبًا  راأيُت 

ياأكل،  ما  يجد  اأَين  ف�ساألني  لالأوتيل،  املحاذي  الطريق 

اأَّمن  الذي  بال�سيف عدنان  الداخل وجمعته  اإىل  فدعوته 

له ماأكاًل. وجاذبته احلديث، فاإذا به قد تقّطعت به ال�سبيل، 

ّنني، قا�سدًا، من برّمانا حيث يقطن، فاإذا  لأّنه جاء نبع �سِ

ارته تتعّطل فجاأة ول تدور وحترد، وعبثًا حاول ت�سغيل 
ّ
ب�سي

فطلب  ُيْنجده،  َمْن  على  ب�سكنتا  يف  يعرث  ول  املوتور. 

ال�سهاينة املحتّلني  ماآل  ال�سنني. و�سيكون هذا  مئاٍت من 

م�ستفحاًل  والظلم  داجيًا  الآن  الأُفق  بدا  مهما  طني، 
ْ

لَفَل�س

غناء  حّد  على  عربي،  بتتكّلم  فالأر�س  ذبيحًا!  ة 
ّ
والق�سي

اأَ�سحابها، واإن  اإىل  د مّكاوي، وهي عائدة، ل حمالة، 
ّ
�سي

اخلالد:  �رشڤانت�س  الرواية،  د 
ّ
�سي قال  وكما  الزمن.  طال 

يدعو  فيه  ما  كّل  و�سٍع  يف  يياأ�س،  ل  الذي  هو  »البطل 

اإىل الياأ�س«! حا�سل الأمر اأّن غورو وقف على قرب �سالح 

الدين، القريب من اجلامع الأُموّي ال�سهري بدم�سق، وقال 

ُعْدنا يا �سالح الدين! ولكّن  ة وتفاهة: ها قد 
ّ
له بعنجهي

 عرف كيف يرّد على هذا املتغطر�س 
ّ
ال�سعب ال�سورّي الأبي

 ل يهناأ يومًا اإّبان احتالله 
ّ
اجَلُهْول، اإْذ اإّن النتداب الفرن�سي

حمله  بحيث  با�سلة،  مقاومة  ال�سعب  قاومه  فقد  �سورية، 

وقامت  بقنابله.  ال�سورّي  الربملان  دّك  وعلى  احلمق  على 

رجالت  فيها  ا�ستهر  التي  ة 
ّ
ال�سعبي ال�سورّية  الثورة 

الرحمن  عبد  الدكتور   
ّ
الوطني الزعيم  ومنهم  واأَبطال، 

والذي  بريوت،  يف  ة 
ّ
الأمريكي اجلامعة  يج 

ّ
خر ندر، 

َ
ْهب ال�سنَّ

ون �سجينًا يف جزيرة اأَرواد، وهناك التقاه 
ّ
بعث به الفرن�سي

وال�ساعر   
ّ
ال�سيا�سي با�سل جريء من عندنا، وهو   

ّ
وطني

فالأَحرار  الَغاَلييني.  م�سطفى  ال�سيخ  الفّذ،  واللغوّي 

ة التي ينافحون عنها، 
ّ
يجمعهم الن�سال، وتوّحدهم الق�سي

اأَّيامهم، فالغالييني هو القائل  باأَعمارهم وزهوة  م�سّحني 

يف �سدر ديوانه:

 قالوا: ُتِحبُّ الُعْرَب؟ قلُت: ُأِحبُّهْم
ُحّبـًا ُيَكلُِّفنـي َدمـي وَشـبابي  

ِهـْم  مهما لقيُت من اأَلذى في ُحبِّ
َأصِبْر لـه والمجُد ِمـلُء إهابي.  

االثنين 8 آب 2016 

ال�شمـت!

َدايا، 
َ
الو اأو  الأَودية،  من  اليوم  يزحف  الرقيق  ال�سباب 

اجلبل،  يف  وغريهم  معروف  بني  من  الإخوة  يقول  كما 

�َس الُقرى. ومن هنا التعبري: 
َ
ايا ِعو

َ
الَقر كما هم يقولون 

حكي قرايا وحكي �رشايا. وهو �سباب يغّطي احلقول ول 

ك 
ّ
اأَ�سبه باملنديل امل�سب اآٍن، لأّنه ُغاللة �سّفافة،  يغّطي يف 

الفاتنات  الن�ساء  وجوه  على  �سائعًا  كان  الذي  الرقيق 

ي�ستثري  وكان  اأَولدًا،  خالله  كّنا  م�سى،  عتيق  زمٍن  يف 

جة 
ّ
املترب الوجوه  هذه  ملطالعة  والف�سول  ال�سوق  فينا 

بالرغبة، وبالأَبي�س  الناطقة  ال�سفاه  بالأَحمر الفاحت على 

نحن  فينا،  والباعثة  �رَشة 
َ
للب نة 

ّ
امللي البودرة  خالل  من 

مبفاعيلها،  بني  واملعذنَّ باملراهقة  املبّكرين  املراهقني،  مع�رش 

حالمنا  ة للمراأة النموذج. كّنا اأَولدًا، ولكّن اأَ
ّ
�سورة خيالي

ة كانت نا�سجة �سابقة لعمرنا، واملجتمع املتخّلف 
ّ
اجلن�سي

من  الدنيا  يلّف  املت�ساعد  وال�سباب  باحلرمان!  يكوينا 

ك، وقّلما تطوي 
ّ
حولنا ويبعث ال�سكينة، فال �سيء يتحر

ارة الطريق املحاذي لالأُوتيل، وال�سمت معقود متامًا. 
ّ
�سي

راقط ل تطّن من حويل ول تئّز، مع اأّنها، عند  حّتى اإّن الزنَّ

طعامي  على  وتغّط  حويل  حتوم  ال�سباح،  اإفطار  تناويل 

حًا 
ّ
وُتقلع وتعود متماوجة كاأّنها تناكدين، واأَنا اأَك�ّسها ملو

مناي يف كّل اجّتاه. وهي ل تبايل، كاأّنها ت�ستطيب هذه 
ُ
بي

الُذباب  اأو  الُذّبان  تقّلد  اأن  لها  ة، ويحلو 
ّ
ال�سباحي اللعبة 

الذي كان، يف �سالف الزمن، يغّط، كما جاء عند اجلاحظ، 

عن  اإخراجه  يبغي  يت،  مِّ الزِّ الب�رشة  قا�سي   
ْ
عيَني على 

هذه  من  العابرة  زفرتي  مع  اأيّن،  على  ووقاره!  ْمته 
َ
�س

اأَفتقدها  واأَنا  غاّلب.  دائمًا  عندي  ال�سرب  فاإّن  راقط،  الزنَّ

خالل هذا ال�سمت املطبق، فاأين هي؟ اأم اأّنها تعبت من 

م�سايقتي �سباحًا، ونحن الآن عند الظهرية، فاآوت نادمًة 

من مناكفتي، موؤثرًة الهداأَة، وخ�سو�سًا اأْن ل غ�سن يهتّز 

يف  ي�سّلي  خا�سع،  �سجر  فكاأّنه  ال�سجر،  فوق  متماياًل 

�سكوٍن يف معبد الطبيعة، متبّتل، متوّحد، �ساِهم.

وهذا الطق�س الغائم كان ُيحزنني عندما كنت �سغريًا،   

ة. على اأيّن َعِقَب   الَغ�سّ
َ
ويبعث �سيئًا من الأ�سى يف نف�سي

ُت من خاللها بع�س ُبلدان اأُوروّپا، بات 
ْ

اأَ�سفاري، التي ُج�س

اًل بالذكريات  هذا الطق�س اأَليفًا عندي، رمّبا لأّنه غدا حممنَّ

اإليه  ف 
ّ
تعر فاإن  يجهل،  ما  عدّو  والإن�سان  بها.  مقرتنًا 

بات ي�ستغرب موقفه  بل  اإليه،  بًا 
نَّ
رمّبا حمب وعاي�سه �سار 

الأَّول املناه�س له. وكالمنا على ال�سمت ذّكرين بعبارٍة 

ة اإبراهيم، �ساحب 
ّ
ّي املبدع، جميل عطي  املِ�رشْ

ّ
للروائي

ة 
ّ
احلاّفة«، وثالثي الأَعمال اجلميلة، من مثل »نخلة على 

ات 
ّ
الثورة، وغريها. وهو يقيم يف �سوي�رشا منذ ال�سبعيني

من القرن املا�سي، فاملثّقفون والأُدباء العرب باتت اإقامة 

يّت�سم  الذي   ،
ّ
العربي الع�رش  �سمة  املهاجر  يف  بع�سهم 

املبدعني يف  ورمي  ة 
ّ
احلر الكلمة  وواأد  ّيات 

ّ
احلر بتكبيل 

غياهب ال�سجون، لأّن ما يكتبون يف�سح طغيان احلّكام 

والأَخالق،  الدين  عن  باملنافحة  رياًء،  يت�سرّتون  الذين 

ة لهما و�سفعة للمكارم 
ّ
يف حني اأّن وجودهم نف�سه م�سب
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النعمة الكربى يف حياتي. وكانوا يقولون اإّن التلفاز اأَلغى 

والربامج  الأَخبار  يتابعون  الكثريون  بات  لأّنه  الراديو، 

انتهت.  قد  ال�سينما  اأّن  زعموا  التلفاز   
ّ
عم وعندما  ه. 

َ ْ
َعرب

ولكْن ل اكت�ساف ُيلغي الآَخر ويق�سي عليه. واأَنا اأُ�ساهد 

ال�سابعة  ال�ساعة  عند  امل�ساهدة  هذه  واأَبداأ  لياًل،  التلفاز 

اإّل دقيقة، عندما ُيطّل في�سل �سلمان بربناجمه  والن�سف 

فه ونباهته. 
ْ
اخلاطف »فّكر فيها«، لأّنه يخطف القلوب بظر

التلفزيون،  ُيدعى  اخرتاعًا  هناك  اأّن  اأَعرف  فال  نهارًا  اأّما 

انتباهي  ليلفت  عادل،  العزيز  �سديقي  بي  يهتف  وعندما 

بالن�سياع  اأَتظاهر  بامل�ساهدة،  وجدير  ّث 
َ
ُيب نامج 

ْ
َبر اإىل 

رًا عند مكتبي! واأُغدق عليه ال�سكر، ولكّني اأَظّل م�سمنَّ

وما دام هناك َمْن يبتلع راديو جمازًا، فهل من �سبيل اإىل   

ربيعة يف ورطتها ومعاناتها!  ُت�سعف  ابتالع مروحٍة، عّلها 

حافة موؤّخرًا  واحلياة حافلة بكّل غريب، فلقد اأَوردت ال�سِّ

كانت  بريطانيّة  امراأة  اأّن  وذلك  اخليال،  من  اأَعجب  خربًا 

 
ّ
ا�ستقر قلمًا  فابتلعت  املراآة،  يف  ها  لوَزَتيْ اإىل  النظر  حتاول 

يف َمِعدتها. العجب اأّن املراأة قد ن�سيت احلادث، الذي طراأ 

على حياتها من ربع قرن. وبعد هذه املّدة الطويلة ا�ستكت 

للبطن،  مقطعيّة  �سورة  لها  فاأُجريت  املعدة،  يف  اأَوجاعًا 

طبّاء بوجود قلم! وهذا القلم الطيّب ل يت�سبّب 
وفوجئ الأَ

ب�رشر يف املعدة، لهذه الربيطانيّة ال�ساهية عن وجوده. وبعد 

اإزالته تبنّي ما هو اأَعجب: اإّنه ما زال �ساحلًا لال�ستعمال!

 الذي اأَحببته دائمًا، ومتّثلُت فيه 
ّ
يقول الكاتب الرو�سي  

الإن�سان النبيل املرهف، وهو اأَنطون ت�سيخوف: »كّل �سيء 

يف الإن�سان ينبغي اأن يكون جمياًل، وجهه وثوبه وعمله 

يكون  فمن  جميلة،  الأَحالم  تكون  كيف  اأّما  واأَحالمه«. 

تكون  اأن  بّد  ل  القومية،  وال�سرية  بال�سدق  م�سبعًا  عمله 

اإذا  هذا  اءة،  و�سّ م�سّعة  اأَحالمه  �سا�سة  على  انعكا�ساتها 

اآمّنا اأّن الأَحالم هي رجع الأَمايّن اخلبيئة والنوايا املكبوتة. 

الروح،   على جمال 
َ
ياأتي اأن  َتْعداده  ون�سي ت�سيخوف يف 

فّتانة، ولكّنها تفتقر  امراأة تبدو يف مظهرها جميلة  فكم 

رجاًل،  اأم  امراأة  اأكان  �سواء  واملرء،   .
ّ
الداخلي اجلمال  اإىل 

عندما ت�سقل روحه الثقافُة وتهّذب ردود اأَفعاله، وتغتني 

هذه الروح بالتجاِرب وامل�ساهدات، فاإّن لغته تبدو فارقة 

متها و�َسَداها احلروف  لن�ساأتها الأوىل، لأّنها كانت لغًة حُلْ

الولهان.  املتفّتح والقلب  العقل  لغة  والكلمات، ف�سارت 

اجلريانة.  النبع  ومياه  املِْغداقة  �س 
ْ
الِبي الأَيادي  لغة  تغدو 

نور  امل�رشّية،  ال�سينما  م�سّعًا يف  وكان  الراحل،  والفّنان 

 من پو�ّسي، لكّن �سيف 
ّ
امل�ستقر ا�ستهر بزواجه  ال�رشيف، 

اأَخريًا، ولكّنهما بقيا �سديقني. وقال  ق بينهما 
ّ
الطالق فر

: »كيف نن�سى اأَكرث 
ّ
 الداخلي

ّ
نور حتت وهج جماله الروحي

ة، ب�سبب ورقة طالق«! وهذا القول 
َ
من اأَربعني �سنة ِع�رْش

ة، رائدة طه: 
ّ
الفل�سطيني الفّنانة  ة 

ّ
بعنوان م�رشحي يذّكرين 

 
ّ

خ�س اأَلقي زّيك فني يا علي؟ وداع�س واأَخواتها اأَخ�ّس واأَ

ة، 
ّ
الإن�ساني الروح  تدمري  على  يعملون  اأّنهم  فيهم  ما 

داع�س،  ا�ستولت  وعندما  حُت�سى.  ل  ذلك  على  والأَمثلة 

خالل اآذار ٢٠١٥، على مدينة منرود الأثرّية، وقد عملت 

زوجها  مع  كري�ستي،  اآغاتا  الأَ�سهر،  ة 
ّ
البولي�سي الكاتبة 

ات القرن املا�سي، 
ّ
عاِل الآثار، ماك�س مالوان، يف خم�سيني

و�سع  بعد  داع�س  فعلت  ماذا  الأَ�سورّية.  املدينة  هذه  يف 

افات! 
ّ
ة؟ لقد دّمرتها باجلر

ّ
يدها على هذه املدينة التاريخي

وهذا ما فعلت طالبان بتمثال بوذا هائل احلجم: لقد ن�سفته 

الُغالة،  بني  املتع�سّ هوؤلء  اأّن  نلحظ  لهذا  بالديناميت! 

جتمع  واحدة  لغة  لأّن  اتهم، 
ّ
قومي تباين  برغم  يت�سابهون 

وتدمري  الإن�سايّن  الإرث  اإبادة  قائمة على  �سملهم، وهي 

الروح اجلميلة املبدعة. ولكّنهم زائلون يف نهاية املطاف، 

الة، منت�رش على القبح، والت�سامح، ل  لأّن اجلمال، ل حَمَ

َخْطوة  يرتاجع  ل  الإن�سان  وتاريخ  ب،  للتع�سّ ماحق  بّد، 

اإّل ليتقّدم بعدئٍذ َخْطوتني. واأَقولها نعم قاطعة، انقيادًا مّني 

لقول الإجنيل: »ليكن كالمكم نعم، نعم، اأو ل، ل«!

هو  ته، 
ّ
يومي اأمُّت  الذي  واليوم  اآب،   ١٣ اأم�ِس  كان   

الأُوتيل  وعّج  مرمي.  �سّتنا  اأّي  دة، 
ّ
ال�سي عيد   ،١٤ الأحد 

الأَطفال  يحوم  وحولهم  املغتبطني،  الفرحني  بالنا�س 

باأَزيائهم امللّونة، و�سّجت حديقة الأُوتيل، حيث الأَلعاب 

والأَراجيح. وترامى اإىل ذاكرتي بيت �سالح لبكي اجلميل:

 تعـاَلــي، نهـــّز الُمَنـــى
 على ُأرجوحٍة من ضياِء القمْر.

الجمعة 19 آب 2016 

ّنني! اأَِريڤدر�شي �شِ

كاد الفجر ي�سق�سق عن نوٍر غري معلن، عندما مررت اأَمام 

النافذة قا�سدًا غرفة احلّمام، فا�ستوقفني منظر َعَجب، اإّن 

ة التي اأَلفتها وباتت منطبعة يف ذهني قد 
ّ
الأَلوان الطبيعي

ُبَقٌع  وهناك  غامقة،  حمراء  تكون  تكاد  فالأر�س  تبّدلت، 

للهول،  يا  رقة!  الزُّ عليها  تغلب  اأو  ة 
ّ
بنف�سجي املنظر  من 

ة حتمل هذه 
ّ
ماذا جاء يفعل ڤان غوغ ههنا، فلوحاته الفّني

للعودة  بالطة  �سيارة  باإر�سال  وعدته  التي  التاأمني  �رشكة 

ّنني  بها على متنها اإىل بريوت. وطلُب هذا الإن�سان لنبع �سِ

لي�س ِبْدعًا، فهو مبتغى ال�سّكان يتقاطرون اإليه من اأَنحاء 

العذب.  مائه  من  ة 
ّ
الپال�ستيكي اأَوعيتهم  ليمالأوا  املنطقة، 

اأَ�سٍف ل  حام. ومن  الزِّ العذب كثري  ب 
َ
املَ�رْش نقول:  وكما 

الإهمال،  يد  �سابقًا، لأّن  ّنني غزيرًا، كما كان  نبع �سِ يعد 

من  فخّففت  طاولته،  قد  بلدنا،  يف  �سيٍء  كّل  حال  كما 

يانه. نحن نحيا يف جمهورّية تتفّكك اأَو�سالها 
َ
غزارة َجر

املقطوع  ال�ساّب  اإىل  ونعود  الَعَفن.  اأَنحائها  يف  ويدّب 

له  تّوًا  اآَخر ميالأ  اإىل  ف 
ّ
يتعر اللبنايّن عندما  اأّن  مبا  فنقول: 

 والعائلة 
ّ
ا�ستمارة حول ال�سم واملهنة والتح�سيل العلمي

وال�سيعة، وحول الطائفة طبعًا؛ فقد علمت اأّنه من عائلة 

ني، بل هو 
ّ
بطر�س، ولكّنه لي�س من البطار�سة الأُرثوذك�سي

بالهند،  كريال  ولية  رًا  موؤخنَّ زار  وقد  الأَرومة،  مارويّن 

ة باجلمالت والتقاليد 
ّ
وهو ممتلئ اإعجابًا بهذه البالد الغني

ويفّكر  الراقية،  الع�رش  علوم  عن  ف�ساًل  ات، 
ّ
والروحاني

بالعودة اإليها. لي�س من جنٍم فوق كوكبنا خاٍل من لبنايّن 

حتته مقيٍم اأو زائر.

ّنني  َقَطَعنا حديث عني �سِ اإىل قطيع املاعز، فقد  نعود   

فاحمة  �سوداء  قطعة  اأّنه  �سحيح  فيه.  ال�سرت�سال  عن 

متنّقلة، اإّل اأّن بع�س املاعز القليل كان رمادّي اللون، كما 

 اأَ�سود، وباقي ج�سمه 
ّ
ًا، ثلثه الأَمامي

ّ
هناك ماعز، قليل ن�سبي

 فوق 
ّ
اأَبي�س، فتح�سب كاأّن البيا�س عبارة عن غطاء مرمي

ج�سمه. ومع اأّن ال�سواد يغلب على القطيع فلم اأَنفر منه، 

مع اأيّن يف خ�سومة قاطعة مع اللون الأَ�سود، ولي�س بني 

ة اللون، مع اأّن الآباء 
ّ
ثيابي قطعة واحدة من اللبا�س رهباني

ة معروفة، لبا�سهم من ا�سمهم اأَبي�س. 
ّ
البي�س، وهم رهباني

بدلت  هناك  لأّن  لل�رشورة،  اأَقتنيه  الأَ�سود  احلذاء  حّتى 

الله.  قاتله  اللون،  هذا  اإّل  يتطابق  ول  معها  يتنا�سب  ل 

ة 
ّ
ن واجلاذبي

ْ
مع اأيّن على يقنٍي اأّن املراأة الفاتنة ذات احُل�س

ارتدائها  �سوى  هذه  مبفاتنها  يليق  ل  الفّتاك،  واللحظ 

للف�ستان الأَ�سود. اأَ�ساًل املراأة اجلميلة تلعب بعقولنا، نحن 

باأَّي ثوٍب ت�سعه على ج�سمها، لأّن جمالها هو  الرجال، 

البارز، وما عداه اأَك�س�سوار. وهذه املراأة اجلميلة حّقًا يظّل 

من  �سوطًا  قطعت  ولو  حّتى  كيانها،  يف  َمْعَلمًا  جمالها 

ل  الذابلة  الأَوراق  الكردّي:  املََثل  فيها  وي�سدق  العمر، 

 ارزقنا جماًل نتنّعم به، ول 
ّ
ت�سّوه الأَ�سجار اجلميلة. اللهم

حترمنا من نعمتك هذه، اأنت الرّزاق املّنان، اآمني!

التي، حيث اأنا م�رشف على الطريق وما ميتّد على 
َ
وُقب  

الوادي،  نحو  تنحدر  جة 
ّ
متدر حقوٍل  من  الأَمين  جانبه 

وقد  اليانعة،  اخل�رشاء  اللوبياء  من  وا�سعًا  ب�ستانًا  اأُب�رش 

�ستلة  واأُرفقت كّل  متنا�سقة،  ال�ستول يف �سفوف  ُزرعت 

ُعدًا،  بع�سا طويلة، لكي تلتّف عند منائها حولها، ذاهبة �سُ

ولكي ي�سهل قطافها. وهذه العيدان املرتفعة تكاد ل تبني، 

ت عليها اأَ�سّعة 
ّ
واأنا اأَمتّلى النظر اإليها عن ُبْعٍد، وقد ان�سب

ال�سياء.  بهالة عظمى من   
ّ
الغربي ال�سم�س وانغمر الأفق 

م على املكان، وكّل ما 
ّ
اأّما يف ال�سباح والظالل الندّية تخي

حويل ير�سح طماأنينة و�سفاء، فاإّن هذه العيدان املنت�سبة 

هذه  وكاأّنها  اأَر�سًا،  امل�سكوكة  ال�سفراء  ماح 
ّ
كالر تبدو 

الأَ�سلحة التي ن�ساهدها يف الأَفالم مُي�سك بها املحاربون، 

من  غابة  اأَيديهم  وتهتّز يف  العدّو،  ملالقاة  يتقّدمون  وهم 

خالل  اأَعمل،  لأيّن  ال�سعور  هذا  دهمني  ولرمّبا  ماح. 
ِّ
الر

عة،  اإجازتي هناك، على تهيئة طبعة جديدة، ُمزادة ومو�سنَّ

 القدمي »ثورة العبيد يف الإ�سالم«، ال�سادر عام 
َ
من كتابي

وخا�سوا  ال�سالح،  انت�سوا  قد  العبيد  وهوؤلء   .١٩٨٥

املعارك الطاحنة، لكي ُيعتقوا اأَنف�سهم من ِرْبقِ العبودّية. 

ُقرابة  الذي دام  جْن يف م�سعاهم،  الزنَّ العبيد  اأَخفق  وعندما 

اأَعرق  اآَخرين  بثّوار  فلولهم  التحقت  عامًا،   
َ
َع�رَش خم�سَة 

خيولهم  �سهيل  لأَ�سمع  اإيّن  القرامطة.  وهم  واأَم�سى، 

اأَوراقي،  فوق  مترق  املتوّثبة  خطاهم  وجلبة  اأَ�سُطري،  بني 

اعد بني اأَحريف! وحفيف مالب�سهم الرّثة ي�سّ

السبت 13 آب 2016

ّ
ت�شيخوف ن�شي: اجلمال الداخلي

ّنني  �سِ اأَر�َس  حلويل  على  اأُ�سبوعني  ُقرابة  انق�سى  قد  ها 

والتنّعم بطق�سها البديع، وخ�سو�سًا اأّن �سديقتي »ربيعة«، 

وهي تعاين من وطاأة احلرارة املرتفعة وتتاأّفف على الدوام من 

ات متواليات، وكاأّنها ب�سنيعها 
ّ
، وتنف�س قمي�سها مر

ّ
احلر

بالغليان.  امل�ساب  جل�سمها  والنعيم  الن�سيم  جتلب  هذا 

الأَ�سواق،  ولإبداء   
ّ
علي مطمئّنًة  بي  اّت�سلت  هذه  ربيعة 

وقد َحَمَدْت يل ابتعادي عن بريوت، هذه الأَّيام، والطق�س 

فيها رطب على نحٍو بالغ، ول �سبيل اإىل النوم من غري اآلة 

تعاين  نف�سها  وربيعة  اأَحيانًا،  غّدارة  موؤذية  وهي  تكييف، 

ُبّحة ينقلها الهاتف وتتناول امل�ساد احليوّي، لتعالج ما اأَّل 

ف. �سالمتك، يا عزيزتي. ومن عادتنا اأن 
ّ
بها من غدر املكي

نقول، عن الذي يكرث من الكالم ويبالغ يف الرثثرة، من اأّنه 

ه اإىل الراديو، وهو  لها، ُتَوجنَّ
ّ
بالع راديو! وهذه اإهانة ل اأَتقب
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د الأَلوان ُمْده�سها، اإّنه يف ذوقي وخاطري 
ّ
الأَلوان، هو �سي

الفّنان  �ساأن  وهذا  ة، 
ّ
فّني مدار�س  فيه  جتّمعت  نادر،  فّنان 

اأَلي�س  العجيبة؟  الطينة  هذه  من  پيكا�سو  اأَلي�س  العظيم. 

هوؤلء  الباهرة؟  ة 
ّ
النوعي هذه  من  عندنا  ما�سي  ح�سني 

يعرفون الطبيعة باأَف�سل ممّا نراها، وي�ستنطقونها باأَلوانهم 

عندما  �سحرّيًا.  الطبيعة جماًل  على  ُت�سفي  التي  زة 
نَّ
املمي

�سيزاحم  اأّنه  بع�سهم  خاَل  الفوتوغرايّف  الت�سوير  ظهر 

لأّن  جليل،  َخَطل  وهذا  مكانه.  ويحّل   
ّ
الت�سكيلي الفّن 

هو  الفّن  اأّن  حني  يف   ،
ٍّ
ِزر كب�سُة  الفوتوغرايّف  الت�سوير 

َناع وموهبة متغلغلة واإعادة  فة وَيٍد �سَ َنْف�ٍس مثقنَّ خال�سة 

من  اأَحيانًا  قربها  ة 
ّ
الواقعي على  اأُخذ  هنا  ومن  خلق. 

الكربى،  مزّيتها  تفقد  ة، فهي ههنا 
ّ
الفوتوغرافي ال�سورة 

وطبعًا  الر�سم.  مهنة  ل�سالح  عنها  توارى  الإن�سان  لأّن 

ل فّنان من غري اإتقان الر�سم، لأّنه اأَبجدّية الفّن الأُوىل، 

ة والإبداع 
ّ
ولكّن الر�سم ليغدَو فّنًا يحتاج اإىل املوهبة اخلفي

ْون، ولكّن الأُدباء بينهم  . فالكّتاب مثاًل ل ُيْح�سَ
ّ
التحويلي

ون على الأَ�سابع. قالئل، ُيَعدُّ

ج معه �ساعدًا اإىل اأَعاليه. 
ّ
ّنني اأَر�سقه بنظري واأتدر �سِ  

هناك عند ِقممه ال�سامقة غيم اأَبي�س متكّتل متكاأكئ على 

ه قطنًا من هذا النوع امل�رشّي الفاخر والذي 
ُ
نف�سه، حت�َسب

املهابة  اإليك  يوحي  تيله. هو جبل  اأَبو  هناك  اأَهلنا  يدعوه 

�سبه  احُلْمرة  اإىل  ال�ساربة  بحجارته  ويبدو  وال�سمود، 

�سجر  من  تتكّون  اخل�رشة  من  َم�َسحات  با�ستثناء  اأَجرد، 

مناكبه،  فوق  النا�سع  بالثلج  �ستاًء  يلتحف  اأّنه  على  ّي. 
ّ
بر

ويطول مكوثه. وت�ستلقي عند �سفوحه بلدة ب�سكنتا، التي 

يعتربونها من حيث احلجم اأكرب بلدة يف لبنان، وهي ُتطّل 

بدورها على وادي اجلماجم. وعندما زرنا ميخائيل نعيمه، 

يف �سالف الأَّيام، ا�ستقبلنا يف بيته الوديع امل�رشف على هذا 

الكثريون،  يزال  ما  ورمّبا  الب�س�سكنتاوّيون،  الوادي. وكان 

اراتهم الطريق الهابط من املروج اإىل وادي 
ّ
ي�سلكون ب�سي

الآن  هناك  ولكّن  بلدتهم.  اإىل  ي�سعدون  ثم  اجلماجم، 

املرء  يدلف  ومنه  ّنني،  ب�سِ املروج  يربط  بديعًا  اأُوتو�سرتادًا 

ًا، هبوطًا، مبدفن نعيمه يف 
ّ
اإىل ب�سكنتا من حيث تنتهي، مار

خروب. وقد كان هناك قدميًا يف ب�سكنتا مدر�سة  منطقة ال�سُّ

باملذهب  الآخذين  لرعاية  القي�رشّية،  اأَن�ساأتها  ة 
ّ
رو�سي

وخم�سني  مائة  ُقرابة  بني  من  واحدة  وهي   ،
ّ
الأُرثوذك�سي

طني. ويف النا�رشة 
ْ

مدر�سة منت�رشة يف لبنان و�سورية وَفَل�س

طني كان هناك دار للمعلمني َيِفُد اإليها املتفّوقون يف 
ْ

بَفَل�س

نعيمه  ميخائيل  املتفّوق  الفتى  م�سى  وهكذا  الدرا�سة. 

املعرفة  تابع طريقه يف حت�سيل  النا�رشة  ومن  هناك،  اإىل 

اللغة  اأَتقن  وقد  عهدذاك.  ة 
ّ
الرو�سي باأُوكرانيا  بولتاڤا  اإىل 

اأّن  املو�سع،  هذا  غري  يف  وذكرنا،  بها.  وكتب  ة 
ّ
الرو�سي

لبنان، كانوا  الذين عملوا يف  الرو�س،  ني 
ّ
الثقافي امللحقني 

ويخرجون  نعيمه،  ميخائيل  يزورون  َمْن  اأَّول  يزورون 

البليغة، التي  ة 
ّ
من عنده معجبني، ماأخوذين بلغته الرو�سي

ة املفردات 
ّ
ة احلالي

ّ
باتت نادرة عندهم، فقد خالطت الرو�سي

الدخيلة والعبارات امللتوية!

تاركًا  بعد يومني،  �ساأُبارحك  اأيّن  ّنني، هل حّقًا  اأَيا �سِ  

الإن�سان  فكاأّن  البال؟  وراحة  وال�سمت  الهدوء  خلفي 

�سالة  يف  لكاأّنها  الهاجعة،  الطبيعة  اإىل  ههنا  ُي�سغي 

يف  املعاونون  كان  �سغارًا  اأَطفاًل  كّنا  وعندما  وخ�سوع. 

ّنني،  ارات الڤان ينادون علينا: َمْن يريد الذهاب اإىل �سِ
ّ
�سي

اأّننا كّنا نفاجاأ  هلّموا. فكّنا تّواقني اإىل هذه الرحلة. على 

ب، خالل  ج بريوت، حيث كانت ُتْن�سَ
ْ
اأّنها تنطلق من حر

عيَدْي الِفْطر والأَ�سحى الأَراجيح فيه والأَلعاب، وينت�رش 

بيع املعلنَّل واملخلنَّل، تنطلق ال�سيارات متمّهلًة اإىل منطقة 

جبل  اإىل  وي�سري  عقريته،  املعاون  يرفع  وهناك  املتحف، 

ور، وعلى راأ�سه لبدة بي�ساء  الَه�سُ بعيٍد، راب�ٍس كالأ�سد 

الثلج، وينادي علينا نحن الأَطفال الأَغرار: هذا هو  من 

ّنني! على اأيّن منذ �سنوات، وقد بّت طاعنًا، ول اأَعد  جبل �سِ

ذاك الطفل الغرير الذي كنته ذات عهٍد م�سى وانق�سى، 

اأُراين  ال�سنوات.  عجلة  به   
ْ
َتُدر ول  متوّقفًا  ظّل  وليته 

حري�سًا كّل �سهر اآب اأن اآوي اإىل حناياه، اأَ�ستظّل ب�سمته 

 بهّمة 
ّ
الذي ي�رشبل كّل �سيٍء، واأُكبُّ على العمل الكتابي

واندفاع. ومع اأيّن يف بريوت لي�س من عادتي اخللود اإىل 

اإثر   هذا الرتف 
ّ
اليومي ناجمي 

ْ
َبر القيلولة، ولي�س يف  نوم 

ّنني يلّذ يل الراحة ل�ساعة  تناول الغداء. فاأنا ههنا يف �سِ

اأو اأَكرث، ثم اأَنه�س ملتابعة عملي عند بلكون الغرفة حيث 

املوبيليا،  ومن  احلجم،  مرّبعة  منا�سبة،  طاولة  يل  و�سعوا 

ال�سابعة  ال�ساعة  وذلك حّتى  ِمعوان يل،  اجلاف  والطق�س 

املو�سوع،  هذا  اأَوردت يف غري  كما  دقيقة،  اإّل  والن�سف 

ناجمه »فّكر فيها«؛ واأَجل�س 
ْ َ
عندما ُيطّل في�سل �سلمان برب

ة، 
ّ
الفّني والربامج  والتعليقات  الأَخبار  ملتابعة  التلفاز  اإىل 

 يدخل 
ّ
ة منها بنوع خا�ّس. فاأَنا هاٍو للغناء العربي

ّ
والغنائي

ف�سهوُت  الكالم  اأَخذين  لقد  ّنني،  �سِ عفوًا  اأَعماقي.  اإىل 

وعندما  القادم،  حلمي  العام  مدى  على  واأَنت  عنك، 

اأَح�سانك،  اإىل  الطريق  على  اأَجدين  اآب  اأَجرا�س  تقرع 

اآب قد  واأّن  �سوؤويَن،  اأيّن ويّف يف جميع  ْحبي  ويعرف �سَ

ّنني منذ اأَعوام. ل اأَقول وداعًا، واإمّنا اإىل اللقاء.  احتجزه �سِ

ّنني! قد يهتف اأَحد الطالينة.  اأَِريڤدر�سي �سِ
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ته 
ّ
�سهيوني العيان  اإىل  فظهرْت  ال�سنني   

ّ
مر على  بلوي�س 

اأّن  �رشوري  دواعي  من  وكان  الالحقة،  كتبه  يف  العمياء 

خني اجلّديني 
ّ
كتبه العديدة اأ�سحت منبوذة من جانب املوؤر

يف الغرب. فقد �سّدد اإليه اإدوارد �سعيد، رحمه الله، �سهام 

نقده وترك منابره كاأم�س الدابر.

الن�سو�س  بع�س  واإىل  املقالت  اإىل  ر 
ّ
املقر عدُت يف   

كانت،  والتي  الإنكليزّية  اإىل  املرتجمة  ة 
ّ
العربي ة 

ّ
التاريخي

بع�س  اأجمع  اأن  بوّدي  وكان  العدد جدًا.  قليلة  تزال،  ول 

هذه الّن�سو�س واأترجمها اإىل الإنكليزّية يف كتاب �سامل 

ة، على 
ّ
الأجنبي اللغات  الكتاب يف  هذا  ملثل  اإذ ل وجود 

العربي،  التاريخي  الفكر  على  العال  لتعريف  اأعلم،  ما 

الإ�سالمي منه وامل�سيحي. ولعّلني قد اأفعل هذا الأمر حني 

اجل�سد  �سحيَح  اإليه  و�سلت  اإذا  هذا  التقاعد،  اإىل  اأ�سل 

والعقل. ولعّل الكتاب الأمثل يف هذا امل�سمار والذي قد 

اأرنولد  ال�سهري  الربيطاين  املوؤرخ  كتاب  هو  حذوه  اأحذو 

 
ّ
توينبي بعنوان »الفكر التاريخي الإغريقي« الذي ي�سم

ة كمثل 
ّ
ة خمتلفة تندرج حتت عناوين فرعي

ّ
ن�سو�سًا تاريخي

و»م�ساهدات«  و»نقد«  و»حجج«  و»اأ�سباب«  »مقّدمات« 

و»فن الكتابة« وما �سابه.

الأعوام  هي  تلتها  التي  والأعوام  ات 
ّ
ال�سبعيني كانت   

التي بداأُت فيها باقتناء الكتب من املكتبات املختلفة يف 

بريوت ودم�سق. وما زلت اأذكر ب�سغف و�سوِق البع�س منها، 

م�ستودع  يف  كانت  التي  العاّمة  امل�رشّية  الهيئة  كمكتبة 

حتت الأر�س يف وطى امل�سيطبة حيث اأم�سيت ال�ساعات 

فادية  لل�سديقة  بريوت  راأ�س  مكتبة  وكذلك يف  الطوال، 

كما  ة 
ّ
الإ�سمنتي الب�ساعة  غول  لحقًا  نه�سها  التي  جحا 

نه�س العديد العديد من مكتبات املدينة ومعاملها. وكانت 

على  حتافظ  الزمن  ذلك  يف  زالت  ما  امل�رشّية  الطبعات 

م�ستوًى عاٍل من دّقة التحقيق والطبع رغم ركاكة جتليدها، 

 .
ّ
فّني جتليد  ويلزمه  يتفّكك  ما  �رشعان  الكتاب  فكان 

قوامها  بها  باأ�س  ل  مكتبة  الأّيام   
ّ
مر على  لدّي  وتكّونت 

حوايل ثالثة اآلف كتاب بني عربي واإنكليزي يف الغالب. 

اإّبان  طويلة  لفرتات  اأبوابها  اجلامعة  اأغلقت  اأن  وحدث 

احلرب يف لبنان، فذهبت اإىل ق�سم جتليد الكتب يف مكتبة 

منزيل  اإىل  واأح�رشت  التجليد  اأ�سول  وتعّلمت  اجلامعة 

بع�س اأدوات التجليد الب�سيطة، واأم�سيت اأوقاتًا ممتعة يف 

والندثار،  التفّكك  و�سك  على  كانت  التي  الكتب  جتليد 

ًا. لكّن هذه الكتب ما زالت 
ّ
اأ�سّميه فّني اأن  جتليدًا ل ميكن 

بغالفاتها  مكتبتي  رفوف  وتزّين  اخليط  ومتينة  �سامدة 

جميلة  هواية  بالفعل  التجليد  عتيقة.  األب�سة  من  امل�ستّلة 

تليق بكّل من يحّب الكتب وياأ�سف لروؤيتها حتت�رش.

بدايات الن�رش

ة، 
ّ
الأمريكي اجلامعة  كانت  فقد  الن�رش.  مع  وبداأت رحلتي 

من  د 
َ
م�ستور ب�سعار  الأ�ساتذة  مع  تلتزم  زالت،  وما 

الن�رش،  املوت«، فجعلْت من  اأو  »الن�رش  اأمريكا هو �سعار 

ج 
ّ
 مقيا�ٍس للتدر

َ
وخ�سو�سًا الن�رش يف جمالت اأجنبية، اأهم

كال�سيف  ال�سعار  ذاك  فاأ�سحى  الأ�ستذة،  مراتب  يف 

 
ّ
العلمي البحث  اأّن  يف  جدال  ل  روؤو�سنا.  على  امل�سّلط 

ومواكبته اأمر �رشورّي يف التعليم، لكّن املوؤ�سف يف الأمر 

التعليم  يف  الرباعة  اأي  لالأ�ستاذ  ة 
ّ
الأ�سا�سي ال�سفة  اأّن 

وف�سوله  عقله  واإيقاظ  التلميذ  ذهن  اإىل  املاّدة  واإي�سال 

ج والرتقية. روى يل 
ّ
ل يكن لها ذات العتبار يف التدر

عليه،  الله  رحمة  ال�سليبي،  كمال  العزيز  ال�سديق  يومًا 

جمّلة  يف  الأوىل  مقالتي  ن�رشُت  »عندما  التالية:  ة  الق�سّ

ة، وهي لئحة باأ�سماء كبار الق�ساة يف 
ّ
ة فرن�سي

ّ
ا�ست�رشاقي

فطفقت  �سديدان،  وفرح  زهو  متّلكني   ،
ّ
اململوكي الع�رش 

فاإذا  اإىل الأهل والأ�سدقاء،  املقالة  اأبعث ن�سخًا من تلك 

هذه  نقلت  اأّنك  هو  فعلت  ما  »كّل  يل:  تقول  ب�سديقة 

مكان  يف  وو�سعتها  الذكر  مغمور  مكان  من  املعلومات 

ما،  حّد  اإىل  جائر  طبعًا حكم  هذا  الذكر««.  مغمور  اآخر 

لكْن األ ي�رشي هذا احلكم على ما ل ُيح�سى من املقالت 

ة؟ ومن جهة ثانية 
ّ
ة التي تو�سم بالأكادميي

ّ
ة والعلمي

ّ
الأدبي

األي�س عدد الأ�ساتذة يف اأّية جامعة كانت من ذوي الرباعة 

والإبداع يف التعليم قلياًل بل قلياًل جدًا؟ ولو كان �سقراط 

مرتبتهما  لكانت  اجلامعة  اأ�ستاذين يف  امل�سيح  ال�سيد  اأو 

يف اأدنى مراتب الأ�ستذة، هذا اإذا احتفظت اجلامعة بهما 

»ح�رشة  الإطالق:  على  �سيئًا  ين�رشا  ل  فهما  اأ�ساًل، 

اأّن  اإليك  اأنقل  اأن  يوؤ�سفني  وبعد،  ة 
ّ
حتي �سقراط،  الأ�ستاذ 

اإدارة اجلامعة اّتخذت قرارها بالتخّلي عن خدماتك وذلك 

ب�سبب... مع اأطيب التمنيات مل�ستقبلك العلمي«.

اجلاحظ  عن  مقالة  املن�سورة  مقالتي  اأوىل  بني  من   

ونظرّيته يف تقّدم املعرفة والعلوم جعلت عنوانها »جناح 

لـــــــــــــــــــــــــــــــو كان سقراط أو السيد المسيح أستاذين 
في الجامعة لكانت مرتبتهما في أدنى مراتب األستذة، هذا إذا 
احتفظت الجامعة بهما أصاًل، فهما لم ينشرا شيئًا على اإلطالق.

العودة اإىل اجلامعة

عدت اإىل جامعتي يف العام ١٩٧٠ بعد غياب طال اأعوامًا 

ت جذرّيًا. يا لغرابة هذه التحّولت 
ّ

اأربعة فوجدتها قد تغري

 الذي كان 
ّ
 يف ب�سع �سنني! فاجلّو الطاّلبي

ّ
العميقة التي تتم

بال�سيا�سة  يكرتثون  ل  طاّلب  اأي  ات، 
ّ
ال�ستيني �سائدًا يف 

تليق  وظيفة  على  واحل�سول  الّتخرج  �سوى  لهم   
نَّ
هم ول 

ر�سى  �سوى  يبغون  ول  خارجه،  يف  اأو  لبنان  يف  بهم 

اأ�سبحوا  اأنبياء مر�سلون،  الأ�ساتذة والتلّقي منهم وكاأّنهم 

املختلفة  ات 
ّ
والأيديولوجي ال�سيا�سة  اإليهم  و�سلت  بعدما 

ا�ستنطاق  ويف  دائم  �سبه  ا�سطراب  يف  ات 
ّ
ال�سبعيني يف 

وتلقني  ومواقف  اآراء  من  اأمامهم   
ّ
مير ما  لكّل  دائم  �سبه 

ة 
ّ
الأهلي احلرب  اإليهم  و�سلت  ما  و�رشعان  ال�سفوف.  يف 

فازدادوا ت�سكيكًا وازدادوا مقدرًة على التمييز بني احلقيقة 

واملظاهر اخلادعة، بني الواقع واملرجتى، بني الكالم والأفعال، 

عّلمتها  التي  الطلبة  اأجيال  اأكرث  من  جعلهم  الذي  الأمر 

قد  الدائرة حولهم  احلرب  فكاأّن  واإدراكًا وحنكًة،  ُن�سجًا 

اأ�سافت �سنوات عديدة اإىل اأعمارهم.

بي  اأُنيط  قد  اأّنه  فوجدت  التاريخ  دائرة  اإىل  عدت   

واملتو�ّسطة  القدمية  الع�سور  العرب يف  تاريخ  ماّدة  تعليم 

وكان  التاريخ.  كتابة  وتاريخ  الو�سيط  اأوروّبا  وتاريخ 

والهتمام  املحا�رشات  حت�سري  بني  ما  �سديدًا  ال�سغط 

ة تنتبه لهذا الأمر، 
ّ
ة. ولعّل اجلامعات العربي

ّ
بالأمور العائلي

فال تثقل كاهل الأ�ساتذة اجلدد من حَملة الدكتوراة بِحمل 

الأنفا�س  للتقاط  فر�سًة  تعطيهم  بل  الّتعليم  من  ثقيل 

من  الأوىل  نوات 
ّ

ال�س يف  اأطروحاتهم  ن�رش  على  والعمل 

ة، فهم يف غالب الأحيان خارجون للتّو 
ّ
حياتهم الأكادميي

من حمنة عظمى هي حمنة كتابة الأطروحة. لكّن الإدارة 

ة اأ�سحت هي �ساحبة احلّل والعقد 
ّ
يف كّل اجلامعات العربي

الأ�ساتذة  دور  انكم�س  فقد  ة 
ّ
اجلامعي ال�سوؤون  كاّفة  يف 

اأ�سبحت  متامًا.  ًا 
ّ
هام�سي اليوم  اأ�سبح  الأّيام حّتى   

ّ
مر على 

اجلامعات  اإدارات  بنْتها  ة 
ّ
عاجي اأبراجًا  بالفعل  اجلامعات 

فمنعت الت�سال املبا�رش بني الأ�ساتذة وجمتمعاتهم، وبني 

 يف اجلامعات و�سَلته باحتياجات جمتمعه. 
ّ
البحث العلمي

ة فكم منها يا 
ّ
ول ريب يف اأّن الأمر يروق احلكومات العربي

ة املكّد�سة يف 
ّ
ترى ي�ستعني يف اأمور الدولة باخلربة العلمي

جامعاتها؟ املعذرة عن هذا ال�ستطراد!

من  فكان  الإنكليزّية  باللغة  بالطبع  التعليم  كان   

كتابًا  الو�سيط  العرب  تاريخ  ملاّدة  اأختار  اأن  ال�رشورّي 

فيليب حّتي  اأف�سل من كتاب  اأجد يف حينه  فلم  رًا، 
ّ
مقر

عمره  فكان   ١٩٣٧ عام  ادر  وال�سّ العرب  تاريخ  حول 

�سهل  البدء  يف  وجدُته   .١٩٧٠ عام  �سنة  وثالثني  ثالثة 

ما  �رشعان  لكّنني  الغالب.  يف  الأحكام  ر�سني  القراءة، 

اكت�سفت فيه بع�س العيوب التي ازدادت مع الزمن. كان 

اإىل  بعمق  يلتفت  ل  ع�سكرّيًا  ًا 
ّ
�سيا�سي تاريخًا  الواقع  يف 

القت�سادّي،  اإىل  اإطالقًا  يلتفت  ول  الجتماعي  التاريخ 

ر معه عّدة مقالت يف جماّلت 
ّ
فكان من ال�رشورّي اأن اأقر

 الأدبي بداأ 
ّ
ة لتغطية فجواته. كما اأّن اأ�سلوبه الإن�سائي

ّ
علمي

»يدّق على ع�سبي«، كما يقال يف الدارج اللبناين، فرحت 

متوّفرًا  الآونة  تلك  البديل يف  يكن  بديل. ل  اأبحث عن 

ة لربوكلمان كان مبثابة 
ّ
ب�سهولة، فتاريخ ال�سعوب الإ�سالمي

جبل �سخرّي ل ي�سعد اإليه �سوى عتاة املت�سّلقني. وكنت 

برنارد لوي�س  يف �سيكاغو قد مررت ب�رشعة على كتاب 

التاريخ« ال�سادر عام ١٩٥٠ فوجدت فيه  »العرب يف 

يف بادئ الأمر بدياًل ل باأ�س به عن كتاب حّتي. راأيت فيه 

يف البداية اأ�سلوبًا �سل�سًا ونظرات ثاقبة وتلخي�سات مْقنعة 

للع�سور املختلفة، لكن �رشعان ما ملحت بني �سطوره نظرة 

يطلقها  التي  التعميمات  خ�سو�سًا  عن�رشّية  ة 
ّ
ا�ستعالئي

الأمر  وتطّور   .
ّ
الإ�سالمي  

ّ
العربي والفكر  احل�سارة  حول 

مؤّرخ وأستاذ 
فلسطيين.
من أعماله
»اإلجنيل برواية 
المسلمني«
وترمجة القرآن
إىل اإلنكلزيّية.

طريف اخلالدي

انا القاريء وهذه كتيب
اجلاحظ بعيون فوكو



168169 بدايات  العدد 16 | 2017بدايات  العدد 16 | 2017

هل تقّدمت العلوم واملعارف من املا�سي اإىل احلا�رش وهل 

ة 
ّ
ما تك�ّسفت يل �سطحي امل�ستقبل؟ و�رشعان  �ستتقّدم يف 

وجْدت  اإذ  املو�سوع  هذا  حول  امل�ست�رشقني  اآراء  بع�س 

اأّن الإميان بالتقّدم كان اأمرًا �سائعًا عند العديد من الأدباء 

الفكرة  لهذه  وو�سعت  ات. 
ّ
الطبيعي وعلماء  واملفّكرين 

ومرحلة  »ت�ساوؤم«  مرحلة  مراحل:  ثالث  من  ًا 
ّ
زمني اإطارًا 

الغمو�س  ورغم  الأمرين.  بني  خمتلطة  ومرحلة  »تفاوؤل« 

ف يف 
ّ

األفاظًا كالّت�ساوؤم والّتفاوؤل، ورغم التع�س اّلذي يلّف 

ة، كان هديف هو لفت الّنظر اإىل 
ّ
التق�سيم اإىل مراحل زمني

قة وجديرة باهتمام الباحثني بانتظار من 
ّ
م�سكلة فكرّية �سي

ياأتي فيما بعد ل�ستكمالها.

ابن املقّفع، الغزايل، الفارابي

 امل�سادر التي عدت اإليها يف ذاك البحث وما 
ّ
ما هي اأهم

زلت اأعود اإليها بني احلني والآخر؟

الكبري  واأدباه  )ت.٧٥٠م.(  املقّفع  ابن  اأّوًل  هناك   

 الّنزعة الذي ينتمي اإىل 
ّ
وال�سغري. هذا الأديب اأر�ستقراطي

، اأي الإغريقي/الآ�سيوي، بقدر ما ينتمي 
ّ
العال الهلين�ستي

احل�سارات  ميّجد  والذي   ،
ّ
الإ�سالمي  

ّ
العربي العال  اإىل 

»وجدنا  فيقول  والعلوم  املعارف  خامتة  ويجعلها  القدمية 

اأج�سامهم  مع  واأوفر  اأج�سامًا  اأعظم  كانوا  قبلنا  الّنا�س 

فكان  اإتقانًا...  لالأمور  بقّوتهم  واأح�سن  قّوة  واأ�سّد  اأحالمًا 

�ساحب الّدين اأبلغ يف اأمر الدين علمًا وعماًل من �ساحب 

الّدين مّنا وكان �ساحب الّدنيا على مثل ذلك من البالغة 

والف�سل... فمنتهى ِعلم عامِلنا يف هذا الّزمان اأن ياأخذ من 

علمهم وغايُة اإح�سان حْم�سننا اأن يقتدى ب�سريتهم... فلم 

يبق يف جليل الأمر ول �سغريه لقائل بعدهم مقال. وقد 

بقيت اأ�سياء من لطائف الأمور فيها مو�سع ل�سغار الِفَطن. 

الّن�ّس  هذا  هذا«.  كتابي  كاتب يف  اأنا  ما  بع�س  ذلك  من 

تقّدم  اإىل  النظرة  »الت�ساوؤم« يف  ن�سّميه  قد  ما  على  مثال 

املعرفة بل حّتى اإىل التقّدم اخَلْلقي واخُلُلقي. وقد �ساع هذا 

الكثريون.  ًا وخالفه 
ّ
اأو جزئي كّليًا  البع�س  فاعتنقه  اأي 

ّ
الر

وقد ن�سّنف هوؤلء كالآتي: فاملعتنقون هم اأ�سحاب احلديث 

اأّما املخالفون فهم الأدباء وعلماء  والعديد من الفال�سفة، 

الطبيعة وبع�س املتكّلمني.

ما األّذ اأن يعود املرء مرارًا اإىل هوؤلء وهوؤلء من الأعالم   

لنا  وي�ستذكر بع�س موؤّلفاتهم واأفكارهم وي�ساأل ما تبّقى 

منها يف يومنا هذا. فلنتاأّمل بع�س تلك الكتب ون�سو�سها 

)ت.١١١١م.(  الغزايل  الإمام  مثاًل  هناك  احلقل.  هذا  يف 

وكتاب »الق�سطا�س امل�ستقيم« الذي يقول فيه:

ذكرها   
ّ
مر وقد  العلوم«،  تقّدم  يف  اجلاحظ  اآراء  بعو�سة: 

مبقالة  �سنوات  ب�سع  بعد  واأتبعتها  ال�سابق.  املقال  يف 

الإ�صالم  التقّدم يف  »فكرة  بعنوان  �سموًل  اأو�سع  اأخرى 

الكال�صيكي«. ل اأعد اأذكر بال�سبط م�سدر هذا الهتمام 

ما  هو  اإليه  الدافع  ال�سبب  فلعّل  والتطّور،  التقّدم  بفكرة 

اأمثال لوي�س  كنت اأجده يف كتب بع�س امل�ست�رشقني من 

وجود  تنفي  قاطعة  اأحكام  من  وغريهما  غرونباوم  وفون 

الفكر  هذا  واأّن   
ّ
العربي الفكر  يف  بالتقّدم  ُتعنى  نظرّيات 

هو يف جوهره فكر حمافظ يرى اأّن الإبداع قد انتهى اإىل 

غري رجعة واأّن احلكمة قد وجدت �ساّلتها يف القراآن واأّن 

ال�سلف قد فاقوا اخللف يف كاّفة اأبواب الفكر. وكان الهدف 

العرب  اأّن  مفادها  ة 
ّ
�سيا�سي ر�سالة  اإي�سال  ذلك  كّل  من 

لون التنوير وهم غارقون يف جّلة التخّلف 
ّ
وامل�سلمني ل يتقب

الأفكار  هذه  كانت  للم�سري.  وال�ست�سالم  والنحطاط 

واأمثالها كتلك التي تتكّلم عن �سيء ا�سمه »العقل العربي« 

وت�سّلل  بل  الأّيام،  تلك  م�ست�رشقي  كتابات  يف  �سائعة 

الكالم عن »العقل العربي« مع الأ�سف ال�سديد اإىل كتابات 

التعميمات  وهذه  املعا�رشين.  العرب  »املفّكرين«  بع�س 

 فهي ما 
ّ
ال�سخيفة، واإْن خبا بريقها الآن يف العال الغربي

 الذي هو 
ّ
ة ومزدهرة يف ال�ست�رشاق الإ�رشائيلي

ّ
زالت حي

اأن  اأنوي  اأكن  ل  اليوم.  عال  لال�ست�رشاق يف  معقل  اآخر 

اآفاق  اأ�ستك�سف  اأن  بل  العربي  الفكر  تاريخ  عن  »اأدافع« 

ال�ستك�ساف  ورحلة  فح�سب.  وت�سّعباتها  امل�ساألة  هذه 

اختالف  مع  الالحقة  اأبحاثي  كاّفة  وّجهت  التي  هي  هذه 

البو�سلة وال�سطرلب امل�ستخَدم يف كّل منها.

اال�شتعانة على اجلاحظ بفوكو

كاّفة  فقراأت  الأوىل  مقالتي  يف  اجلاحظ  اإىل  رجعت 

كتبه ور�سائله تقريبًا مع الرتكيز على كتاب »احليوان«، 

الفكرّية،  اأعمالنا  �سل�سلة  ال�سامخ يف  الذي هو كاجلبل 

ة اأمورًا ل 
ّ
ة بعد اأخرى فنكت�سف فيه كّل مر

ّ
نعود اإليه مر

ما  بقدر  احليوان  عن  كتابًا  لي�س  فهو  قبل.  من  نلمحها 

اأّما املعرفة عند  هو عن الإن�سان والطبيعة على العموم. 

التي يراكمها الإن�سان  التجارب  اجلاحظ فهي ح�سيلة 

بني  ز 
ّ
ميي فاجلاحظ  العقل.  من خالل  ميّح�سها لحقًا   

ّ
ثم

متناهي  املولود  العقل  اإّن  يقول  اإذ  والّتجربة،  العقل 

حّد.  على  منه  يوقف  ل  التجارب  عقل  بينما  احلدود 

ويو�سح هذا القول كما يلي: »فينبغي اأن يكون �سبيلنا 

فيما بعدنا ك�سبيل َمن قبلنا فينا. على اأّننا قد وجدنا من 

العربة اأكرث ممّا وجدوا، كما اأّن َمن بعدنا يجد يف العربة 

غم من اأّن م�سرية املعارف عند 
ّ
اأكرث ممّا وجدنا«. وعلى الر

اأّن تاريخها وم�ستقبلها يدّلن  اإّل  اجلاحظ لها كبواتها 

املّطرد من  الفكرّي  بالتقّدم  اإميان اجلاحظ  بو�سوح على 

جيل اإىل جيل.

ق اأي�سًا اإىل حميط اجلاحظ 
ّ
وكان ل بّد يل من اأن اأتطر  

الفكرّي واإىل »اخلطاب« الفكرّي ال�سائد يف ع�رشه، فقد 

كنت يف تلك الآونة، وما زلت اإىل اليوم، م�سغوفًا بكتاب 

فهمت  والذي  فوكو  ملي�سال  املعرفة«  »اأركيولوجيا 

حوايل ع�رشة باملئة منه فقط، لكّن تلك الن�سبة ال�سئيلة 

كانت كافية لإحداث تاأثري عميق يف فهمي لتاريخ الفكر. 

ومن خالل �سوء فهمي لأفكار فوكو ر�سخ يف ذهني اأحد 

هذا  جعل  الذي  »ما  الكتاب:  ذاك  يف  الرئي�سية  اأ�سئلته 

الّن�ّس ممكنًا؟«، فهو �سوؤال بريء يف الظاهر لكّنه يفر�س 

 عن عالقة الّن�ّس باخلطاب 
ّ
خ التنقيب امل�ستمر

ّ
على املوؤر

خ 
ّ
املحيط به يف الطول والعر�س والعمق، ممّا يجعل املوؤر

اأقرب اإىل عاِل اآثار ينّقب يف طبقات خمتلفة من اأر�ٍس 

طبقة  بني  ق 
ّ
يفر عّما  بل  يجمع  عّما  فقط  يبحث  ول  ما، 

ما  اأي�سًا  فكره  يف  ووجدت  واآخر.  خطاب  بني  واأخرى، 

يجمعه مع ابن خلدون الذي يوؤّكد با�ستمرار اأّن »النا�س 

باأزمانهم اأ�سبه منهم باآبائهم«، اأي البتعاد عن البحث عن 

امل�سدر واملن�ساأ والأ�سل يف تاريخ الفكر واللتفات اإىل 

اأظّن  ل  �سحيح؟  نحو  على  فوكو  فهمت  هل  املعا�رشة. 

من  ميتلك  قد  اأعاله،  اأ�رشت  كما  الفهم،  �سوء  لكّن  ذلك، 

الفائدة ما ميتلكه ح�سن الفهم يف الكثري من الأحيان.

وكانت يل عودة اإىل مو�سوع التقّدم يف مقالٍة اأخرى   

جاء ذكرها يف املقال ال�سابق، اأي »فكرة التقّدم يف الإ�سالم 

ممّا يف  بكثري  اأو�سع  هنا  البحث  كان حقل   .»
ّ
الكال�سيكي

مقالة اجلاحظ. واأنا حينما يقع نظري اليوم على امل�سادر 

البحث  ذلك  يف  اإليها  رجعت  اّلتي  ة 
ّ
والأجنبي ة 

ّ
العربي

 من غرور، فهل قراأت وا�ستوعبُت بالفعل هذا 
ٌّ

ينتابني م�س

لة مبو�سوعي؟ على كّل   الكبري من الكتب ذات ال�سّ
ّ
الكم

فته يف تلك املقالة هو التقّدم الفكرّي: 
ّ
حال، التقّدم كما عر

المعرفة عند الجاحظ حصيلة التجارب التي يراكمها اإلنسان ثم 
يمحصها الحقًا من خـــــــــــــــــــــــــــــــالل العقل. فالجاحظ 
يميز بين العقل والتجربـــــــــــــــــــــــــــة، إذ يقول إن العقل 
المولود متناهي الحدود بينما عقل التجارب ال يوقف منه على حد.
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 لنا يف املوجودات بتداول الفح�س عنها 
ّ
»الغر�س اإمّنا يتم

 باملتقّدم… 
ُ
واحدًا بعد واحد واأن ي�ستعني يف ذلك املتاأّخر

معدومة  هذا  وقتنا  يف  الهند�سة  �سناعة  فر�سنا  لو  فاإّنه 

تلقاء  من  واحد  اإن�ساٌن  ورام  الهيئة  علم  �سناعة  وكذلك 

نف�سه اأن يدرك مقادير الأجرام ال�سماوّية واأ�سكالها واأبعاد 

اأمكنه ذلك«. وتبقى ر�سالة »ف�سل  ملا  بع�سها عن بع�س 

 دفاع عن الفل�سفة يف تراثنا الفكرّي.
ّ
املقال« اأهم

اأّما الفيل�سوف الآخر الذي وجدته »قريبًا للقلب«، كما   

املنطقي )ت.٩٩٠م.(  �سليمان  اأبو  ة، فهو 
ّ
العاّمي ُيقال يف 

الذي  )ت.١٠٢٣م.(  التنَّوحيدي  ان 
ّ
حي اأبي  �سيخ  وهو 

كتاب  وهو  »املقاب�صات«.  كتاب  �سيخه  لكالم  �س 
ّ
كر

فاتن ي�سول ويجول فيه اأبو �سليمان كّلما اأتاه �سوؤال من 

�سريته  عن  �ساأله  ليته  ويا  ما،  مو�سوع  عن  الّتوحيدي 

ة 
ّ
ة وفل�سفي

ّ
ة وعلمي

ّ
اأدبي الفكرّية بل الأ�سئلة كانت كّلها 

اأبو  ارت�ساه  الذي  الراأي  كان  العلوم  تقّدم  وعن  بحتة. 

�سليمان »اأّن العلوم تقوى يف بع�س الدهر فيكرث البحث 

فتغلب الإ�سابة حتى يزول اخلطاأ وقد ت�سعف يف بع�س 

الّدين  ويكون  عنها  البحث  م 
ّ
وُيحر اخلطاأ  فيكرث  الدهر 

حاظرًا لطلبها، وقد يعتدل الأمر يف دهر اآخر حّتى يكون 

اخلطاأ يف وزن ال�سواب«. ويف هذا الّدَوران على ما اأعتقد 

�سدًى لآراء الفارابي اأعاله.

اأّن  يرون  الغالب  يف  كانوا  الفال�سفة  اأّن  اإذًا  يل  يبدو   

واأّن  ر�سخت  قد  واأ�سولها  ومقّدماتها  الفل�سفة  مبادئ 

يف  والنظر  الأ�سول  هذه  تفريع  هو  زمانهم  يف  املطلوب 

يف  رايتهم  فحامل  الكالم  علماء  اأّما  اإّل.  لي�س  اجلزئيّات 

راأيي هو القا�سي عبد اجلبّار املعتزيل )ت.١٠٢٤م.( وكتابه 

متعّدد الأجزاء »املغني يف اأبواب التوحيد والعدل« الذي 

 املرتبة التي يحتّلها توما 
ّ
يحتّل يف علم الكالم الإ�سالمي

 
ّ
�سقراطي كتاب  وهو   .

ّ
امل�سيحي الالهوت  يف  الأكويني 

اخل�سم،  مع   
ّ
امل�ستمر اجلَدل  على   

ّ
مبني اإّنه  اأي  الأ�سلوب 

فاإذا قال كذا قيل له كذا. ما زلت اأعود اإليه كّلما اأريد اأن 

على  بالقّوة  نف�سي  اأحمل  اأن  اأو  املت�سّدئ  الّذهن  اأ�سحذ 

فهم حججه ومنطقه، وخ�سو�سًا اجلزء الثاين ع�رش املعقود 

بعنوان  الآخر  بكتابه  �سغفت  كما  واملعارف«،  لـ»النظر 

»تثبيت دلئل الّنبّوة« الذي يدافع فيه عن الّنبوءات �سّد 

مانع  اأّي  القا�سي  يجد  ل  وغريه.  الرازي  بكر  اأبي  هجوم 

من الإقرار بتقّدم العلوم التي يرى اأّنها »تكرث بكرثة النظر 

الكرمية  الآية  اأّما  العلم،  كرث  النظر  كرث  فاإذا  الأدّلة«  يف 

)اليوم اأكملت لكم دينكم( فهي تعني اأّن ال�سارع قد اأكمل 

ال�رشائع ل الأمور العقليّة »بدللة اأّنها ممّا يجب اأن ُيعرف 

»فاإّن جميع العلوم غري موجودة يف القراآن بالت�رشيح   

الق�سط  املوازين  من  فيه  ملا  ة 
ّ
بالقو فيه  موجودة  ولكن 

التي بها ُتفتح اأبواب احلكمة التي ل نهاية لها«. ليت َمن 

القراآن  اأين�ستاين موجود يف  اإن  لنا  ويقول  اليوم  يكتب 

وداروين يف القراآن والقنبلة الذرّية يف القراآن واملعادلت 

ة املذهلة يف القراآن واإىل ما هنالك من تفاهات، 
ّ
الريا�سي

مفتاح  القراآن  يرى يف  الذي  الّن�ّس  هذا  يتاأّملون  ليتهم 

ة 
ّ
العلمي الّنظرّيات  واأّن  نهايتها،  ولي�س  وبدايتها  املعرفة 

با�ستمرار فاحلكمة ل نهاية لها. وهناك عبد   
ّ

اأمور تتغري

»البديع«  وكتاب  الفّذ  ال�ساعر  )٩٠٩م.(  املعتّز  بن  الله 

فنون  جمع  اإىل  اأحد  ي�سبقه  ل  باأّنه  فيه  ح 
ّ
ي�رش الذي 

على  تقت�رش  ل  ال�سعرّية  والرباعة  الأ�سالة  واأّن  البديع 

القدماء بل ت�سمل املحَدثني. 

وهناك ابن فار�س )ت.١٠٠٤م.( يف كتاب »ال�صاحبي   

علم  يف  فتحًا  ُيعترب  الذي  الكتاب  هذا  اللغة«،  فقه  يف 

ات اإذ يقول: »ولكّل زمان علم واأ�رشف العلوم علم 
ّ
الأل�سني

زماننا هذا واحلمد لله... ومن الذي ق�رَشَ الآداب على زمان 

معلوم ووقَفها على وقت حمدود؟ وملَه ل ينظر الآخر مثل 

ما نظر الأّول؟ ولو اقت�رش الّنا�س على كتب القدماء ل�ساع 

 هناك اأبو 
ّ
ر«. ثم

ّ
 كثري وملّجت الأ�سماع كّل مرّدد مكر

ٌ
علم

ويل )ت.٩٤٦م.( وكتابه »اأخبار اأبي متّام« الذي  بكر ال�سّ

ة 
ّ
والتف�سيلي النقدّية  ة 

ّ
الأدبي الّدرا�سات  اأوائل  من  هو 

 اأعّزك الله اأّن األفاظ 
ْ
املعقودة ل�ساعر مبفرده يقول فيه: »اعلم

املحدثني من عهد ب�ّسار اإىل وقتنا هذا كاملتنّقلة اإىل معاٍن 

منهم  اأحد  اأخذ  وقّلما  اأرّق...  وكالم  اأقرب  واألفاظ  اأبدع 

هوؤلء  �سعر  يف  وجدنا  وقد  اأجاده  اإّل  متقّدم  من   
ً
معنى

 الأندل�سي 
ّ
معاين ل يتكّلم القدماء بها«. وهذا ابن عبد الرب

)ت.١٠٧٠م.( �ساحب كتاب »جامع بيان العلم وف�صله« 

»ول  يقول:  تراثنا  العلم يف  عن  كتب  ما  اأو�سع  من  وهو 

 بالعلم وبالعلماء واملتعّلمني من قول القائل: ما 
نَّ
كلمة اأ�رش

ترك الأّول لالآخر �سيئًا« فهو كاأّنه يرف�س باملطلق ما اأتى به 

ابن املقّفع اأعاله. وهذا ابن عبد رّبه )ت.٩٤٠م.( يف »العقد 

 اإيّن راأيت اآخر كّل طبقة ووا�سعي كّل 
ّ
الفريد« يقول: »ثم

حكمة وموؤّلفي كّل اأدب اأعذب األفاظًا واأ�سهل بنيًة واأحكم 

مذهبًا واأو�سح طريقة من الأَول«. 

كما  الأدباء  عند  �سائعة  جندها  ة 
ّ
التفاوؤلي الّنربة  هذه   

كالبريوين  الطبيعة  علماء  من  العديد  عند  اأي�سًا  جندها 

اأّما  وغريهم.  ات 
ّ
الريا�سي عال  ثابت  بن  و�سنان  العظيم 

اأهل املنزلة بني املنزلتني، اأي التفاوؤل والت�ساوؤم، فيح�رشين 

اأر�سطو.  مدر�سة  من  الفال�سفة  من  الوافر  العدد  منهم 

 ما ُكتب يف هذا املو�سوع هو »كتاب احلروف« 
ّ
ولعّل اأهم

للفارابي )ت.٩٥٠م.(، اإذ جند فيه تاريخًا مل�سار العلوم ل 

جنده عند الإغريق ول عند اأّي من الأمم ال�سابقة على ما 

تبداأ  عنده  فالعلوم  بالدائري،  ن�سفه  قد  تاريخ  اإّنه  اأعلم. 

ال�سعر  اإىل  تنتقل   
ّ
ثم اللغة  وعلم  والف�ساحة  باخلطبة 

 اإىل اجلدل 
ّ
ات ثم

ّ
 اإىل علوم الطبيعة والريا�سي

ّ
والتاريخ ثم

ة اإىل 
ّ
 اإىل الفل�سفة التي ت�سبه الأفالطوني

ّ
ة ثم

ّ
وال�سف�سطائي

 الأمر على ما كانت عليه الفل�سفة اأّيام اأر�سطو 
ّ
اأن »ي�ستقر

فيتناهى النظر«.

 
ّ

هذا هو م�سار العلوم لدى كاّفة اأمم الأر�س. وقد يتغري  

فين�ساأ  امل�سار  ذلك  الدين يف  دخل  اإذا  قلياًل  امل�سار  هذا 

�سابقة  تبقى  العلوم  هذه  لكّن  الكالم،  علم   
ّ
ثم اأّوًل  الفقه 

للفل�سفة اأو على الأقّل تابعة للفل�سفة نظرّيًا. ل جمال هنا 

هنا،  اأوردته  ممّا  تعقيدًا  اأكرث  فهي  الفارابي  اآراء  لتف�سيل 

لكّن دورة العلوم هذه من اأعمق ما كتب يف هذا املو�سوع. 

ح 
ّ
ول ينبغي اأن اأنتقل من الفارابي اإىل غريه دون اأن اأ�رش

نات 
ّ

 اخلايل متامًا من اأّية حم�س
ّ
باإعجابي ال�ّسديد بنرثه الأدبي

فكّل  الكالم،  تنميق يف  واأّي  �سجع  اأو  ترداد  واأّي  ة 
ّ
لفظي

كلمة من كالمه منتقاة بدّقة متناهية، واأ�سلوبه بالن�سبة يل 

 العلمي.
ّ
هو املثال الأعلى للّنرث العربي

ابن �شينا وابن ر�شد

)ت.١٠٣٧م.(  �سينا  ابن  اإىل  فن�سل  الفال�سفة  مع  ونبقى 

وابن ر�سد )ت.١١٩٨م.(. ل�ست على اطالع واٍف مبوؤّلفات 

يبقى  ال�سا�سع  الفكرّي  ل�رَشِحه  واحرتامي  �سينا،  ابن 

قة من كتبه ل 
ّ
متفر �سذرات  قراأت  فقد  ُبعد  احرتامًا عن 

مو�سوع  وحول  معه.  »عاطفي«  رابط  خللق  كافية  تكن 

ة منع�سة ومن�ّسطة للفكر 
ّ
التقّدم جند عند ابن �سينا ا�ستقاللي

يف تناول فل�سفة اأر�سطو اإذ يقول ما يلي يف كتاب »منطق 

اأِلَفه  ملا  مّنا  تظهر  مفارقة  من  نبايل  »ول  امل�رصقّيني«: 

ني اإلفًا عن غفلة وقّلة فهم مع اعرتاف 
ّ
متعّلمو كتب اليوناني

احلّق يف  اإدراكه  )اأر�سطو( يف  �سلفهم  اأف�سل  بف�سل  مّنا 

�سعثه  يلّموا  اأن  بعده  الأ�سياء... ويحّق على من  كثري من 

اأعطاها«.  اأ�سوًل  عوا 
ّ
ويفر بناه  فيما  يجدونه  ثلمًا  ويرموا 

 ينتقد بعنف الذين يدافعون عن نظرّيات اأر�سطو وكاأّنها 
ّ
ثم

غري قابلة للّتنقيح والإ�سالح.

اأماله  اأو  كتبه  ما  بجمال   
ّ
اأقر اأن  مغادرته  قبل  بّد  ول   

الأدب  يف  نادرة  ة 
ّ
ذاتي �سرية  فهي  ة 

ّ
العلمي �سريته  حول 

»ف�صل  يت  ال�سّ ذائعة  ر�سالته  ر�سد يف  ابن  اأّما   .
ّ
العربي

 للمتقّدمني باإر�ساء قواعد العلوم لكّنه يرى اأّن 
ّ
املقال« ُفيقر
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معروف يف  م�ست�رشق  جانب  من  الغداء  اإىل  مدعّوًا  يومًا 

 جامعات بريطانيا ف�ساألني ماذا اأقراأ هذه الأّيام، 
ّ
اإحدى اأهم

خلدون  ابن  تاريخ  قراءة  من  للتّو  انتهيت  باأّنني  فاأجبته 

زمالئه  اأحد  ونادى  مذعورًا  فانتف�س  الع�رش(  )مبجّلداته 

ابن  تاريخ  قراأ  لقد  يقول �سيفنا.  ما  وا�سمع  »تعال  قائاًل: 

لكّنني  البدء،  يف  فعله  رّدة  ا�ستغربت  بكامله!«  خلدون 

ا�ستنتجت لحقًا اأّن الأمر بالن�سبة اإليه اإجناز قد ي�ستغرق 

 
ّ
عربي مثّقف  اإىل  بالن�سبة  اأّما  ال�سنوات،  لرمبا  بل  الأ�سهر 

�سوى  ي�ستغرق  ل  اأمر  خلدون  ابن  تاريخ  فقراءة  عادّي، 

اأ�سبوع اأو اأ�سبوعني على اأبعد تقدير.

العميقة،  اجلغرافيّة  اهتماماته  ب�سبب  امل�سعودي،  وكان   

فني على العديد من اجلغرافيّني العرب قبل 
ّ
قد �سبق اأن عر

لّذة  واأكرثهم  اليوم  نظري  يف  اأبرزهم  لكّن  وبعده.  زمانه 

للقارئ ثالثة: املقد�سي الب�ساري )ت.١٠٠٠م.( وال�رشيف 

الإدري�سي )ت.١١٦٥م.( وياقوت احلموي )ت.١٢٢٩م.(. 

الأقاليم«  معرفة  يف  التقا�صيم  »اأح�صن  كتاب  نقراأ  حني 

اإذ كثريًا ما يك�سف خبايا  لنا،  للمقد�سي نح�سبه معا�رشًا 

نف�سه واآراءه ال�سخ�سيّة يف كاّفة م�ساهداته واأ�سفاره، وذلك 

ال�ستهزاء  من  الأحيان  بع�س  يف  يقرتب  َمِرح  باأ�سلوب 

بالنف�س. يقول لنا مثاًل يف مقّدمة كتابه اإّنه وب�سبب اأ�سفاره 

يف كاّفة اأرجاء املمالك الإ�سالميّة قد اكت�سب اأ�سماء عديدة 

»ُدعيُت وخوِطبُت بها مثل مقد�سي وفل�سطيني )ينبغي اأن 

ن�صع �صطراً حتت هذه الهوّية( وم�رشي ومغربي وُمقرئ 

وفقيه و�سويّف... واإمام وموؤّذن وخطيب... وراكب ور�سول 

وغريب وعابد وزاهد ووّراق وجمّلد وتاجر«، وجمموعها 

�ستة وثالثون ا�سمًا تبدو وكاأّنها جولة يف هوّيات الع�رش 

لب�سها  التي  امل�سحكة  الهوّيات  من  �سل�سلة  اأو   
ّ
العبا�سي

مقامات  يف  الإ�سكندرّي  الفتح  اأبو  فكاأّنه  لزمْته  التي  اأو 

التي ي�سوقها لالأقاليم  الهمذاين. واملعلومات  الزمان  بديع 

املختلفة مزيج من الدّقة الإح�سائيّة ومن النفحة الأدبيّة 

التي ترمي اإىل ت�سوير طبيعة املدن والأرياف ب�سوٍر تنب�س 

املقد�س  بيت  راأ�سه  مل�سقط  و�سفه  يف  مثاًل  كما  باحلياة، 

المعلـــــــــــــــــــــــــــــومات التي يسوقها المقدسي لألقاليم 
المختلفة مزيج من الدقة اإلحصائية ومن النفحة األدبيــــــــــة 
التي ترمي إلى تصوير طبيعة المدن واألرياف بصـــــــــــــــــوٍر 
تنبض بالحياة، كما مثاًل في وصفه لمسقط رأسه بيت المقدس.

ل  وهنا  بحت.  معتزيّل  راأي  بالطبع  وهو  الكتاب«،  قبل 

احل�سارة  باأ�رشه يف  الكالم  علم  تاريخ  اأّن  الإقرار  من  بّد 

العربيّة الإ�سالميّة ما هو اإّل مبثابة الهوام�س للفكر املعتزيل.

عة
ّ
مقاالت متنو

الغالب  يف  كانت  اأّنها  رغم  كثريًا  اهتماماتي  تنّوعت 

تندرج حتت تاريخ الفكر. غادرُت فكرة التقّدم اإىل غري 

رجعة وانتقلُت منها يف ذلك الزمن يف اجّتاهني خمتلفني 

ًا 
ّ
ة موؤمترًا دولي

ّ
يف اآن معًا. فقد عقدنا يف اجلامعة الأمريكي

حول »احلياة الفكرّية يف امل�رشق العربي: ١٨٩٠ ١٩٣٩« 

ال�سديق  وبتحرير   ١٩٨١ عام  العنوان  بهذا  �سدر 

وُترجم لحقًا  عليه،  الله  البحريي، رحمة  مروان  العزيز 

عن جملة  مبقالة  الكتاب  ذاك  و�ساهمُت يف  ة. 
ّ
العربي اإىل 

الزين، وكانت  اأحمد عارف  ال�سيخ  »العرفان« ل�ساحبها 

 
ّ
العربي الفكر  اإىل  القليلة  التفاتاتي  اأوىل  املقالة  هذه 

حول  املعرفة  من  كنزًا  املجّلة  تلك  يف  وجدت  احلديث. 

من  الأّول  الثلث  يف  عامل  جبل  يف  الفكرّية  النه�سة 

القرن الع�رشين: من التاريخ والأدب، من النرث وال�سعر، 

وهمومه  ومل�ساكله  باأ�رشه  لإقليٍم  فكرّية  مراآة  فكاأّنها 

املجاّلت  اإّن  نعم،  ة. 
ّ
القومي وعقيدته  ة 

ّ
الثقافي واهتماماته 

»الثقافة«  اأو  مثاًل  كـ»الر�سالة«  احلقبة  تلك  يف  الأخرى 

اأو »املقتطف«، وهي م�رشية، كانت تغّطي م�ساحة اأو�سع 

 ومن العال، لكّن »العرفان« ا�ستعا�ست 
ّ
من الوطن العربي

عن  اأخبارًا  تن�رش  كانت  اأّنها  رغم  بالعمق  العر�س  عن 

 
ّ
العاملي اجلبل  كان  والآخر.  احلني  بني  واإيران  العراق 

تذّمرًا  يعك�سون  الغالب  ون يف 
ّ
عاملي وكّتابها  املحور  هو 

ة 
ّ
العربي تهم 

ّ
بقومي ثًا 

ّ
وت�سب الإقطاع  �سيطرة  من  وا�سعًا 

واإذا  ال�سعرّية.  ومواهبهم  الإفرن�سي  لالنتداب  ورف�سهم 

فقط  ولي�س  ْغرى  بال�سِ ُيكتب  اأن   
ّ
العربي لتاريخنا  اأردنا 

ة 
ّ
ى فلن جند macro/micro على امتداد البالد العربي

ْ
بالِكرب

على ما اأعتقد ما ي�ساهي هذه املجّلة يف غناها التاريخي.

كتاب  ة 
ّ
الأمريكي اجلامعة  �سدر عن  العام ١٩٨١  يف   

 للدكتور اإح�سان عبا�س، رحمه الله، �ساهمُت فيه 
ّ
تكرميي

ولعّل  الإ�صالم«.  املدينة يف �صدر  »فكرة  بعنوان  مبقالة 

بع�س  اأي�سًا  كان  املو�سوع  بهذا  اهتمامي  على  الباعث 

ة 
ّ
ة الإ�سالمي

ّ
اآراء امل�ست�رشقني الذين نفوا عن املدينة العربي

د 
ّ
ة اإذ كانت يف راأيهم جمر

ّ
ة اأو الطبيعي

ّ
�سفة املدينة احلقيقي

ة 
ّ
وال�ستقاللي الوحدة  متتلك  ول  كن 

ّ
لل�س  

ّ
ع�سوائي جتّمع 

ة 
ّ
الالزمة للمدن. من الوا�سح اأّن هذا الراأي كانت له خلفي

ة �سبيهة مبا جاء يف املقال ال�سابق عن فكرة التقّدم 
ّ
�سيا�سي

متامًا  مدن  من  �سبقها  ما  »�سّوهت«  ة 
ّ
العربي املدن  اأّن  اأي 

من  �سبقها  ما  ة 
ّ
الإ�سالمي ة 

ّ
العربي احل�سارة  �سّوهت  كما 

يا  لبرتي�س  »الهاجرّية«  كتاب  يف  جاء  )كما  ح�سارات 

فكرة   حاملي 
ّ
اأهم اأحد  وكان  مثاًل(.  ومايكل كوك  كرونه 

ة هو امل�ست�رشق �سموئيل �سترين 
ّ
ة الع�سوائي

ّ
املدينة العربي

موؤ�ّس�س  �سترين،  لأفراهام  القرابة  ب�سلة  ميّت  كان  الذي 

وكان  فل�سطني.  يف  ة 
ّ
الإرهابي اليهودّية  �سترين  ع�سابة 

غريه من امل�ست�رشقني كمثل زافييه دو بالنول، يرى اأي�سًا 

ميتلك فكرة وا�سحة عن   ل 
ّ
الإ�سالمي  

ّ
العربي الرتاث  اأّن 

كانوا  امل�ست�رشقني  هوؤلء  اأّن  يف  ريب  ول  املدن.  ة 
ّ
ماهي

الو�سطى واحلديثة  القرون  ة يف 
ّ
الأوروبي املدينة  اأّن  يرون 

اأو  اقرتاب  مدى  عليه  ُيقا�س  الذي  واملقيا�س  املثال  هي 

وقد  ة. 
ّ
الطبيعي اأو  احلقيقية  املدينة  عن  ما  مدينًة  ابتعاد 

ة املركز يف 
ّ
عفا الزمن بالتدريج عن هذه النظرة الأوروبي

احلني  بني  ترتّدد  تزل  ل  واإن  امل�ست�رشقني  معظم  كتابات 

اأّن  اعتقادي  ويف   .
ّ
ال�سيا�سي  

ّ
الغربي اخلطاب  يف  والآخر 

علماء الأنرثوبولوجيا هم اأكرث من �ساهم يف ت�سويب تلك 

قة عند امل�ست�رشقني.
ّ
الّنظرة ال�سي

اجلغرافية بعجائب وبدون

ة 
ّ
اجلغرافي الكتب  من  وا�سعًا  بابًا  اأمامي  البحث  هذا  فتح 

اإليها  اأعود  »ندمائي«  من  لحقًا  اأ�سبحت  التي  ة 
ّ
والأدبي

بفرح وا�ستياق. و�رشعان ما تبنّي يل وجود طيف وا�سع جدًا 

من الآراء حول املدينة يف تراثنا الديني والأدبي ل جمال 

هنا لذكرها �سوى القول اإنها ترتاوح بني فكرة املدينة يف 

اأكرث  ولعّلها مبجملها من  الواقع،  املدينة يف  وِبنية  املطلق 

قبل  ما  بني ح�سارات عال  املدينة من   حول 
ً
الآراء غنى

ة على 
ّ
احلداثة. وكاأيّن ببع�س امل�ست�رشقني يدر�سون العربي

 يكتفون ببع�س الن�سو�س التي اأملّوا بها 
ّ
امتداد ال�سنني ثم

اأحكامًا وتعميمات  اأ�سا�سها  الدرا�سة فيطلقون على  زمن 

ف�سفا�سة ل ت�ستند اإىل ا�ستعرا�س واٍف للم�سادر. كنت 

سرعان ما تبين لي وجود طيف واســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع
من اآلراء حول المدينة في تراثنا الديني واألدبي ال مجال هنا لذكرها

ســـــــــــــــــــــوى القول إنها تتراوح بين فكرة المدينة في المطلق 
وبنية المدينة في الواقع، ولعلها بمجملها من أكثر اآلراء غنًى حول 
المدينة من بين حضارات عالم ما قبل الحداثـــــــــــــــــــــــــــــــة.



174175 بدايات  العدد 16 | 2017بدايات  العدد 16 | 2017

ليقول:  املعجم  يف  »الإ�سكندرّية«  باب  حتت  الإ�سكندر 

 قتل 
ّ
 اإّن الإ�سكندر ابن فيلفو�س الرومي

َ
ري

ّ
»قال اأهل ال�س

ني وبنى  كثريًا من امللوك... ووطئ البلدان اإىل اأق�سى ال�سّ

ّد وفعل الأفاعيل ومات وعمره اثنتان وثالثون �سنة... 
ّ

ال�س

ل ي�سرتح يف �سيء منها. قال موؤّلف الكتاب: وهذا اإن �سّح 

فهو عجيٌب مفارٌق للعادات والذي اأظّنه... اأّن مّدة ملكه اأو 

حّدة �سعده هذا املقدار... فاإّن تطواف الأر�س ب�سري اجلنود 

اأ�سحاب  ميتنع عليه من  مع ثقل حركتها... وم�سابرة من 

احل�سون يفتقر اإىل زمان غري زمان ال�سري، ومن املحال اأن 

تكون له هّمة يقاوم بها امللوك العظام وعمره دون ع�رشين 

�سنة، واإىل اأن يّت�سق ملكه ويجتمع له اجلند... وحت�سل له 

ريا�سة وجتربة وعقل يقبل احلكمة التي حُتكى عنه يفتقر 

اإىل مّدة اأخرى مديدة، ففي اأّي زمان كان �سريه يف البالد، 

 اإحداثه ما اأحدث من املدن«؟ 
ّ
ثم

ي�ستطرد ياقوت ليقول اإّن التنَّرَت يف زمانه ا�ستطاعوا يف   

�سنني قليلة اأن يخرجوا من تخوم ال�سني ويدّوخوا العال 

ة، وهذه احلادثة قد تبدو 
ّ
ويخربوا ن�سف املمالك الإ�سالمي

ة الإ�سكندر اإّل اأّن الإ�سكندر كان يبني  وكاأّنها تعا�سد ق�سّ

بونها، والبناء ي�ستغرق من الوقت 
ّ
املدن فيما الّترَت كانوا يخر

اأكرث من اخلراب. ومثل هذه التاأّمالت وال�سكوك كثرية يف 

يعتربها  التي  الق�س�س  تتناول  عندما  خ�سو�سًا  املعجم 

ياقوت خارقة للعادة اأو املنطق. فهو ل ُيحجم عن التهّكم 

على موؤّلف عظيم ال�ساأن كاخلطيب البغدادي )ت.١٠٧١م.( 

وكتابه »تاريخ بغداد«، اإذ يذكر فيه البغدادّي اأّن اخلليفة 

 
ٌ
�سنم راأ�سها  وعلى  خ�رشاء  ًة 

ّ
قب بنى  املن�سور  ا�سي 

ّ
العب

نم قد  على �سورة فار�س يف يده رمح، فاإذا وجدوا اأّن ال�سّ

مح نحوها علموا اأّن بع�س 
ّ
ا�ستقبل بع�س اجلهات ومّد الر

الوقت  يطول  ول  الّناحية،  تلك  من  ظهروا  قد  اخلوارج 

ًا قد هجم من تلك الّناحية. 
ّ
حتى تِرُد الأخبار باأّن خارجي

كذا يف البغدادي. ويعّلق ياقوت كالآتي: »قلت اأنا: هكذا 

ذكر اخلطيب وهو من امل�ستحيل والكذب الفاح�س، واإمّنا 

الأغمار   
َ
اأوَهم اّلتي  م�رش...  �َسَحرة  عن  هذا  مثل  ُيحكى 

ل اأّن املتقّدمني ما كانوا بني 
ّ
�سّحَتها تطاوُل الأزمان والّتخي

 
ّ
اآدم... ولو كان كّلما توّجهت اإىل جهة خرج منها خارجي

لوجب اأّل يزال خارّجي يخرج يف كّل وقت لأّنها ل بّد 

اأْن تتوّجه اإىل وجٍه من الوجوه«. وخال�سة الأمر اأّن هوؤلء 

ني ل يهتّموا فقط بالتعريف عن املدن املختلفة يف 
ّ
اجلغرافي

 بل كان لهم اهتمام عميق بفكرة املدينة 
ّ
العال الإ�سالمي

يف واأنظمة املدينة وتطّور احلياة فيها، وهو 
ّ
وعالقتها بالر

ل اإىل ذروته عند ابن خلدون. مو�سوٌع و�سَ

من  الكثري  اأو�سافه  تتخّلل  كما  الكربى.  فل�سطني  وملدن 

الأحاديث التي جرت بينه وبني النا�س يف خمتلف الأقاليم 

ه م�سحة �سخ�سيّة واإن�سانيّة  التي زارها فت�سفي على ن�سّ

حيّة فكاأّنه يريد لقارئه اأن ي�سحبه يف اأ�سفاره وي�سمع ما 

 كثريًا بتعريفات 
ّ
 يهتم

ّ
�سمعه وي�ساهد ما �ساهده. واملقد�سي

املدينة كما وبتعريف ما ن�سّميه اليوم »العا�سمة«، وعالقة 

د 
ّ
املدينة بالريف وغري ذلك، �سعيًا اإىل الو�سول لتعريف جمر

ونظرّي الطابع لكّل هذه الألفاظ اجلغرافيّة.

يف  امل�صتاق  »نزهة  وكتابه  الإدري�سي  ال�رشيف  اأّما   

روجار«  بـ»كتاب  اأي�سًا  ُيعرف  والذي  الآفاق«،  اخرتاق 

مًا 
ّ
ن�سبة اإىل روجار الثاين ملك �سقلية، فقد كان عاملًا مكر

يف بالط روجار واأهدى اإليه هذا الكتاب واأ�سبغ عليه جزيل 

ة 
ّ
العربي احل�سارة  يحرتم  متنّورًا  ملكًا  روجار  كان  الثناء. 

عهده  يف  �سقلية  وا�ستقطبت  عميقًا،  احرتامًا  ة 
ّ
الإ�سالمي

امل�سلمني. كنت  واملعمارّيني  وال�سعراء  العلماء  من  العديد 

ة 
ّ
يف رحلة اإىل �سقلية يف العام ٢٠٠٠، فزرت كاتدرائي

بي  فاإذا  اأّيام روجار،  بها  البناء  بداأ  التي  الكربى  بالريمو 

اأجد لوحة حجرّية على اأحد اأعمدة بّوابتها ُنق�ست عليها 

للتعاي�س  رائعًا  مثاًل  الأمر  يف  فوجدت  الفاحتة،  �سورة 

الأديان  حلوار  رمزّية  �سورًة  ُتّتخذ  ليتها  فيا  الأديان،  بني 

اأّن  يف  جدال  ل  الإدري�سي.  اإىل  اأعود  اهن. 
ّ
الر يومنا  يف 

 كتاب يف 
ّ
ة بل لعّله اأهم

ّ
كتابه �رشٌح جغرايّف عظيم الأهّمي

فاملقد�سي  باأ�رشها.  الو�سطى  الع�سور  يف  العال  جغرافيا 

ته، يقت�رش يف كتابه على ممالك الإ�سالم، 
ّ
مثاًل، ورغم اأهّمي

ال�سبعة وي�سف  الأر�س  اأقاليم  الإدري�سي فيجول يف  اأّما 

امل�ساهدة  اإىل  اإّما  ي�ستند  ودقيقًا  اًل  مف�سّ و�سفًا  منها  كاّلً 

ة اأو اإىل معلومات موثوقة م�ستمّدة من 
ّ
واملعاينة ال�سخ�سي

التّجار واأهل الأ�سفار وغريهم. اأّما العجائب فال يخلو اأّي 

كتاب يف اجلغرافيا منها، فهي تدّل على مقدرة اخلالق على 

لدى  وال�ستعبار  الإعجاب  اإثارة  وغايتها  ي�ساء  ما  خلق 

ة 
ّ
ة، ولرمّبا كان للت�سلية الأدبي

ّ
القارئ من تلك القدرة الإلهي

اأي�سًا دور يف هذا الأمر. لكّن الإدري�سي �سارم يف انتقاء 

ينتقل  فهو  كتابه.  يف  ُيذكر  دور  للعجائب  ولي�س  مواّده 

كامل�سافر من بلد اإىل اآخر يف كّل اإقليم، ويحّدد امل�سافات 

اأحوال  ذكر  »مع  واإقليم  مدينة  كّل  طبيعة  وي�سف  بينها 

ومالب�سهم  وزّيهم  ومذاهبهم  وخلقهم  وهيئاتهم  اأهلها 

ة 
ّ
ة والنباتي

ّ
ولغاتهم« وياأتي كذلك على ذكر الرثوة املعدني

ة يف كّل منها وال�سناعات والتجارات التي جُتلب 
ّ
واحليواني

منها. هذا الِغنى العظيم يف املعلومات جذب اهتمام العديد 

من الباحثني من ال�رشق والغرب الذين ن�رشوا الكثري من 

ا�سكتلندا  الإدري�سي عن  يرويه  مبا  بدءًا  الأبحاث حولها 

واأملانيا  فنلندا   
ّ
ثم بولونيا وبريطانيا  مبا يرويه عن  ومرورًا 

عن  يرويه  ما  اإىل  و�سوًل  والأندل�س  واإيطاليا  وبلغاريا 

مة جّدًا عن ممالك اأفريقيا 
ّ
الهند، ف�ساًل عن معلوماته القي

وعن جزر املاليو التي ل حتظ حّتى اليوم مبا ت�ستحّقه من 

 على ما اأعتقد.
ّ
الهتمام العلمي

املعاجم

ع�رش  كان  البلدان«.  و»معجم  احلموي  ياقوت  اإىل  وناأتي 

ياقوت ع�رشًا بداأت تظهر فيه املعاجم يف خمتلف احلقول، 

»ل�سان  كان  والتي  اللغة  معاجم  هي  �سهرة  اأكرثها  ولعّل 

تاجها.  يف  كالّدّرة  )ت.١٢٣٢م.(  منظور  لبن  العرب« 

العلوم  اأّن  ال�ّسبب من وراء ظهور هذه املعاجم  ولرمّبا كان 

العربيّة الإ�سالميّة يف ذلك الع�رش، اأعني القرنني ال�ساد�س 

قد  كانت  م.(،  ع�رش  والثالث  )الثاين  للهجرة  وال�سابع 

احلاجة  فاأ�سبحت  التاريخيّة  ُذراها  اإحدى  اإىل  و�سلت 

والت�سنيف  والرتتيب  النظر  و�سمول  ال�ستعادة  اإىل  ما�ّسة 

معجمه  مقّدمة  يف  ياقوت  اأّن  جند  وهكذا  والت�سحيح. 

ال�سهري يذكر اأ�سنافًا متعّددة من العلماء الذين يرى اأّنهم 

بحاجة اإىل �سبط اأ�سماء الأماكن والبقاع، فمنهم اأ�سحاب 

والطّب  واحلكمة  والتواريخ  والفقه  رَي  وال�سِّ احلديث 

والتنجيم والأدب واللغة وال�ّسعر واإىل ما هنالك من اأ�سناف 

 
ّ
ثم تلك احلاجة  ما هي  ل يف كّل علم منها  العلوم. ويف�سّ

يرّتب الأماكن ا�ستنادًا اإىل حروف املعجم لت�سهيل الفائدة 

و�سل  ملا  وهاّم  طويل  ب�رشد  ذلك  يردف   
ّ
ثم وال�ستخدام. 

يف  الّنظرّيات  اآخر  يت�سّمن  زمنه  يف  اجلغرافيا  علم  اإليه 

البريوين على الأخ�ّس وحمزة  هذا احلقل كاّلتي طرحها 

الفر�س  لآراء  مطّول  ا�ستعرا�س  مع  وغريهم  الأ�سفهاين 

بع�س  معاين  ليحّدد  املقّدمة  خامتة  يف  وياأتي  والإغريق. 

امل�سطلحات امل�ستخدمة يف هذا العلم منعًا ل�سوء الفهم.

اأو  مكان  كّل  اأّن  جند  ذاته  املعجم  اإىل  ن�سل  وحني   

هي  التي  املعلومات  من  الّن�سق  ذات  على  حتتوي  مدينة 

من  اخت�ّس  و»مباذا  ال�سم  ا�ستقاق   
ّ
ثم اللفظ  �سبط  اأّوًل 

اخل�سائ�س وما ذكر فيه من العجائب وبع�س من ُدفن فيه 

من الأعيان وال�ساحلني، وُنبذًا ممّا قيل فيه من الأ�سعار... 

اأم  �سلحًا  ُفتح  وهل  امل�سلمون...  فتحه  زمان  اأّي  ويف 

اأّيامنا هذه«. لكّن الأمر ل يقت�رش  عنوًة... وّمن ملكه يف 

ات الكتاب 
ّ
على املعلومات املبّوبة فح�سب، بل جند يف طي

ة اّلتي ت�سي 
ّ
ة والتاريخي

ّ
العدد الوافر من التاأّمالت اجلغرافي

ة  ٍ ميعن يف التفكري يف ماّدته. فها هو ينظر يف ق�سّ
ّ

بعقل نري
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القرن  يف  ة 
ّ
الفل�سطيني ة 

ّ
التاريخي الكتابة  بدايات   

الفكر  يف  ينتميان  اثنني  ين 
َ
مفّكر مع  تبداأ  الع�رشين 

ع�رش  الّتا�سع  القرن  يف  الّنه�سة  ع�رش  اإىل  والأ�سلوب 

اجلوزي  وبنديل  )ت.١٩١٣م.(  اخلالدي  روحي  وهما 

ال�ّساأن  بت 
ّ
قر قد  النه�سة  تلك  وكانت  ١٩٤٣م.(.  )ت. 

 اإىل املفّكرين العرب بالإ�سافة طبعًا اإىل الّتو�ّسع 
ّ
الأوروبي

ة. 
ّ
ال�سهيوني احلركة  ذلك  يف  مبا   

ّ
الأوروبي ال�ستعمارّي 

امل�صاألة  )»املقّدمة يف  ني 
ّ
املقد�سي وجند يف كتابات هذْين 

الفكرّية  احلركات  تاريخ  و»من  للخالدي  ال�رصقّية« 

اأوىل التحليالت النقدّية الثاقبة  يف الإ�صالم« للجوزي( 

بعد  فيما  ت 
ّ
ا�ستمر واّلتي   

ّ
العربي العال  يف  لال�ست�رشاق 

جت يف  يف كتاب »يقظة العرب« جلورج اأنطونيو�س وُتوِّ

كتاب »ال�صت�رصاق« لإدوارد �سعيد.

)ت.١٩٤٨م.(  ن�سار  جنيب  كتابات  يف  وجند   

ة 
ّ
ال�سهيوني حول  ة 

ّ
العلمي الدرا�سات  اأوىل  واخلالدي 

كان  العربي.  والوطن  بفل�سطني  املحدقة  واأخطارها 

�سياقه   يف 
ّ
العربي الفكر  تاريخ  رّواد  رائدًا من  اجلوزي 

عن  كتابه  يف  اخلالدي  اأّما  والجتماعي،  القت�سادي 

اأوروبا  ليهود  بارعًا  تاريخًا  يكتب  فهو  ة 
ّ
ال�سهيوني

انطباعاته  يدّون  ثم  ة 
ّ
العثماني والإمرباطورّية  ة 

ّ
ال�رشقي

يف  اإ�سطنبول  يف  ال�سهيويّن  الن�ساط  عن  ة 
ّ
ال�سخ�سي

الأُخروّية«  »اليهودّية  باأّنها  ة 
ّ
ال�سهيوني ف 

ّ
ويعر اأّيامه، 

ما  واإىل  ال�ساعة  العال وعالمات  بنهاية  ُتعنى  التي  اأي 

ة يف فل�سطني 
ّ
هنالك. لذا ميكن القول اإّن الكتابة التاريخي

 يف وعيها لال�ست�رشاق 
ّ
كانت الرائدة يف حميطها العربي

ة، وما زالت اإىل يومنا 
ّ
 والذي كانت ال�سهيوني

ّ
الأوروبي

ة.
ّ
هذا، اإحدى بوؤره الأ�سا�سي

وما اإن جثم النتداب الربيطايّن ومعه �سبه النتداب   

 
ّ
فل�سطيني جيل  ن�سط  حتى  فل�سطني  على  ال�سهيويّن 

 
ّ
التاريخي ن�سابه  يف  ولو�سعه  الواقع  لفهم  جديد 

بالن�سبة  اأبرزها  ِمَهٍن  نحو  اجليل  هذا  واجّته  والقانويّن. 

ُجّلهم  فكان  وال�سحافة،  والقانون  الّتعليم  خني 
ّ
املوؤر اإىل 

ب�سع  على  كتاباتهم  ت 
ّ
وان�سب املهن.  هذه  اأ�سحاب  من 

يمكن القول إن الكتابة التاريخية في فلسطين كانت الرائدة في
محيطها العربي في وعيها لالستشـــــــــــــــراق األوروبي والذي 
كانت الصهيونية، وما زالت إلى يومنا هذا، إحدى بؤره األساسية.

حول  مقالة  املن�سورة  مقالتي  اأوىل  بني  من  وكان   

يف  قّدمُته  بحثًا  الأ�سل  يف  كانت  والتي  الّطبقات  كتب 

ة اأّيام الدكتوراة فرجعت اإليه لحقًا فنّقحته 
ّ
حلقة درا�سي

وزْدت فيه حتى اأ�سحى �ساحلًا للّن�رش. واأنا حني اأعود اإىل 

ف، 
ّ
بع�س تلك املقالت التي ُن�رشت قبل اأربعني عامًا وني

�سيكاغو  جامعة  يف  اأ�ساتذتي  اأحد  يل  قاله  ما  اأ�سرتجع 

ة الّن�رش املبّكر، اأي ما ي�سّميه اجلاحظ 
ّ
وهو احلذر من مغب

»الراأي الفطري«. فهل اأنا حّقًا را�ٍس اليوم عن ما ن�رشته 

حيق؟ لكّنني غالبًا ما اأجد 
ّ

من مقالت يف ذاك الّزمن ال�س

ي ال�سهري: »ُخلقُت األوفًا لو رجعت 
ّ
ال�سلوى يف بيت املتنب

با / لفارقت �سيبي موجع القلب باكيا«. ذلك كان  اإىل ال�سّ

مبلغي من العلم يومئٍذ، فال فائدة ُترجى لل�ّسخ�س الألوف 

 ومن مفارقة ال�سيب، غري اأّنني دائمًا ما اأحّذر 
ّ

من التح�رش

اأي الفطري«. وفيما يخت�ّس بكتب 
ّ
تالمذتي اليوم من »الر

لنا  خّلفْته  ما  اأجّل  من  اأّنها  الإقرار  من  بد  ل  الطبقات 

الألوف،  لع�رشات  خ 
ّ
توؤر مبجملها  فهي  ة 

ّ
العربي ح�سارتنا 

والعاّمة،  ة  اخلا�سّ من  الّنا�س  من  الألوف  ملئات  لرمّبا  بل 

ًا 
ّ
اإن�ساني ُبعدًا  لتمنح هذه احل�سارة  جال والّن�ساء، 

ّ
الر ومن 

الهائل   
ّ
الكم فهذا  الأخرى.  احل�سارات  يف  له  مثيل  ل 

 الفردّية ي�سبه �سالًة للعر�س �سا�سعة الأرجاء 
َ

ري
ِّ

من ال�س

ة، 
ّ
�سينمائي وكاأّنها  باحلياة،  ناب�سة   

ٌ
�سور فيها  ُتعر�س 

ني اأي�سًا، خ�سو�سًا يف 
ّ
للم�سلمني وامل�سلمات )وللم�سيحي

والأماكن  الأزمنة  �سّتى  يف  وحيواتهم  احلكماء(  طبقات 

و�سّتى مناحي احلياة.

مثاًل  فمنها  عّدة  اأق�سام  اإىل  تنق�سم  الّطبقات  وكتب   

والّتابعني كما يف  حابة  ال�سّ معيّنة كجيل  لفئات  يوؤّرخ  ما 

طبقات ابن �سعد )ت.٨٤٥م.(، وطبقاته هي مبثابة الأُّم لُكتب 

الطبقات الالحقة. ومنها ما يوؤّرخ لالأعيان يف كاّفة احلقول 

)ت.١٢٨٢م.(  خّلكان  لبن  الأعيان«  »وفّيات  يف  كما 

ما  ومنها  )ت.١٣٦٣م.(.  فدي  لل�سّ بالوفّيات«  و»الوايف 

اأُ�سيبعة  اأبي  الأنباء« لبن  بالأطبّاء كمثل »عيون  يخت�ّس 

 ما يخت�ّس باحلكماء، اأي الفال�سفة وعلماء 
ّ
)ت.١٢٧٠م.( ثم

)ت.١٢٤٨م.(،  للقفطي  العلماء«  »اأخبار  كمثل  الّطبيعة، 

للخطيب  بغداد«  »تاريخ  مثل  باملدن  يخت�ّس  ما  ومنها 

)ت.١١٧٥م.(  ع�ساكر  لبن  دم�صق«  و»تاريخ  البغدادي، 

ومنها تلك اّلتي توؤّرخ لقرن واحد من الّزمن مثل »الدرر 

الكامنة« لبن حْجر الع�ْسقالين )ت.١٤٤٩م.( ومنها ما فيه 

بع�س الغرابة كمثل »نكت الهميان« و»ال�صعور بالعور« 

الّتوايل. ويف  على  والعور  للعميان  �سني  املخ�سّ فدي  لل�سّ

هذه الكتب من املعلومات الجتماعيّة ما يقت�سي درا�ستها 

فيها  اأّن  كما  وفرزها.  ل�ستخال�سها  احلا�سوب  بوا�سطة 

الكثري ممّا يفيد الباحث الع�رشّي اّلذي يتتبّع مثاًل خميّلَة 

ع�رٍش ما كاملناقب واملثالب ال�سائدة يف ذاك الع�رش واإىل 

ما هنالك من ِبنيات ذهنيّة خمتلفة. لكن، ومع حلول القرن 

التا�سع ع�رش، طراأت حتّولت اجتماعيّة واقت�سادّية عميقة 

على دنيا العرب كان من �ساأنها اأْن متّزق �سبكات الّتوا�سل 

كتب  من  ال�سل�سلة  لهذه  حّدًا  بالتايل  وت�سع  العلماء  بني 

هي  اأمنيتي  احل�سارات.  بني  نوعها  من  الفريدة  الطبقات 

اأن ُتبعث كتب الطبقات من جديد بعدما دخْلنا اليوم اإىل 

ع�رش �سبكة املعلومات العامليّة اّلتي ل ريب يف اأّنها تي�رّش 

مهّمة جتميع املعلومات حول اأ�سحاب الرتاجم.

حرب لبنان تثري اأ�شئلة فل�شطني

ويف العام ١٩٧٥ اندلعت احلرب امللعونة يف لبنان وطني 

ني 
ّ
الفل�سطيني من  غريي  كما  فيه  غر�سُت  الذي  الثاين 

داقات والّذكريات،  ة وال�سّ
ّ
جذورًا عميقة من الولء واملحب

كيف  املفجع:  احلا�رش  نحو  جمّددًا  احلرب  تلك  ف�سّدتني 

رجعت  لبنان  كارثة  ومن  الكارثة؟  هذه  اإىل  و�سلنا 

بالفكر والوجدان اإىل كارثة فل�سطني وتاريخها يف القرن 

الع�رشين، وهو القرن الذي �سهدت بداياته ظهور امل�رشوع 

ال�سهيويّن يف دنيا العرب ب�سكل ل يعد خافيًا على اأحد. 

نيون 
ّ
الفل�سطي فهم  كيف  هو،  اأقلقني  الذي  ال�سوؤال  فكان 

تاريخهم ما بني بدايات القرن وبني عام الكارثة ١٩٤٨؟ 

قبل  ما  فرتة  يف  فل�سطني  يف  التاريخ  كتابة  م 
ّ
نقي كيف 

الزمن  ذلك  الثقايّف يف  الف�ساء  اإىل  اأّوًل  عدت  الهاوية؟ 

اأبو  عدنان  تاريخ  �سوى  �سًا  متخ�سّ تاريخًا  له  اأجد  فلم 

غزالة بالإنكليزّية بعنوان »القومّية الثقافّية العربّية يف 

بالإنكليزّية  مقالة   
ّ
ثم  ،١٩٧٣ عام  ال�سادر  فل�صطني« 

ظهرت عام ١٩٧٧بعنوان »كتابة التاريخ يف فل�صطني« 

اأخريًا  ووقعت  بوراث.  يهو�سوا  الإ�رشائيلي  للم�ست�رشق 

للعام  جورجتاون  جامعة  يف  ماج�ستري  اأطروحة  على 

٢٠١١ بعنوان »كتابة التاريخ عند العرب يف فل�صطني 

حتت النتداب، ١٩2٠ اإىل ١٩4٨« بقلم زاكاري فو�سرت.

ة 
ّ
ال�سطحي بالتعميمات  حتفل  لبوراث  الأوىل  املقالة   

الكتابة  وت�سف  عموماً ،  العرب  عند  الّتاريخ  كتابة  حول 

اأّما  »الّن�سج«.  اإىل  تفتقر  باأنها  فل�سطني  يف  ة 
ّ
التاريخي

ة 
ّ
اأطروحة فو�سرت فتهدف اإىل الإثبات اأّن الهوّية الفل�سطيني

ات القرن املن�رشم اأي 
ّ
ل تربز اإىل الوجود اإّل يف ثالثيني

ة الكامنة من وراء 
ّ
اإّبان الّثورة الكربى. والغايات ال�سيا�سي

هاتني الّدرا�ستني وا�سحة للعيان ول داعي لتبيانها.
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هل �ساهمت احلرب الدائرة يف لبنان العزيز اآنئٍذ يف تاأجيج 

 اأّل يكون م�سلمًا 
ّ
ذاك احلنني؟ وهل يف اإمكان اأّي فل�سطيني

معًا؟ على  اآن  ة( يف 
ّ
لل�سهيوني )معاديًا  ويهودّيًا  ًا 

ّ
وم�سيحي

اإنكلرتا  يف  ة 
ّ
الداخلي املدر�سة  اأّيام  ومنذ  كنت  حال،  كّل 

ر�ّسخه  اجلديد  العهد  كتب  على  به  باأ�س  ل  اّطالع  على 

وترتيل  املدر�سة  كني�سة  يف   
ّ
الإلزامي  

ّ
اليومي احل�سور 

ما  التي  امليالد  عيد  تراتيل  وخ�سو�سًا  ة 
ّ
الديني الرتانيم 

زلت اأرّتلها اإىل يومنا هذا. لكّن ال�سبب املبا�رش كان اأّنني 

كنت اأقع بني الفينة والأخرى على بع�س الأقوال املن�سوبة 

د امل�سيح يف كتب الأدب وغريها ممّا ل �سبيه له 
ّ
اإىل ال�سي

هل  الأقوال؟  هذه  جاءت  اأين  من  الأربعة.  الأناجيل  يف 

اأ�سئلة ل جتد جوابًا يف  وملاذا؟  امل�سلمني  علماء  اخرتعها 

حينه لكّنني ثابرت على جتميعها على كّل حال و�سجعني، 

اأحد الأ�سدقاء على جعلها كتابًا بعنوان »امل�صيح امل�صلم« 

�سدر اأخريًا يف العام ٢٠٠١ يف �سل�سلة كان ي�رشف عليها 

الراحل اإدوارد �سعيد، رحمه الله، وبت�سجيع كبري منه. 

ًا على الّدور الذي لعبه 
ّ
كان اهتمامي يف البداية من�سب  

التي  ة 
ّ
والأخالقي ة 

ّ
ال�سيا�سي املناظرات  امل�سيح يف  د 

ّ
ال�سي

وتطّلب  الأوىل،  الإ�سالم  ع�سور  يف  امل�سلمني  بني  جرت 

والكالم،  واحلديث  الزهد  كتب  يف  بعمق  الَغو�س  الأمر 

املناظرات.  هذه  الأقوال يف  تلك  ا�ستخدام  طريقة  لتبيان 

وتبنّي يل اأّن هذه الأقوال لعبت بالفعل دورًا هاّمًا عند بع�س 

لطروحاتها،  قوّيًا  دعمًا  فيها  راأت  التي  ة 
ّ
الإ�سالمي الفرق 

اأّن مدينة الكوفة  كما تبنّي يل اأي�سًا من درا�سة الأ�سانيد 

ولرمّبا  الأقوال،  لتلك  الأّول  املوطن  الأرجح  على  كانت 

ًا كبري 
ّ
لقربها من مدينة احلرية التي كانت مركزًا م�سيحي

ة يف عراق ما قبل الإ�سالم.
ّ
الأهّمي

ة 
ّ
اأدبي م�سادر  يف  عليها  نقع  والأقوال  الق�س�س  هذه   

الزهد والرقائق  ة متعّددة: يف كتب الأدب وكتب 
ّ
اإ�سالمي

والّتاريخ  والت�سّوف  والكالم  والفقه  الأخالق  وكتب 

احل�سارة  مفّكري   
ّ
اأهم من  البع�س  عند  عليها  نقع  كما 

اأّما  الغزايل.  وخ�سو�سًا  قتيبة  وابن  كاجلاحظ  ة 
ّ
الإ�سالمي

عنه.  اجلواب  ي�سعب  �سوؤال  فهو  الأقوال  تلك  م�سدر 

الأناجيل  يف  جنده  ما  ي�سبه  الأقوال  هذه  من  فالبع�س 

ح�سارات  من  احلكماء  اأقوال  ي�سبه  والبع�س  الأربعة 

اأو  ة 
ّ
الغنو�سطي الأناجيل  ي�سبه  والبع�س  الأدنى  ال�رشق 

اإطالقًا. لكّنها  املنحولة، والبع�س ل ميكن حتديد م�سدره 

 عميق ملن ي�سّميه 
ّ
جميعها ت�سي باإعجاب واإجالل اإ�سالمي

 القلب«، وجميعها تليق بامل�سيح وُتن�سب اإليه 
ّ
الغزايل »نبي

ة.
ّ
بفائق الحرتام واملحب

هذه  تاأخذ  اأن  فاأمنيتي  جمّددًا  اأمتّنى  اأن  يل  كان  واإذا   

للتاأكيد  امل�سيحي  الإ�سالمي  احلوار  اإىل  طريقها  الأقوال 

واحلوار  قهما. 
ّ
يفر ما  ل  الديانتني  هاتني  يجمع  ما  على 

فيه  نقراأ  اأن  اإىل  احلاجة   
ّ

باأَم�س نحن  نظري،  يف  هو  هذا 

 
ّ
التاريخي ال�سجّل  بينها هذا  املقّد�سة ومن  معًا ن�سو�سنا 

احلافل من الق�س�س والأقوال، كما اأْن يت�سّمن هذا احلوار 

العرب   �سعراء 
ّ
اأهم د امل�سيح عند بع�س 

ّ
ال�سي ما جاء عن 

وحممد  اب 
ّ
ال�سي �ساكر  بدر  كمثل  املعا�رشين  امل�سلمني 

املْجدي  من  ولرمّبا  وغريهم.  دروي�س  وحممود  الفيتوري 

اليهودّي  الرتاث  يف  جاء  ما  نقارن  اأن  امل�سمار  هذا  يف 

د والت�سويه ال�سنيع ل�سريته مبا 
ّ
)التلمود حتديدًا( حول ال�سي

ة وتعظيم.
ّ
جاء عنه يف تراث الإ�سالم من حمب

فكرة التاريخ عند العرب

باحثًا  اأم�سيته  الذي   ١٩٨٦  - ١٩٨٥ اجلامعي  العام  يف 

زائرًا يف جامعتي القدمية، اأي اأك�سفورد، عقدت العزم على 

ال�رشوع يف التخطيط لكتاٍب �سامل يتناول مفهوم التاريخ 

خلدون.  ابن  اإىل  و�سوًل  القراآن  من  العرب  عند  وكتابته 

كان املو�سوع بالن�سبة اإيّل طبيعيًا مبعنى اأّن اأطروحتي عن 

امل�سعودي والبع�س من مقالتي ال�سابقة ان�سّبت على هذا 

املو�سوع ب�سكل مبا�رش اأو غري مبا�رش. ول يكن ما �سدر 

حول املو�سوع حتى ذلك احلني يف ال�رشق والغرب �سافيًا 

عند  التاأريخ  مبو�سوع  الهتمام  نعم،  املتوا�سع.  نظري  يف 

حوله  ال�سادرة  الدرا�سات  لكّن  فعاًل،  بداأ  قد  كان  العرب 

امل�سعودي،  عن  كدرا�ستي  د 
ْ
فر مبوؤّرخ  اإّما  تنح�رش  كانت 

اأو بع�رش معنّي  ابن خلدون،  اأو درا�سة حم�سن مهدي عن 

كدرا�سة العاّلمة الدكتور عبد العزيز الدوري، رحمه الله، 

املو�سوع  تعالج  كانت  اأو  التاريخّية،  الكتابة  بدايات  عن 

)ظهر  املتتابعني  املوؤّرخني  من  قافلة  اأو  �سل�سلة  وكاأّنه 

فرانز  امل�ست�رشق  اإلخ.( ككتاب  تبعه فالن   
ّ
ثم املوؤّرخ فالن 

اأو جمموعة من املقالت حول موا�سيع تاأريخّية  روزنثال، 

�سّتى وال�سادرة عن موؤمترات دولّية ككتاب لوي�س وهولت 

الأو�صط«.  ال�رصق  »موؤّرخو  بعنوان  الذي  بالإنكليزية 

اأقلقني هو الآتي: هل ثّمة من طريقة  ال�سوؤال الذي  وكان 

 الكبري جّدًا من التواريخ واملوؤّرخني؟ 
ّ
اأخرى لفهم هذا الكم

اأعمال مي�سيل فوكو  باأّن قراءاتي يف  ول بّد من العرتاف 

وبول فني وجاك لوغوف ومي�سال دي �سريتو و فرنان برودل 

جوابي  �سياغة  يف  حا�سمة  كانت  اإفرن�سّيون(  )وكّلهم 

املوؤّرخني؟ كيف  هوؤلء  ن�سّنف  اإذًا، كيف  ال�سوؤال.  ذاك  عن 

و�سفهم  عن  عو�سًا  متجان�سة  ية 
ّ
فكر �ساّلت  يف  ن�سعهم 

ة 
ّ
ة منها تاريخ فل�سطني وتاريخ ال�سهيوني

ّ
موا�سيع رئي�سي

ة كغّزة 
ّ
وتاريخ الإ�سالم والعرب وتاريخ املدن الفل�سطيني

والقْد�س والّنا�رشة وغريها، وتاريخ الريف الفل�سطيني، 

بفل�سطني.  ال�سلة  ذات  ة 
ّ
الرتاثي الكتب  ون�رش   حتقيق 

ّ
ثم

فكان،  ة 
ّ
التاريخي للكتابة  الهمم  �سحذ  اّلذي  الأمر  اأّما 

وال�سهيوين،  الربيطاين  النتدابنْي  وطاأة  اإىل  بالإ�سافة 

ة من حول فل�سطني لنيل ال�ستقالل. 
ّ
كفاح الدول العربي

 لهذا الكفاح وما عناه لفل�سطني 
ّ
 �سجّل تاريخي

ّ
ولعّل اأهم

هو يف مذّكرات عزة دروزة املذكورة بالتف�سيل اأدناه.

ة 
ّ
التاريخي الكتابة  بع�س  يف  جند  اأن   

ّ
الطبيعي من   

فهي  ة، 
ّ
دفاعي اأم  كانت  ة 

ّ
هجومي ال�سوت،  عالية  نربة 

كتابات ُكتبت حتت �سفح بركاٍن ا�ستّد لهيبه وتطايرت 

حممه مع مرور الزمن. وكان من ال�رشوري لفت انتباه 

ما  بقدر  يهّددهم  الربكان  ذلك  اأّن  اإىل  العربي  الوطن 

هذا  يف  جاء  ما  ابلغ  ولعّل  واأهلها.  فل�سطني  يهّدد 

كتابه  اأنطونيو�س يف خامتة  كتبه جورج  ما  دد هو  ال�سّ

الراهنة  الوقائع  منطق  »اإّن   :)١٩٣٨( العرب«  »يقظة 

مكان  اأّن ل  يبنّي  وهو  م�ساره  �سبيل حلرفه عن  اأمر ل 

الأّمة  ا�ستئ�سال  اأو  بطرد  اإّل  اأخرى  لأّمٍة  فل�سطني  يف 

ة 
ّ
القومي وم�سرية  لن�سوء  خ 

ّ
يوؤر فهو  لالأر�س«،  املالكة 

ة وخليانات امل�ستعمرين املتالحقة ويحّذر العرب 
ّ
العربي

يف الوقت ذاته من النفجار القادم.

اأراها  التي  املوؤّلفات  بع�س  �سوى  هنا  اأذكر  لن   

مثاًل  فمنها  ة، 
ّ
التاريخي للكتابة  املختلفة  املناحي  متّثل 

)ت. ١٩٤١م.(  من�سور  اأ�سعد   
ّ

للق�س النا�رصة  تاريخ 

وتاريخ غّزة لعارف العارف )ت.١٩٧٣م.( وتاريخ جبل 

من�سور  تاريخ  ز 
ّ
يتمي الّنمر.  لإح�سان  والبلقاء  نابل�س 

ولتحليله  النا�رشة  يف  العائالت  لوثائق  با�ستخدامه 

اأّما  املدينة،  يف  ة 
ّ
والكن�سي ة 

ّ
ال�سيا�سي لل�سوؤون  الدقيق 

العارف والذي �سّطر اأي�سًا تواريخ للحرم القد�سي ولبئر 

 �سابق لتاريخها يف 
ّ
ال�سبع، فريى اأّن تاريخ غّزة العربي

 لتاريخ اإقليم باأ�رشه 
ّ
الإ�سالم. وكتاب الّنمر �سجّل غني

هو  وي�ستند  الكربى  ة 
ّ
الإقطاعي العائالت  دور  يربز 

الكتب  هذه  ة. 
ّ
الأ�سلي والوثائق  الأر�سيفات  اإىل  الآخر 

ة 
ّ
جميعها حتفظ لنا جزءًا هاّمًا من وثائق التاريخ الأ�سلي

تها من كونها قد جنت من التدمري 
ّ
ي
ّ
والتي تكت�سب اأهم

ال�سعب  وحمفوظات  ملكتبات  املمنهج   
ّ
الإ�رشائيلي

ما  اإىل  ترمي  وكاأّنها  تبدو  التواريخ  وهذه  الفل�سطيني. 

ي�سبه امل�سح اجلغرايّف والتاريخي لأر�س فل�سطني فهي 

ة.
ّ
ي
ّ
ة بالغة الأهم

ّ
ة واإثنوغرافي

ّ
حتوي معلومات طوبوغرافي

�سلطات  بني  فل�سطني  مدار�س  يف  �رشاع  ودار   

التاريخ  اأبرزت  واّلتي  ًا 
ّ
ر�سمي رة 

ّ
املقر والكتب  النتداب 

الأوروّبي والربيطايّن واأهملت تاريخ العرب، وبني اأ�ساتذة 

 .
ّ
العربي التاريخ  لإبراز  جهدوا  الذين  ني 

ّ
الوطني التاريخ 

الفريقني، وجنح  ة كربى لكال 
ّ
اأهّمي ذا  ال�رشاع  وكان هذا 

الأمر  نلمح هذا  اإذ  بعيد يف م�ساعيهم  اإىل حّد  ون 
ّ
الوطني

ات 
ّ
الع�رشيني يف  رة 

ّ
املقر التاريخ  كتب  بني  نقارن  حني 

اأّن هذه الكتب حتتّل مكانًا بارزًا  ات. كما 
ّ
وكتب الثالثيني

يف  الأخرى  ة 
ّ
العربي البالد  يف  رة 

ّ
املقر التاريخ  كتب  بني 

ذلك الزمن، وذلك ب�سبب �سّحة ودّقة معلوماتها و�سهولة 

ة.
ّ
ة والتزييني

ّ
اأ�سلوبها ور�سومها التو�سيحي

موؤّلفاٍت  يتجّلى يف  فتاريخه   
ّ
الفل�سطيني يف 

ّ
الر اأّما   

مرمرجي  لالأب  العربّية«  فل�صطني  »بلدانّية  كمثل 

يف  واحلكم  العلم  و»اأهل  )ت. ١٩٦٣م.(  الدومينيكي 

)ت. ١٩٥١م.(  اخلالدي  �سامح  لأحمد  فل�صطني«  ريف 

تر�سيخ  هو  الهدف  فكاأّن   ،
ّ
ُمعجمي �سكل  على  وكالهما 

. ول بد من 
ّ
لة وال�سمري الوطني

ّ
الأر�س واأهلها يف املخي

ة ل تنتمي اإىل الكتابة 
ّ
الإ�سارة هنا اإىل درا�سات اإثنوغرافي

لفهم  عميقة  ة 
ّ
تاريخي ة 

ّ
اأهّمي لها  بل  مبا�رشة  ة 

ّ
التاريخي

كنعان  توفيق  درا�سات  بها  واأعني   ،
ّ
الفل�سطيني الريف 

ال�سالح  وعمر  اإ�سطفان  حّنا  واإ�سطفان  )ت.١٩٦٤م.( 

كمثل  موا�سيع  تتناول  التي  )ت.١٩٦٥م.(  الربغوثي 

يف  و»احليوان  فل�صطني«  يف  واأ�رصحتهم  »الأولياء 

الرتاث ال�صعبي الفل�صطيني« و»الق�صاء عند البدو«. 

الذي  الثقايّف  خ 
ّ
املوؤر �سوت  الكتابات  هذه  يف  ون�سمع 

للمجتمع  العميقة  ة 
ّ
التاريخي اجلذور  توثيق  اإىل  ي�سعى 

اإىل  ترمي  ة 
ّ
ال�سهيوني الدعاية  كانت  الذي   

ّ
الفل�سطيني

تقوي�س ثقافته بالكامل.

خني 
ّ
املوؤر اأ�سماء  املزيد من  يّت�سع املجال هنا لذكر  ل   

ني واأعمالهم، لكّن باإمكان القارئ الع�رشّي اأن 
ّ
الفل�سطيني

يعرث على العديد منهم يف كتاب يعقوب العودات بعنوان 

 
ّ
»اأهل الفكر والأدب يف فل�صطني« وهو عمل مو�سوعي

بارز يبذل بع�س الأ�سدقاء الآن جهودًا م�سكورة لتو�سيعه 

وطبعه من جديد.

د امل�شيح يف الرتاث العربي االإ�شلمي
ّ
ال�شي

واإىل  امل�سيح  د 
ّ
ال�سي اإىل  اأجنذب  بداأت  ات 

ّ
الثمانيني ويف 

اأدري  ل  اأي�سًا  وهنا  الإ�سالمي.   
ّ
العربي الأدب  يف  تراثه 

م�سقط  اإىل  الدائم  احلنني  هو  هل  الهتمام:  ذاك  �سبب 

راأ�سي اأي اإىل بيت املْقد�س حيث يجاور الأق�سى القيامة؟ 
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من  ثّمة  وهل  الأ�سماء؟  من  لئحة  اأو  �سل�سلة  اأو  كقافلة 

؟ هبط الوحي 
ّ
ب فهمهم يف �سياقهم التاريخي

ّ
ت�سنيف يقر

الكّلّيات  قبب  ولعّل  اأك�سفورد  يف  م�سم�ٍس  يوٍم  �سبيحَة 

اأوحت  التي  هي  نافذتي  اأمام  املاثلة  واملعاهد  والكنائ�س 

املوؤّرخون  اإليها  يلجاأ  التي  املجازّية  القبب  يف  بالتفكري 

اأي القبب الفكرّية اأو الأيديولوجّية )�َسّمها ما �سئت( التي 

املطلوب لحقًا  القبب. وكان  ت�سملهم. هكذا ولدت فكرة 

هو و�سف اأو ت�سمية هذه القبب.

اأّيام  حّتى  املوؤّرخني  جّل  اأّن  لدّي  الوا�سح  من  كان   

اآفاق  اأّن  مبعنى  احلديث،  قّبة  حتت  كانوا  تقريبًا،  الّطربي 

احلديث ومنهجّيته هي اّلتي حّددت يف تلك الآونة �سكل 

التي  القّبة  اأّن  اأي�سًا  واّت�سح يل  التاريخ ووظيفته ومغزاه. 

موؤّرخون  حتتها  كتب  التي  الأدب  قّبة  هي  زمنّيًا  تلْتها 

كاليعقوبي وامل�سعودي، مبعنى اأّن اآفاق الأدب ومنهجّيته هي 

التي حّددت يف تلك الآونة �سكل التاريخ ووظيفته ومغزاه. 

 اأخريًا اإىل قّبة ال�سيا�سة. 
ّ
وهكذا دواليك. فاإىل قّبة احلكمة ثم

قبب اأربع فيها بالطبع بع�س التع�ّسف فهي لي�ست قببًا مبنّية 

املثقوبة ولي�ست منف�سلة  باملظاّلت  اأ�سبه  لعّلها  باحلجر بل 

موؤّرخًا  فقد جند  الزمني،  باملعنى  البع�س  بع�سها  عن  متامًا 

ي�ستظّل اأكرث من قّبة اأو مّظلة واحدة، كما جند اأّن تلك القبب 

الت�سنيف  هذا  اأّن  وجدت  اأيّن  غري  زمنّيا.  متداخلة  ذاتها 

بالذات وعلى عاّلته، قد يثري نقا�سًا جديدًا حول املو�سوع 

كاّفة  يف  فاملوؤّرخون  ال�سابقة.  الت�سنيفات  عن  به  ويبتعد 

النظرّية  ي�ستمّدون حتاليلهم  ما  غالبًا  والأزمنة  احل�سارات 

ال�سائدة يف  الفكرّية  املناخات  اأو من  املجاورة  العلوم  من 

م�سطلحات  ميتلك  ل  علم  هو  التاريخ  علم  اإّن  اإذ  زمانهم، 

ة به ك�سائر العلوم الطبيعّية والجتماعّية. فاإذا  تقنّية خا�سّ

اأراد املوؤّرخ اأن يلجاأ اإىل التنظري اأو البحث عن منهجّية ما 

فهو غالبًا ما ي�ستلهمها من العلوم القريبة منه. من هنا هذا 

الت�سنيف اإىل قبب متالحقة تغّطي املوؤّرخني. 

قراءات  مع  اإليه  و�سلُت  الذي  الت�سنيف  هذا  وتداخل   

وا�سعة يف اأعمال املوؤّرخني وغريهم امتّدت ل�سنوات عديدة. 

 يف 
ّ
 ثم

ّ
بداأت بالبحث عن مفهوم التاريخ يف ال�سعر اجلاهلي

اإذ  الزمن  مفهوم  عميق يف  اختالف  من  بينهما  وما  القراآن 

وجدُت اأّن الّدين، اأّي دين كان، غالبًا ما يجلب معه مفهومًا 

جديدًا للتاريخ قوامه انح�سار فكرة الّدهر والأزل و�سيطرة 

فكرة العناية والتدبري الإلهّينْي على م�سار الزمن. فالتاريخ 

واحلوادث  الإله،  يحّددها  نهاية  وله  بداية  له  الزمن  مبعنى 

 عميق ل يدركه 
ّ
التي تاأتي على الب�رش كّلها ذات مغزًى اإلهي

الب�رش اإّل ملامًا، فقد جاء يف احلديث مثاًل: »ل ت�سّبوا الدهر 

فاّن الله هو الدهر«. ل يعني انح�سار مفهوم الأزل اأو الدهر 

اختفاءه متامًا، اإذ جند هذا املفهوم قد جتّدد عند بع�س فال�سفة 

عند   
ّ
التاريخي الدوران  ولعّل  الطبيعة،  وعلماء  امل�سلمني 

الأزل يف  ملفهوم  الأبرز  املثال  هو  ابن خلدون  اأو  الفارابي 

احلديث  كتب  اإىل  انتقلُت  حال،  كل  على  املتجّدد.  �سكله 

وجذبت انتباهي على الأخ�ّس تلك املقّدمة عظيمة الأهّمّية 

التي �ساغها م�سلم ابن احلجاج )ت.٨٧٥م.( لـ»�سحيحه«، 

الأحاديث  قبول  كيفّية  منهجّيٍة  بدّقٍة  فيها  يحّدد  والتي 

حول  العلماء  اإجماع  ن�سّميه  قد  ملا  ويوؤ�ّس�س  املت�ساربة 

موا�سيع اأ�سا�سّية كالإ�سناد مثاًل، كما يرى م�سلم اأّن احلديث 

داعي  فال  الكّمّية  حيث  من  الأق�سى  حّده  اإىل  و�سل  قد 

يدعو اإىل قبول اأحاديث جديدة وغري معروفة لدى العلماء. 

انف�ساله  واإىل  احلديث  حجم  �سبط  اإىل  اأّدى  الأمر  هذا 

الذي  النف�سال  ذاك  التاريخ،  اأي  الأخبار  عن   
ّ
التدريجي

 عند الواقدي 
ّ
ن�سهد بداياته عند ابن اإ�سحق )ت.٧٦٨م.( ثم

)ت.٨٢٣م.( وابن �سعد )٨٤٥م.(. مع ابن اإ�سحق ن�سعر اأّننا ما 

زلنا يف زمن املعجزات اأّما مع الواقدي فنحن نراه وكاأّنه يف 

 فها هو ي�ستنطق املخربين وي�سعى اإىل 
ّ
»املخترب« التاريخي

م�ساهدة احلوادث بنف�سه ويجيب عن اأ�سئلة كاتبه ابن �سعد، 

ويرف�س ب�سكل جازم ما ل يرت�سيه من الأخبار وي�سّحح 

بع�س التفا�سيل ويلجاأ اإىل الدواوين والأر�سيفات املكتوبة، 

وي�سع للحوادث تواريخ دقيقة ويف�سل بني التاريخ واخليال 

ال�سعبي وي�سّحح حتريف الكتبة ويباعد بني تاريخه و�سرية 

ابن اإ�سحق. لقد ابتعد الواقدي عن اآفاق ابن اإ�سحق الذي 

ي�سع نبّوة حمّمد يف �سياقها النبوّي العاملي العري�س لكّنه 

باملقابل �سلك بالتاريخ م�سلكًا جديدًا نحو الدّقة وال�سبط، 

قائمًا  �سًا  متخ�سّ علمًا  جعله  يف  وا�سحة  م�ساهمة  ف�ساهم 

 
ّ
بذاته. كما اأّن »مغازي« الواقدي هي اأ�سبه ب�سجّل تاريخي

يف  ولأُّمته  للر�سول  يوؤّرخ  لأّنه  الإداري  لال�ستخدام  قابل 

تاأثري  فهمنا  اإذا  الكامل  مغزاه  نفهم  وا�سح   
ّ
�سيا�سي �سياق 

ب�سكل  �سيطر  والذي  اأّيامه،  يف  ال�سائد  العبا�سي  اخلطاب 

وا�سع على اإنتاج الفكر يف ذلك الزمن.

لقــــــــــــــــــــــــــد ابتعد الواقدي عن آفاق ابن إسحق الذي 
يضــــــــــــــــــــــــــــع نبوة محمد في سياقها النبوي العالمي 
لكنه بالمقابل سلك بالتاريخ مسلكًا جديدًا نحو الدقة والضبط، 
فساهم في جعله علمًا متخصصًا قائمًا بذاتـــــــــــــــــــــــــــه.
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 باأ�سابع اليد الي�رشى بالّتناوب مع حركة الري�سة 
٩
»الب�سم«

 والتي يبدو اأن عازف العود 
١٠

�سّدًا ورّدًا )اأي نزوًل و�سعودًا(

بتطويرها  قام  الليثي )١٨١٦ - ١٩١٣(  اأفندي  اأحمد  الفّذ 

اإىل طريقة عزف متكاملة اأ�سبحت من حينها اأهّم خ�سائ�س 

املدر�سة امل�رشّية واإحدى اأهّم اآلّيات اإثرائها وتطويرها على 

حّد �سواء كما تثبت الع�رشات من ت�سجيالت العزف املنفرد 

لكبار ُحّذاق الُعود خالل ع�رش الأ�سطوانة ١٩٠٤ - ١٩٣٧. 

عازيف  على  تطلق  التي  الأو�ساف  اأحد  كان  و»الب�سمجي« 

العود املتمّيزين يف هذا الفّن خالل تلك احلقبة كما ورد لدى 

اإ�سكندر �سلفون. وهم كلٌّ من حممد الق�سبجي واحلاج �سّيد 

ال�سوي�سي وداود ح�سني واأمني املهدي وال�سنباطي وجورج 

النغمات  وتتمّيز  وغريهم.  �سربي  الفتاح  وعبد  مي�سيل 

املعزوفة بب�سم اأنامل اليد الي�رشى ب�سوت اأكرث ليونة ورنني 

.
١١

اأجزل فخامة وطالوة من �سوت الري�سة الياب�س

ا�ستنادًا اإىل امل�سادر نف�سها، احتفظ العود مبكانته حّتى   

نهاية ع�رش �سالطني املماليك، وا�ستخدمت املو�سيقى يف 

الرتفيه عن املر�سى باملار�ستانات، وخ�سو�سًا اآلة العود. 

فبعدما اأمّت ال�سلطان املن�سور قالوون عمارة البيمار�ستان 

اأن يح�رش   يف وقفه 
ّ
اأقر املن�سوري )١٢٨٣ - ١٢٨٥( 

كّل ليلة اأربعة من �ساربي العود حّتى ي�ساهروا ال�سعفاء 

. وهو 
١٢

واأجرى عليهم اجلوامك )املرّتبات( يف كّل �سهر

»العود  �سفينته  يف  الدين  �سهاب  ال�سيخ  به  يذّكر  ما 

�سلطان الآلت ويف �سماعه نفٌع للج�سد وتعديل للمزاج 

وُينع�س  الأدمغة  يرّطب  لأّنه  عالج  واأّي  عالج  وهذا 

غذاء  وهو  الكروب  ويجلو  العقول  ويرزن  القلوب 

. كما اأ�سبح 
١٣

الأرواح وجالب الأفراح ومذِهب الأتراح«

بون لآلتهم كقولهم اتفاق العوادة وعلي 
َ

العازفون ين�س

كما  وغريهم.  العواد  عوينة  بن  وحممد  العواد  العجمي 

ا�ستهر خالل تلك احلقبة مفهوم الرئا�سة يف العزف على 

الآلت واأ�سهرهم �سارم بن باباي العواد. وهذا يدّل على 

على  الغناء  عن  وا�ستقاللها  ة 
ّ
الآلي املو�سيقى  �ساأن   

ّ
علو

عك�س ما هو �سائع.

ة 
ّ
ل يخف اأحمد فار�س ال�سدياق، الذي زار م�رش للمر  

الأوىل عام ١٨٢٦، اإعجابه بفنون الغناء والعزف يف م�رش 

)با�ستثناء الناي(. وقد حظي عازفو العود بالق�سط الأعلى 

ال�ساق«  على  »ال�ساق  كتب يف  اإذ  والإ�سادة  التقدير  من 

بات«. 
ّ
»ولهم يف �رشب العود فنون تكاد اأن تكون من املغي

اأّما عّمن ا�ستهروا ب�رشب العود اأوائل القرن التا�سع ع�رش، 

فم�سطفى ال�سرييف الذي جاء يف مدحه اأبيات من ال�سعر 

اأوردها ال�سيخ �سهاب الدين.

العود ال�شبعاوي بني فيوتو، اإدوارد لني وفيتي�س

ممّا  بكثري  �سعوبة  اأكرث  م�ساألة  طربهم  من  العرب  »جعل 

على  ال�سعوب  من  �سعب  اأّي  عند  اجلانب  هذا  عليه  جاء 

اإّنه  حّتى  معّقدة،  وقواعده  التطريب  فمبادئ  الإطالق، 

امتلكها  قد  باأّنه  التباهي  يتجا�رش على  َمن  قّط  ل يوجد 

ب�سكل عام«.

ُيح�سب لأندريه غيوم فيوتو )١٧٥٩ - ١٨٣٩( �ساحب   

يعمل  باحث  اأّول  اأّنه  الفرن�سّية  احلملة  وعال  اأعاله  القول 

 على ال�سواهد الب�رشّية يف املعابد امل�رشّية، 
ّ
ب�سكل نظامي

بل ويعّده البع�س موؤ�ّس�س علم مو�سيقى ال�سعوب. واأّنه قدم 

و�سفًا دقيقًا لالآلت املو�سيقّية ال�رشقّية واأجزائها با�ستخدام 

امليلليمرت كوحدة قيا�س، وقام بعمل ر�سومات متعّددة لها. 

الوترّية  الآلت  �سناعة  اأّن  فيوتو  اأورده  ما  كّل  ويربهن 

و�سلت  قد  كانت  والعود،  القانون  خ�سو�سًا  م�رش،  يف 

الإتقان والتمّيز قبل عقود من جميء  اإىل درجة عالية من 

احلملة )١٧٩٨ - ١٨٠١( على عك�س الفكرة التي رّوجها 

و�سورية  م�رش  اإىل  رحلته  يف  فولني   
ّ
الفرن�سي امل�ست�رشق 

عن رداءة الآلت املو�سيقّية.

ذكر فيوتو يف و�سف م�رش خم�سة اأنواع من الطنابري   

البزرك والبلغاري( ل  البغلمة،  )ال�رشقي، الرتكي الكبري، 

ي�ستخدم املو�سيقيون امل�رشّيون اأّيًا منها، اإذ يقول: »ن�سيف 

اأّن هذه الأنواع من الطنابري ل ُترى يف م�رش اإّل بني اأيدي 

اأيدي  الأحيان يف  بع�س  والأروام، ويف  واليهود  الأتراك 

الأرمن، لكّنها ل ترى قّط يف اأيدي امل�رشّيني« )الرتجمة، 

اجلزء التا�سع، �س ٤٤(. بينما ل يذكر اإّل نوًعا واحدًا من 

الأعواد، األ وهو العود ال�سبعاوي وهو من احلجم املتو�ّسط. 

ة واأحجام 
ّ
فهل ن�ستنتج من ذلك عدم وجود اأعواد �سدا�سي

خمتلفة وقتها؟

يف كتاب »عادات امل�رشيني وتقاليدهم« لإدوارد لني   

ٌف خمت�رش لعود �سبعاوي ي�سبه يف كثري من الأمور  و�سْ

ة 
ّ
عود فيوتو خ�سو�سًا من جهة احلجم، والن�َسب الهند�سي

»البصمجي« كان أحد األوصاف التي تطلــــــــــــــــــــــــــــــق 
على عازفي العود المتميزين خالل تلك الحقبــــــــــــــــــــــــة. 
وتتميز النغمات المعزوفة ببصم أنامل اليد اليسرى بصوت أكثر 
ليونـــــــــة ورنين أجزل فخامة وطالوة من صوت الريشة اليابس.

 ما ورد 
ّ
يتناول هذا املقال املوجز بالعر�س والتحليل اأهم

العود  فّن  عن  اآراء  من  والعرب  امل�ست�رشقني  كتابات  يف 

ة التي اأّدت اإىل خلق 
ّ
امل�رشي منذ جميء احلملة الفرن�سي

�سورة كاريكاتورّية خاطئة ما زالت ترتّدد اإىل يومنا هذا. 

بتفا�سيل  يتعّلق  ما  كّل  هنا  امل�رشي  العود  بفّن  نق�سد 

التي  الأوتار  واإ�سالحات  الأعواد  واأنواع  ال�سناعة 

والزخارف  العزف  ات 
ّ
وتقني ة 

ّ
الآلي والقوالب  عليها  ت�سّد 

موقع  على  ن�رش  الذي  للبحث  مكمال  ونعده  ة. 
ّ
اللحني

موؤ�س�سة التوثيق والبحث يف املو�سيقا العربية امل�ساحب 

يف  الق�سبجي  حممد  العود  ب�سلطان  خا�س  لإ�سدار 

ال�سناعة  تخّلف  هنا  بالّذكر  ونخ�ّس   .
١
وفاته خم�سينية 

اأوتار مزدوجة، وعدم اللجوء اإىل  والكتفاء بعود خم�سة 

ة 
ّ
وتقني باإ�سبعني  والعزف  )البوزي�سيون(  املوا�سع  عزف 

الري�سة ثابتة القّوة.

ة
ّ
نبذة تاريخي

 بالإ�سافة اإىل 
٢
ت�سري خمتلف ال�سواهد الب�رشّية والأثرّية

يف   »
ّ
العربي العود  »فّن  بزوغ  اأّن  اإىل  املكتوبة،  الوثائق 

م�رش بداأ خالل الع�رشين الطولوين والإخ�سيدي، بينما 

ل يبلغ درجة عالية من الإتقان �سواء على م�ستوى كمال 

م�ستوى  على  اأو  والأ�سكال،  الأحجام  وتنّوع  ال�سناعة 

الفاطمي  الع�رش  خالل  اإّل  العزف  ات 
ّ
وتقني التلقني 

)٩٦٩-١١٧١(. ولعّل خري اأمثلة على ذلك خالل القرن 

احلادي ع�رش هي:

العود«  اأو�ساف  وال�سعود يف  »العقود  كتاب    ١

يون�س  ابن  الفلكي  العاِل  احلاكمي  الزيج  �ساحب  ملوؤّلفه 

ماهرًا  عازفًا  كان  الذي  احلاكمي  الزيج  �ساحب  امل�رشي 

اأورد  كما  عنه،  نَقل  وقد   .)١٠٠٩  -  ٩٥٠( العود  على 

امل�رشي  املوؤّرخ  من  كلٌّ  فارمر،  جورج  هرني  امل�ست�رشق 

�سهاب  حمّمد  وال�سيخ   )١٣٣٢ )ت.  الدينالنويري  �سهاب 

الّدين موؤّلف »�سفينة امللك« منت�سف القرن التا�سع ع�رش. وقد 

نقل ابن خّلكان عن اأحد املنّجمني الذين ات�سلوا بابن يون�س 

ًة اإىل جبل املقّطم، وقد وقف لر�سد كوكب 
ّ
»اأّنه طلع معه مر

ومْقنعة  اأحمر  قمي�سًا  ولب�س  وثوبه  عمامته  فنزع  الّزهرة، 

به والبخور بني يديه،  اأخرج عودًا ف�رشب  حمراء تقّنع بها، 

فكان اأمره عجبًا من العجاب«.

٢  كتاب »حاوي الفنون و�سلوة املحزون« لأبو 

)الّن�سف   
٣
الطّحان بابن  ال�سهري  احل�سني  بن  حمّمد  احل�سن 

الأّول من القرن احلادي ع�رش على الأرجح( الذي ُيعّد اأحد 

 
ّ
اأهّم واأقدم املراجع التي تناولت �سناعة العود ب�سكل تف�سيلي

املزدوجة،  الأوتار  ذا  العود  واأّول من ذكر  �سبقه،  مقارنة مبن 

وهو اأحد اأهّم التطّورات التي طراأت على �سناعة الآلة واأّثرت 

على ن�سب اأجزائها وعلى رنينها. وجتدر الإ�سارة هنا اإىل اأّن 

بع�س ن�سب عود ابن الطّحان تت�سابه وِن�َسب العود امل�رشي 

. وكان 
٤
ال�سبعاوي باأحجامه الثالثة خالل القرن التا�سع ع�رش

اأنواٍع خمتلفة من  ا�ستخدام  اإىل  اأ�سار  من  اأّول  الطّحان  ابن 

الأعواد ح�سب طبيعة ال�سوت »واأحّق من اختار الآلة: املغّني 

 
٥
بها اإذا كان عارفًا، فاإْن كان جاهاًل اخرَيت له. والعود اجلهري

للحلق  ي�سلح  والواطي  احللوق،  من  ي�ساكله  ملا  ي�سلح 

ال�سعيف، واحلاّد ي�سلح للحلق ال�سّياح«.

 
٦
القاهرة بجنيزا  املعروفة  الوثائق  جمموعة    ٣

التي تت�سّمن اإحداها ثالثة متارين ق�سرية لل�رّشب على العود 

للقرن  تعود  اأّنها  ُيعتقد  خمتلفة  )مقامات(  طرائق  ثالثة  من 

احلادي ع�رش. وتعّد تلك التمارين وثيقًة تاريخّية على درجة 

كبرية من الأهّمّية، فهي الثانية من نوعها بعد مترين الكْندي 

احتوت  ولكونها 
٧
الأوتار« ج�ّس  من  طرق  »ذكر  ال�سهري 

 وهو 
٨
�س اإحداها على بع�س اأ�رشار العزف على الآلة. خ�سّ

تقنية  لتعليم  الثاين«  »ثقيل  واإيقاعه  املطلقة  الطرائق  من 

موسيقي وباحث 
مرصي.

طارق عبد الّله

فن العود المرصي
انواعه، صّناعه، عازفوه
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منها  التفا�سيل،  بع�س  يف  اختلفا  واإن  لالآلة،  ة 
ّ
الرئي�سي

وهو  للق�سعة،  املكّونة  الأ�سلع  عدد  املثال  �سبيل  على 

ره ال�سانع. اأورد 
ّ
 يختلف من عود لآخر ويقر

ّ
عن�رش متغري

لني ر�سمني لالآلة. الأّول ي�سمل العود من منظورين:

١٤
١  اأمامي يف حالة الوقوف على الكعب

عمق  بروؤية  ي�سمح   
ّ
جانبي منظور  ٢  ومن 

 ون�سف عدد الأ�سلع املكّونة للق�سعة 
ّ
ال�سندوق ال�سوتي

وقد  العزف  حالة  يف  العود  فيظهر  الثاين  اأّما  املجّوفة. 

اد ال�ساّب الذي اأم�سك الآلة بطريقة   على فخذ العونَّ
ّ
ا�ستقر

ة عازف العود 
ّ
مائلة اإىل الأعلى، وهو ما يتطابق مع و�سعي

لفيكتور  والنوبة  م�رش  بانوراما  يف  الوارد  ال�سبعاوي 

هوريو حواىل عام ١٨٤١. كذلك يتطابق مع ر�سم اإدوارد 

ة العزف التي ي�سفها هرني جورج فارمر 
ّ
لني، وهي و�سعي

الب�رشّية  ال�سواهد  من  اإىل عدد  ا�ستنادًا  باأّنها »م�رشّية« 

خالل الع�رش الفاطمي وع�رش النه�سة.

اأّما العال ال�سهري فران�سوا جوزيف فيتي�س، الذي اقتنى   

بني عامي ١٨٣٩ و١٨٧١ اأقدم عود م�رشّي �سبعاوي من 

اآثر يف مو�سوعته ال�سخمة »تاريخ  ، فقد 
١٥

احلجم الكبري

املو�سيقى العام«، التي ن�رشت اأجزاوؤها اخلم�سة تباعًا بني 

بع�س  مع  �سابقيه  من  ينقل  اأن  و١٧٧٥،   ١٨٦٩ عاَمي 

التحريف باحلذف والإ�سافة دون اأن يذكر م�سادره.

)مبا يف  والأو�ساف  ة 
ّ
الأ�سا�سي القيا�سات  فيتي�س  نقل   

والأ�سابع  والت�سوية  للق�سعة(  املكّونة  الأ�سلع  عدد  ذلك 

الأوتار  كاّفة  اإىل  البن�رش  اإ�سافة  )مع  فيوتو  �سديقه  من 

�س له لحقًا(. اإّل اأّنه نقل ر�سومات العود 
ّ
وهو ما �سنتعر

ال�ساّب  العازف  ا�ستبدل  بعدما  لني  اإدوارد  اأوردها  التي 

على  من  امل�ستعر�سة  العالمة  مب�سح  وقام  عجوز  ب�سيخ 

زات العود ال�سبعاوّي مبختلف 
ّ
مراآة العود التي تعّد من ممي

:
١٦

اأحجامه اّلتي نلّخ�سها يف النقاط الآتية

الطحان،  ابن  لقاعدة عود  العنق  العنق: يخ�سع طول   

بعالمة  وينتهي  الرّنان.  الوتر  ثلث طول  من  اأكرب  اإّنه  اأي 

ديوان كامل  بتحقيق  ت�سمح  ابة، 
ّ
ال�سب م�ستعِر�سة لإر�ساد 

نه ميخائيل 
ّ
على وتٍر مطلق بانتقال واحد فقط وهو ما بي

اإّنهم   
ّ
ثم  .

ّ
تف�سيلي ب�سكل  ة 

ّ
ال�سهابي الر�سالة  يف  م�ّساقة 

م�ستعر�سة  العود  عنق  �سدر  اأ�سفل  على  عالمة  يجعلون 

العود  �سدر  للون  خمالف  لوُنه  خ�سٍب  من  الأوتار  حتت 

ُيحكمون و�سعه مبكان مالقاة الثلث الأّول من راأ�س العود 

الكائنة بني  امل�سافة  اإّنهم يق�سمون  اأي  الأ�سفلني،  بالثلثني 

اأ�سفله  �سدر  على  امل�ستعر�سة  الفر�س  وبني  الوتر  مطلق 

املربوط بها طرُف الأوتار اإىل ثالثة اأق�سام مت�ساوية بالبيكار 

عند  العالمة  هذه  ويجعلون  ة 
ّ
القيا�سي الآلت  من  وغريه 

اأمرين مهّمني:  نهاية الثلث الأّول. وهذه العالمة تفيد يف 

 على الزوج الأّول من حمّل العالمة ونقر 
ّ

اأّوًل اأّنه اإذا ج�س

الر�ست.  هو  الذي  الثاين  للزوج  مماثاًل  �سوته  لكان  عليه 

للدوكاه  لكان �سوته جوابًا  الّنوى   على 
ّ

اإذا ج�س وهكذا 

العمل جوابًا للع�سريان وبهذا  الدوكاه ي�سري بهذا  اإّن   
ّ
ثم

الأمر  وف�ساده.  الدوزان  �سحة  امتحان  يح�سل  العمل 

اإىل اجلواب  اأن ي�سعد بيده   
ّ
اأراد املو�سيقي اإذا  اأّنه  الّثاين: 

ل ي�سّذ بو�سع اأ�سابعه على حمّل اجلواب لأّنه ينقلها حاًل 

)الر�سالة  �سّحته  يف  يرتاب  ل  الذي  اجلواب  حمّل  اإىل 

ال�سهابية، �س ٢٤ - ٢٥(. ويبدو اأّن تلك »العالمة« كانت 

ت�ستخَدم منذ ع�رش ابن الطّحان خالل القرن احلادي ع�رش 

النق�سة  »فاأّما  الطّحان  ابن  قال  النق�سة.  ت�سّمى  وكانت 

فينبغي اأن تهندم وُترَفق وُيحكم اإل�ساقها واإّل وقع الطزيز 

ه 
َ
اإىل مركز اخلن�رش والنق�سة، وُيكر النزول  والف�ساد عند 

ًا بل م�سّطحًا م�ستويًا«.
ّ
فيه اأن يكون عاليًا اأو خَمفي

الوجه: ميتّد الوجه قلياًل فوق املراآة )يبلغ امتداد الوجه   

امل�ستعر�سة  العالمة  وتقوم  فيوتو(  عود  يف  �سنتم   ١.٨

�سفحة  عن  الوجه  ف�سل  يف  يتمّثل  اأورغانوجلي  بدور 

العنق. جدير بالّذكر اأّن هذا الأ�سلوب قد ظهر قبل الع�رش 

بالعود  اليوم  ُيعرف  ما  �سناعة  يف  م�رش  يف  الإ�سالمي 

ق بعد ذلك 
ّ
 ُطب

ّ
. ثم

١٧
القبطي )انظر عود متحف نيويورك(

بقرون على العود الأوروّبي خالل ع�رش النه�سة.

الأعواد  ز 
ّ
تتمي والزخارف:  تها 

ّ
وو�سعي ات 

ّ
ال�سم�سي  

خا�سة،  ة 
ّ
و�سعي لها  ات 

ّ
�سم�سي ثالث  بوجود  ال�سبعاوّية 

يتقاطع  العلوي  ال�سغرى  ات 
ّ
ال�سم�سي حميط  اإّن  حيث 

قادو�س   حتتها 
ّ
ومير ال�سفلي  الكربى  ة 

ّ
ال�سم�سي مع حميط 

ويحّدد  �سنتم.  ن�سف  �سمكه  يتجاوز  ل  واحد  )ج�رش( 

�ستة  اأ�سل  من  ثالثة  مو�سَع  الكربى  ة 
ّ
ال�سم�سي  

ُ
قطر

�سغلت  كما  الوجه.  خلف  تل�سق  التي   
١٨

القوادي�س من 

ة يعود اأّول ظهور لها 
ّ
ات ال�سغرى بنجمة �سدا�سي

ّ
ال�سم�سي

يف العود اإىل عام ١٣٣٤ يف ن�سخة القاهرة من مقامات 

 الدين 
ّ
 يف خمطوط كتاب الأدوار ل�سفي

ّ
احلريري، ومن َثم

عود  أقدم  و١٨٧١   ١٨٣٩ عامي  بين  اقتنى  الذي  فيتيس  العالم 
مصري سبعاوي آثر في موسوعته أن ينقل من سابقيه مع بعض 
التحريـــــــــــــــــــف بالحذف واإلضافة دون أن يذكر مصادره.

القانون  ة 
ّ
�سم�سي اأّن  كما   .

١٩
عام١٣٣٥  خ 

ّ
املوؤر الأرموي 

ة.
ّ
الذي اأورده فيوتو حتمل بدورها جنمة �سدا�سي

جلد  من  الرقمة  ت�سنع  وامتدادها:  ومادتها  الرقمة   

يوؤخذ من اأ�سفل بطن �سمكة البيا�س يف الغالب، والذي 

الرّق  �سناعة  يف  احلقبة  تلك  خالل  اأي�سًا  ُي�ستخدم  كان 

الفر�س،  عر�س  مياثل  وعر�سها  والكمنجة.  والقانون 

عود  الرقمة يف  اأبعاد  )تبلغ  ال�سما�سي  مو�سع  ومتتّد حتى 

باللون  �سبغت  وقد  �سنتم   ١٥.٨  * �سنتم   ١٠.٤ فيوتو 

الأخ�رش(. ي�سمح ذلك مب�ساحة اأكرب ل�رشب الري�سة دون 

ة.
ّ
اأن يحّد من اهتزاز الوجه كما هو احلال مع املواّد اخل�سبي

هذه  كّل  وتنطبق  �سارب.  �سكل  على  الفر�س:   

لوحة  يف  ال�سغري  ال�سبعاوّي  العود  على  املوا�سفات 

.
٢٠

امل�ست�رشق لودفيغ دوت�س التي حتمل ا�سم »املو�سيقي«

يحظى  كان  ال�سبعاوي  العود  اأّن  يبدو  العود:  غالف   

متحف  عود  لأّن  مقا�سه  على  ت�سنع  ة  خا�سّ بحقيبة 

فيوتو  و�سفها  كالتي  مماثلة  حقيبة  يف  �سحن  بروك�سيل 

قائاًل »وي�سنع غالف العود بقدر من العناية ي�ستحّق مّنا 

معه اأن نتوّقف عنده، ف�سكله عند اإغالقه ي�سبه متامًا �سكل 

مغّطى  ال�سنوبر  خ�سب  من  م�سنوع  وهو  نف�سها،  الآلة 

بجلد من احلور م�سبوغ باللون الأحمر، ومبّطن من داخله 

ة خ�سنة باللون الأحمر كذلك 
ّ
بورق م�سبوغ بطريقة بدائي

]...[« )الرتجمة، �س ٣٠(.

جنده  كما   
ّ
املرجعي امل�رشّي   

ّ
ال�سدا�سي العود  اأّما   

العود   وكتاب 
٢١

اأمني الديك وحممد ذاكر بك اأحمد  لدى 

ز مبا 
ّ
ة، فيتمي

ّ
لإ�سكندر �سلفون والعديد من الأعواد الأ�سلي

يلي )انظر العود الذي يظهر بني يدي �سفر علي يف كتاب 

ة الأّول(:
ّ
موؤمتر املو�سيقى العربي

اأو  اأكرب  اإّما  ن�سبتني،  بني  العنق  طول  يتذبذب  العنق:   

اأ�سغر من ثلث طول الوَتر ول يحتوي على عالمة. ويغطّي 

حممد  فه 
ّ
يعر بطوق  اخللف  من  بال�سندوق  العنق  التقاء 

كالتايل:  العود  بتعليم  املوعود  حتفة  منهجه  يف  بك  ذاكر 

وحتته  للرقبة  اخل�سب حزامًا  من  ت�سنع  رفيعة  قطعة  »هو 

اأطراف ال�سلوع املثبتة على الوردة اخل�سب املو�سوع يف 

مقدم الق�سعة من الداخل« )ذاكر بك، ١٩٠٢، �س ٥(.

يف  )وهكذا  كربى  واحدة  ة 
ّ
�سم�سي ي�سغله  الوجه:   

من  اأكرب  قطرها  يكون  ما  غالبًا  وغريه(  بك  ذاكر  و�سف 

مثيلتها يف العود ال�سبعاوّي للقرن الـ١٩ ل�سيما يف العود 

الكبري. ويف�سل بينها وبني مراآة العود، ِحلية يطلق عليها 

احلجاب وتعّد جزءًا اأ�سياًل يف مورفولوجية الآلة.

خمتلفًا  �سكاًل  ال�سدا�سّية  الأعواد  رقمة  تاأخذ  الرقمة:   

متامًا وتتمّيز ب�سغر حجمها وبو�سعّيتها املائلة التي حتّدد رمّبا 

من خ�سب  ُت�سنع  كانت  اإّنها  �سلفون  يقول  ال�رشب.  اجتاه 

�سلب »ومن اخلطاأ �سنعها من اأج�سام ثقيلة �سفيقة، فهذه 

متنع قّوة ذبذبة الوجه في�سعف الرنني«. ولهذا ال�سبب نعتقد 

الأعواد.  بكاّفة  مقارنة  جدًا  �سغريًا  كان  الرقمة  حجم  اأّن 

وامتلك كلٌّ من ريا�س ال�سنباطي، حممد عبد الوهاب، �سفر 

بك علي، حممد الق�سبجي، اأم كلثوم وليلي مراد �سورًا له. 

بيكار  الهاوي ح�سني   
ّ
الر�ّسام امل�رشّي واملو�سيقي وحر�س 

الذي يظهر  بنف�س موا�سفات  عام ١٩٣٥ على طلب عود 

�سربي.  اأحمد  و�سديقه  اأ�ستاذه  من  املوّقع  البورتريه  يف 

وهناك �سورة فوتوغرافّية له مع الآلة يف مرحلة متقّدمة من 

يف  علي  �سفر  يدي  بني  يظهر  الذي  العود  )انظر   .
٢٢

عمره

كتاب موؤمتر املو�سيقى العربية الأول بالقاهرة عام ١٩٣٢(.

ة برم�سي�س يحتفظ 
ّ
اإّل اأّن متحف معهد املو�سيقى العربي  

 
ّ
بعود �سبعاوّي رائع ال�سنع له موا�سفات العود ال�سدا�سي

اأكرب.  ة 
ّ
ال�سم�سي وقطر  والفر�س  الرقبة  عر�س  كان  واإن 

ة كبرية بالغة لأّنه اأحد اأعمال 
ّ
ة تاريخي

ّ
وهذا العود له اأهّمي

ال ال�سهري، اأحد اأعظم �سّناع العود يف 
ّ
املعلم حنفي الكي

م�رش خالل الثلث الأخري من القرن التا�سع ع�رش والذي 

نعتقد اأّن وفاته كانت �سابقة لعام ١٩٠٤ لأّن اخللعي نعَته 

باملرحوم يف كتابه املو�سيقي »ال�رشقي« وذكر اأّن خليفته 

يوّقع  ال 
ّ
الكي حنفي  كان  ال�سهري.  اأرازي  رفلة  املعّلم  هو 

وفوقه   
ّ
امللكي وبالتاج  ز، 

ّ
املمي ة 

ّ
ال�سم�سي ب�سكل  اأعواده 

اجلاللة  لفظ  وبداخله  ة 
ّ
ال�سم�سي فوق  الوجه  الهالل على 

العود،  اأّما هذا   .
٢٣

ة
ّ
ال�سدا�سي اأعواده  اأندر  اأحد  ُيظهر  كما 

وفوق  املراآة  ال حتت زخارف 
ّ
الكي با�سم حنفي  موّقع  فهو 

احلجاب بينما كتب داخل التاج »يا طرب«.

ا�شلحات العود ال�شبعاوي واأزمة امل�شطلحات

امل�ست�رشقني  كاّفة  ذكرها  التي  املختلفة  الت�سويات  متّثل 

اأحد  ع�رش  التا�سع  القرن  طوال  ال�سبعاوي  للعود  والعرب 

أن متحف معهد الموسيقى العربية برمسيـــــــــــــــــــــــــــس 
يحتفظ بعود سبعاوي رائع الصنع له مواصفات العود السداسي 
وإن كان عرض الرقبة والفرس وقطر الشمسية أكبر. أحد أعمال 
خالل  مصر  في  العود  صناع  أعظم  أحد  الكيال،  حنفي  المعلم 
الثلث األخير من القرن التاسع عشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر.
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نبيذ ومو�سيقى، من 

مقامات احلريري، 

القاهرة، ١٣٣٤

اأجزاء العود 

ال�سدا�سي كما ورد 

يف كتاب تعليم العود 

لإ�سكندر �سلفون
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ولإ�سفاء  الأوتار.  كاّفة  اإىل  الثالثة  الإ�سبع  اإ�سافة  مع 

اآ�سيا  اأّن بع�س العازفني يف  مزيد من احلبكة كتب فيتي�س 

ي�ستخدمون الإ�سبع الرابعة ل�ستخراج درجة الرابعة التامة 

لكّل وتر مطلق، واأّن عزف املوا�سع املتقّدمة ل ميار�س نهائيًا 

على تلك الأعواد ب�سبب ق�رش العنق و�سخامة ال�سندوق 

�س فيتي�س اإىل نقد لذع من روؤوف يكتا 
ّ
ال�سوتي. ولقد تعر

 .)٣٠١٧ �س   ،١٩٢٢( الكون�رشفاتوار  مو�سوعة  يف  بك 

اكتفاء  وراء  ال�سبب  اأّن  فاّدعى  روانيه  ج.  امل�ست�رشق  اأّما 

الغناء  م�ساحبة  اأثناء  الأ�سا�سّية  النغمات  بعزف  العّوادين 

يعود اإىل �سخامة حجم الرقبة التي تعيق حركة الأ�سابع.

لعود  مبخطوط  باإيرلندا  بيتي   - �سي�سرت  مكتبة  حتتفظ   

�سبعاوي يتطابق مع و�سف عود فيوتو يف عدد من التفا�سيل 

الدقيقة والهامة )الت�سوية وترتيب ربط الأوتار يف املالوي(. 

 اأّنه 
٣٠

وهو املخطوط ذاته الذي زعم عازف العود ن�سري �سّمة

للمعلم الثاين الفارابي املتوّفى ٩٥٠ ميالدّية، ويعزى ذلك يف 

املقام الأّول اإىل جهله التام بامل�سطلحات املو�سيقّية للع�رش 

العبا�سي وم�سطلحات ع�رش النه�سة من ناحية، و�سعف اإملام 

بتاريخ تطّور اآلة العود من ناحية اأخرى. يو�سح هذا املخطوط 

طريقة التبديل بالأنامل على العود ال�سبعاوي لعزف درجات 

ال�سّلم الطبيعي )را�ست( على اأوتار الع�سريان والدوكاه والنوا 

تليه نغمة جواب  وكيفية عزف ديوان كامل على وتر واحد 

بالبن�رش  »املبتداأ  بعبارة  القول  واخت�رش  مبا�رشة،  اجلواب 

واخلتام بال�سبابة«.

اأّما قاعدة التبديل بالأنامل لدى م�ّساقة فهي اأ�سّح واأدّق   

على الرغم من الت�سوية املقلوبة لأّنها �سملت ديوانني كاملني 

تبداأ باملطلق اأو ال�سبابة وتنتهي باخلن�رش. كتب م�ّساقة:

ويوؤخذ  الثالث  الزوج  من  مطلقًا  الّنوى  يوؤخذ  »ثّم   

احل�سيني والأوج واملاهور منه اأي باجل�ّس عليه لالأّول بال�سّبابة 

يده   
ّ
املو�سيقي يرفع  ثّم  باخلن�رش  وللثالث  بالبن�رش  وللّثاين 

الأّول  ثلثه  يف  الكائنة  العالمة  مكان  اإىل  العود  عنق  على 

بال�سّبابة  الثالث  الزوج  على  يج�س  وهناك  �رشحها  املتقّدم 

ثّم  البزرك  فيكون  اأي�سا  عليه  بالو�سطى  ثّم  املحري  فيكون 

بالبن�رش فيكون املاهوران ثّم باخلن�رش فيكون جواب النوى 

امل�سّمى رمل توتي« )�س ٢٥(.

اأكرب الألغاز يف تاريخ اآلة العود بال اأدين مبالغة )جدول رقم 

١(. يف البداية، علينا اأن ننّوه اإىل اأّنه يف ظّل امل�سطلحات 

حتى  ع�رش  التا�سع  القرن  خالل  امل�ستخدمة  املو�سيقّية 

قب  مفردة  اإ�سافة  يكفي  كان  املا�سي،  القرن  منت�سف 

الدرجة  ا�سم  قبل  اأرا�سي  اأو  قرار،  اأو  قبا(  اأي�سا  )وتكتب 

خلف�سها ديوانًا كاماًل، واإ�سافة »جواب« ترفعها ديوان. اإّل 

اأّن معظم املوؤّلفني كانوا يخلطون يف الأ�سماء، ويظهر هذا 

دواوين  ثالثة  تغّطي  التي  القانون  اأوتار  ت�سوية  يف  جلّيًا 

وثالث درجات. كما اأّن بع�س درجات الديوان كانت حتمل 

اأ�سماء خمتلفة يف م�رش وال�سام )وهو ما متّت الإ�سارة اإليه 

 وبع�سها 
٢٤

يف موؤمتر القاهرة للمو�سيقى العربّية عام ١٩٣٢(

يحمل عّدة م�سّميات. وميكننا مالحظة ذلك ب�سهولة مبقارنة 

من  كّل  لدى  العربي  الديوان  درجات  اأ�سماء  بني  �رشيعة 

م�رش  يف  الكردان/دو٣  )مثال:  اخللعي  وكامل  م�ساقة 

النهفت  ال�سام، واملاهور يف م�رش هي  املاهور يف  يعادلها 

يف ال�سام، الخ(.

لدوزان  �س  املخ�سّ املبحث  طول  من  الرغم  على   

الأوتار  اإ�سالح  من طرق  اأّيًا  يورد  فيوتو ل  اأّن  اإّل  العود 

التي ت�ستلزم جميعها تدّخل اأ�سابع اليد الي�رشى واأهّمها 

ال�سبط على مقام جهاركاه(  ال�سّبابة واخلن�رش )يف حالة 

كانت  التي  الت�سليح  طريقة  يف  الو�سطى  اإليها  وت�ساف 

تعرف بـ»القرارات والأجوبة« والتي كانت تخ�سع لرتتيب 

 .
٢٥

 اأّنه ل يذكر اأّيًا من طرق التبديل بالأنامل
ّ
حمّدد. والأهم

يتبنّي اأي�سًا اأّن الأوتار املطلقة يف ت�سوية فيوتو تت�سابه مع 

»الدوزان ال�سلطاين« يف اآلة القانون.

يختلف دوزان م�ّساقة عن مثيله لدى فيوتو يف اأمرين:  

١  اأّن م�ّساقة ذكر ت�سوية مقلوبة كما لو اأّن 

اأن  دون  اأع�رش  لعازف  كانت  اأوتارها  ي�سف  التي  الآلة 

.
٢٦

ه لذلك
ّ
ينو

والثاين  الأّول  الوترين  ت�سوية  رفع    ٢

درجة  ربع  مبقدار  م�ساقة(  عود  يف  وال�سابع  )ال�ساد�س 

ة وا�ستبدال قرار النوى بقرار اجلهاركاه.
ّ
�سوتي

العود  ت�سوية  �ساأن  يف  جاء  ما  ب�سّحة  �سّلمنا  اإذا   

 لالأوتار املطلقة 
ّ
ال�سبعاوي فاإن هذا يعني اأّن املدى النغمي

لهذا العود يغّطي ديوانًا واحدًا فقط يف حالة فيوتو، وديوانًا 

وبعدًا طنينّيًا لدى م�ّساقة. اأي اأّن مداه النغمي اأقّل من الذي 

والتي  اأوتار  باأربعة  املزّود  القدمي  العربي  العود  عن  يتوّلد 

يبلغ مداها »ديوان كامل« و»ثالثة �سغرية«. فما احلاجة اإذن 

لهذا العدد من الأوتار اإذا كان من املمكن الكتفاء باأربعة 

اأو خم�سة فقط؟

كما يتبنّي لنا هنا، فلقد كان هناك ثّمة خلط يف اأ�سماء   

الدرجات وموقعها من جهة الغلظ واحلّدة حتى بداية القرن 

الع�رشين. فت�سويات العود ال�سبعاوي التي قدمها عثمان 

اجلندي يف رو�س امل�رشات )١٨٩٥، �س ٨( نقل اأّولها عن 

 .
٢٧

م�ساقة، اإّل اأّنه اأغفل اإ�سافة كلمة قب قبل وتر اجلهركاه

كما اأّنه خلط بني احل�سيني وقرارها الع�سريان يف الت�سوية 

الثانية. ولقد نّوه اأحمد اأمني الديك يف كتابه »نيل الأرب 

يف مو�سيقى الإفرجن والعرب« )١٩٠٢، �س ٣٣( اإىل هذا 

اللب�س امل�سطلحي حتديدًا يف معر�س حديثه عن ت�سوية 

الياكاه  اأّوًل وتر  امل�ستعملة خم�سة هي:  الأوتار: »واأوتاره 

)احلّق  ثانيا وتر احل�سيني ح  النهفت ي،  اأو  النوا  اأو قرار 

 .
٢٨

اأن ي�سمى هذا الوتر قرار احل�سيني اأو وتر الع�سريان(«

واملفارقة هنا اأن الر�سم الذي اأورده اأحمد الديك وا�ستعاره 

�ساد�س  وتر  على  يحتوي  ال�رشقي  املو�سيقا  يف  اخللعي 

 اأي جواب اجلهاركاه 
٢٩

ي�سبط على درجة املاهوران )فا٣(

اآخر.  ر�سم  نف�سه يف  اخللعي  اأورد  كما  لها  كقرار  ولي�س 

اأّن هناك �سائبة  ورجوعًا للت�سوية الثانية للجندي، نعتقد 

ما، لأّن النهفة، التي متّثل اأّول واآخر وترين، تعادل اليكاه 

اأوتار  ثالثة  يذكر  بالتايل  وهو  امل�رشية  امل�سطلحات  يف 

ت�سوي على نف�س النغمة منهم اثنان متتاليان ال انه يقول 

»فيكون فيه نهفتان كل نهفة فيها لها عمل«.

اأما عن الت�سوية التي اأوردها حممد ذاكر بك املحتوية   

على نهفتني، فهي ذاتها ت�سوية العود ال�سدا�سي الذي كان 

اإ�سافة وتر غليظ  الع�رشين مع  القرن  اأكرث �سيوعا مطلع 

ورمبا  امل�ستخدم،  املقام  بح�سب  ي�سبط  كان  الياكاه  قبل 

كانت تلك هي الت�سوية التي يعنيها اجلندي. جدير بالذكر 

اأن ريا�س ال�سنباطي قد ا�ستخدم هذه الت�سوية يف تقا�سيمه 

 ١٩٢٧ عام  اأوديون  ل�رشكة  امل�سجلة  ال�سيكاه  مقام  من 

قرار  كالتايل:  الغليظة  الأوتار  ت�سوية  جاءت  اذ  تقريبا 

�سيكاه ثم يكاه. ال اأن رائد هذا الفن هو حممد الق�سبجي 

الذي بداأ ت�سجيالته عام ١٩٢١ باإحياء العود ال�سبعاوي 

اىل جانب العود ال�سدا�سي م�ستخدمًا اإ�سالحات بع�سها 

قدمي وبع�سها مبتكر.

اللو  نبيل  اإللى  فيوتو  من  باإ�سبعني  العزف  اأ�سطورة   

من  اأ�ّس�س،  قد  العود  اأ�سابع  عن  فيوتو  اأورده  ما  اأّن  يبدو 

والو�سطى  ال�سبابة  باإ�سبعي  العزف  لأ�سطورة  ق�سد،  دون 

اأّما  الأوتار،  من  اأزواج  �سبعة  اأ�سل  من  على خم�سة  فقط 

البن�رش فال ي�ستخدم بح�سب املوؤّلف اإّل على اأغلظ وترين 

�ساهم  كما  والع�سريان.  النوى(  قب  )امل�سمى  اليكاه  وهما 

فيتي�س يف تاأكيد الأ�سطورة بعد اأن نقل حرفيا عن فيوتو 

الوتر الأول

الوتر الثاين

الوتر الثالث

الوتر الرابع

الوتر اخلام�س

الوتر ال�صاد�س

الوتر ال�صابع

جهركاه

ر�سد / دو ٢

نوا / �سول ٢

دوكاه / ري ١

ع�سريان / ل ١

بو�سيلك / مي ٢

نهفة

نهفة

ح�سيني

دوكاه / ري ١

نوا

كردان / دو ٣

قرار نوا / �سول ١

نهفة

قب جهاركاه / 

فا ١

ر�سد / دو ٢

نوا / �سول ٢

دوكاه / ري١ 

ع�سريان / ل ١

بو�سيلك / مي ٢

نهفت

عراق / �سي ١ 

ن�سف بيمول

�سيكاه / مي 

ن�سف بيمول ٢

ع�سريان / ل١

دوكاه / ري١

نوا / �سول٢

ر�سد / دو٢

قب نوا - نهفت / 

�سول١

فيوتو 

وخمطوط 

�صي�صرت بيتي

ذاكر بكعثمان اجلنديم�صاقة

قبا دوكاه اأو قبا 

�سيكاه

يكاه

ع�سريان / ل ١

دوكاه / ري ١

نوا / �سول ٢

كردان / دو ٣

قبا يكاه / 

�سول ١ او قب 

جهاركاه / فا ١

جدول رقم 1: الطرق المختلفة لتسوية أوتار العود السبعاوي منذ احلملة الفرنسّية حت أوائل القرن العرشين
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عبد الله، طارق، »حممد الق�سبجي جمدد فن العود واأ�ستاذ الأ�ساتذة«،   ١
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تعد امل�ساهد التي متثل العزف على العود بني القرنني التا�سع واحلادي ع�رش   ٢

امليالدي من اأكرث املو�سوعات انت�سارا يف العال الإ�سالمي ب�سفة عامة ويف 

م�رش الفاطمية ب�سفة خا�سة. بالإ�سافة اىل الت�ساوير اجلدارية كان العود 

�سائع الظهور يف الفنون التطبيقية امل�سنوعة من اخل�سب، العاج، واخلزف 

)ح�سني، �س ١٠٤(

ترجم له ابن �سعيد يف املغرب وقال: »ذكر القرطبي اأّنه كان اآية يف �سناعة   ٣

التلحني، واأن معظم التالحني امل�رشية �سنعته، ووجدت ذكره يف روزنامج 

]هكذا[ املحادثة لل�رشيف حممد بن احل�سن احل�سني الأغا�سي، قال غنيت يف 
م�رش لبن الطحان يف �سنعته، اأو قال �ساهدته يف م�رش عند دخويل اإليها يف 

اآخر �سنة ت�سعة واأربعني واأربعمائة، وكان �سيخا جميل البزة واللب�سة، راكب 

حمارا من احلمر امل�رشية ذو �رشج حملي ثقيل، وبني يديه مملوك، وله تقدم عند 

الوزير البازوري، وكان يعلم جواريه، وله كتاب جامع الفنون و�سلوة املحزون 

يف ذكر الغناء واملغنيني )ابن الطحان، اأبو احل�سن حممد، حاوي الفنون و�صلوة 

املحزون، حتقيق، زكريا يو�سف، بغداد، املجمع العربي للمو�صيقى، املركز 

الدويل لدرا�سة املو�سيقى التقليدية، ١٩٧١.، �س ٢-٤(

حول اأحجام وقيا�سات العود امل�رشي انظر: حممود حمدي، �سيانات: تاريخ اآلة   ٤

العود و�سناعته ودوره يف احل�سارات ال�رشقية والغربية، دار الفكر العربي،١٩٧٨،

ABDALLAH, Tarek, «Egyptian Ouds form 1800 to the 1930s», و  

https://oudmigrations.com/2016/11/14/how-large-were-egyptian-ouds  

ال�سوت اجلهري هو الغليظ الذاهب يف الأ�سماع  ٥

اجلنيزة اأو اجلنيزا هو املكان الذي كانت تدفن فيه الوثائق التي ل يجوز اإبادتها   ٦

اأو اإهمالها يف الكني�س اليهودي بعد كّل فرتة. وتعّد جمموعة وثائق كني�س 

ابن عزرا بالقاهرة املكونة من ٢٠٠٠٠٠ وثيقة �سملت الفرتة ٨٧٠-١٨٨٠، 

من اأهم الوثائق التاريخية، وقد كتبت بالعربية والعربية والآرامية على الورق 

العادي، والربدى اأو الأقم�سة

الكندي، يعقوب بن ا�صحق: ر�صالة يف اللحون والنغم، حتقيق زكريا يو�سف،   ٧

بغداد، ١٩٦٥، �س ٢٧-٣٠

يتكون التمرين من اثنتي ع�رشة نغمة مت�ساوية الأزمنة ميكن تق�سيمها من جهة   ٨

ال�رشب اإىل ثالث جمموعات )ثالثية وثنائية ورباعية( اإحداها متكررة ال�سيغة 

والتطبيق )الأوىل والثالثة(: �سد ب�سم رد/ �سد رد/ �سد ب�سم رد/ �سد �سد رد �سد.

ورد يف معجم الألفاظ التاريخية يف الع�رش اململوكي اأن مفردة ب�سم »من   ٩

الرتكية ب�سماق، اأن يطاأ الرجل لقدمه، وكذلك اأن ي�سغط اأو يطبع الأوراق 

املب�سومة اأي الأوراق املطبوعة باخلتم ومنه ب�سموا منه ن�سخا، ولذلك �سميت 

ب�سمة اليد«

( اأو مزدوج 
٧
يقول حبيب ح�سن توما اإّن �رشب الأوتار ميكن اأن يكون مفرد )  ١٠

( ولذلك فاإن العوادين العرب مييزون بني اأ�سلوبني يف ال�رشب: املزدوج 
٨٧

(

(. واأ�ساف توما اأن الرباعة العودية 
٨٨٨٧٨٨

( واملفرد غري املنتظم )
٧٨٧٨

املنتظم )

ت�ستلزم من العواد اأن يوازن بني ا�ستخدام الأ�سلوبني واأن التقا�سيم هي اأكرث 

ال�سيغ الآلية التي ت�سمح باختبار كفاءة العواد يف فنون �رشب الوتر. وال�رشب 

املنتظم هو ما كان يطلق عليه ال�رشب الدائري لدى �سفي الدين الأرموي وهو 

واحد من اأ�سل خم�سة فروع يف �رشب الوتر خالل ع�رش املماليك.

ورد يف كتاب امليزان يف علم الأدوار والأوزان )موؤلف جمهول من القرن   

الرابع ع�رش امليالدي( يف الف�سل املعنون »يف اأحوال الن�ساز« اأهم �رشوط العواد 

احلاذق: »اأن يكون انتقالت يده يف فروع الوتر وقيل الأوتار اأ�سلوبا م�ستقيما 

يف الفروع اخلم�سة وهي التدوير والت�سعيف وال�سقف والرتجيع واجلولن 

]هكذا[ من غري ت�سفيع يقطع لذة النغم والت�سفيع هو اأنك ت�سيب وجه الآلة 
بالزخمة فمن النا�س من يخرق �سطح الآلة لطول الت�سفيع فيها«

وبالتاإىل فاإّن ما اأورده الباحث كري�ستيان بوخي يف معجم اجلروف املو�صيقي   ١١

)مدخل: »العود«( من اأّن ملنري ب�سري الف�سل يف تطوير الب�سم با�ستخدام كلتا 

ات العود املعا�رش عار متاما من ال�سحة
ّ
اليدين وجعله من جمالي

ملعرفة املزيد عن املو�سيقى واآلت الطرب خالل الع�رش اململوكي انظر و�صائل   ١٢

الرتفيه خالل ع�رص �صالطني املماليك وكتاب حممد قنديل البقلي الطرب 

يف الع�رص اململوكي

�صفينة امللك، �س ٤٦٦  ١٣

ومنه جاءت ت�سمية ي�سار وميني العنق يف حالة ذكر ت�سوية الأوتار املّتبعة، واأعلى   ١٤

واأ�سفل يف و�سف الآلة مورفولوجيا

ح�سل فيتي�س على هذا العود �سمن جمموعة اأخرى من الآلت مب�ساعدة   ١٥

قن�سل بلجيكا العام يف الإ�سكندرية اتيان زيزينيا الذي يطلق ا�سمه علي اأحد 

اأحياء املدينة ليومنا هذا. قامت احلكومة البلجيكية ب�رشاء العود من ابن فيتي�س 

وانتقل اول الأمر اإىل كون�رشفاتوار بروك�سل قبل اأن ينقل وي�ستقر يف متحف 

 جمموعة املتحف عودًا �سدا�سيًا من احلجم ال�سغري مت 
ّ
ة. ت�سم

ّ
الآلت املو�سيقي

�سحنه من مدينة ال�سكندرية عام ١٨٧٩ ول نعرف �سانعه اأو تاريخ �سنعه

كتب غطا�س عبد امللك خ�سبة يف كتابه اآلت املو�صيقى ال�رصقية اأّن العود   ١٦

الكبري هو العود ال�سبعاوي »وت�سميته كذلك ترجع اإىل احتوائه على �سبعة 

اأزواج من الأوتار. اّل اأن يف هذا الزعم خلط بني نوع العود وحجمه. فنوع 

العدد يحّدده عدد الأوتار كالعود العربي القدمي ذي الأربعة اأوتار والعود الكامل 

ذي اخلم�سة اأوتار والعود الأكمل )�ستة اأوتار( الذي ذكره الالذقي واأخريا 

العود ال�سبعاوي الذي �سمي اأكمل املكمل. اأّما الأحجام فيحددها يف الأ�سا�س 

طول الوتر الرنان والن�سب املرتبطة به. ولقد علمنا اأن طول الوتر الرّنان للعود 

امل�رشي الكبري يبلغ ٦٤ �سنتم«

ة باأحجام خمتلفة يف متاحف العال )فرن�سا، 
ّ
يوجد منه �سبعة اأعواد اأ�سلي  ١٧

اأمريكا، اأملانيا وم�رش( ويحظى هذا النوع من الأعواد منذ ت�سعينيات القرن 

 كبري للغاية. ويعد الباحث هان�س هيكمان اأّول من اأبرز 
ّ
املن�رشم باهتمام علمي

ة العود القبطي يف تطور الآلت الوترّية. ظّل فّن العود القبطي املنفرد 
ّ
اأهمي

، وكان العّوادون ي�ساركون يف امل�سابقات 
ّ
ميار�س حتى فرتة الع�رش الإ�سالمي

ة التي كانت تنظم يف كافة اأنحاء الإمرباطورية الرومانية. وقد ابرزت 
ّ
الدولي

اإحدى الربدّيات ا�سم عازف عود م�رشي فاز عام ٥٦٦ ميالديا يف م�سابقة 

الكابيتوليا التي �سمت املو�سيقى وال�سعر جنبًا اإىل جنب مع األعاب القوى

ة حتمل وجه العود من الأ�سفل وتختلف اأطوالها 
ّ
القوادي�س هي عوار�س خ�سبي  ١٨

بح�سب حجم العود )٤٠ �سنتم تقريبا للعود الكبري، ٣٣-٣٥ �سنتم للعود 

املتو�سط و٢٨-٣٠�سنتم للعود ال�سغري(. يبلغ عر�سها اأو ارتفاعها ٢ �سنتم 

تقريبا و�سمكها ن�سف �سنتم

قطاط، حممود، اآلة العود بني دقة العلم واأ�رصار الفّن  ١٩

ABDALLAH, Tarek, «Egyptian Ouds form 1800 to the 1930s»,  ٢٠

https://oudmigrations.com/2016/11/14/how-large-were-egyptian-ouds/  

ولد حممد ذاكر بك يف مدينة الإ�سكندرية عام وتويف عام ١٩٠٦. كان اأحد   ٢١

خريجي مدار�س تعليم املو�سيقى الع�سكرية التي اأن�ساأها حممد علي وتراأ�س 

اجلوقة اخلديوية واأول من روج ل�ستخدام عالمات النوتة املو�سيقية. ال اأن 

ثقافته املو�سيقية الأم كانت �رشقية بحتة. ويعد كتاب حتفة املوعود بتعليم 

العود هو املنهج الوحيد الذي اتبع التقليد القدمي يف التعلم القائم على حفظ 

اأ�سماء الدرجات والتيكاتوالنيمات مع حفظ �سورتها يف الذهن والقدرة على 

ا�ستدعائها دون اللجوء اإىل اآلة مو�سيقية. ذاكر، حممد: حتفة املوعود بتعليم 

العود، القاهرة، مطبعة اللواء، ١٩٠٣

املرجع ال�صابق  ٢٢

يعود تاريخ �سنع العود اإىل عام ١٨٨٠ ح�سب رواية امل�ست�رشق الفرن�سي مارك   ٢٣

لوبيوت الذي يقتني الآلة وقد تعر�س اإىل عملية ترميم واإعادة �سنع الوجه بالكامل.

اأعمال موؤمتر املو�صيقى العربية، �س ٤٠٦  ٢٤

نلفت النظر هنا اإىل اأن فيوتو ل يكتب هذا اجلزء اإّل بعد �سنوات من عودته اإىل فرن�سا   ٢٥

ولقد فقد العديد من اأوراقه ومالحظاته ب�سبب غرق احلقيبة التي �سحنها يف البحر

ذكرت كتب الرتاث عن عازف عود اأع�رش �سهري يدعي علوية كانت ترى اأوتار   ٢٦

عوده مقلوبة كما توجد العديد من ال�سواهد الب�رشية التي تظهر عازيف عود 

ي�ستخدمون اليد الي�رشى يف ال�رشب من الرجال والن�ساء على حد �سواء

كرر نبيل اللو اخلطاأ نف�سه يف كتابه الأخري عود على العود  ٢٧

الديك، اأحمد اأمني، �س ٣٣  ٢٨

كانت تدون وقتها دو٣ اأي رابعة منخف�سة  ٢٩

اأ�ستهر هذا املخطوط اإعالميا بكل اأ�سف بـ خمطوط عود الفارابي املثمن   ٣٠

وا�ستخدمه �سمة يف حفل مهرجان بعلبك عام ٢٠١٠، اإّل اأنه اكتفى بالعزف ملدة 

ثماين دقائق كاملة كوكتيل لأغاين عبد احلليم حافظ اخلفيفة على اأربعة اأوتار فقط

بداأت ت�سجيالت ال�رشيف يف اخلام�س من كانون الثاين / يناير عام ١٩٢٥ يف   ٣١

مدينة نيويورك )ثالث اأ�سطوانات( 

املراجع

يبدو اأّن نا�سخ املخطوط ل يكن على دراية بفّن العود   

الأ�سابع  موا�سع  الأخطاء يف حتديد  من   
ّ
الكم هذا  بدليل 

بع�س  هناك  اأّن  كما  والنوي.  والدوكاه  الع�سريان  على 

بالبن�رش  قرار  »كل  كقوله  والعبثية  بل  املبهمة  العبارات 

على  املو�سوع  التق�سيم  جمرى  على  بالإبهام  اأوج  وكل 

النوى،  قرار  هو  النهفت  اأن  املخطوط  يذكر يف  الأوتار«. 

وهو ما كان متداوًل يف م�رش كما ذكرنا اأعاله.

باإ�سبعني  اأّن الروايات اخلا�سة بالعزف  يتبني ممّا �سبق،   

ومن  �سحيحة.  غري  املوا�سع  عزف  اإىل  اللجوء  وعدم 

التي  املراجع  بع�س  يف  هذا  يومنا  اإىل  نقراأ  اأن  املوؤ�سف 

�سة �سدًى لنف�س املزاعم العتيقة التي  يفرت�س اأّنها متخ�سّ

ل اأ�سا�س لها. ويعد كتاب الباحث نبيل اللو )املتخ�س�س 

الثاين  ت�رشين  يف  ال�سادر  الأخري  الل�سانيّات(  علوم  يف 

العود«،  على  »عود  املعرفة  دار  عن   ٢٠١٦ نوفمرب   /

اأغلبها  يرقى  التي  الأخطاء  اأنواع  بكافة  يعّج  والذي 

 : �س  )انظر  ذكرنا  ما  على  مثال  خري  الهرطقة،  حّد  اإىل 

يخلط  اللو  اأن  لنا  يبدو   )٢٢٠  - و٢١٩   ١٥١  -  ١٤٧

)انظر جدول ٢( بني عدد من تقنيات الري�سة وذلك ل�سببني:

 اأولهم، اأن الري�سة التي ت�رشب الوتر دون متايز 

يف ال�سدة يطلق عليها الري�سة املقلوبة اأو ال�رشب الدائري 

اأو التدوير يف م�سطلحات ال�رشب خالل الع�رش اململوكي.

 وثانيهم، اأن الري�سة التي تنوع يف �سدة ال�رشبات 

وت�سود فيها �رشبات ال�سد كما وكيفا فهي »الري�سة الهابطة« 

الق�سبجي  حممد  ت�سجيالت  اأن  كما  بامل�رشية.  تنعت  التي 

 باأربع 
٣١

التي �سبقت ت�سجيالت ال�رشيف حميي الدين حيدر

ال�رشب  قوة  يف  وا�سحا  تباينا  تظهر  الأقل  على  �سنوات 

تظهر  كما  �سواء،  حد  على  املوؤلفة  والقوالب  التقا�سيم  يف 

ا�ستخدامات متطورة لعزف املوا�سع وتقنية الزحف اأو الزحلقة 

التي كانت تعرف بالتو�سيالت خالل ع�رش ابن �سينا. 

اإّن القراءة غري املتاأنية ملراجع امل�ست�رشقني وع�رش النه�سة   

مع  الأ�سلية  والأعواد  الت�سجيالت  اىل  الحتكام  وعدم 

الكتفاء باإطالق الأحكام قد اأدى اىل قراءات مغلوطة لتاريخ 

فن العود امل�رشي الذي عانى من التجاهل والتهمي�س لعقود 

من الزمان. ونذكر هنا مبا قاله املو�سيقي ابن الطحان عن علم 

العود املفرو�س لتعليم املو�سيقى ومعرفة القوانني معتربًا اإياه 

و�سيلة امتحان من يدعي احلذق ومعرفة علم الغناء. 

الآلة

اليد الي�رصى

عزف املوا�صع

تقنية الري�صة

عود م�سدود عليه خم�سة

اأوتار الآلة

ا�ستخدام اإ�سبعني اثنني

من اليد الي�رشى

تبقى م�ساحة العزف حم�سورة

على زند العود الظاهر من دون 

الدخول اإىل منطقة تثبيت الزند 

على وجه العود

العزف بالري�سة امل�رشية

الثابتة ال�سدة )متو�سطة القوة(

يف ال�رشب على الوتر

من دون متايز فيها

فن العود

منذ القرن التا�صع ع�رص

جتديدات ال�رصيف

حميي الدين وتالمذته

عود متقن ال�سنع م�سدود عليه �ستة 

اأوتار مزدوجة

ا�ستخدام الأ�سابع الأربع اإىل�رشى 

يف العزف على زند العود

العزف على اجلزء الأخري من الزند 

الداخل يف وجه العود باجتاه ج�سد 

العازف وا�ستخدام تقنية الزلق يف 

العزف على الزند

ا�ستخدام ري�سة من جناح الن�رش 

غليظة طويلة بعزف دقيق متنوع 

ال�سدة يف ال�رشب على الوتر، 

ري�سة ت�رشب �ساعدة هابطة

جدول 2: فّن العود قبل وبعد الرشيف حميي الدين حيدر وتالمذته كما وردت لدى نبيل اللو



حاولنا جهدنا العثور على ا�شحاب حقوق الن�رش والت�شوير املن�شورة.

الرجاء ممن اأغفل اإ�شمه الت�شال بنا.

.Jeem ،اإن اخلط امل�شتخدم يف ال�شبابيك من ت�شميم جويل حداد

توزيع المجلة
وكالة التوزيع الردنية، عمان االردن 

ال�رشكة التون�شية للتوزيع، تون�س    تون�س 

دار اليام للطباعة والتوزيع والن�رش  فل�شطني 

مكتبة من�شورات املتو�شط، بغداد العراق 

ال�رشكة املتحدة للتوزيع، الكويت الكويت 

ال�رشكة ال�رشيفية للتوزيع، الدار البي�شاء املغرب 

مكتبة ابو ذر الغفاري، �شنعاء  اليمن 

موؤ�ش�شة اخبار اليوم، القاهرة  م�رش 

مكتبة معهد العامل العربي، باري�س  فرن�شا 

مكتبة ال�ّشاقي، لندن  اإنكلرتا 

�رشكة النا�رشون لتوزيع ال�شحف واملطبوعات  لبنان 

 بريوت:

_ مكتبات: مكتبات انطوان )ال�رشفية، احلمرا، فردان، ال�شواق، �شن 

الفيل، ABC(، ABC Virgin )ال�رشفية، الدورة(، مكتبة ال�رشقية، مكتبة 

واي اإن، مكتبة الفرات، مكتبة بي�شان )�شارع احلمرا(، مكتبة انرتنا�شيونال 

 )جفينور(، مكتبة الربج )و�شط البلد(، دواوين )اجلّميزة(، الندمي )الظريف(

 _ اك�شاك: زياد عباين )الكول(، نعيم �شالح )�شارع احلمرا(

املناطق: مكتبة ق�شوع )كفر�شيما(، قلم وورقة )عني الرمانة(، نيوبر�س 

)احلدث(، مكتية �شاوا )قرب �شمون(، ح�شام بوك�شوب )بعقلني( ، مكتبة 

الب�شتاين )زحلة(، مكتبة انطوان، مكتبة �شمري ح�شني )طرابل�س(، مكتبة 

 طالل، مكتبة النقوزي )�شيدا(، مكتبة نعمة )�شور(، مكتبة الطليعة )النبطية(

 فواز غروب لتوزيع ال�شحف، مكتبة بي�شون )بنت جبيل(، مكتبة جبل 

عامل )عيرثون(

االشتراكات
موؤ�ش�شات $100 افراد ٥0$  لبنان  

موؤ�ش�شات $1٥0 افراد $80   البلدان العربية  

موؤ�ش�شات $200 افراد $7٥   الإحتاد الوروبي  

موؤ�ش�شات $300 افراد $100   باقي البلدان  
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