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اأقدم فواز طرابليس العام،  هذا  من  فرباير   / �سباط  اخلمي�س يف ٧  يوم 

اأمام  نف�سه  اإحراق  على  زريق  جورج  اللبناين  املواطن 

من  اأولده  نقل  ر 
ّ
فقر عمله  اأولده. خ�رس جورج  مدر�سة 

ة لعجزه عن ال�ستمرار 
ّ
ة اإىل املدر�سة الر�سمي مدر�سٍة خا�سّ

ة  اخلا�سّ املدر�سة  مديرة  ت  رف�سَ الأوىل.  اأق�ساط  دفع  يف 

ي�سّدد  اأن  قبل   
ّ
الدرا�سي اأدائهم  عن  اإفادًة  الأولد  منح 

الوالد الأق�ساَط املتبّقية عليه.

من  ٍة 
ّ
طرفي منطقٍة  يف  زريق  جورج  انتحار  يطلق  مل   

 حمّمد 
ُ
اأطلقها انتحار �سمال لبنان حركة احتجاٍج كالتي 

ذّكر  لكّنه  تون�س،  و�سط  من  ة 
ّ
طرفي منطقٍة  بوعزيزي يف 

اأّول  اأطلقْت  التي  وال�رساعات  وامل�سكالت  الق�سايا  باأّن 

ها 
ُ
اأوار َيخمد  مل   20١١ العام  ة 

ّ
عربي انتفا�ساٍت  موجة 

غم من الرّدات امل�ساّدة للثورات واندلع احلروب 
ّ
على الر

ة. 
ّ
ة والدولي

ّ
ة وتكالب التدّخالت الإقليمي

ّ
الأهلي

ني الأخريين يف ال�سودان 
ّ
جاء انطالق احلراَكني ال�سعبي  

باأّن زلزال العام 20١١ ل يزال ير�سل  واجلزائر للّتذكري 

يف  جديدة  ذروٌة  اإّل  احلراكان  وما  الرتدادّية.  موجاِته 

الحتجاج على  تت�سارك يف  ة 
ّ
�سعبي �سل�سلٍة من حركاٍت 

التي  ة 
ّ
الأمني الع�سكرّية -  الركيزة  اأنظمة ال�ستبداد ذات 

العاّم،  املال  من  واملنتفعنَي  املليارات  اأ�سحاب  مع  تتزاوج 

خالل  ة 
ّ
النيوليربالي للتطبيقات  ة 

ّ
الكارثي النتائج  وعلى 

ثالثة عقوٍد من الزمن. ومن اأبرز تلك احلركات:

 20١٦ - 20١٧ �سّد التهمي�س 
ّ
انتفا�سة الريف املغربي  

ال�سلطوّي  القمُع  واجهه  الذي   
ّ
والجتماعي اجلهوّي 

والعتقالت والأحكام بال�سجن القا�سية على املنا�سلني، 

 الأرديّن العاَم املا�سي الذي فر�س 
ّ
احلراك الجتماعي  

الرتاجَع عن قرار رْفع الّدعم عن املواّد الغذائيّة واملحروقات 

ومراجعة قانون �رسائب يلقي اأعباَء ثقيلًة على املواطنني، 

يف   ،20١٦ العام  ة 
ّ
التون�سي الأطراف  انتفا�سات   

الأحياء  اإىل  انتقلْت  التي  بوزيد،  و�سيدي  الق�رسْين 

العاّم  العّمايل  والإ�رساب  العا�سمة،  تون�س  يف  ة 
ّ
ال�سعبي

 لل�سغل 
ّ
ملوّظفي القطاع العاّم، بقيادة الحّتاد العام التون�سي

من اأجل زيادة الأجور،

العام  منذ  وجزٍر  مّد  بني   
ّ
امل�ستمر  

ّ
العراقي احلراك   

)»با�سم  العاّم  للمال  احلاكمة  الأحزاب  نهب  �سّد   20١٥

ة«( ولالحتجاج على اهرتاء اخلدمات 
ّ
الِدين باكونا احلرامي

العاّمة وتف�ّسي البطالة، اإلخ.

 يف ال�سودان �سّد تعديالٍت د�ستورّيٍة 
ّ
انطلق احلراك ال�سعبي

النتخابات  يف  جديدة  لوليٍة  الب�سري  عمر  تر�ّسح  جتيز 

ة العام 2020. والرجل قد امّت العقد الثالث يف 
ّ
الرئا�سي

احلديث، عرف  ال�سودان  تاريخ  �سهده  ما  اأ�سواأ  هو  حكٍم 

وارتكاب  ة، 
ّ
احلكومي القمع  وحمالت  ة، 

ّ
الأهلي احلروب 

واأزماٍت  اجلنوب،  وانف�سال  ة، 
ّ
الإن�ساني �سّد  اجلرائم 

ة اأطلقْت حراك العام 20١٣ عندما 
ّ
اقت�سادية واجتماعي

واخل�سخ�سة  التق�ّسف  اإجراءات  تنفيذ  اخلرطوم  بداأت 

اأمالها  التي  ة 
ّ
املعي�سي املواّد  على   

ّ
احلكومي الدعم  ورفع 

�سندوق النقد الدويل.

التظاهرات  انطلقت  ب�س«،  »ت�سقط،  �سعار  حتت   

ة، ومنها اإىل اأّم درمان 
ّ
ة من عطربة، املدينة العّمالي

ّ
ال�سعبي

ت التظاهرات حالَة الطوارئ 
َ
و�سائر املدن والبلدات. ك�رس

التي اأعلنها الب�سري مطلع مار�س. ف�سّلط على املتظاهرين 

جرائم  )مرتكبة  اجلنجويد  وع�سابات  والأمن  ال�رسطة 

واّت�سعت  القتلى  ع�رساُت  املجابهات  يف  وقع  دارفور(. 

ني 
ّ
حملة العتقالت لت�سمل ال�سباب والن�ساء وال�سحافي

.
ّ
ومنا�سلي احلزب ال�سيوعي

السودان، اجلزائر، إلخ.
استئناف البدايات
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 اجلزائرّي هو اأي�سًا لالحتجاج 
ّ
انطلق احلراك ال�سعبي  

بوتفليقة  العزيز  عبد  اجلمهورّية  رئي�س  تر�سيح  على 

العجوَز  الرجل  اأّن  ومعروٌف  خام�سة،  )ُعهدة(  لولٍية 

 من ع�سكرّيني 
ّ
واملري�س يختبئ خلفه فريٌق حاكم خفي

يقول  العام.  املال  من  م�ستفيدين  اأعمال  ورجال  ني 
ّ
واأمني

عنه اجلزائرّيون، بكثرٍي من ال�سعور بالذلل، اإّنه يحكمهم 

من القرب.

بوتفليقة  اأعلن  التظاهرات،  من  موجٍة  اأّول  رّدًا على   

 وزرائه، وعنّي رئي�سا 
َ

الرت�ّسح، وَعزل رئي�س عزوفه عن 

الرئي�س  ووَعد  بعد  حكومة  ت�سكيل  ي�ستطع  مل  جديدا 

الإ�سالحاِت  تدر�س   
ّ
الوطني للحوار  ندوٍة  بت�سكيل 

يهداأ  اأْن  من  بدًل  اجلماهريّي  الرف�ُس  ت�ساعد  املطلوبة. 

الرابعة.  للعهدة  متديٍد  اأكرث من  املتظاهرون ل  اعتربه  مِلا 

ت�سهْدها  مل  ة 
ّ
مليوني تظاهراٍت  من  طوفاٌن  اجلمعة  اأّيام 

اجلزائر يف تاريخها غّطت الوليات كاّفة، اختلط فيها 

ة 
ّ
والعربي ة 

ّ
بالفرن�سي �سعاراٍت  رفعوا  واأمازيغ،  عرٌب 

ون، واأبناُء مهٍن 
ّ
ون ومديني

ّ
ة، واحت�سد بها ريفي

ّ
والأمازيغي

طة، واعت�سم الطاّلب يف مدار�سهم 
ّ
ة وطبقات متو�س

ّ
حر

ل احلراك  الثلثاء، وو�سَ اأّيام  ة  ينّظمون تظاهراِتهم اخلا�سّ

يف  والغاز  النفط  عّمال  مب�ساركِة  ال�سحراء  اأعماق  اإىل 

حا�سي م�سعود. 

اإىل  اخلام�سة  العهدة  �سّد  الحتجاج  انتقل  هكذا   

رف�س  النظام.  وتغيري  احلاكم  الفريق  لرحيل  الدعوة 

تدّخٍل  اأّي  م�سبقًا  واأدانوا  احلوار  ندوة  عْقد  املتظاهرون 

الأخ�رس  املخ�رسم   
ّ
الدبلوما�سي هاجموا   .

ّ
خارجي

ووزير  ة، 
ّ
والأمريكي ة 

ّ
الفرن�سي لّت�سالته  الإبراهيمي، 

ة رمطان لعمامرة، لزيارته مو�سكو. 
ّ
اخلارجي

بداأْت  النظام.  ج�سم  يف  الت�سّدعاُت  برزت  �رسيعًا   

جبهة  من  وموّظفني  وقادٍة  نّواٍب  ان�سحابات  حركة 

اأخذ  احلكومة،  ومن  احلاكم  احلزب   ،
ّ
الوطني التحرير 

هم ي�سارك يف التظاهرات لت�ستقبلهم يافطاٌت تقول  بع�سُ

 »النقد 
ُ
 جاء دور

ّ
»نريدكم اأن ترحلوا ل اأن تاأتوا اإلينا«. ثم

قيادات  من  توالت  التي  العلنية  والعتذاراِت   »
ّ
الذاتي

 )هذا 
ّ
 الدميقراطي

ّ
جبهة التحرير وحليفها التجّمع الوطني

ه( على اأمل رْكب موجة الحتجاج، 
ُ

الأخري ا�ستقال رئي�س

ليغرقكم،  ت�سونامي  »نحن  املتظاهرين   
ُ
�سعار فتلّقفهم 

ول�سنا موجًة لرتكبوها«.

يف تقدير التطّورات الالحقة، يتوّقف الكثري على �سلوك 

 ، ي اجلي�س ال�سوداينُّ
ّ
القّوات امل�سّلحة يف البلدين. هل يلب

النتفا�سة  مطلَب  ني، 
ّ
الإ�سالمي من  اطه 

ّ
�سب  

ُ
وكبار

 
ّ
ة الب�سري وتاأمني النتقال ال�سلمي

َ
ة بتنحي

ّ
ة ال�سلمي

ّ
ال�سعبي

 لل�سلطة؟
ّ
والدميقراطي

التدّخل  عن  مبناأى  ة 
ّ
العملي هذه  تبقى  مدًى  اأّي  اإىل   

مدّولة،  ة 
ّ
ال�سوداني الأزمة  اأّن  علمًا  ني، 

َّ
اخلارجي والتاأثري 

ة بحّق الب�سري، التي ترعاها 
ّ
ة الدولي

ّ
ب�سبب املالحقة اجلزائي

وامل�رسّي  ال�سعودّي  بالدعم  بٌة 
ّ
ومعر ة، 

ّ
المريكي الإدارُة 

ترتيِب  اإىل  اأقرَب  تبدو  التدّخالت  هذه  لكّن  للب�سري. 

خروج الب�سري اأكرث منها دعم بقائه. فقد بداأ تداول فكرة 

�سّده.  ة 
ّ
الدولي ة 

ّ
اجلزائي املالحقات  وْقف  مقابل  ته 

َ
تنحي

البديل ب�سخ�س مدير الأمن  املقابل، جتهيُز  ويجري، يف 

�سالح القو�س، وقد تداول الإعالُم اأنباَء اجتماٍع بني ممّثلني 

ة 
ّ
الإ�رسائيلي احلكومة  عن  وممّثلني  وم�رس  ال�سعودّية  عن 

لت�سويق الرجل. 

النظام  عزل  يف  ال�سودايّن  احلراُك  جنح  املقابل،  يف   

املعار�سة  قوى  لتجميع  وا�سٌح  ّاجتاٌه  وثّمة  ًا  �سيا�سيّ

املهنيّني  »جتّمع  من  مببادرٍة  الب�سري،  تنّحي  مطلب  حول 

ال�سودانيّني«، ان�سط طرف يف احلراك. واأبرُز القوى املتاألفة 

وال�سباب  الأّمة  حزب   
ّ
ي�سم الذي  ال�سودان«،  »نداء 

الإجماع  و»قوى  م�سّلحة،  معار�سة  وحركات  امل�ستقّلني 

 والبعث والنا�رسّيني، 
ّ
 اأحزاب ال�سيوعي

ّ
«، التي ت�سم

ّ
الوطني

 .
ّ
بالإ�سافة اإىل حتالٍف ملنّظمات املجتمع الأهلي

يتحّمل  نف�َسه ل  اأّن اجلي�س  يوؤّكد  ما  ثّمَة  يف اجلزائر   

على  الزمن  من  عقدين  بعد  �سعبه  مع  جديدة  منازلًة 

املوؤثرة  املَ�ساهد  ذلك  اىل  ي�ساف  ال�سوداء«.  »الع�رسّية 

لتاآخي بني اأفراد ال�رسطة واملتظاهرين.

او  ًة، �سلبية 
ّ
اإّن لكّل ثورٍة وكّل حركِة تغيري مرجعي ُيقال 

اإيجابية، يف الثورات اأو احلركات التي �سبقْتها. 

ة 
ّ
ة احلركات ال�سعبي

ّ
يلجاأ احلراك ال�سودايّن اإىل مرجعي  

اإبراهيم  الديكتاتورين  عهدي  اأ�سقطْت  التي  ة 
ّ
ال�سلمي

ود العام ١٩٦٤ جعفر النمريي العام ١٩٨٥، واأ�ّس�ست 
ّ
عب

لف�سحاٍت من احلكم املدين الدميقراطي. 

الثورة  ة 
ّ
مرجعي اجلزائرّي  احلراُك  اعتمد  جهته،  من   

رفع  البداية،  منذ   .
ّ
الفرن�سي ال�ستعمار  �سّد  اجلزائرّية 

لتلك  العائد  ال�سعب«  هو  واحد  »بطٌل  �سعار  املتظاهرون 
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الفرتة، وقّدموا حراكهم على اأّنه هادٌف اإىل حترير اجلزائر 

اإىل  وا�سحة  اإ�سارٍة  يف   ،
ّ
الفرن�سي ال�ستعمار  بقايا  من 

 اأخذوا ي�ستعيدون ذكرى 
ّ
رعايِة فرن�سا للع�سكر احلاكم، ثم

�سهداء الثورة يعاهدونهم على موا�سلة الكفاح والتحّلي 

ب�سربهم والعناد. 

اجلزائر  يف  ا�سمحل  غائبة.  تكن  مل   20١١ اآثار   

ذلك  انتفا�سات  مب�سائر  ال�سلطوي  البتزاز  خ�سو�سا، 

العام والقول ال�سائع »بداأ الربيع العربي يف �سورية بالورود 

وانتهى بالدماء«. اأبرز الدرو�س عدم الجنرار اإىل �سعاراٍت 

ومطالَب ل ِقَبل للحراك باأن يحّققها، والإ�رسار على الطابع 

الثورة  ِذكر  من  بّد  ل  كان  واإذا  للحراك.  واملديّن   
ّ
ال�سلمي

فلتكن »ثورة البت�سام« كما �سّمى اجلزائرّيون حراَكهم. 

ولكن ماذا يعني التغيرُي يف ال�سودان واجلزائر؟ بل ما هو   

التغيري الذي يتنا�سُب مع حجم قوى الحتجاج وتطّلعاتها 

ون�سارة لغتها وفتّوة من متّثل وجّدة وابتكار و�سائلها؟ 

ت�سّلم  الرئي�س،  تنّحي  طريق:  بخريطة  اأ�سبه  املتداَول   

قانوٍن  �سّن  انتقالّية،  مرحلٍة  على  الإ�رساف  حيادّي  طرٍف 

 جديد، عْقد جمعّيٍة تاأ�سي�سّية والنتقال، عرب د�ستوٍر 
ّ
انتخابي

جديد، نحو »جمهورّية ثانية«. وما الأولوّيات يف التنفيذ؟ 

وَمن، عندما ي�سري وقُت التنفيذ، �سوف ميّثل املاليني الهادرة 

 هذه 
ّ
يف ال�سوارع؟ اأّي طاقاٍت جديدة �سوف تربز يف خ�سم

الوحدة  على  والت�سميم  ح 
َ
بالفر ت�سّج  التي  املهرجانات 

والت�سامن والعناد وال�سيطرة على النف�س يف اآٍن معًا؟ 

ولعّل اأبرَز ال�سئلة يف القريب العاجل �ستكون كيفيّة   

املرحلة  على  ي�رسف  �سوف  الذي  ف 
َ
الطر حياد  تاأمني 

النتقاليّة وا�ستقالليّته.

قّواته  احلايّل،  النظام  موؤ�ّس�سات  اإبعاد  ميكن  فكيف   

»فيها  تكون  اأن  عن  واأحزابه،  الأمنيّة  واأجهزته  امل�سّلحة 

اخل�سام وهي اخَل�سم واحلَكم«، كما ت�سعى لأن تكون؟ وهل 

ميكن ابعاد كل هذه الطقم القدمية من امل�ساركة يف احلل 

وبلورة البديل؟ 

يف نهاية الأمر، يتوّقف التغيري، من حيث نوعه ومداه،   

على ما �سوف ي�سمح به توازُن القوى بني قّوة احلراك وقّوة 

ال�سلطات القائمة، وَمن يقف وراءها. فهل �سوف ن�سهد يف 

 
ّ
ًا لل�سلطة يعربّ عن الرادة احلر هذا البلد وذاك انتقاًل �سلميّ

للمواطنني، اأْي عن �سيادة ال�سعب؟ 

البدايات يف اأّولها. والأمل ل �سفاَء منه.  
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 اجلزائر تعود للبدايات
 رفض الراهن وفتح احلارض أمام التغيري
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ملكة رّحال

باحثة جزائرية يف 
التارخي، »معهد الزمن 
احلارض«، »المركز 
الوطين للبحث 
العلمي«، فرناس.

اجلزائر تعود للبدايات
رفض الراهن وفتح احلارض أمام التغيري

يف  م�سبوقة  غري  م�سرياٍت  اأ�سابيع  منذ  اجلزائر  عرفت 

تاريخ البلد من اأجل معار�سة العهدة اخلام�سة للرئي�س 

 
ّ
بوتفليقة. غّطت التظاهرات ال�سخمة كّل الرتاب الوطني

حتى اأ�سغر بقعة ماأهولٍة فيه.

هذا  على  بلحظاٍت   
ّ
مير ووطني  بعيدًة  اأكون  اأْن  موؤمٌل   

ة. لكّن معاي�سة هذه الأحداث من خالل 
ّ
ي
ّ
القدر من الأهم

مع  واملرا�سالت  وال�سحافة   
ّ
املجتمعي الّت�سال  و�سائل 

اإىل  بالن�سبة  لة، 
َ
املتداو وال�سور  الفيديو  واأفالم  اأ�سدقاء 

�سوف  موارد  ولدَة  ت�ساهد  اأْن  تعني  التاريخ،  باِحثٍة يف 

ت�سمح غداً بتدوين احلدث يف التاريخ.

فرباير 20١٩ جرى   / �سباط  يوم 22  قبل  ما  منذ   

تداول اأفالم فيديو وّزعها املر�ّسح للرئا�سة ر�سيد نّكاز، 

اأحد كبار هواة و�سائل الّت�سال املجتمعي، خالل حملة 

اقيع الالزمة لإعالن تر�سيحه، يظَهر فيها مئات 
َ
جتميع الّتو

اأو  ق�سنطينة  يف  ني، 
ّ
ف�سولي اأو  دين 

ّ
موؤي من  الأ�سخا�س، 

يف �ساحة الأمري عبد القادر باجلزائر العا�سمة. ول �سّك 

اإطالق م�سريات يوم  لعبْت دورًا يف  ال�سور  اأّن هذه  يف 

اجلمعة يف 22 �سباط / فرباير التي جاءت تلبيًة لنداءاٍت 

حني  ويف  تها. 
ّ
هوي تعيني  ي�سعب  للتظاهر  متوا�سلٍة 

بلٍد  يف  الغالب،  يف  ًة 
ّ
ذكوري اليوم  ذاك  تظاهرات  كانت 

 وازن يف اجلامعات، جنحْت 
ٌ
للن�ساء ح�سور متعّلم حيث 

اإخراج  يف  فرباير   / �سباط   2٤ يوم  الطالب  م�سريات 

ة.
ّ
ح�سوٍد خمتلطة، على الأقّل يف املدن اجلامعي

اختيار ال�سعارات، ا�ستعادة ال�سعارات القدمية وحتويرها،   

 املطالب 
ُ
اإهمال �سعاراٍت اأْحدث عهدًا. كان ل يكفي اإ�سهار

الأحداث  من  وا�سعٍة  مروحٍة  اإزاء  التمو�سع  ة 
ّ
كيفي بل 

اإ�سقاط  يريد  »ال�سعب  �سعار  كثريًا  ن�سمع  مل  املا�سية. 

لنتفا�سات  الرائدة  ال�سعارات  من  واحٌد  وهو  النظام«، 

ة«، وهو 
ّ
ة ودميقراطي

ّ
الربيع العربي، ومثله �سعار »جزائر حر

ات من القرن املا�سي وحقبة النتقال 
ّ
 نهاية الثمانيني

ُ
�سعار

ل / اأكتوبر 
ّ
 التي اأعقبت ا�سطرابات ت�رسين الأو

ّ
ال�سيا�سي

نَدر  اأي�ساً  هذا  له،  �ست 
ّ
تعر الذي  القمع  واأعمال   ١٩٨٨

�سمع هذا ال�سعاراِن يف 
ُ
اً. مع ذلك ي

ّ
له واإْن مل َيِغب كّلي

ُ
تداو

ع اآخر 
ّ
مع منو

ُ
اجلزائر العا�سمة اأكرث من اأّي مكاٍن اآخر. و�س

الإعالم  و�سائل  و 
ّ
�سحافي تظاهر  عندما  الأخري،  لل�سعار 

اجلارية،  لالأحداث  تغطية حمّطاتهم  غياب  �سّد  ة 
ّ
احلكومي

ة«.
ّ
ة ودميقراطي

ّ
ة »اإذاعة حر

ّ
فهتفوا يف حمّطة الإذاعة الوطني

فيما بعد، متحورْت �سعارات 22 �سباط / فرباير والأول   

من اآذار / مار�س مبا�رسًة �سّد الرئي�س بوتفليقة والعهدة 

ة 
ّ
»اجلمهوري �سعارات  مكاٍن  كّل  يف  تواترْت  اخلام�سة. 

ة«، »هذا ال�سعب ل يريد بوتفليقة ول اأخاه 
ّ
َلكي

َ
لي�ست م

اأر�ِسل  عهدة.  لك  تكون  لن  بوتفليقة،  »هيه،  اأو  �سعيد« 

فوج التدّخل البولي�سي، اأطلق مغاويرك علينا، لن تكون 

عهدة خام�سة«.

جّدًا:  متما�سكٍة  بجموٍع  النطباع  امل�سرياُت  تعطي   

 عن �سعادٍة حم�سو�سٍة لأنّها ت�سري واأنّها ت�سري معاً، 
ّ

تعرب

�سعار  مع  يتفارق  رمّبا  الذي  وال�سباب  الإبداع،  �سعادة 

ان كّن فتياٍت يافعاٍت 
ّ
ة« احلا�رس اأبدًا. �سي

ّ
ة، �سلمي

ّ
»�سلمي

العا�سمة  من �سوارع  ن �سارعاً 
ُ

ذواٍت �سعورٍ طويلة يعرب

يوم 2٤ �سباط / فرباير، اأو رجالً يتظاهرون يف مدينٍة 

الكّل  مار�س:   / اآذار  الول من  يوَم  اجلنوب  ما من مدن 

ة« الأمر الذي ي�سفي 
ّ
ة، �سلمي

ّ
اها »�سلمي

ّ
ر الالزمة اإي

ّ
يكر

العنف.  رف�س  على  التهذيب،  حتى  بل  ة«، 
ّ
»املدني فكرة 

مب�سرياٍت  الأمر  يتعّلق  عندما  لفٍت  �سعاٍر  من  له  ويا 

املده�سة  املمار�سات  يف  ينعك�س  تلقاه  و�سوف  ة! 
ّ
مليوني

عني ال�سباب الذين يلتقطون النفاياِت يف اأعقاب 
ّ
للمتطو

ل 
ّ
م�سرية الول من اآذار / مار�س، اأو يْكن�سون �ساحة الأو

ار يف العا�سمة، يف �ساعٍة متاأّخرٍة من الليل.
ّ
من اأي
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لكن  فاجاأت،  قد  �سباط  و2٤   22 م�سريات  كانت   

حْت 
ّ
توّقعات يوم اجلمعة يف الثامن من اآذار / مار�س رج

بالقلق.  التوّقع  اختلط  وقد  الب�رس،  من  عاتيًة  موجاٍت 

مبتابعة  �سمح  الذي  »#ل-للعهدة-اخلام�سة«  الها�ستاغ 

�سباح  هذا.  النتظار  زمن  عن   
ّ

عرب تويرت،  على  احلراك 

�سم�س  فارغة حتت  �سوارع  ر 
َ
�سو كثريون  ن�رس  اجلمعة، 

 .
ّ
ر م�سري كّل �سيٍء للّتو

ّ
ال�ستاء الرائعة، حيث �سوف يتقر

عات كي ل ي�سيب البلَد 
ّ
الفرح، الأمل، القلق )مع الت�رس

اأيُّ �سوء، وبع�س ال�سلوات اأي�ساً( تتواتر مع الرهبة التي 

الثورة،  اأبطال  �سور  ة: 
ّ
تاريخي اإحالٍت  �سكل  اّتخذْت 

والإ�سارات اإىل اأعياد ال�ستقالل يف متّوز / يوليو ١٩٦2، 

ز الذي هو و�سائل الّت�سال 
ّ
ت�ساهدها يف ذلك الفّن املمي

رة: �سور تظاهرات 
ّ
ة، على �سكل منا�سري م�سو

ّ
املجتمعي

مع  الّتوا�سل  لتاأكيد  والأبي�س،  بالأ�سود  من�سورٌة  اليوم، 

 للبلد. 
ّ
�سوٍر يعرفها اجلميع عن املا�سي التاأ�سي�سي

ة �سافرة: 
ّ
اجلمعة بعد الظهر، باتت الإحالت التاريخي  

ال�سعب«  هو  وحيد  »بطل   ١٩٦2 العام  �سعار  هو  هذا 

خمطوطاً على يافطٍة عري�سٍة يف مقّدمة تظاهرة �سيدي 

البلد  ا�ستعادة  اأو  ال�سفر،  البدء من  الرغبة يف  بلعبا�س. 

تقراأها  اأو  عنها  ت�سمع  اأكلوه،  الذين  الل�سو�س  من 

م�ستوى  اإىل  اليوم  بحَدث  الرتقاء  اإرادة  وهناك.  هنا 

الحتفالت بولدة الدولة، تعني تكري�س احلدث الراهن 

موت  يافطته  على  يعلن  واحٌد   .
ّ
تاريخي منعطٌف  هو  مبا 

«، ل يعلن موت الثورة، بل موت 
ّ
»جبهة التحرير الوطني

تعبريًا  كاأّنا  ال�ستقالل،  عن  لّد 
َ
تو الذي  الأوحد  احلزب 

عن الرغبة يف العودة اإىل تلك اللحظة. 

لـ»ثورة«  ذكٍر   
ُّ
اأي التظاهرات  يف  يِرْد  مل  ذلك،  ومع   

هو  الالفُت  �رسق. 
ُ
م  

ٍّ
م�ستقبلي حللم  التطّلع  اأو  جديدة، 

امل�ساركني  تغمر  عامرة  �سعادٌة  ت�سارُعه  احلما�سة   
ُ
جلم

اأو   
ُ
ه احلا�رس

ُ
قال ويكَتب حْمور

ُ
ي معاً يف امل�سرية. كّل ما 

يف  الأخرية  بالتجارب  يفّكرون  كثريون  املبا�رس.  الغد 

ة الأقدم عهدًا، 
ّ
تون�س وم�رس، واأي�ساً بالتجارب اجلزائري

 / الثاين  كانون  يف  ة 
ّ
النتخابي ة 

ّ
العملي قْطع  وخ�سو�ساً 

التي  يناير ١٩٩2. يف ما يقال وما ل يقال، يف الآمال 

اإرادة  ويف  عاقلة،  لًة، 
َ
متحّفظًة، حمتم تكون  اأن  لها  راد 

ُ
ي

جتربٌة  حت�رس   - ة 
ّ
تام معرفًة  املعروفة  الأخطار  تفادي 

ٌة كاملة. 
ّ
تاريخي

احلركة  ل 
َ
م�ستقب عن  ال�سوؤال  ح 

ْ
طر غري 

ُ
ي بعيد،  من   

وم�ستقبل البلد. واملَيل عند اخلرباء - يف فرن�سا خ�سو�ساً 

ة، 
ّ
الكارثي التنبوؤّات  الت�سّكك، واإطالق  التعبري عن  - هو 

كاأّنا ليقاَل لحقاً: اأمل نقل لكم ذلك؟ 

بالقلم  مكتوبٌة  فالر�سالة  اجلزائر،  �سوارع  يف  ا 
ّ
اأم  

العري�س: �ساغل املتظاهرين هو جمابهُة م�ستقبٍل مبا�رس 

تغيري  اأجل  من  احلا�رس  فتح  يحاولون  وهم  يرف�سونه، 

 .
ّ
رومنطيقي ا�ستعجاٍل  يف  غرقوا 

َ
ي اأن  دون  الزمن،  وترية 

قلق، واإن يكن �سادقاً، وهو يتوّقع 
ُ
اإّن التظاهر بالتعاطف ي

يغلق  قامت،  اأنّه  ح 
ّ
يرج م�ستقباًل  اخلارج،  من  للجزائر، 

ون 
ّ
اجلزائري املتظاهرون  يعمل  الذي  احلا�رس  هذا  اأبواب 

على فْتحها. اإّن تبّني مثل هذا املوقف يعني اّتخاذ موقٍف 

�سّد هوؤلء.

نقول  ما  كّل  ة، 
ّ
احلالي الأمور  جمريات  على   

ً
بناء  

يف  الزمن  عليه   
ّ
مير قد  ال�سطور،  هذه  فيه  مبا  ونكتب، 

ال�ساعات املقبلة. اإنّه جمازَفة �سغرية جّدًا بالنظر اإىل هذا 

الزمن الذي ينفتح، منذ م�سريات برج بو اريج، و�سيدي 

باأقالم  العا�سمة،  اجلزائر  اأو  ولغوات،  ووهران،  بلعبا�س، 

واأ�سوات املتظاهرات واملتظاهرين.



بدايات  العدد 22 | ١22019

صحايف وعضو احلزب 
الشيوعي السوداين.

طارق عيل حامد

احلراك الشعيب يف السودان
كي ال يعود حكم اإلسالمّيني

 يف ال�سودان 
ّ
منذ اأكرث من �سهرين، ل يزال احلراك ال�سعبي

عة من الحتجاج 
ّ
ًا دون توّقف، مّتخذًا اأ�سكالً متنو

ّ
م�ستمر

ة ممّثالً يف حزب املوؤمتر 
ّ
ة الطفيلي

ّ
والرف�س لنظام الراأ�سمالي

ة البعيدة عن 
ّ
، وحلفائه من الأحزاب الربجوازي

ّ
الوطني

 - مذّكرات  رفع   - )تظاهرات  اجلماهري،  وم�ساكل  هموم 

الذي  الوقت  يف  املواكب(  ت�سيري   - ة 
ّ
احتجاجي وقفات 

ي�ستّد فيه القمع والقتل والإخفاء الق�رسّي لعدٍد كبرٍي من 

الثوار من قبل الثورة امل�ساّدة التي ميّثلها النظام القائم. 

يف هذا املقال نحاول اأن نحّلل ونقرتب من تلك الأ�سباب 

والدوافع التي قادْت اإىل انفجار الثورة يف ال�سودان، ويف 

النتفا�سة  هذه  اجّتاهات  نحّلل  اأن  نحاول  الوقت  ذات 

منذ  داخلها  امل�سطرعة  ة 
ّ
الجتماعي والقوى  ة 

ّ
ال�سعبي

ذلك،  وماقبل  ال�سودان  يف  الحتجاجات  تفّجر  بداية 

النتفا�سة،  من  القوي  تلك  بع�س  مواقف  علي  ف 
ّ
لنتعر

اأو تبتعد - مواقف بع�س تلك  اأّي درجة - تقرتب  واإىل 

من  النتفا�سة  داخل  املت�سارعة  ة 
ّ
الجتماعي القوى 

اأن  نحاول  واأخريًا  ال�سودان،  يف  امل�ساّدة  الثورة  مواقع 

انتفا�سة  اإليها  تنتهي  اأن  ميكن  التي  الآفاق  من  نقرتب 

 على امل�ستويني البعيد والقريب.
ّ
ال�سعب ال�سوداين

ني
ّ
مقاومة مل تتوّقف حلكم االإ�شالمي

ة 
ّ
الديني ة 

ّ
الفا�سي حلكم  ة 

ّ
ال�سوداني املقاومة  جذوة  ظّلت 

اجلبهة  لنقالب  الأوىل  ام 
ّ
الأي منذ  مّتقدًة  ال�سودان  يف 

ة يف الثالثني من حزيران / يونيو عام 
ّ
ة الإ�سالمي

ّ
القومي

ني 
ّ
ال�سوداني اء 

ّ
الأطب نقابة  اإ�رساب  جاء  حيث   ،١٩٨٩

ال�سهري راف�ساً ل�سيا�سات هذا النظام وتوّجهاته املرتبطة 

وقّدم  ة، 
ّ
ال�سعبي والطبقات  للفئات  ومعاداته  ة 

ّ
بالراأ�سمالي

 الدكتور علي ف�سل اأحد 
ّ
ل ال�سهداء، ال�سيوعي

ّ
اء اأو

ّ
الأطب

اء الذي مات من التعذيب فيما يعرف 
ّ
قادة اإ�رساب الأطب

ون 
ّ
ون ال�سوداني

ّ
�سها الإ�سالمي

ّ
بـ»بيوت الأ�سباح« التي اأ�س

ني 
ّ
والدميقراطي ني 

ّ
الوطني لتعذيب  حكمهم،  بداية  يف 

�ست 
ّ
كر التي  ال�سيا�سات  وهي  ل�سيا�ساتهم.  املعار�سني 

التحرير  �سيا�سة  عرب  واملر�س  والتجويع  الإفقار 

القت�سادّي، وخ�سخ�سة القطاع العاّم )م�رسوع اجلزيرة، 

�سات املنتجة التي 
ّ
ال�سّكة احلديد، النقل النهرّي( واملوؤ�س

وقد   .
ّ
ال�سوداين لالقت�ساد  الفقرّي  العمود  ت�سّكل  كانت 

التكييف  ل�سيا�سات  ون 
ّ
ال�سوداني ون 

ّ
الإ�سالمي ارتهن 

والبنك   
ّ
الدويل النقد  �سندوق  يفر�سها  التي   

ّ
الهيكلي

ة حتت 
ّ
دوا حمالت الف�سل من اخلدمة املدني

ّ
، فجر

ّ
الدويل

ى »ال�سالح العام« و»اإخالء الوظيفة« وما تبع ذلك 
ّ
م�سم

للحركة  تنتمي  ل�رسائح  والتعيني  التمكني  �سيا�سة  من 

للكفاءة،  الدولة دون مراعاٍة  ة يف كّل مفا�سل 
ّ
الإ�سالمي

ة.
ّ
الأمر الذي قاد اإىل الف�ساد وتدمري اخلدمة املدني

اأ�سكاٍل  اإىل  ال�سودان  يف  الثورّي  الو�سع  ر 
ّ
وتطو  

»املوؤمتر  حزب  ل�سيا�سات  املقاومة  من  عٍة 
ّ
ومتنو خمتلفٍة 

ة. 
ّ
ة الطفيلي

ّ
الوطني« املمّثل مل�سالح وتوّجهات الراأ�سمالي

ة 
ّ
الحتجاجي والوقفات  اء، 

ّ
الأطب اإ�رسابات  فكانت 

املوانئ  هيئة  واإ�رسابات  ة، 
ّ
العام اخلدمة  من  للمف�سولني 

اإقامة  رين من 
ّ
املت�رس بورت�سودان، ووقفات  ة يف 

ّ
البحري

ال�سّكة  ال 
ّ
عم واإ�رسابات  ال�سودان،  �سمال  يف  ال�سدود 

احلركة  ن�سالت  عن  ف�سالً  النهرّي،  والنقل  احلديد، 

ة 
ّ
ة، املدني

ّ
ال�سوداني ة. وقد و�سلْت قوى املعار�سة 

ّ
الطالبي

وامل�سّلحة، اإىل طرح �سعار »اإ�سقاط النظام« يف منت�سف 

ة 
ّ
ال�سعبي الحتجاجات  حركة  اأعقاب  يف   20١2 عام 

ر 
ّ
تطو  

ّ
ثم القت�سادّي.  التق�ّسف  �سيا�سة  �سّد  الوا�سعة 

قّدم  التي   20١٣ انتفا�سة  يف  ًا 
ّ
نوعي رًا 

ّ
تطو الو�سع 

اأكرث من 200 �سهيد ح�سدهم   
ّ
فيها ال�سعب ال�سوداين

ر�سا�س النظام.
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مع  املواجهة  اأ�سكال  يف  ٍة 
ّ
ي
ّ
كم تراكماٍت  وبفعل   

/ دي�سمرب 20١٣  انتفا�سة كانون الأول  النظام، جاءت 

عام  منذ  ة 
ّ
امل�ستمر ة 

ّ
ال�سوداني املقاومة  حلركة  تتويجاً 

بعيدًا  ها 
ُ
جذور تغو�س  جديدة  ة 

ّ
ثوري وكموجٍة   ،١٩٨٩

فكانت   .
ّ
ال�سوداين لل�سعب  العميق   

ّ
الن�سايل الإرث  يف 

ني 
ّ
ع املهني

ّ
انتفا�سة دي�سمرب اأكرث تنظيماً عرب ظهور »جتم

ل يف ن�ساأته يف مكان  ني« - والذي �سوف نف�سّ
ّ
ال�سوداني

بالظلم  وال�سعور  ئ، 
ّ
ال�سي القت�سادّي  الو�سع  اإّن  اآخر. 

الدخل،  م�ستوى  وانخفا�س  والتهمي�س   
ّ
الجتماعي

ة، 
ّ
ة اأمام الدولر والعمالت الأجنبي

ّ
وانهيار العملة الوطني

ة لتفّجر الأو�ساع. اإّل اأّن الإح�سا�س 
ّ
من الأ�سباب الرئي�سي

هو  يكن  مل   
ّ
ال�سوداين ال�سعب  ة 

ّ
غالبي من  الظلم  بوطاأة 

ة 
ّ
ة عوامل اأخرى مو�سوعي

ّ
املحّفز الأوحد لالنتفا�سة، ثم

وعدم  للّنظام  العميقة  الأزمُة  �سمنها  من  ها، 
َ
دور لعبْت 

قدرته على ال�ستمرار يف ال�سلطة.

لي�شت انتفا�شَة �شباب فقط

 
ّ
 والقت�سادّي والجتماعي

ّ
ال�سيا�سي انتقال الو�سع  منذ 

 يف الثامن ع�رس من كانون 
ِّ
يف ال�سودان اإىل و�سع ثوري

الأول / دي�سمرب من العام املا�سي، جرت عدة حماولٍت 

اإىل  بالو�سع  والنتكا�س  ة، 
ّ
ال�سعبي النتفا�سة  لإجها�س 

ما  انعقاد  املحاولت  هذه  �سمن  ومن  دي�سمرب.  قبل  ما 

يف  لل�سلطة   
ّ
ال�سلمي النتقال  حتّديات  »ملتقى  ى 

ّ
ي�سم

لالأبحاث   
ّ
العربي »املركز  يف  انعقد  الذي  ال�سودان« 

يف  الدوحة،  القطرية  بالعا�سمة  ال�سيا�سات«  ودرا�سة 

يوَمي ١٦ و١٧ من �سهر �سباط / فرباير 20١٩، و�سارك 

حيث  ني، 
ّ
ال�سوداني ني 

ّ
وال�سيا�سي املثّقفني  من  عدد  فيه 

واملخرجات  له  ُقّدمْت  التي  ة 
ّ
البحثي الأوراق  تلّخ�ست 

يف الت�سكيك يف �سعارات النتفا�سة، ف�سالً عن الف�سل 

 احلاّد بني قوى النتفا�سة، وتو�سيفها وكاأّنها 
ّ
امليكانيكي

فئات  كّل  فيها  ت�سارك  مل  لل�سباب«  »انتفا�سة  فقط 

 الأخرى من اأحزاب ومنظمات جمتمع 
ّ
املجتمع ال�سوداين

ال ومزارعني وغريها من قوى 
ّ
 ون�ساء وطاّلب وعم

ٍّ
مدين

النتفا�سة. فتعريف النتفا�سة وكاأّنها انتفا�سٌة لل�سباب 

من  الكثري  وفيه  دقيق  وغري   
ّ
علمي غري  تعريٌف  فقط 

التعميم. بدايًة، ال�سباب لي�سوا كتلة واحدة. فهناك �سباب 

جنٍب  اإىل  جنباً  يعملون  الذين   »
ّ
الوطني »املوؤمتر  حزب 

ة. 
ّ
مع قوى الثورة امل�ساّدة يف قمع الحتجاجات ال�سعبي

على  واقفاً  ما زال  ال�سباب   من 
ٌ
اأي�سًا ق�سم كبري وهناك 

ج على الو�سع من بعيٍد دون النخراط يف 
ّ
الر�سيف ويتفر

احلراك الثورّي. ولذلك يجب النتباه ملثل هذه التعريفات 

يف  فالنتفا�سة  ومراميها.  زيفها  وك�سف  الف�سفا�سة 

منّظماته  بكل   
ّ
ال�سوداين ال�سعب  انتفا�سة  هي  ال�سودان 

وطاّلبه،  ون�سائه  ونقاباته  واأحزابه  ة 
ّ
والدميقراطي ة 

ّ
املدني

�سعارًا  اأ�سبح  املثال  �سبيل  على  ب�س«  »ت�سقط  ف�سعار 

يرّدده حتى الأطفال ال�سغار يف البيوت.

اأّي  الدوحة  امل�ساركون يف ملتقى  اإىل هذا، ل يرى   

اأن يكون   للواقع املاأزوم يف ال�سودان دون 
ٍّ
حلٍّ �سيا�سي

احلوار  اأحزاب  من  وحلفاوؤه  وحزبه   
ّ
ال�سوداين الرئي�س 

 جزءًا من ذلك احلّل، فقد جاء يف ورقة الدكتور 
ّ
الوطني

ة لتحرير 
ّ
الواثق كمري القيادّي ال�سابق يف احلركة ال�سعبي

ال�سودان املقّدمة اإىل املوؤمتر واملعْنونة »انتفا�سة ال�سباب 

 - اأ�سئلة تبحث 
ّ
ل الدميقراطي

ّ
وحتّديات النتقال والتحو

اليوم«  »اأخبار  �سحيفة  ن�رسْتها  والتي  اإجابات«  عن 

فة  ة يوم 20 �سباط / فرباير 20١٩: »ويف ال�سّ
ّ
ال�سوداني

لفتة  حتت  املن�سوية  ة 
ّ
ال�سيا�سي القوى  هناك  الأخرى 

الوفاق،  حكومة  يف  منها  وامل�ساركة   ،
ّ
الوطني احلوار 

ة 
ّ
التنفيذي الأجهزة  من  ممّثليها  �سحبْت  التي  تلك  اأو 

القبول  يف  باأ�ساً  ترى  ل  قد  والتي  اأخريًا،  ة 
ّ
والت�رسيعي

باإعالن الرئي�س تخّليه عن الرت�ّسح جمّددًا يف انتخابات 

2020 حتى ولو مّت تاأجيلها ملّدة عاٍم اآخر، فهل نتجاوز 

ته؟«.
ّ
هذا اخليار برم

ف متاماً عن قوى 
ْ
ويقول يف مكان اآخر: »وبغ�ّس الطر  

، حّقاً هناك عدٌد مقّدر من الأحزاب التي 
ّ
احلوار الوطني

احلزب  بينها  ومن   ،
ّ
الوطني املوؤمتر  مع  وتتحالف  ت�سطّف 

املريغّني،  عثمان  د 
ّ
حمم بزعامة  الدميقراطي  الحّتادي 

موّقعة  م�سّلحٍة  حركاٍت  اإىل  اإ�سافًة   ،
ّ
ال�سعبي واملوؤمتر 

ات �سالٍم مع احلكومة ومت�سّمنة يف الد�ستور، 
ّ
على اّتفاقي

ة الدوحة، ومع ف�سائل من 
ّ
ة �رسق ال�سودان واتفاقي

ّ
اتفاقي

ة يف جنوب كردفان والنيل الأزرق، اأم اأّن 
ّ
احلركة ال�سعبي

عنده  التوّقف  اإىل  ونحتاج  للجدل،  مثريًا  يزال  ل  الأمر 

ويوا�سل دكتور  حوله؟«.  مفتوحاً  احلوار  باب  واأن نرتك 

تعـــــــــــــــــــــــريف االنتفاضة وكأنها انتفاضة للشباب فقط 
من  الكثير  وفيه  دقيق  وغير  علمي  غير  تعريـــــــــــــــــــــــف 
التعميم. هي انتفاضة الشعب السوداني بكل منظماته المدنية 
والديمقراطية وأحزابه ونقاباته ونسائه وطالبــــــــــــــــــــــــه.
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 اأن نقراأ بعمٍق طبيعة القوى امل�ساركة 
ّ
الواثق: »من املهم

يف  النظام  اإ�سقاط  اإىل  والهادفة  دي�سمرب  انتفا�سة  يف 

مقابل احلزب احلاكم وحلفائه، والتب�رّس بتحّديات انتقال 

ال�سلطة التي تواجه هذه القوى، والعقبات التي تقف يف 

 والتغيري املن�سود وذلك 
ّ
ل الدميقراطي

ّ
طريق حتقيق التحو

 العاّم«.
ّ
يف �سياق امل�سهد ال�سيا�سي

اإيجاد  يف  جتتهد  مازالت  القوى  بع�س  فاإّن  عليه   

وهذه  اخل�سائر،  باأقّل  الب�سري  نظام  خلروج  اآمن  طريٍق 

ال�سارع  حركة  قراءة  عن  متاماً  عاجزٌة  بالتاأكيد  القوى 

املطاِلبة  ة 
ّ
ال�سعبي بالحتجاجات  َيغلي  الذي   

ّ
ال�سوداين

برحيل النظام، وقّدم يف �سبيل ذلك اأكرث من ٦0 �سهيدًا 

الدمازين  مدينة  يف  الأخرية  الحتجاجات  بداية  منذ 

 انتقال الحتجاجات اإىل مدينة عطربة 
ّ
بالنيل الأزرق، ثم

القوى  وهذه  ال�سودان،  �سمال  الية يف 
ّ
العم الكثافة  ذات 

 املحتدم 
ّ
عاجزة اأي�ساً عن قراءة طبيعة ال�رساع الطبقي

وارتفاع  واملر�س  اجلوع  �سَحَقها  م�سحوقٍة  جماهري  بني 

ة اأخرى ت�سيطر على كاّفة 
ّ
تكلفة الدواء، وقوى اجتماعي

موارد الدولة.

 
ُ
عدم النتفا�سة  عمر  من  املرحلة  هذه  فاملطلوب يف   

نقراأ  اأ�سبحنا  التي  املبادرات  من  مبادرٍة  لأّي  اللتفات 

النظام،  عمر  لإطالة  وتهدف  ال�سحف،  يف  كثريًا  عنها 

ة 
ّ
عملي بعد  فيما  احلكم  للم�ساركة يف  له  فر�س  و�سمان 

املحاكمات  الآتية، وحماية رموزه والإفالت من  التغيري 

ال�سعب  حّق  يف  حُت�سى  ل  جرائم  من  اقرتفوه  ما  على 

ة مك�سوفة املرامي. 
ّ
، وذلك عرب ت�سوياٍت �سيا�سي

ّ
ال�سوداين

التواجد  النتفا�سة  جماهري  على  ذلك،  دون  للحيلولة 

ة وال�سوارع حتى �سقوط النظام 
ّ
 يف امليادين العام

ّ
اليومي

البديل  وبناء  طويلة  ل�سنواٍت  املرتاكمة  اآثاره  وت�سفية 

ة 
ّ
 الذي توافقْت عليه القوى ال�سيا�سي

ّ
 الدميقراطي

ّ
الوطني

، وميثاق 
ّ
الدميقراطي البديل  املعار�سة يف كّل من وثيقة 

الذي  والتغيري  ة 
ّ
ي
ّ
احلر ميثاق  واأخريًا   ،

ّ
الوطني اخلال�س 

ة ممّثلًة يف قوى 
ّ
وّقعْت عليه كّل قوى املعار�سة ال�سوداني

ني 
ّ
املهني ع 

ّ
وجتم ال�سودان،  نداء  وقوى   ،

ّ
الوطني الإجماع 

رحيل  على  منه  ل 
ّ
الأو البند  ين�ّس  والذي  ني، 

ّ
ال�سوداني

النظام وتنّحي راأ�س النظام عن ال�سلطة.

ني
ّ
ع املهني

ّ
دوٌر رائد لتجم

قيادته  اإفراز  على   
ٌ
قادر بال�رسورة  هو   

ّ
�سعبي اأّي حراك 

جماهري  تخو�سها  التي  ة 
ّ
اجلماهريي املعارك   

ّ
خ�سم من 

ة، 
ّ
ال�سوداني التجربة  م�ستوى  وعل  ذاك،  اأو  احلراك  هذا 
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الهيئات«  »جبهة   ١٩٦٤ عام  يف  اأكتوبر  ثورة  اأفرزْت 

الع�سيان  اإىل  به  ال�سارع والو�سول  نّظمت وقادْت  التي 

الأمر  نهاية  اأّدى يف  الذي   
ّ
ال�سيا�سي والإ�رساب  املديّن 

ة اإبراهيم عبود )١٩٥٨ - ١٩٦٤(، 
ّ
اإىل �سقوط دكتاتوري

يف   
ّ
ال�سوداين ال�سعب  انتفا�سة  يف  اأي�ساً  كذلك  والأمر 

التي  قيادَته  ال�سارع  اأنتج  حيث   ١٩٨٥ مار�س   / اآذار 

 
ّ
ال�سوداين وال�سعب  والآن  النقابي«.  ع 

ّ
»التجم يف  متّثلت 

ة 
ّ
القومي اجلبهة  ة 

ّ
فا�سي �سّد  الثالثة  انتفا�سته  يقود 

ني« 
ّ
ال�سوداني ني 

ّ
املهني ع 

ّ
»جتم وبرز  تبلور  فقد  ة، 

ّ
الإ�سالمي

ة.
ّ
 للحركة اجلماهريي

ّ
الذي اأ�سبح هو القائد الفعلي

امل�رسح  على  ة 
ّ
مر ل 

ّ
اأو  

ّ
املهني ع 

ّ
التجم هذا  ظَهر   

م�سحونٍة  فرتة  خالل   20١٤ عام  يف   
ّ
ال�سيا�سي

يف  ة 
ّ
الحتجاجي والوقفات  والتظاهرات  بالإ�رسابات 

اأعقاب انتفا�سة اأيلول / �سبتمرب 20١٣. ويف متوز/ يوليو 

من العام املا�سي اأعلن عن برنامج وا�سح املعامل يهدف 

املهن  اأ�سحاب  بني  امل�ستقّلة  النقابات  وبناء  توحيد  اإىل 

ة بعد، 
ّ
ة ال�رسعي

ّ
الأخرى التي مل تظهر بينها اللجان النقابي

ع وقتذاك كّل من: جلنة املعّلمني، 
ّ
ووّقع على ميثاق التجم

ني 
ّ
البيطري اء 

ّ
الأطب رابطة  ة، 

ّ
املركزي ال�سودان  اء 

ّ
اأطب جلنة 

ع 
ّ
جتم للمحامني،   

ّ
الدميقراطي التحالف  ني، 

ّ
الدميقراطي

جلنة  ة، 
ّ
ال�رسعي ال�سودان  اء 

ّ
اأطب نقابة  اجلامعات،  اأ�ساتذة 

ع منذ تاأ�سي�سه 
ّ
مبادرة ا�ستعادة نقابة املهند�سني. بداأ التجم

الوقت  ذات  و�سعى يف  الفئات،  هذه  ن�سالت  دعم  يف 

النقابات  اإن�ساء  يف  امل�ساعدة  عرب  قاعدته  تو�سيع  اإىل 

واإيجاد  لل�سيادلة،  نقابٍة  تاأ�سي�س  اآخرها  كان  امل�ستقّلة 

ايل. وقد 
ّ
 والعم

ّ
ٍة لتوحيد كّل احلراك املهني

ّ
م�ساحة عام

ك يف م�ساألة 
ّ
ع هذه امل�ساعي عندما با�رس التحر

ّ
ج التجم

ّ
تو

اإىل  برفعه من ٤٥0 جنيهاً  احلّد الأدنى لالأجور مطالباً 

ع خالل ال�سهور التي 
ّ
٨000 جنيه. هذا وقد فتح التجم

�سبقت احلراك اجلماهريّي حوارًا م�ستفي�ساً مع الربملان 

ة لتوحيد ال�سّف حول احلّد 
ّ
 والقوى ال�سيا�سي

ّ
ال�سوداين

وقفاٍت  ني 
ّ
املهني ع 

ّ
جتم ف�سائل  ونّفذْت  لالأجور.  الأدنى 

ال 
ّ
 الحّتاد العاّم لنقابات عم

ّ
ة عديدة اأمام مقر

ّ
احتجاجي

 »
ّ
الوطني املوؤمتر  لـ»حزب  بانحيازه  املعروف  ال�سودان 

الأدنى  احلّد  رفع  لتبّني  الحّتاد  على  لل�سغط  احلاكم، 

ة 
ّ
ال�سعبي الحتجاجات  حركة  تفّجر  ومنذ  لالأجور. 

ور  الدَّ ني 
ّ
ال�سوداني ني 

ّ
املهني ع 

ّ
لتجم كان  ال�سودان  يف 

ال�سارع  يف  الحتجاجات  حركة  قيادة  يف  الريادّي 

حيث  �سهرين،  من  لأكرث  بها  وال�ستمرار  وتنظيمها 

ة 
ّ
كانت كّل الدعوات اإىل املَواكب والوقفات الحتجاجي

ال�سودان  مدن  يف  انتظمْت  التي  ة 
ّ
الليلي واملظاهرات 

كذلك  ني. 
ّ
ال�سوداني ني 

ّ
املهني ع 

ّ
جتم عرب  ت�سدر  املختلفة، 

ني منذ تاأ�سي�سه يتمّتع باحرتام 
ّ
ني ال�سوداني

ّ
ع املهني

ّ
ظّل جتم

ة املعار�سة.
ّ
وترحيب معظم القوى ال�سيا�سي

ال عودة حلكم االإ�شالميني

يف يوم 22 من �سهر �سباط / فرباير من هذا العام، اأقدم 

وحّل  الطوارئ،  حالة  اإعالن  على  ة 
ّ
اجلمهوري رئي�س 

النظر  واإرجاء  الوليات،  وحكومات  ة 
ّ
املركزي احلكومة 

من  للوليات  ولٍة  وتعيني  ة، 
ّ
الد�ستوري التعديالت  يف 

ذات  النظام يف  وَقع  ال�سديد،  لالأ�سف  لكْن  ني. 
ّ
الع�سكري

ة �سابقة - قبل 
ّ
الأخطاء التي وقعْت فيها اأنظمٌة دكتاتوري

ة التي من 
ّ
�سقوطها - فبدلً من النظر يف الأ�سباب احلقيقي

 املواطنون وتقدمي احللول املنا�سبة لها، �رسع 
َ
اأجلها تظاَهر

النظام يف حت�سني نف�سه برت�سانٍة من القوانني والإجراءات 

اإىل  قاد  الذي  الأمر  الطوارئ،  حالة  فر�س  عرب  ة 
ّ
الأمني

لقيادات  وا�سعة  اعتقالٍت  حملة  يف  النظام  يد  اإطالق 

الجتماعي  التوا�سل  مواقع  على  وللنا�سطني  املعار�سة 

ف�سالً عن قْطع خدمة الإنرتنت، بالإ�سافة اإىل الت�سييق 

وعودة  ني 
ّ
ال�سحافي واعتقال  ة 

ّ
ال�سحافي ات 

ّ
ي
ّ
احلر على 

الأمن  جهاز  قبل  من  ال�سحف  على  لية 
ْ
القب الرقابة 

الراأي  كّتاب  من  عدٍد  حرمان  وحتى  بل  واملخابرات، 

ة املنتظمة 
ّ
ة من الكتابة ال�سحافي

ّ
يف ال�سحافة ال�سوداني

من  و»امليدان«  »اجلريدة«  �سحيفَتي  ومنع  ال�سحف  يف 

ال�سدور لأكرث من �سهر.

ل �سّك اأّن انتفا�سة دي�سمرب �سوف تفتح اآفاقاً متعّددًة   

ة 
ّ
ة الطفيلي

ّ
ووا�سعة بحجم هذا احلراك �سّد نظام الراأ�سمالي

ة للن�ساء 
ّ
احلاكم يف ال�سودان، منها باٌب للم�ساركة احلقيقي

، حيث �ساركت 
ّ
وم�ساهمتهّن يف التنمية والقرار ال�سيا�سي

بل  والتظاهرات،  الحتجاجات  يف  عالية  بن�سبٍة  املراأة 

ة خال�سة. بالإ�سافة اإىل هذا 
ّ
وكانت هناك مواكب ن�سائي

 يف 
ّ
�سوف ت�سع النتفا�سة حّدًا لتجربة الإ�سالم ال�سيا�سي

احلكم التي اأثبتْت ف�سلها متاماً عرب ٣0 عاماً من الت�سّلط 

جنوب  وانف�سال  والنزوح  احلروب  وانت�سار  والف�ساد 

ني. 
ّ
البالد وغريها من الكوارث التي خّلفها حكم الإ�سالمي

 لأّي حكم 
ّ
بعد جتربة الب�سري لن ي�سمح ال�سعب ال�سوداين

ع 
ّ
ام مع تو�س

ّ
 باحلكم. الآفاق مفتوحة ويف مقبل الأي

ٍّ
ديني

رها اإىل ثورٍة مكتملة 
ّ
ة وتطو

ّ
حركة الحتجاجات ال�سعبي

بالكامل  القدمي  النظام  وحتطيم  هّد  على  تعمل  الأركان 

 على اأنقا�سه.
ّ
 دميقراطي

ٍّ
وبناء نظاٍم وطني
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جناة
إدريس إسماعيل

يف سرية »الثورة«

قاّصة وصحافّية، 
السودان.

بالتزامن مع تاريخ اإعالن ال�ستقالل من داخل الربملان 

ل / دي�سمرب 
ّ
التا�سع ع�رس من كانون الأو ال�سوداين يف 

»احلديد  مدينة  من  التظاهرات  �رسارة  انطلقْت  املا�سي 

البالد   
ّ
�سمايل النيل«  »نهر  ولية  يف  عطربة  والنار« 

الأحمر  البحر  بولية  بورت�سودان  »الثغر«  مدينة  ويف 

اخلبز  اأ�سعار  يف  املتالحقة  الزيادات  اإثر  البالد،   
ّ
�رسقي

الواحدة  للقطعة  جنيهات  خم�سة  اإىل  و�سلْت  والتي 

اأزمٍة حاّدة  اإىل  بالإ�سافة  الوليتني،  من اخلبز يف هاتني 

ة« واأزمٍة يف الوقود. وبح�سب وايل 
ّ
يف »ال�سيولة النقدي

 حامت الو�سيلة فاإّن التظاهرات 
ّ
ولية نهر النيل احلقوقي

ٍة لكن �رسعان ما ارتفعت 
ّ
بداأْت يف وليته ب�سورة عفوي

 - الوطني  املوؤمتر  لدور  حرٌق  ذلك  اأعقب   
ّ
ثم وتريُتها، 

املجل�س  ملكتب  وحرق  عطربة  مبدينة   - احلاكم  احلزب 

 �رسعان 
ّ
 احلكومة - بولية نهر النيل. ثم

ّ
 - مقر

ّ
الت�رسيعي

ة 
ّ
ال�سمالي الولية  من  كلٍّ  اإىل  التظاهرات  امتّدت  ما 

نحو  و�سملْت  كردفان  �سمال  وولية  الق�سارف  وولية 

اخلرطوم  العا�سمة  حراك  جاء   
ّ
َثم ومن  وليات.  ت�سع 

اأعلن   
ّ
ثم اأحياء  عّدة  يف  قة 

ّ
متفر ة 

ّ
عفوي تظاهراٍت  يف 

يف  ني« 
ّ
ال�سوداني ني 

ّ
املهني ع 

ّ
»جتم من  املنّظم  احلراك  عن 

والذي  دي�سمرب   / الأول  كانون  والع�رسين من  اخلام�س 

بتنّحي  املطالبة  لت�سبح  املحتّجني  مطالب  فيه  ارتفعْت 

.
ّ
الرئي�س ومنظومته عن احلكم هي مطلبهم الأ�سا�سي

والعا�سمة  الوليات  يف  التظاهرات  انطالق  �سبق   

واملوا�سالت  والوقود  اخلبز  اأزمات يف  البالد  اأن �سهدت 

ة 
ّ
وال�سيولة النقدّية بالإ�سافة اإىل تديّن اأ�سعار العملة الوطني

ة قد 
ّ
ة، وكانت احلكومة ال�سوداني

ّ
مقابل العمالت الأجنبي

 للدولر وذلك عن 
ّ
اّتخذْت تدابري ملعاجلة الرتفاع اجلنوين

�سة  ة متخ�سّ
ّ
ٌة حكومي

ّ
ة �سّناع ال�سوق« وهي اآلي

ّ
طريق »اآلي

العمالت  مقابل  الدولر  �سعر  على  ال�سيطرة  على  تعمل 

اأن  بعد  الدولر  اأ�سعار  تنخف�س  اأن  من  وبدلً  ة، 
ّ
الوطني

ة �سعرًا يفوق بكثري ما كان عليه �سعر ال�سوق 
ّ
حّددت الآلي

ة وانعك�س 
ّ
اأ�سعاٍر فلكي اإىل  الدولر  ارتفع �سعر  املوازي، 

اإىل حدود  الت�سّخم والذي و�سل بدوره  هذا الأمر على 

�سهد  الذي  الدواء  �سوق  الأمر على  انعك�س  ٧0٪. كما 

املنقذة  والأدوية  احليوّية  الأدوية  ندرًة يف عدٍد كبري من 

للحياة بينما ارتفعْت اأ�سعار الأدوية الأخرى وو�سلت اإىل 

ة. بالإ�سافة اإىل كّل هذا، فقد اأحدثت الندرة 
ّ
اأرقام فلكي

املطاِلبة  ة  املرتا�سّ الطويلة  وال�سفوف  ة 
ّ
املالي الأوراق  يف 

 
ّ
ال�سوداين ال�سارع  اإخراج  اإىل  والوقود  والأموال  باخلبز 

منهم  كثريين  اأّن  من  بالرغم  يثور  وجعلْته  َطوره«  »عن 

فون من »فعل الثورة« باعتبار اأّن هنالك بلداناً 
ّ
كانوا يتخو

من  غم 
ّ
الر على  اقتتال«  »�ساحات  اإىل  لْت 

ّ
حتو »باجلوار« 

ة كانت يف �سورٍة اأف�سل بكثري من 
ّ
اأّن اأو�ساعهم املعي�سي

ني الآن.
ّ
اأحوال ال�سوداني

�شباٌب ون�شاء و»مند�ّشون«

ة 
ّ
لني للتظاهرات، اأعلنت اجلهات الر�سمي

ّ
منذ اليومني الأو

ة ودور 
ّ
�سات احلكومي

ّ
عن تخريب طاول العديد من املوؤ�س

لم 
ْ

« - الذي ميّثل واجهًة للّنظام - ومل ت�س
ّ
»املوؤمتر الوطني

للّنهب.  التي تعر�سْت  الزكاة«  من احلرق حتى »دواويُن 

وقتل  النار  لإطالق  غًا 
ّ
م�سو ال�سلطات  وجدت  باملقابل، 

ممّا  املتفّلتني،  وردع  املمتلكات  حماية  بحّجة  املتظاهرين 

اأوقع قتلى وجرحى كثريين. واعرتفت ال�سلطات ب�سقوط 

ة 
ّ
ان، فيما ر�سدت منّظماٌت حقوقي

ّ
١٩ قتيالً - بينهم نظامي

ة 
ّ
الرقم على اأّنه بلغ الأربعني. وقد �سّجلت ال�سلطات الر�سمي

رًا 
ّ
20٣ حالت بالغ اإتالف، واأظهر نا�سطون فيديو م�سو

تتابعت  فيما  مبدينة عطربة   
ّ
الوطني املوؤمتر  دار  عن حرق 

الأخبار تنبئ عن حرائق مبدن اأخرى، واأ�ساف اآخرون باأّن 
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بينما  ناره  يف  يعّج   
ّ
الوطني املوؤمتر  مراكز  ترك  ن 

َ
م هناك 

�سات اأخرى.
ّ
ات اإطفاء على موؤ�س

ّ
مور�سْت عملي

وزير  ل�سان  على  للحكومة،   
ّ
الر�سمي للناطق  وفقاً   

ة 
ّ
ال�سلمي التظاهرات  فاإّن  اأرو،  جمعة  ب�سارة  الإعالم 

ني« اإىل ن�ساٍط 
ّ
لت بفعل »املند�س

ّ
انحرفْت عن م�سارها وحتو

ة  �سات واملمتلكات العاّمة واخلا�سّ
ّ
 ا�ستهدف املوؤ�س

ٍّ
تخريبي

باحلرق والتدمري وحرق بع�س مقار ال�رسطة. واّتهم بع�س 

لزعزعة  الأو�ساع  ا�ستغالل  مبحاولة  ة 
ّ
ال�سيا�سي اجلهات 

ة.
ّ
الأمن وال�ستقرار حتقيقا لأجندتهم ال�سيا�سي

انقلبْت  التي  ة، 
ّ
ال�سوداني اأّن احلكومة  غم من 

ّ
الر على   

 منذ ثالثني عاماً وفر�سْت �سيطرتها 
ّ
على احلكم الدميقراطي

 
ّ
على ال�سعب بالدبابة وعمدْت اإىل تغيري املنهج التعليمي

ال�سّلم  تغيري  واإىل  �سابقه،  من  اأ�سعف  اآخر  مبنهج  القدمي 

املرحلة  هي  باأكملها  ٍة 
ّ
درا�سي مرحلة  باخت�سار   

ّ
التعليمي

ّيات اإّل اأّن معظم املنقلبني 
ّ
طة، والت�سييق على احلر

ّ
املتو�س

ال�سباب  من  كانوا   - املتظاهرين  من   - احلكومة  على 

ة كما مل 
ّ
الذين مل يروا يف حياتهم يوماً حكومًة دميقراطي

اآباوؤهم  دفع  بل  ة 
ّ
�سّحة جماني اأو  اً 

ّ
جماني تعليماً  يعاي�سوا 

 فْقرهم خرجوا غري مبالني 
ّ
ثمن كّل هذه اخلدمات من حر

ة ال�سهداء 
ّ
 يعوي يف اآذانهم وكانْت غالبي

ّ
بالر�سا�س احلي

من �سفوفهم.

واملحّللني  املراقبني  من  كثريًا  اأّن  من  غم 
ّ
الر على   

 ملّدة ثالثني 
ّ
ني راأوا اأّن حكومة »الإنقاذ« مل ت�ستمر

ّ
ال�سيا�سي

اأعّدْتها  التي  النتخابات  فكل  الن�ساء  مبنا�رسة  اإّل  عاماً 

 تاريخها كان اأكرث املنخرطني فيها من 
ّ
احلكومات على مر

الرجال  قاطع  بينما  »الإنقاذ«  لنظام  منا�رسة  الن�ساء  فئة 

ٍق من 
َ
النتخابات، الأمر الذي جعل الفر�سة تاأتي على طب

 اإذ وجد ال�ساحة دون مناف�سة 
ّ
ذهٍب حلزب املوؤمتر الوطني

وجد  فيما  النتخابات  قاطعت  التي  الأحزاب  من  ُتذكر 

ن�سريته »املراأة« تقوده من فوٍز لآخر. وما فعلْته املراأة يف 

ذلك الزمان وجَنْت نتائجه فقرًا ومر�ساً وبطالة - ح�سب 

خرجْت  فقد  الآن  ه 
ّ

لتغري جاءت   - املعار�س  اخلطاب 

كانون  من   2٥ الثالثاء  يوم  يف  �سوهدن  �سابات  عّدة 

وهّن  ني« 
ّ
ال�سوداني ني 

ّ
املهني ع 

ّ
»جتم يف  دي�سمرب   / ل 

ّ
الأو

ة«، وقد 
ّ
بجانب رفاقهّن من الرجال، يطلْقن هتاف »�سلمي

 
ّ
�سوهدْت اإحدى الفتيات يف و�سائل التوا�سل الجتماعي

وهي حتاول اأن تعتلي ظهر زميلها الرجل لكي ت�سل اىل 

اأن  تريد  طبيبة  الفتاة  اأّن  وتبنّي  العالية  البنايات  اإحدى 

البناية. ويف  اأعلى  اأ�سيبوا يف  الذين  للمتظاهرين  ت�سل 

اأحد  بهّن يف  ة  تظاهرة خا�سّ الن�ساء  نّظمت  اأخرى  اأنباء 

اأحياء اخلرطوم - »امتداد الدرجة الثالثة«. اإ�سافًة اإىل اأّن 

ات - 
ّ
العتقالت �سملْت عددًا من النا�سطات - من املهني

اأثناء التظاهرات اأو الإ�رسابات.

ة
ّ
تدابري حكومي

ع�رسة  اثنتي  غّطت  التي  للتظاهرات  الثاين  اليوم  منذ 

احلكومة  عمدت  الـ١٨،  ال�سودان  وليات  من  وليًة 

اإغالق  ومنها  ة« 
ّ
»اأمني باأّنها  مراقبون  و�سفها  تدابري  اإىل 

بالإ�سافة  الأطفال،  ريا�س  وحتى  واجلامعات  املدار�س 

 
ّ
احلربي عتاده  بكامل  اجلي�س  من  كبرية  اأعداٍد  ن�رس  اإىل 

يف الطرقات اإىل جانب كّل من ال�رسطة والأمن والدعم 

تطبيَقي  من  كاّلً  ة 
ّ
الر�سمي اجلهات  اأغلقت  كما  ال�رسيع، 

باملقابل  امل�ستخدمني.  عن  و»الفي�سبوك«  »الوات�ساآب« 

ال 
ّ
العم »احّتاد  مع  لقائه  يف  الب�سري  عمر  الرئي�س  اأعلن 

ني« - الذي يوؤّيد احلكومة - عن منح الدولة مبلغ 
ّ
ال�سوداني

ال واملعا�سيني )املُحالني على 
ّ
٥00 جنيه كحّد اأدنى للعم

املمنوحة على ح�سب  ة 
ّ
املالي القيمة  بينما ترتفع  املعا�س( 

ة حتى ت�سل اإىل 2٥00 جنيه للدرجات 
ّ
الدرجة الوظيفي

ة وذلك للتغّلب على غالء املعي�سة. 
ّ
القيادّية باخلدمة املدني

انتهاء  قرب  عن  مو�سى  معتّز  الوزراء  رئي�س  اأعلن  فيما 

يف  جنيه  املائة  فئة  اإ�سدار  بعد  النقدّية  ال�سيولة  اأزمة 

نهاية �سهر كانون الثاين/ يناير املا�سي، كما اأطلق احّتاد 

الثقة  اإعادة  اإىل  الرامية  »اإيداع«  مبادرة  العمل  اأ�سحاب 

اإيداع  عن  املواطنون  عزف  بعدما   
ّ
امل�رسيف القطاع  يف 

امل�سارف  اأمام  املواطنني  اآلف  تكّد�س  اإثر  فيها  اأموالهم 

ة للح�سول على اأموالهم.
ّ
افات الآلي

ّ
وال�رس

مواقف االأحزاب

ع 
ّ
ة العفوّية بالإ�سافة اإىل »جتم

ّ
كات ال�سعبي

ّ
بعد تعّدد التحر

من  جمموعٌة  اأعلنْت  راياته،  ومتّدد  ني« 
ّ
ال�سوداني ني 

ّ
املهني

احلراك  وتبّني  وامل�ساركة  احل�سور  تها 
ّ
ني عن  الأحزاب 

معظم المنقلبين على الحكومة كانوا من الشباب الذين لم يروا 
تعليما يعايشوا  لم  كما  ديمقراطية  حكومة  يوما  حياتهم  في 

مجانيــــــــــــــــــــــــــــا أو صحة مجانية. بل دفع آباؤهم ثمن 
كل هذه الخدمات من حر فقرهم فخرجوا غير مبالين بالرصاص 
صفوفهم. من  الشهداء  غالبية  وكانت  آذانهم  في  يعوي  الحي 
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قوى  ة 
ّ
ال�سوداني املعاِر�سة  القوى  هذه  ومن   ،

ّ
ال�سعبي

اأعلنت  بينما  ال�سودان«  »نداء  « وقوى 
ّ
الوطني »الإجماع 

ة �سبق اأن �ساركْت يف احلكومة عن ان�سحابها 
ّ
قوى حزبي

للّتغيري«  ة 
ّ
الوطني »اجلبهة  القوى  احلكومة، ومن هذه  من 

 22 حزباً - وعلى راأ�سها حزب »الإ�سالح 
ّ
- التي ت�سم

وحزب  العتباين،  الدين  �سالح  غازي  د.  بقيادة  الآن« 

و»الحّتادي  املهدي،  الفا�سل  مبارك  بقيادة  »الأّمة« 

الأّمة«  ار 
ّ
و»تي حممود  د 

ّ
�سي اإ�رساقة  بقيادة  الدميقراطي« 

ة للتغيري« بحّل 
ّ
ار امل�ستقبل«. وطالبت »اجلبهة الوطني

ّ
و»تي

ة وت�سكيل حكومٍة 
ّ
احلكومة والربملان واملجال�س الت�رسيعي

 دون حما�س�سة، 
ّ
ة من كفاءات ذات متثيٍل �سيا�سي

ّ
انتقالي

الأحزاب  اأوزان  من  قّلل  قد   »
ّ
الوطني »املوؤمتر  وكان 

ح رئي�س قطاع الإعالم د. اإبراهيم ال�سديق 
ّ
املن�سحبة و�رس

ة 
ّ
باأّن ان�سحاب هذه الأحزاب خمالٌف للممار�سة ال�سيا�سي

، م�سيفاً باأّن بع�س 
ّ
واعتربه خروجاً عن الإجماع الوطني

ممّا  ة«، 
ّ
ال�سيا�سي »املغامرة  جتيد  املن�سحبة  املجموعة  رموز 

وقد   .
ّ
ال�سيا�سي العمل  ة« يف 

ّ
»املبدئي افتقادها  اإىل  ي�سري 

القوى  بتلك  له  الب�سري يف خطاب  عمر  الرئي�س  �س 
ّ
عر

ة!
ّ
وا�سفاً اإّياها بالنتهازّية ال�سيا�سي

االأهازيج

مقطوعاٌت كثرية انطلقت من حناجر املتظاهرين مل يهتّموا 

اهتّموا  ما  بقْدر   - العتقال  من  حلمايتهم  رمّبا   - بناظميها 

ما 
ّ
ة ل�سي

ّ
بحفظها وترديدها ون�رسها يف الو�سائط الجتماعي

تطبيَقى »الفي�سبوك« و»الوات�ساب« ومنها هذه الق�سيدة:

»الطلقة ما بتقتل
بتقتل سكات الزول ]الرجل[

يا والدة اعفيلي
وعدي القطعتو معاك

أن الكالم ممنوع
في شّلة الحّكام

يا والدة، دّمي بيفور
لّما البلد تغلي

لّما العساكر ديل
الشّوهو اإلسالم

جايين تفاهاتم
سجنونا باسم الدين

حقرونا باسم الدين
قتلونا باسم الدين

والدين بريء، يّمة
الدين بقول الزول

إن خّلى حقو يموت
بيخاوي في شيطان

الدين بيقول تمرق
مرق تقف في الضد وتواجه الحكام!«

ة، 
ّ
ال�سلمي بروز الحتجاجات  ظهرت ها�ستاغات كثرية مع 

لعّل اأبرزها ها�ستاغ »#مدن-ال�سودان-تنتف�س« و»#ت�سقط-

الها�ستاغني  على  ردَّ  الثورة.  منا�رسو  ن�رسه  والذي  ب�س« 

اآخران م�ساّدان من منا�رسي احلكومة، وبدلً عن »#مدن-

ال�سودان-تنتف�س« ظهر »#مدن-ال�سودان اأمان«، وبدلً عن 

»#ت�سقط-ب�س« ظهر »#تقعد-ب�س«. وما بني هوؤلء واأولئك 

�سّجت و�سائط الّت�سال الجتماعي باملدافعني واملعار�سني 

ة.
ّ
اللذين امتّدْت بينهما احلروب الإلكرتوني

حديث �شباب: التغيري يف �شندوق االقرتاع

الإعالمي ناجي الكرو�سابي - القيادّي مبنرب »ال�سالم العادل«، 

ة - قال يف 
ّ
ارات احلركة الإ�سالمي

ّ
احلزب الذي ميّثل اأحد تي

ة 
ّ
ال�سوداني ال�ساحة  الذي حدث يف  اإّن  لـ»بدايات«  حديثه 

نف�سها  بها احلكومة  اقت�سادّية طاحنة اعرتفْت  نتاجٌ لأزمة 

املقابل  الطرف  على  الرئي�س.  وهو  للدولة  هرم  اأق�سى  يف 

كاٍف  �سبب  ة 
ّ
املعي�سي ال�سائقة  اأّن  ني 

ّ
ال�سوداني معظم  يرى 

باأّن احلكومة  يعتقدون  ني 
ّ
ال�سوداني واأّن معظم  النظام  لزوال 

 .
ّ
ال�سوداين ال�ساأن  اإدارة  يف  ذريعاً  ف�سالً  ف�سلْت  ة 

ّ
احلالي

ه ميّثل اأحد اأذرع الأزمة 
َ

ويرى الكرو�سابي اأّن الرئي�س نف�س

 عن ت�رسيحاته 
ّ
�سي

ْ
اً وغري مر

ّ
باعتبار اأّنه غري مقبول خارجي

كرو�سابي  واأ�ساف  ة. 
ّ
الدولي ة 

ّ
اجلنائي املحكمة  من  ومطلوب 

�سخ�ٍس  باأّي  واأتى  الرئي�س   
ّ

غري اإذا   »
ّ
الوطني »املوؤمتر  اأّن 

اً فاإّن باإمكانه اأن يحّل م�سكلة ال�سودان 
ّ
اآخر مقبول خارجي

ورمبا ا�ستطاع اأن يوهم ال�سعب ال�سوداين باأّنه اأحدث تغيريًا 

.
ّ
وجّنب بالدنا كثريًا من الحتقان ال�سيا�سي



بدايات  العدد 22 | 2١2019

اأن  يجب  الثورة«  »فعل  باأّن  كرو�سابي  وي�ستطرد   

يثور  اأن  يجب   :
ّ
ثالثيني ك�ساّب  كيميائه  من  جزءًا  يكون 

الثورة  اأّن  يرى  لكّنه  ّيات. 
ّ
احلر كبت  وعلى  الطغيان  على 

تبني م�ست�سفى ول  »الثورة ل  تطّلعات اجلماهري:  ي 
ّ
تلب ل 

نة لياأتي اآخرون 
ّ
د طريقاً، بل ت�سل الثورة اإىل نقطٍة معي

ّ
تعب

 اآخرون ليبداأوا من ال�سفر«. 
ٌ

 ياأتي اأنا�س
ّ
ويثوروا �سّدها ثم

وهو يوؤّكد اأّن هذا هو عني ما حدث فعاّل يف ثورَتي »اأكتوبر« 

ة، 
ّ
احلقيقي الثورة  اأدوات  عن  البحث  ويقرتح  و»اأبريل«. 

موؤّكدا اأّن فعل الثورة لي�س بتغيري. التغيري احلقيقي يحدث 

عرب »�سناديق القرتاع«، موؤّكدا اأّن اأزمة الأحزاب لي�ست 

باأزمة فكرّية اإّنا اأزمة ح�سور نا�سط يف »ال�سارع«. وي�سيف: 

ة هيبتها 
ّ
»املوؤمتر الوطني« هو الذي اأفقد الأحزاب ال�سوداني

فعل  وقد  ة، 
ّ
ال�سوداني الأحزاب  جتاه  اجلماهري  ع�سد  وفّت 

»التظاهر حمفوٌف  اأن  واأو�سح  احلكم.  يبقى يف  ذلك حتى 

الغاز  اإطالق  واأخّفها  »القنا�سة«  اأ�سّدها  كثرية  مبخاطر 

ل للدموع على اجلماهري«. وختم باأّن التظاهر ُي�سقط 
ّ
امل�سي

نظاماً بقّدر ما يزيد من اأّيام عمره. واإّن ما ي�سقط النظام هو 

اأن جتتهد الأحزاب وجتّهز لنتخابات 2020 منذ الآن حتى 

ة 
ّ
ال�سوداني الأحزاب  اأّن  �سحيٌح  ال�سل�س.  التغيري  يحدث 

ف من تزوير النتخابات، لكّن هناك جتارب مل�ستقّلني 
ّ
تتخو

دخلوا النتخابات وفازوا يف دوائر حت�سب للحزب احلاكم. 

التجارب  هذه  مثل  من  ت�ستفيد  اأن  الأحزاب  على  فلذلك 

ة التي ا�ستخدمها هوؤلء امل�ستقّلون.
ّ
وجتهز لها بنف�س الكيفي

د احتجاج
ّ
حديث �شباب: ثورة ال جمر

اأّما الأديب الهادي را�سي - وهو موؤّيد للثورة - فقال يف 

حديثه لـ»بدايات« اإذا اأ�سقطنا »الثورة« كمفهوم على احلراك 

الراهن  الوقت  يف  ال�سودان  يف  يحدث  الذي  اجلماهريّي 

 وا�سٌع 
ّ
ٌك �سعبي

ّ
فاإّنه يطابق اأحد تعريفات الثورة باأّنها »حتر

بها،  يعرتف  ل  حاكمة  ة 
ّ
�سيا�سي ٍة 

ّ
�رسعي تغيري  اإىل  يهدف 

ذلك  على   
ً
»وبناء وي�سيف:  جديدة«.  ة 

ّ
ب�رسعي وا�ستبدالها 

 ولي�ست 
ّ
فاإّن ما يحدث يف ال�سودان هو ثورٌة مبعناها احلريف

احتجاجات كما يرّوج الثائرون عليهم. فاإّن ما حدث مبدينة 

اإيذاٌن  هو  دي�سمرب20١٨   / الأّول  كانون   ١٩ يف  عطربة 

يف  كتب 
ُ
�سي جديد  �سطر  »ثّمة  واأ�ساف:  ثورة«.  بانطالق 

تاريخ هذه البالد العظيمة. فمن تلك املدينة البا�سلة انطلق 

 حتى حلظة 
ّ
املّد الثورّي لي�سمل مدناً اأخرى، و�سوف ي�ستمر

ة بعدما حّقق 
ّ
التغيري املن�سودة، و�سيحّقق مكا�سبه امل�ستقبلي

 
ّ
اجلمعي الوعي  درجة  ارتفاع  يف  املتمّثلة  ة 

ّ
الآني مكا�سبه 

ب�رسورة التغيري، اإىل جانب اإرباك النظام احلاكم الذي جاء 

 كي 
ّ
قبل ثالثني عاماً حامالً بذرة فنائه ب�سلوكه الإق�سائي

القت�سادّية  البالد  موارد  على   
َ
وي�ستويل بال�سلطة  ينفرد 

ويوّظفها ل�سالح اأفراده ومن �ساَيَعهم«.

ح 
ّ
اإّنه نظاٌم يرتّنح الآن، فاقدًا توازَنه. فقد �رس ويقول:   

اإعالمه اليوم باأّنه م�ستعدٌّ للحوار مع الثوار الذين و�سفهم 

ملجموعات  ينتمون  بون 
ّ
خمر باأّنهم   - �سابق  وقت  يف   -

تلّقْت تدريباً يف دولة اإ�رسائيل ويتبعون حلركة عبد الواحد 

تر�سانته  النظام  اأطلق  ذلك  ومبوجب  للنظام.  املعار�سة  نور 

ة وملي�سياته لقمع الثوار واأعاد اإنتاج اأ�ساليبه القذرة 
ّ
الأمني

الثورة  لكّن  بقائه.  اأجل   من 
ّ
الإثني ال�رساع  ا�ستخدام  يف 

ة املقيتة وباتت تنتج اأدوات مقاومتها 
ّ
جتاوزْت هذه الفر�سي

اأ�سئلًة  تعْد  ار مل 
ّ
الثو اأ�سئلة  ال�سامية.  غاياتها  اإىل  لتم�سي 

اأ�سئلة  اأ�سحْت  بل  والدواء،  اخلبز  بتوفري  تنادي  ة 
ّ
مطلبي

والعدل  وال�سلم  ّية 
ّ
احلر ق�سايا  عن  تبحث  اأ�سئلًة  وجود، 

والتي لن تتحّقق اإّل يف ظّل دولة القانون. م�سريًا اإىل هتاف 

على  خافياً  الأمر  َيعد  مل  عدالة«.  �سالم،  ّية، 
ّ
»حر الثوار 

املفرط  العنف  وا�ستخدام  لالعتقالت  جلاأ  ولذلك  النظام 

اأثناء املواكب التي انتظمت يف البالد.

واأ�سار را�سي اإىل خرق النظام لقانون العدالة وحقوق   

ل  ثوار  �سّد  ة 
ّ
الأمني تر�سانته  كّل  يوجه  وهو  الإن�سان 

ميلكون �سوى الهتاف لتحقيق مطالبهم امل�رسوعة وامل�سّمنة 

الذين  الثوار  اأّن  موؤكدًا  ال�سودان،  جمهورّية  د�ستور  يف 

م�سريهم  اأّن  يدركون  والتظاهرات  املَواكب  يف  �ساركوا 

هو املوت اأو العتقالت ومع ذلك مي�سون بكّل ب�سالة يف 

ة 
ّ
تنتفي فر�سي املواكب، وبذلك  املحّددة لنطالق  الأماكن 

حتري�س املواطنني من قبل جهات - كما يرّوج لها النظام 

احلاكم - مالحظاً اأّن كّل َمن �سارك يعني اأّنه اآمن بالتغيري 

ة 
ّ
ال�سخ�سي ته 

ّ
م�سوؤولي متحّمالً  كفرٍد  النا�س  مع  و�سعى 

لكّل  ممّثٌل  فهو  ووجوده،  جمتمعه  جتاه  ته 
ّ
مب�سوؤولي مقرونًة 

 عن رف�سه للظلم 
ّ

اإذ يعرب املقهورين يف حميطه اجلغرايّف 

على امل�ستوى الكويّن.

إنه نظام يترنح اآلن، فاقدا توازنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه.
الذين  الثوار  مع  للحوار  مستعد  بأنه  اليوم  إعالمه  صرح  فقد 
لمجموعات ينتمون  مخربون  بأنهم  سابق  وقت  في  وصفهم 
ويتبعون إسرائيل  دولة  في  تدريبا  تلقــــــــــــــــــــــــــــــــت 
للنظام. المعارضة  نور  الواحد  عبد  لحركــــــــــــــــــــــــــــــة 
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أسماء الغول

كاتبة فلسطينية 
مقيمة يف فرناس.

كيف انهتى حلم مسريات العودة يف غزة؟

مل يبَق من اأَلق م�سريات العودة �سوى هوؤلء الأبرياء غري 

ة ال�سعب الذين يذهبون كّل يوم جمعة 
ّ
املتحّزبني من عام

ة دوافع �سوى امل�ساركة يف احللم، حلم 
ّ
اإىل احلدود دون اأي

 .١٩٤٨ عام  اإ�رسائيل  احتّلتها  التي  الأر�س  اإىل  العودة 

العودة  م�سريات  يف  امل�ساركة  اإىل  الدعوات  كانت  وقد 

ة و�سعبة الت�سديق، ففْعل 
ّ
قبل عام من الآن، تبدو طوباوي

التظاهر �سّد الحتالل اأ�سبح مكرورًا ويبدو �سغريًا اأمام 

 
ّ
فل�سطيني مبليويَن  حتيط  تزال  ل  حروب  ثالث  خراب 

يعي�سون يف قطاع غّزة.

املفاجاآت  مدينة  الدوام  على  كانت  غّزة  اأّن  اإّل    

ة 
ّ
برملاني انتخاباٍت  يف  ون 

ّ
الإ�سالمي فيها  فاز  ة. 

ّ
ال�سيا�سي

نف�سها  على  انقلبْت  ما  و�رسعان  عام 200٦،  نظيفة يف 

النتخابات  التي فازت يف هذه  ة 
ّ
الإ�سالمي ذات احلكومة 

د 
ّ
ملحم عائدتني  تني 

ّ
قو مناف�سة  اأمام  لها  احلكم  ت 

َ
وح�سم

وبداأ   .200٧ عام  ال�سارع  يف  عبا�س  وحممود  دحالن 

ح�ساٍر  من  عاماً   ١2 طوال  الويالت  يعاين  غّزة  قطاع 

من  العائالت  َطرد  م�سهد  اأّن  لدرجة  الآن  و�سل   
ٍّ
دويل

ٍة 
ّ
ال�سقق امل�ستاأَجرة لتعي�س يف ال�سارع داخل خيٍم قما�سي

اً.
ّ
ي�سبح اعتيادي

مفاجاأة جديدة،  العامل  اإىل  غّزة  اأر�سلت  كان.  وهكذا   

ما يجعل هذه املدينة ت�سنع الأخبار على الدوام دون اأن 

ذلك. خرج ع�رسات  لتفعل  بال�رسورة  فيها حرب  تكون 

يوم  يف  الكربى  العودة  م�سريات  يف  للم�ساركة  الآلف 

العام  من  مار�س   / اآذار  من  الثالثني  يف  املوافق  الأر�س 

كهم 
ّ
ت ل�سهور يف فعل عفويٍّ متاماً، يحر

ّ
املا�سي، وا�ستمر

ة 
ّ
ة واجتماعي

ّ
ة و�سيا�سي

ّ
 من اأمل ومكبوتات اقت�سادي

ٌ
كثري

املفتوحة  احلدود  �ساحات  لت 
ّ
حتو القطاع.  واقع  ي�سهدها 

غّزة،  امتداد حمافظات قطاع  املحتّلة، على  الأرا�سي  مع 

اإىل مهرجاٍن وثورٍة كحلم ميدان التحرير يف م�رس الذي 

معها،  طعامها  جلبْت  عائالٌت  يوماً.  ع�رس  ثمانية   
ّ
ا�ستمر

بالر�سم،  لتبداأ  اللوحة  ندة 
َ
�س تْن�سب  واحدة  يغّني،  واحد 

ِل 
ّ
م�سي غاِز  من  حتميهم  جديدة  اأدواٍت  اخرتعوا  و�سباب 

ط الدخان.
ْ

روا رق�سة الدبكة و�س
ّ
الدموع، اأو عم

ة. 
ّ
ال�سوري الثورة  تقليٍد مل�سارات   يف 

ٌ
ا�سم لكّل جمعٍة   

الذي   
ّ
الفل�سطيني الن�سال  خريف  ينهي  جديٌد  ربيٌع  هو 

وحربه.  �سْلمه  يف  فل�سطني  ل�سرتجاع  م�سدودًا  يزال  ل 

اأمريكا والغرب ويف  دين يف 
ّ
منحْت هذه امل�سريات للموؤي

ين على 
َ

كانوا جمرب بعدما  اً 
ّ
قوي ة �سوتاً 

ّ
ال�سيا�سي الأروقة 

فبات  النار،  مقابل  والنار  غّزة،  �سواريخ  اأمام  ال�سكوت 

باإمكانهم اأن ي�رسخوا عالياً »اإّنهم عّزل«.

اإىل  ة 
ّ
الق�سي عادت  دًا، 

ّ
جي يبدو  �سيٍء  كّل  كان   

بو�سوح  موؤّيدة  وق�س�ٍس  مقالٍت  يف  الأوىل  ال�سفحات 

 يف هذا البلد اأو ذاك. 
ٍّ
دون خوٍف من اأّي »لوبي« اإ�رسائيلي

بعدما  خ�سو�ساً  تف�سري  اإىل  حتتاج  ول  وا�سحٌة  فال�سورة 

بت فيديوهاٌت جلنود الحتالل وهم يقن�سون ال�سباب 
ّ
ت�رس

 »PUBG« اأو يلعبون بّطاً  اأّنهم ي�سطادون  لو  ني كما 
ّ
ال�سلمي

)لعبة اإلكرتونية ا�ستهرت اأخريًا(، الأمر الذي زاد من اإحراج 

 بنيامني نتنياهو وحكومته.
ّ
رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي

زاويًة  ٍة 
ّ
مر ل 

ّ
لأو تاميز«  »نيويورك  جريدة  �ست  خ�سّ  

من  الُكّتاب،  من  جمموعٍة  ل�ستقطاب  اً  خا�سّ رًا 
ّ
وحمر

هذه  عن  ليكتبوا  غّزة،  قطاع  داخل  الهواة  اأو  املحرتفني 

 
ّ
العاملي الإعالم  ولعب  عنها،  ق�س�ساً  يرووا  اأو  امل�سريات 

ل: 
ّ
الأو عها 

ّ
مرب اإىل  ة 

ّ
الق�سي اإرجاع  يف  كبريًا  دورًا 

كان  الحتالل.  مواجهة ر�سا�س  ة يف 
ّ
ال�سلمي عات 

ّ
التجم

هذا على عك�س ال�سحف والإذاعات داخل غّزة والتي مل 

اعتادت  لأّنها  ة، 
ّ
ال�سلمي ة 

ّ
اجلماهريي احلالَة  هذه  ت�ستوعب 

التعبئة والطوارئ يف حالت حرب، كانْت م�سريات العودة 

تها، 
ّ
تها و�سلمي

ّ
 ل�ستقاللي

ّ
يلزمها كثري من الرتويج املحّلي
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 دورًا يف 
ّ
ة، واأن يلعب الإعالم املحّلي

ّ
ومن التغطية الإبداعي

ة.
ّ
ة اأيٍد حزبي

ّ
حمايتها من اأي

ة« حما�س و�شخرية ال�شلطة
ّ
بني »�شلمي

هذه  بقاء  ة 
ّ
ي
ّ
اأهم اأحٌد  يدرك  ومل  يحدث،  مل  هذا  اأّن  اإّل 

الأوائل  ال�سباب  القّلة من  تلك  �سوى  م�ستقّلًة  امل�سريات 

�ُسدهْت  قد  حما�س  حركة  وكانت  اإليها،  دعوا  الذين 

امل�سريات،  هذه  حُتدثه  الذي  الكبري   
ّ
العاملي بال�سدى 

ومن  املبّكرة.  الأ�سابيع  عن  متاأّخرًة  ولو  بالرْكب،  وحلقْت 

ة 
ّ
هني اإ�سماعيل  خطاب  ْكب، 

ّ
بالر اللحاق  حماولت  اأوىل 

من  التا�سع  يف  حما�س،  حلركة   
ّ
ال�سيا�سي املكتب  رئي�س 

ال�سلم،  اإىل  اجلنوح  ة 
ّ
ي
ّ
اأهم عن   ،20١٨ اأبريل   / ني�سان 

ٍة اأمام اجلماهري يف اأر�س امل�سريات،  وهو واقٌف على من�سّ

ومارتن  مانديال  ونيل�سون  لغاندي  �سخمة  ر 
َ
�سو تعلوها 

اعتاد  كما  م�سجٍد  منرب  من  يخطب  يكن  ومل  ِكنغ.  لوثر 

يحيى  ح 
ّ
�رس بعدها  اً. 

ّ
ثيوقراطي قائدًا  باعتباره  يفعل  اأن 

ال�سنوار يف اخلام�س من اأيار / مايو من العام ذاته، وخالل 

م�ساكل  حّل  يف  نرغب  بـ»اأّننا  ني، 
ّ
ال�سحافي مع  اجتماع 

ة«.
ّ
ني بالطرق ال�سلمي

ّ
غّزة والفل�سطيني

 حتتاج 
ّ
غم من اأّن القناعة بالّن�سال ال�سلمي

ّ
وعلى الر  

فا�سٍل  اإىل  ل  جذرّي،  واإمياٍن  جادٍّ  رٍي 
َ
�س واإىل  عمق  اإىل 

اأّن حركة حما�س  اإّل  للّن�سال،  تهجنٍي  جتربة  اأو   
ٍّ
اإعالين

ة على الأر�س. حافظ 
ّ
اأن مت�سي يف الأمر بجّدي حاولْت 

ة غّزة التي تقودها احلركة، 
ّ
رجال الأمن يف وزارة داخلي

ة خطوط 
ّ
�سلمي على  واقية،  و�سرتاٍت  اً 

ّ
مدني اً 

ّ
زي يرتدون 

بل  قنابل،  اأو  ل�سالح  ا�ستخدام  اأّي  ومنعوا  التما�س، 

اأمرًا  ة 
ّ
ال�سلمي امل�سريات  و�سط  ا�ستخدامها  اعتربوا 

م�سبوهاً ويخدم الحتالل.

ال�سنوار  ويحيى  هنية  اإ�سماعيل  خطابات  ت�سمنْت   

املوازية   )20١٧ منذ  حما�س  حلركة  احلايل  )الرئي�س 

هذه  خالل  يتاأّهلون،  اأّنهم  اإىل  تلميحاً  العودة  مل�سريات 

ني 
ّ
ال�رسعي ثة 

َ
الور ليكونوا  الن�سال،  من  اجلديدة  املرحلة 

ما كان يخ�ساه  ولعّل هذا   .
ّ
الفل�سطيني  

ّ
الوطني للم�رسوع 

حممود عبا�س وجماعته: �سْحب الب�ساط من حتت اأقدامهم، 

وا هذه امل�سريات ومل يعلنوا دعمها، بل �سخروا  لذلك مل يتبنَّ

من توّجهات حما�س اجلديدة، وا�ستعارتها لأَدوات الن�سال 

 والثورّي والي�سارّي. رّد �سائب عريقات، 
ّ
 العلماين

ّ
ال�سعبي

ة، على 
ّ
ة ملنّظمة التحرير الفل�سطيني

ّ
 اللجنة التنفيذي

ّ
اأمني �رس

 قائالً »لو اأّن ماندياّل وكينغ وغاندي 
ّ
ة ال�سلمي

ّ
خطاب هني

عثوا اإىل احلياة من جديد لي�ستمعوا اإىل ما ُاقتب�س عنهم 
ُ
ب

حممود  �سخرية  تتاأّخر  ومل  لتعّجبوا«،  ة، 
ّ
هني ل�سان  على 

خالل  كلمته  يف  قال،  حني   
ّ
الفل�سطيني الرئي�س  ا�س 

ّ
عب

 برام الله يف الثالثني من ني�سان 
ّ
اجتماع املجل�س الوطني

الر�سا�س، ل  الأولَد عن  »اأبِعدوا  املا�سي،  العام  اأبريل   /

نريد اأن ن�سبح �سعباً م�ساباً بعاهات«.

يف  امل�سوؤولون  د 
ّ
تعم اجلمعة،  ليوم  اقرتاب  كّل  مع   

كامل،  �سهر  راتب  بنزول  وعوٍد   
َ
ن�رس الله  رام  �سلطة 

م�رس  مع  ّي 
ّ
الرب رفح  معرب  فتح  عن  فجاأًة  يعلنوا  اأن  اأو 

منذ  وقتها  يحدث  يكن  مل  ما  وهذا  متقاربة،  فرتاٍت  يف 

ي اأو�سلو وكامب 
َ
�سنوات. وجميعها حماولٌت من مع�سكر

ديفيد لك�رس اإيقاع امل�سريات، وخْف�س الأعداد امل�ساركة 

معتني فقط، 
ُ
اأو ج الو�سيلة خالل جمعة  فيها. جنحْت هذه 

فمن ال�سعب خداع اأهايل القطاع الذين اأ�سبحوا خرباء 

من  عاماً   ١2 بعد  ة 
ّ
ال�سيا�سي والألعاب  الفارغة  بالوعود 

احلرب والنق�سام وف�سل امل�ساحلة.

ل هذه لدى حركة حما�س بدْت 
ّ
لكّن اإرها�سات التحو  

ل 
ّ
مرتّددًة بني الدفع نحو التغيري واخل�سية من النقد. والتحو

بتمّثله  ياً 
ّ
اأن يكون مدو ا 

ّ
ٌل معّقد. فاإم

ّ
يف كّل الأحوال حتو

. فحركة 
ّ
 مرحلي

ٌ
ة اأو تراجعاً عنها وانكفاء

ّ
ة ال�سيا�سي

ّ
للواقعي

ة« كحما�س حتتاج اإىل »مهرجاٍن« لتحقيق مثل 
ّ
»راديكالي

هذا النتقال. ومن املمكن ت�سمية ذاك النتقال »دائرة حياة 

ْت بها حركة فتح من 
ّ
« التي مر

ّ
 الفل�سطيني

ّ
الكائن الوطني

قبل فاأ�سبح عندنا النهج الفتحاوّي يف العمل اإىل توليد 

اً على غرار نوذج يا�رس عرفات، وهذا ما 
ّ
نوذج مقبوٍل عاملي

ة ولكْن 
ّ
ة ليختم به حياَته ال�سيا�سي

ّ
يتطلع اإليه اإ�سماعيل هني

ة.
ّ
ة اأو العلماني

ّ
ٍة ل القومي

ّ
ة بن�سخٍة اإ�سالمي

ّ
هذه املر

 من هذا، مل ت�سبح حركة حما�س حركة 
ٌّ
مل يحدث اأي  

 الزمن املا�سي، فقد 
َ

فتح جديدة، كما اأّنها مل تعْد حما�س

 دخيالً 
ّ
ارتفع �سوت الرتّدد، وبقي هذا التهجني الن�سايل

اً، واأ�سبح التدّخل يف م�سريات العودة ورموزها 
ّ
ل اأ�سلي

وك�رس  العودة  »م�سريات  اإىل  ا�سمها   
ّ

تغري بل  فا�سحاً، 

تنقل  التي  للحافالت  متويل  تخ�سي�س  ومّت  احل�سار«، 

تلك  المسيرات مستقلة سوى  بقاء هذه  أهمية  أحد  يدرك  لم 
القلة من الشباب األوائل الذين دعوا إليها، وكانت حركة حماس 
قد شدهت بالصدى العالمي الكبير الذي تحدثه هذه المسيرات، 
ولحقت بالركب، ولو متأخرة عن األسابيع المبكـــــــــــــــــــــرة.
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وتعيني  الطعام،  ووجبات  واخليم  املتظاهرين،  من  جزءًا 

فل�سطني  ويف  ة، 
ّ
الفل�سطيني الف�سائل  خمتلف  من  جلنة 

اأو هيئًة  فاجعل له جلنًة  اً 
ّ
اإبداعي اأن تقتل فعالً  اأردَت  اإذا 

ة، وهذا ما كان.
ّ
ف�سائلي

 للم�شرية
ّ

تراُجع الوجه ال�شلمي

اً انقلب �سّدنا حني بداأ مزيٌد 
ّ
اً عاملي

ّ
 وما كان انت�سارًا اإعالمي

من القادة الذين ل ي�سمعون �سوى �سوت ال�سالح باإطالق 

ل  وكاأّنهم  التظاهرات،  هذه  لعفوية   
ُ
ت�سيء ت�رسيحات 

متهم عليه.  القطاع ما ل يحمل ب�سْ  من 
َ
اأن يخرج ياأبون 

يف  الربدويل،  �سالح  حما�س  حركة  يف  القيادّي  وقال 

ال�ساد�س ع�رس من مايو / اأيار 20١٨ على قناة »بلدنا«: 

»نحو ٦2 �سخ�ساً ا�ست�سهدوا يف التظاهرات، ٥0 منهم 

ينتمون حلما�س«، يف اإ�سارٍة اإىل م�سريات يوم الرابع ع�رس 

من مايو خالل العام ذاته. هذا الّنوع من الت�رسيحات هو 

الوزراء  رئي�س  لي�سبح  اإ�رسائيل،  تنتظره  الذي  يد  ال�سَّ

التوا�سل  مواقع  على  نا�سطاً  نتنياهو  بنيامني   
ّ
الإ�رسائيلي

ُته اإثبات اأّن م�سريات العودة لي�ست بريئًة، 
ّ
 مهم

ّ
الجتماعي

ات. لح 
ّ
ة �سوهدْت ماليني املر

ّ
ر فيديوهاٍت �سخ�سي

ّ
وي�سو

اإذ  العودة،  مل�سريات  ة 
ّ
العاملي التغطية  يف  الهتمام  ع 

ُ
تراج

يجعل  قة، 
ّ
ال�سي ة 

ّ
احلزبي الت�رسيحات  من  النوع  هذا  اإّن 

غم من اأّن هذا مل يكن 
ّ
كثريين ي�سعرون باخلداع على الر

تها، 
ّ
 على احلدود يدافعون عن �سلمي

ُ
اً اإذ بقي النا�س

ّ
حقيقي

لياأبهون خلطابات حركة حما�س ما دام عنا�رس اأمنها ل 

مينعونهم من امل�ساركة يف التظاهر.

 
ّ
ال�سلمي النهج  يرتاجع  بداأ  الأ�سابيع  امتداد  على   

للم�سريات، وظهرْت وحدات »الكاوت�سوك« و»جمموعات 

اعرت�س  احلارقة«.  ة 
ّ
الورقي و»الطائرات   »

ّ
الليلي الإرباك 

ال�سباب الذين دَعوا اإىل هذه امل�سريات على هذه الأ�ساليب 

د رمي حجارة، فالفل�سفة التي 
ّ
والو�سائل، ولو كانت جمر

�سيها 
ّ
موؤ�س اأحد  لها  ونّظر  العودة،  م�سريات  عليها  قامْت 

 
ٍّ
�سلمي اعت�سام  على  تقوم  رتيمة،  اأبو  اأحمد  الكاتب 

من  بالقرب  ٍة 
ّ
طبيعي حياة  واإقامة  اخليام،  ب  ون�سْ مفتوح، 

اإ�رسائيل عام ١٩٤٨،  احتّلْتها  اأرا�ٍس  مع  العازل  ال�سلك 

 جديد، وخمتلف حتى عن النتفا�سة 
ٌّ
وهو �سكٌل ن�سايل

الأوىل. اإّل اأّن الأمور خرجْت من بني اأيدي هوؤلء ال�سباب، 

ٌة حاكمة على الأر�س يف حاجٍة لأن ت�سبح هذه 
ّ
فهناك قو

العودة  م�سريات  لت 
ّ
فتحو اأقوى،  �سغط  ورقَة  امل�سريات 

للتفاو�س على �رسوٍط  اأخرى   
ٍّ
�سيا�سي ابتزاٍز  �ساحة  اإىل 

اأف�سل للح�سار.

م�ساركات

يف اإحدى

م�سريات العودة
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ة م�سريات العودة التي كانْت 
ّ
قبل �ساعاٍت من مليوني  

مايو   / اأيار  من  ع�رس  الرابع  يف  النكبة  ذكرى  مبنا�سبة 

ة 
ّ
ٍة م�رسي

ّ
ة اإىل طائرٍة ع�سكري

ّ
20١٨ �سعد اإ�سماعيل هني

ارتكب  الذي  امل�رسّي  النظام  يف  م�سوؤولني  لقاء  بغر�س 

وقتل  احلديث  م�رس  تاريخ  يف  املذابح  اأكرب  من  واحدًة 

اعت�سام  ف�س  واحلركة خالل  الفكر  ا�سماعيل يف  اأقران 

رابعة عام 20١٣. منذ تلك اللحظة بداأْت حما�س ت�ساوم 

 وقٌت 
ّ
على امل�سريات، فرتاجع اإميان النا�س بجدواها، ومل مير

تبّني  على  واملناف�سة  الأكفان  حرب  بداأْت  حتى  طويٌل 

اجلثمان  يغّطي  ومن  وحما�س،  فتح  بني حركَتي  ال�سهداء 

م�سرياُت  �سقطْت  وهكذا  الأ�سفر!  اأو  الأخ�رس  بعَلمه 

 
ٌ
اأ�سهر اإّل  اأتون النق�سام والحرتاب، وما هي  العودة يف 

قليلة اأخرى حتى بداأْت ت�سل حقائب املال القطرّي باإذٍن 

 عن طريق معرب بيت حانون »اإيرت�س« كرواتب 
ٍّ
اإ�رسائيلي

ملوّظفي حما�س.

وه يف تلك امل�سريات 
ّ
هكذا فَقد اأهايل القطاع ما اأحب  

عن  وتراجعوا  تها، 
ّ
وحيوي تها 

ّ
بعفوي ت�سبههم  كانْت  التي 

ة 
ّ
ال�سيا�سي الف�سائل  ت 

ّ
اأ�رس اأن  د 

ّ
مبجر فيها،  امل�ساركة 

على  وانت�رسْت  با�سمها،  الخرتاع  براءة  ت�سجيل  على 

اأو�سمٌة  وتويرت،  في�سبوك   ،
ّ
الجتماعي التوا�سل  مواقع 

امل�سريات  لهذه   
ٍّ
حقيقي عداٍء  على  تدّل  »ها�ستاغات« 

و#م�سرية-الرواتب- #مكذبة-ال�سلك-الكربى،  ي 
َ
كو�سم

ًة 
ّ
الكربى. وهكذا تعاوّنا على قلب الطاولة على اأنف�سنا مر

اإ�رسائيل  اأن تظهر   من 
ّ
الإ�رسائيلي الرعب  اأخرى. وخّف 

ة 
ّ
 يواجه م�سرياٍت �سلمي

ٍّ
 كنظام وح�سي

ّ
يف الإعالم العاملي

ة، 
ّ
ال�سعبي ة 

ّ
والعفوي ة 

ّ
ال�سلمي هذه  ُلوثْت  فقد  بالعنف، 

اجلمعة  نهاية  ففي  عالية.  بكلفة  جديدة  معركة  وخ�رسنا 

الواحدة والأربعني كان عدد ال�سهداء قد بلغ 22٨ �سهيدًا 

واأكرث من 2٤ األف م�ساب بالر�سا�س والختناق. وارتفع 

ة، 
ّ
ي
ّ
�رساخ امل�سابني من الأمل، و�سط �سعف الإمكانات الطب

وعلْت زفرات الفقراء و�سكوى مليويَن اإن�سان يف واحدة 

ل 
ّ
تتحو اأّل  العامل، لكْن �رسيطة  املدن كثافة يف  اأكرث  من 

التوا�سل  و�سائل  على  من�سوراٍت  اإىل  ال�سكوى  هذه 

ة 
ّ
القمعي ة 

ّ
الداخلي  فال تزال �سيا�سات حما�س 

ّ
الجتماعي

العن�رسّي  العقاب  �سيا�سات   
ُ
غري توازيها  ل  باملر�ساد، 

اقت�سا�س  عرب  غّزة  بحّق  ا�س 
ّ
عب حممود  يّتخذها  التي 

املوّظفني  رواتب  ووقف  الكهرباء،  اأموال  من  غّزة  ة  ح�سّ

ة.
ّ
ي
ّ
ومنع التحويالت الطب

مل يبق غري اأيقونات جديدة

الفرتة:  ول تزال غّزة على احلافة، كما كانت طوال تلك 

حافة ال�سلم، وحافة احلرب. فاإذا كان عدد ال�سهداء على 

ال�سواريخ  من  ر�سقاٌت  تعقبه  ما  �رسعان  كبريًا  احلدود 

احلالة  وهذه   .
ّ
الإ�رسائيلي الق�سف   

ّ
ثم ومن  ة 

ّ
الفل�سطيني

ة التي عا�سْتها غّزة طوال عام من م�سريات العودة 
ّ
ال�سبابي

اأّي وقت كان، فهذا  اأهلها من  اأع�ساب  اأ�سدَّ على  كانت 

اإىل ال�سلم، كما  ل يوماً 
ّ
الن�سال الذي بداأ كحلم مل يتحو

واإ�ساعة.  احتمال  األف  بينهما  وما  احلرب،  يجلب  مل  اأّنه 

هذه  اأَلق  وخفوت  احللم  تال�سي  عن  اليوم  احلديث  واإّن 

بهذه  الإميان  تطّلب  فقد  كبرية.  ة  غ�سّ تخنقه  امل�سريات 

امل�سريات واملبادرة اإليها انطالقاً من ال�سفر، موارَد كبرية 

من ال�سجاعة، فلم يبق على ال�سطح �سوى الياأ�س.

اإّن تربية الأمل يف قلوب اأهايل قطاع غزة وتلييَنها   

احتاج  �سهيد،  اآلف  واأربعة  وانق�سام  بعد ثالث حروب 

القلوب  تلك  لتقفز  اإ�رسار،  فيه  قا�ٍس و�سغٍف  اإىل عمل 

فت�رسع  النفق،  نهاية  يف  الذي  بال�سوء  عامرًة  بالفعل 

غم من مئات ال�سيقان 
ّ
اخلطى اإىل احلدود، وترك�س بالر

يف  احلياة   
ّ
�رس وهنا  املحتّل.  ر�سا�سات  برتْتها  التي 

نقي�سها وال�ستمرار  اإىل  ُتلغي كّل مرحلة لرتَقى  غّزة. 

املُ�ستهى  بني  رة 
ّ
املتكر املفارقة  هي  وهذه  النجاة.  يف 

ل. وقد 
ّ
اإىل الأو واملَعي�س، واملحاولت احلثيثة للو�سول 

حياتها  يف  وخّلدْتها  اأيقوناٍت  امل�سريات  هذه  �سنعْت 

الب�سطاء  ال�سهداء  فهوؤلء  قليلة،  اأ�سابيع  يف  ومماتها 

الذين اأ�سبحوا مبوتهم غري املح�سوب رموزًا، مل يكونوا 

�سحايا حرب بل �سحايا �سْلم، واأعطوا فر�سة للعامل لن 

د 
ّ
باأن ي�سهد ولدة قّدي�سي ع�رسنا: الطفل حمم ر 

ّ
تتكر

 يا�رس مرجتى، 
ّ
�سة رزان النّجار، وال�سحايف

ّ
وب، واملمر

ّ
اأي

ا.
ّ
واملُقعد اإبراهيم اأبو ثري

مل تعد هناك حاجة اإىل ا�ستعارة غاندي اأو لوثر كينغ   

اأو مانديال، ولو على �سبيل ال�ستعرا�س!

صنعــــــــــــــــــــــــــت هذه المسيرات أيقونات وخلدتها في
الشهداء فهؤالء  قليلة،  أسابيع  ومماتها في  حيـــــــــــــــــــاتها 

المحسوب  غير  بموتهم  أصبحوا  الذين  البســـــــــــــــــــــــطاء 
سلم:  ضحايا  بل  حرب  ضحايا  يكونوا  لم  رمــــــــــــــــــــوزا، 
النجار،  رزان  والممرضة  أيوب،  محمد  الطفــــــــــــــــــــــــــل 
والصحافي ياسر مرتجى، والمقعد إبراهيم أبو ثريــــــــــــــــــــــــا.
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روزا لوكسمبورغ
يف أزمة االشرتاكّية الدميقراطّية ومفارقات الطبقة العاملة األلمانّية

واسم سعادة

أستاذ جامعي 
وصحايف، لبنان.

»كان السالفّيون في سنة ١٨٤٨ بمثابة صقيع أباد زهور ربيع 
اإلعصار  يكونوا ذلك  أن  لهم  فرّبما كتب  اآلن،  أّما  الشعوب. 
الذي سيحّطم جليد الرجعّية ويحمل في طّياته للشعوب ربيعاً 

جديدًا تملؤه السعادة«.
كارل كاوت�سكي، ١٩02

ة 
ّ
الفرن�سي الثورات  تاريٌخ من  باري�س كان  بهزمية كومونة 

نقطة  يبلغ   )١٨٧١  ،١٨٤٨  ،١٨٣0  ،١٧٨٩( املتتابعة 

 .
ّ
اخلتام. بدت الثورات كاأّنها تن�سحب من التاريخ الأوروبي

بعد  ما  مرحلة  يف  �ساأنها  فعُظم  ة 
ّ
ال�سرتاكي احلركة  ا 

ّ
اأم

ة الثانية« اختارْت عقد 
ّ
غم من اأّن »الأممي

ّ
الكومونة. على الر

 يف باري�س نف�سها، يف ١٤ متوز / يوليو 
ّ
موؤمترها التاأ�سي�سي

ة الكربى، اإّل اأّن 
ّ
ة للثورة الفرن�سي

ّ
١٨٨٩ - الذكرى املئوي

مركز الثقل كان يف اأملانيا. بخالف �سابقتها، مل تعرف هذه 

تاأ�سي�س  حني  اإىل  موؤمتراتها  غري  ة 
ّ
تنظيمي ة 

ّ
هيكلي ة 

ّ
الأممي

« مطلع القرن الع�رسين.
ّ
 الأممي

ّ
»املكتب ال�سرتاكي

احلرب  قبل  ون 
ّ
الفرن�سي ون 

ّ
ال�سرتاكي يفلح  مل   

الكربى يف بناء حزب جماهريّي، حتى بعد توّحدهم يف 

 .١٩0٥ عام  الية« 
ّ
العم ة 

ّ
لالأممي  

ّ
الفرن�سي »الفرع  �سيغة 

وبدا  ذلك،  يف  جنحْت  ة 
ّ
الأملاني ة 

ّ
الدميقراطي ة 

ّ
ال�سرتاكي

حزبها اجلماهريّي �سديَد التنظيم، را�سَخ العالقة بالطبقة 

بالثورة  يعرف  ما  فرتة  يف   
ّ
النمو يف  املت�سارعة  العاملة 

ة الثانية يف الربع الأخري من القرن التا�سع ع�رس 
ّ
ال�سناعي

ومطلع القرن الع�رسين.

مفارقات اال�شرتاكّية االأوروبّية يف فرتة انقطاع الثورات

اً ومتاأّخرة عن اللحاق 
ّ
بعدما كانت اأملانيا منق�سمًة �سيا�سي

ة الأوىل، ثورة اآلة البخار والأفران 
ّ
بركب الثورة ال�سناعي

املمكننة،  الن�سيج  و�سناعة  احلديد  ل�سْهر  احلرارة  عالية 

انقلبت الآية يف »الرايخ الثاين« لت�سبح اأملانيا بنهاية القرن 

 بعد الوليات املّتحدة 
ّ
التا�سع ع�رس ثاين اأكرب بلد �سناعي

قًة 
ّ
متفو بريطانيا،  بعد   

ٍّ
جتاري بلد  اأكرب  وثاين  ة، 

ّ
الأمريكي

وال�سناعات  ة 
ّ
الكهربائي والأدوات  الآلت  �سناعة  يف 

والت�سنيع  التحديث  يف  الت�سارع  هذا  حتّقق  ة. 
ّ
الكيميائي

ع�سكرّي«   
ّ
بريوقراطي  

ّ
»ملكي نظاٍم  كنف  يف  والتمدين 

ت�سيطر  فّظة،  ة 
ّ
اجتماعي ٍة 

ّ
بهرمي  ،

ّ
الربو�سي النمط  على 

 يف الإدارة وتكاد 
ّ
ة على الوظائف الأهم

ّ
فيها الأر�ستقراطي

كبار  حافظ  كما  اجلي�س.  يف  كّله  اط 
ّ
ال�سب �سلك  حتتكر 

ة 
ّ
يني من »اليونكرز« على العالقات الإقطاعي

ّ
املاّلك العقار

ة مت�سّظية واأكرث 
ّ
�رسق نهر الإلبا، هذا يف مقابل برجوازي

 اآخر. هذا التفاوت 
ّ
تعّلقًا بجهاز الدولة من اأّي بلٍد اأوروبي

له  �سيكون  لأملانيا،   
ّ
والجتماعي  

ّ
الجتماعي ر 

ّ
التطو يف 

ة. ارتبط 
ّ
ة - الدميقراطي

ّ
عميق الأثر على م�سار ال�سرتاكي

 
ّ
ال�سيا�سي احلزب  بني  العالقة  اختالف  مع  اأي�سًا  ذلك 

ة الثانية.
ّ
والنقابات بني فروع الأممي

على  ال�سابقة  )الفرتة  اجلميلة«  »احلقبة  فرن�سا  يف   

املنادية  ة« 
ّ
الثوري ة 

ّ
»النقابوي هيمنت  الكربى(،  احلرب 

لل�سغل«، يف  ة 
ّ
العام ة 

ّ
»الكونفدرالي على  املبا�رس،  بالعمل 

ة 
ّ
نخبوي طبيعٍة  ذات  ة 

ّ
ا�سرتاكي ة 

ّ
حزبي ت�سكيالٍت  مقابل 

ال« كذراٍع 
ّ
ة. وب�سكٍل معكو�س، انبثق »حزب العم

ّ
ومنربي

ني احلزب 
ُ
ا يف اأملانيا فب

ّ
ة للنقابات يف بريطانيا. اأم

ّ
�سيا�سي

فلكه  يف  الدائرة  النقابات  ازدهرت   
ّ
ثم لً 

ّ
اأو اجلماهريّي 

ة 
ّ
ال�ستقاللي مبداأ  واعتمد  ع�رس،  التا�سع  القرن  بنهاية 

املتباَدلة بني احلزب والنقابات، بيد اأّن تق�سيم العمل بينهما 

ة نف�سها، 
ّ
ة - الدميقراطي

ّ
حمل معه عنا�رس اأزمة ال�سرتاكي

فة 
ّ
ة املتخو

ّ
لت النقابات اإىل موئل النزعة الإ�سالحي

ّ
اذ حتو

ة النقياد وراء 
ّ
ة املحّققة من مغب

ّ
على املكا�سب القت�سادي

ة.
ّ
ال�سعارات الثوروي
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ة 
ّ
ة الفرن�سي

ّ
ة حمدودًا على ال�سرتاكي

ّ
كان اأثر املارك�سي  

لت 
ّ
حتو حيث  اأملانيا،  بخالف  الثانية«،  ة 

ّ
»الأممي زمن  يف 

 لل�سمود يف وجه 
ٍّ
ة اإىل زاٍد نظرّي واأيديولوجي

ّ
املارك�سي

هذا  ق 
ّ
وتعم ني، 

ّ
ال�سرتاكي �سّد  ة« 

ّ
ال�ستثنائي »القوانني 

الذي  الربنامج  ٍة يف  القوانني، وبخا�سّ بعد رفع هذه  الأثر 

ه موؤمتر احلزب يف اإيرفورت ١٨٩١. يف حقبة القوانني 
ّ
اأقر

ة 
ّ
لالإمرباطوري  

ً
اأعداء ون 

ّ
ال�سرتاكي نِّف  �سُ ة، 

ّ
ال�ستثنائي

عن  البتعاد  ة 
ّ
اأر�سي بذلك  نت 

ّ
وتاأم مالحقتهم،  وجرت 

فرديناند  بفكر  تاأّثرًا  الأكرث   ،١٨٧٥ غوتا  موؤمتر  برنامج 

بحٍث يف  اأّي  عن  الطرف  يغ�ّس  والذي  ل�سال )١٨٥٤( 

اأوتو  ة للدولة، يف وقٍت تزامنْت فيه قوانني 
ّ
ال�سمة الطبقي

ٍة 
ّ
اجتماعي ت�رسيعاٍت  مع  ني 

ّ
ال�سرتاكي �سّد  ب�سمارك  فون 

ه.
ُ

متينٍة بادر اإليها امل�ست�سار نف�س

ة اللتزام 
ّ
يف �سنوات املالحقة، اأقلع احلزب عن اأحادي  

ال�سمة  على  الرتكيز  عليه  وكان  امل�رسوعة«،  بـ»ال�سبل 

�سّد  وامل�ساجلة  القائمة،  ة 
ّ
الإمرباطوري للدولة  ة 

ّ
الطبقي

ْغ  ي�سُ مل  احلزب  لكّن  ب�سمارك«.  ة 
ّ
لـ»ا�سرتاكي جني 

ّ
املرو

قوانني  انتهاء  اأعقاب  يف  اإّل  لنف�سه  جديدًا  برناجمًا 

ال�ستثناء وعزل ب�سمارك.

ة »برنامج اإيرفورت« وحدودها
ّ
مارك�شي

لعب  والذي  اإيرفورت،  يف   
ّ
املقر الربنامج  جاء  وهكذا، 

كارل كاوت�سكي الدور الأ�سا�س يف �سياغته، لي�سّدد على 

 هو 
ّ
اأّن »�رساع الطبقة العاملة �سّد ال�ستغالل الراأ�سمايل

. من دون احلقوق ال�سيا�سية، ل 
ّ
بال�رسورة �رساٌع �سيا�سي

ة 
ّ
القت�سادي بن�سالتها  تنه�س  اأن  العاملة  الطبقة  ع 

َ
ي�س

ة. كذلك ل ميكنها اأن تدفع 
ّ
ر منظومتها القت�سادي

ّ
واأن تطو

ة املجتمع من دون 
ّ
باجّتاه حتويل و�سائل الإنتاج اإىل ملكي

ة بادئ ذي بدء«.
ّ
احل�سول على ال�سلطة ال�سيا�سي

فيه  ُم  قدَّ
ُ
ي »نظرّي«  باإطار  اإيرفورت  برنامج  ا�ستهّل   

ر القت�سادّي للمجتمع الربجوازّي على اأّنه يقود ل 
ّ
التطو

حمالَة اإىل ت�سع�سع امل�سالح ال�سغرية، واحتكار و�سائل 

ني 
ّ
الراأ�سمالي من  قليلة  فئٍة  لدن  من  فاأكرث  اأكرث  الإنتاج 

 
ّ
الطبقي »ال�رساع  ل 

ّ
يتحو بحيث  الأر�س،  ماّلكي  وكبار 

املجتمع  م 
ّ

يق�س الذي  والربوليتاريا  ة 
ّ
الربجوازي بني 

ين متعاديني اإىل �سمٍة م�سرتكة لكّل 
َ
احلديث اإىل مع�سكر

 على اأّن املخرج 
ّ
البلدان امل�سّنعة«، ليكون الت�سديد من ثم

ة و�سائل الإنتاج واملناجم 
ّ
م يف ت�رسيك ملكي

ّ
الوحيد يتقو

والأر�س والنقل. طرحْت بعد ذلك الأهداف املبا�رسة، ويف 

ّي واملبا�رس، لكّل 
ّ
مقّدمتها القرتاع العاّم املت�ساوي وال�رس

 ،
ّ
الن�سبي الرايخ دون متييٍز يف اجلن�س، والتمثيل  مواطني 

املجال  واإف�ساح  ة، 
ّ
ال�سيا�سي احلقوق  يف  التمييز  وعدم 

للت�رسيع املبا�رس من ال�سعب، وتدريب اجلميع على حمل 

الدائم  النخبوّي  اجلي�س  عن  ي�ستعا�س  بحيث  ال�سالح 

ة 
ّ
ة تقريري

ّ
بـ»امللي�سيا«، ويكون للمجال�س املنتَخبة مرجعي

فيها  التي  القوانني  كّل  واإلغاء  وال�سلم،  احلرب  اأمور  يف 

ة، 
ّ
الدميقراطي الأهداف  اإىل رزمٍة من  املراأة،  بحّق  اإجحاٌف 

ًا، 
ّ
يومي بثماٍن  �ساعاته  العمل حتديد  �سعيد  على  ن 

ّ
تت�سم

ومنع عمالة الأطفال.

 ،»
ّ
ال�سيوعي »البيان  لغَة  حماكاته  من  غم 

ّ
الر على   

ي برنامج 
َ
وجتاوزه الأفكار الال�سالية، غاب الربط بني ق�سم

«، وكان ذلك مدعاًة لتوجيه 
ّ
ايرفورت »النظرّي« و»العملي

فريدريك اإنغلز �سهاَم النقد له. فالربنامج، واإن جاء متقّدماً 

ة يف غوتا، اإّل اأّنه احتوى مفارقًة خطرية: 
ّ
على الوثيقة املقر

 واإلغاء الطبقات من جهة، 
ّ
حزٌب ينادي بال�رساع الطبقي

ة من 
ّ
ة الجتماعي

ّ
وبرزمٍة من الأهداف املبا�رسة الدميقراطي

اأن  َبني  ني 
َ
الب يف  باإمكانه  يكون  اأن  دون  من  ثانية،  جهٍة 

اأملانيا.  يف  ة 
ّ
الإمرباطوري بدَل  ة 

ّ
اجلمهوري باإحالل  يطالب 

كما اأّنه حزٌب يطالب بالقرتاع العاّم املبا�رس واملت�ساوي، 

فيما تعي�س اأملانيا منذ توحيدها على يد ب�سمارك مفارقة 

انتخاب الغرفة ال�سفلى يف الرايخ�ستاغ بالقرتاع العاّم 

تقّدمًا يف  اأكرث   
ٍّ
انتخابي وبنظام  فقط،  للرجال  املت�ساوي 

د يف بريطانيا، يف مقابل بقاء جمل�س 
َ
ذلك الوقت من املعتم

ال�سيوخ من جهة، وبرملانات املمالك والإمارات التي منها 

 من جهٍة ثانية، بعيدة كّل البعد عن 
ٍّ
يت�سّكل الرايخ ككل

القاعدة   - اململكة  يف  ما 
ّ
�سي ل  العاّم،  القرتاع  مفهوم 

ة 
ّ
التمثيلي تها 

ّ
جمعي بقيْت  التي  برو�سيا،  الرايخ،  لهذا 

»الالندتاغ« تنتخب على اأ�سا�س »نظام الطبقات الثالث« 

ق برنامج 
ّ
ة عام ١٩١٨. مل يتطر

ّ
حتى �سقوط الإمرباطوري

اإيرفورت اإىل هذا التفاوت الرهيب الذي يحمي الطبيعة 

ة على 
ّ
ة و�سيطرة الأر�ستقراطي

ّ
ة الربو�سي

ّ
ة للملكي

ّ
الع�سكري

نقده  يف  �سّدد  الذي  اإنغلز،  بخالف  هذا  الدولة.  مفا�سل 

كان أثر الماركسية محدودا على االشتراكية الفرنسية في زمن
»األمميـــــــــــــــــــــــــة الثانية«، بخالف ألمانيا، حيث تحولت

الماركسية إلى زاد نظري وأيديولوجي للصمود في وجه »القوانين 
االستثنائيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة« ضد االشتراكيين.
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ر 
ّ
ة يتعار�س متامًا مع التطو

ّ
على اأّن هذا النوع من الفدرالي

ة 
ّ
»اجلمهوري نوذج  بتبّني  مطالبًا  لأملانيا،   

ّ
الدميقراطي

الواحدة التي ل تتجّزاأ«، وداعيًا مبا�رسًة اإىل حّل الكيان 

 برو�سيا 
ّ
: »ينبغي اأّل ت�ستمر

ّ
 - الع�سكرّي الربو�سي

ّ
امللكي

عن  م�ستقّلة  اأقاليم  اإىل  جتّزاأ  واأن  الوجود،  يف  ها 
ُ

نف�س

ر اأملانيا من هذه الروح املح�س 
ّ
بع�سها البع�س، كي تتحر

ة التي تنوء حتت ثقلها«.
ّ
برو�سي

ة 
ّ
الدميقراطي الأهداف  ة« بني 

ّ
غابت »الو�سلة اجلمهوري  

ر 
ّ
التطو اإىل  ال�ساملة  النظرة  وبني  املبا�رسة  ة 

ّ
والجتماعي

. ارتبط 
ّ
 تبعًا ملقولة ال�رساع الطبقي

ّ
 التاريخي

ّ
الجتماعي

التعّقبات  كّف  بعد  مبا�رسًة  الربنامج  �سدور  بواقعة  ذلك 

 
ّ
ال�سيا�سي النبذ  َقيد  بقائهم  مع  اإّنا  ني، 

ّ
ال�سرتاكي بحّق 

ارتبط  كما  الأخرى،  الأحزاب  ومعظم  الرايخ  طرف  من 

ة. 
ّ
النتخابي جناحاته  وتنامي  للحزب  املتوا�سل  ع 

ّ
بالتو�س

العودة  ون 
ّ
الدميقراطي  - ون 

ّ
ال�سرتاكي يريد  ل  جهٍة،  من 

ة لهم، ومن جهٍة ثانية يريدون 
ّ
اإىل زمن املالحقة القانوني

ة لكّنهم ي�ستكون من 
ّ
اأن تبقى معار�ستهم مّت�سفًة بالثوري

ة النبذ.
ّ
ا�ستمرار و�سعي

ة ومعادالت »الرايخ الثاين«
ّ
النزعة االإ�شالحي

نوذج  مفارقات  ة 
ّ
الدميقراطي ة 

ّ
ال�سرتاكي مع�سلة  عك�سْت 

 مت�سارع يف 
ّ
 �سناعي

ٌ
ر

ّ
ة. تطو

ّ
التحديث على الطريقة الأملاني

نهاية القرن التا�سع ع�رس، يف مقابل هيمنة العالقات �سبه 

ة وع�سكرية يف 
ّ
ة د�ستوري

ّ
ة �رسق نهر الإلبا. ملكي

ّ
القطاعي

الوقت نف�سه. رايخ�ستاغ منتخٌب ل ميكنه عزل امل�ست�سار 

�سلطة  باملراقبة.  يكتفي  بل  منه،  احلكومة  تنبثق  ول 

جمل�س  حمدودة.  ة 
ّ
ت�رسيعي و�سلطة  مطلقة،  �سبه  ة 

ّ
تنفيذي

واأمراءه،  الرايخ  ملوك  وي�سم  الإمرباطور  يراأ�سه   
ّ
فدرايل

�سامن ل�سطوة برو�سيا، وميكنه اأن يعّطل كّل مبادرة ت�سدر 

ون 
ّ
الأر�ستقراطي مي�سك  ة 

ّ
هرمي دولة  الرايخ�ستاغ.  عن 

املبادر  لكّنها  فيها،  ة 
ّ
والع�سكري ة 

ّ
الإداري الوظائف   

ّ
باأهم

ة منذ ١٨٨0. يف تركيبٍة 
ّ
 للت�رسيعات الجتماعي

ّ
الأ�سا�سي

كهذه، مل تكن الأحزاب تبتغي الو�سول اإىل ال�سلطة، بل 

اأن متار�س تاأثريًا على من هم يف ال�سلطة، كما لو اأّنها ت�سّلم 

ة العميقة بني احلاكم واملحكوم.
ّ
بالهو

اأّن الأحزاب  من هنا، يخُل�س كري�ستيان باي�سلر اإىل   

ة 
ّ
ا طائفي

ّ
ة »بل اإم

ّ
ة مل تكن �سيا�سي

ّ
ة الأملاني

ّ
يف الإمرباطوري

اإىل  بالن�سبة  ة  ة«، وهذا ي�سح بخا�سّ
ّ
ة اقت�سادي

ّ
ا طبقي

ّ
واإم

اأكرب حزَبني من حيث عدُد الأ�سوات نهاية القرن، احلزب 

 .)
ّ
)الكاثوليكي الو�سط  وحزب   

ّ
الدميقراطي  -  

ّ
ال�سرتاكي

يف  م�سكوكًا  ني«، 
َّ
»اأممي بو�سفهما  للنبذ  �سا 

ّ
تعر احلزبان 

ولئهما للرايخ. ويف حني ُنظر اإىل حزب الو�سط على اأّنه 

 امل�سيِطر، بدا حزب 
ّ
يتحّدى ال�ستبل�سمنت الربوت�ستانتي

باي�سلر  يرتّدد  ل  ة 
ّ
خال�سي بحركٍة  اأ�سبَه  العاملة  الطبقة 

ة 
ّ
الي

ّ
عم ة 

ّ
باأكرثي  

ّ
بروت�ستانتي  

ّ
�سعبي »كحزب  تعريفها  يف 

�ساحقٍة«.

ة، مل يكن مبقدور احلزب اأن يتخّلى عن 
ّ
كحركة خال�سي  

كومونة  ت�سفية  بعد  ما  مرحلَة  اأّن  وبحكم  الثورة،  مفهوم 

 
ّ
باري�س كانت مرحلة انقطاع الثورات عن التاريخ الأوروبي

ة اأكرث من اأّي وقٍت �سابق، يف 
ّ
اّت�سح هذا املفهوم مب�سحة ديني

الوقت نف�سه الذي كانْت فيه هذه امل�سحة تكت�سي بلبا�ٍس 

. من هنا، اأتاح برنامج اإيرفورت قراءتني خمتلفتني 
ّ
و�سعي

�سور�سك  اإميل  كارل   
ّ
الأمريكي خ 

ّ
املوؤر يالحظ  فكما  له، 

ني »�سربًا، مل 
ّ
)ت 20١٥( جاء هذا الربنامج ليقول للثوري

اأّن التاريخ اإىل جانبكم«،  تاأت ال�ساعة بعد. تذّكروا فقط 

ني »تذّكروا اأّن عليكم الّن�سال من اأجل 
ّ
وليقول لالإ�سالحي

الإ�سالحات، والإميان باإ�رساقة جمتمع جديد هو �سالٌح يف 

يعتمده  الذي  للمنظار  وفقًا  تتجاهلوه«.  ل  هذا.  ن�سالكم 

ًا وغري مالَحق 
ّ
�سور�سك، طاملا بقي احلزب منبوذًا �سيا�سي

اإيرفورت  بها يف  املعمول  ية  الن�سّ الت�سوية  كانت  ًا 
ّ
قانوني

ني قابلًة لال�ستمرار، فما اأن اأخذت 
ّ
ني والثوري

ّ
بني الإ�سالحي

ر على نحٍو خمتلف حتى اأخذْت هذه الت�سوية 
ّ
الأمور تتطو

فاأكرث  اأكرث  الأمور  فيه  اجتهْت  الذي  بال�سكل  خ، 
ّ

بالتف�س

ز �سور�سك 
ّ
ة. ميي

ّ
نحو ال�ستقطاب داخل احلركة ال�سرتاكي

ة التي �سارت 
ّ
بني ثالثة م�سادر خمتلفة للنزعة الإ�سالحي

الثورّي  املفهوم  اإبقاء احلزب على  مع  فاأكرث  اأكرث  تتعامل 

ة كوطاأة.
ّ
من دون اأّي �سبيل اإىل ترجمته العملي

 للحزب َي�سيق ذرعًا 
ّ
فمن جهٍة، اأخذ اجلناح اجلنوبي  

كانْت  التي  ة 
ّ
الزراعي للم�ساألة  املركز  مبقاربة  فاأكرث  اأكرث 

ات ال�سغرية يف طريقها اإىل الزوال، الأمر 
ّ
ترى اأّن امللكي

 يف بافاريا. اجلناح 
ّ
الذي كان يعاك�سه متامًا الواقع الزراعي

عكســــــــــــــــــــــــــــــــــت معضلة االشتراكية الديمقراطية 
الطريقة على  التحديث  نموذج  مفارقــــــــــــــــــــــــــــــــات 

األلمانيــــــــــــــــــــــــــــــــة. تطور صناعي متسارع في نهاية 
القرن التاسع عشر، في مقابل هيمنة العالقات شبه االقطاعية 
نفسه. الوقت  في  وعسكرية  دستورية  ملكية  اإللبا.  نهر  شرق 
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الثورة الرو�سية

يف ١٩0٥،

ايفان فالدميريوف
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ة 
ّ
 اأراد حماية م�سالح الفاّلح، مرتكزًا على اأّن ثم

ّ
اجلنوبي

ة مع متّلك قَطع الأر�س 
ّ
اأناطًا جديدة من الزراعة اأكرث فاعلي

القوى  على  النفتاح  يف  م�ساحلة  اأي�سًا  ة 
ّ
وثم املحدودة، 

النقابات  �سكلت  ثانية،  جهٍة  ومن  بافاريا.  يف  ة 
ّ
الليربالي

 ،
ّ
الإ�سالحي  ،

ّ
العمالين للتفكري  ة 

ّ
اأ�سا�سي قاعدًة  ة 

ّ
الي

ّ
العم

على  باملوافقة  اإّل  احتواوؤه  احلزب  مبقدور  يكن  مل  الذي 

، �سواٌء 
ّ
ة النقابات ال�سديقة له وحيادها ال�سيا�سي

ّ
ا�ستقاللي

ني اأو لتعاونها مع النقابات 
ّ
لأجل اّت�ساعها لغري ال�سرتاكي

ة 
ّ
الإ�سالحي للّنزعة  الثالث   

ُ
امل�سدر ا 

ّ
اأم ة. 

ّ
ال�سرتاكي غري 

نهاية  برن�ستاين،  اإدوارد  بها  قام  التي  املراجعة  دْته 
ّ

فج�س

ة، اإذ راأى برن�ستاين 
ّ
ة الأ�سا�سي

ّ
القرن، للمقولت املارك�سي

�سبط  وعلى  ف 
ّ
التكي على  قدرًة  رت 

ّ
طو ة 

ّ
الراأ�سمالي اأّن 

بنتيجة  انهيارها  على  الرهاُن  بعدها  من  ميكن  ل  اأزماتها 

ة 
ّ
ال�سرتاكي اإىل  النظر  بالإمكان  عاد  ما  واأّنه  تناق�ساتها، 

 نف�سه، 
ّ
ر الراأ�سمايل

ّ
على اأّنها ت�ستمّد �رسورتها من التطو

 
ّ
العقالين التقرير  ومَلكة  ة 

ّ
الأخالقي املثل  من  فقط  بل 

ة 
ّ
، وهذه امللكة ل ميكن اأن حُت�رس يف طبقٍة اجتماعي

ّ
واحلر

ة ُتخفي 
ّ
التاريخي ة 

ّ
املادي اأّن  برن�ستاين  دون �سواها. اعترب 

بّد  ول  اإله«،  دون  من  ة 
ّ
»كالفيني متناق�سة  ًة 

ّ
ديني نزعًة 

فل�سفة  من  الَغرف  باإعادة   
ّ
ال�سرتاكي الربنامج  اإنقاذ  من 

اإميانويل كانط.

ة االأوىل يف زمن الثانية
ّ
لوك�شمبورغ: ا�شتعادة االأممي

اأملانيا،  اإىل  حديثًا  القادمة  لوك�سمبورغ  روزا  جنم  ملع 

 
ّ
منهجي ب�سكل   ١٨٩٩  -  ١٨٩٨ ال�سجال  بخو�سها 

الآخرين  املدافعني  بخالف  برن�ستاين.  ة« 
ّ
»تنقيحي �سّد 

لوك�سمبورغ  تكتف  مل  ة، 
ّ
املارك�سي ة 

ّ
الأرثوذك�سي عن 

اأدخلت  بل  ة، 
ّ
الراأ�سمالي تناق�سات  ا�ستفحال  باإظهار 

هذا  وربطْت  ال�سجال،  عمق  اإىل  ٍة 
ّ
بقو  »

ّ
الطبقي »الوعي 

ة 
ّ
ة اخلاّلقة. الثورة ال�سرتاكي

ّ
ات التاريخي

ّ
الوعي بالدينامي

ة 
ّ
�رسورٌة مزدوجة: بحكم ا�ستفحال التناق�سات املو�سوعي

للربوليتاريا.   
ّ
الطبقي الوعي  تنامي  وبحكم  ة، 

ّ
للراأ�سمالي

ة الأوىل 
ّ
ة لالأممي

ّ
بدْت روزا وكاأّنها ت�ستعيد املقولة املفتاحي

ة 
ّ
ال اأنف�سهم( يف �رسوط الأممي

ّ
ال من �سنع العم

ّ
ر العم

ّ
)حتر

من  برن�ستاين  مع  تت�سادم  �سيجعلها  الذي  الأمر  الثانية، 

 
ّ
 - الدميقراطي

ّ
جهة، ومع تعريف لينني للثورّي ال�سرتاكي

تناق�سها  دار  لئن  بالربوليتاريا«.  ملتحٍم   
ٍّ
كـ»يعقوبي

تعّلق  فقد  ودوره،  احلزب  مفهوم  حول  لحقًا  لينني  مع 

تناق�سها مع برن�ستاين قبل اأّي �سيٍء اآخر بدور النقابات. 

انتزاُع  مب�ستطاعها  برن�ستاين،  عند  ة« 
ّ
»هجومي فالأخرية، 

مكا�سب على ح�ساب اأرباح اأ�سحاب امل�ساريع، والإ�سهام 

تهم من الراأ�سمال  ال وح�سّ
ّ
ة للعم

ّ
يف حت�سني الأجور الفعلي

فالن�سال  لوك�سمبورغ،  اإىل  بالن�سبة  ا 
ّ
اأم  .

ّ
الجتماعي

 
ّ
 يظّل يف نطاق اإعداد العن�رس الذاتي

ّ
الربملايّن كما النقابي

وظيفة  ذلك  ونتيجة  ة، 
ّ
ال�سرتاكي للثورة   )

ّ
الطبقي )الوعي 

ة« حم�س، بل مل ترتّدد روزا يف ت�سبيهها 
ّ
النقابات »دفاعي

بـ»عمل �سيزيف« الذي يحاول - يف الأ�سطورة - اأن يدفع 

 
ً
ا�ستياء اأثار  ت�سبيٌه  وهذا  بال جدوى،  ة 

ّ
القم اإىل  ال�سخرة 

بني  �سواٌء  التناق�سات،  اأّن هذه  يبقى   .
ّ
النقابي الو�سط  يف 

ر روزا عن النقابات وعملها 
ّ
النقابات واحلزب اأو بني ت�سو

والنقابات نف�سها، بقيت »حتت ال�سيطرة« طاملا اأّن مفهوم 

ة 
ّ
الأملاني ة 

ّ
الدميقراطي ة - 

ّ
نف�سه يف مقال ال�سرتاكي الثورة 

ثورّي  حَدث  اآخر  اأّن  وطاملا  بعد،  لالختبار  يخ�سع  مل 

كان  عمومًا  ة 
ّ
الأوروبي ة 

ّ
ال�سرتاكي خميال  عليه  »يقتات« 

كومونة باري�س.

طالْت فرتة انتظار اندلع ثورة جديدة بعد الكومونة.   

حتى  الراهن،  الزمن  عن  منقطعًة  دة، 
ّ
جمر »الثورة«  بدت 

وجه  يف  تها 
ّ
وحتمي �رسورتها  عن  املدافعني  مقال  يف 

ة. بيَد اأّن كتاب كارل كاوت�سكي 
ّ
ة« الربن�ستايني

ّ
»التحريفي

ة« ١٩02 مّثل مفرتقًا يف هذا امل�سمار، 
ّ
»الثورة الجتماعي

اإذ �سّدد على اأّن ال�ستيالء على ال�سلطة هو العن�رس الذي 

ة عن تراكم الإ�سالحات، كما اأّن 
ّ
ق الثورة الجتماعي

ّ
يفر

ة عندما 
ّ
ل اإىل ثورٍة اجتماعي

ّ
ة ميكنها اأن تتحو

ّ
الثورة ال�سيا�سي

نف�سها،  الفرتة  يف  م�سطَهدة.  ة 
ّ
اجتماعي طبقٌة  بها  تقوم 

ة، 
ّ
الرو�سي )ال�رسارة(  »الإي�سكرا«  يف  كاوت�سكي  كتب 

اإىل  الغرب  من  ينتقل  الثورة  مركز  »اأّن  فيها  ي�ست�رسف 

التا�سع ع�رس كان  القرن  ل من 
ّ
الن�سف الأو ال�رسق. ففي 

�سنة ١٨٤٨  اإنكلرتا. ويف  واأحيانًا يف  فرن�سا،  املركز يف 

ة... اإّن القرن 
ّ
ت اأملانيا اأي�سًا اإىل �سفوف الأمم الثوري

ّ
ان�سم

مركز  انتقال  نواجه  اأّننا  بفكرة  تبعث  بوقائَع  يبداأ  اجلديد 

الثورة، وبال�سبط: انتقاله �سوب رو�سيا... اإّن رو�سيا التي 

ة 
ّ
ا�ستوعبْت من الغرب مثل هذا القْدر من املبادرة الثوري

ة. 
ّ
الثوري بالطاقة  لإمداده  م�سدرًا  الآن  ها 

ُ
نف�س تكون  قد 

اأقوى  املت�ساعدة  ة 
ّ
الرو�سي ة 

ّ
الثوري احلركة  تغدو  وقد 

واملماحكة  الهزيلة  الأفق  �سيق  روح  ل�ستئ�سال  و�سيلة 

ة التي بداأْت تنت�رس يف �سفوفنا«. ا�ستندْت هذه 
ّ
ال�سيا�سوي

ة 
ّ
الكلماُت اإىل املتابعة الدوؤوبة من قبل كاوت�سكي لدينامي

ة 
ّ
القت�سادي الأهداف  واختالف  رو�سيا،  يف  الإ�رسابات 

 
َّ
الوح�سي القمع  وحتّديها  فيها،  ة 

ّ
ال�سيا�سي بال�سعارات 

ة ١٩0٤ - ١٩0٥ 
ّ
الياباني ة 

ّ
الرو�سي لكّن احلرب  بب�سالة. 



بدايات  العدد 22 | ٣٣2019

ًا، 
ّ
كلي خمتلف   

ً
مبنحى وت�سي  ة 

ّ
القومي ة 

ّ
احلمي تغّلب  جاءت 

ة 
ّ
اإىل اأْن جاءْت هزمية رو�سيا باحلرب لتفّجر الثورة ال�سعبي

ة الأوىل.
ّ
الرو�سي

ابة رو�شيا وانعكا�شاته
ّ
ا�شتئناف الثورات من بو

راآها  َمن  ة 
ّ
ثم الراأي.  انق�سم  ة 

ّ
الرو�سي ثورة ١٩0٥  حيال 

على  ة 
ّ
للربجوازي قيادُتها  تعود  وبالتايل  ة 

ّ
برجوازي ثورًة 

اأن تكتفي الطبقُة العاملة بال�سغط الثورّي على ال�رسائح 

 
ّ
للمن�سفي ق 

َ
�سب ما  وهو  ة، 

ّ
الربجوازي من  تقّدمًا  الأكرث 

يف  اندلعها،  قبل  عليه  �سّدد  اأْن  مارتينوف  األك�سندر 

فيه  رف�س  الذي   )١٩0٤( تان« 
ّ
»ديكتاتوري ا�سته 

ّ
كر

بني  لينني  يعقده  الذي   
ّ
ال�رسعي غري  »الزواج  اعتربه  ما 

هذا،  مارتينوف  منظار  من  بال�سّد  ة«. 
ّ
واليعقوبي ة 

ّ
املارك�سي

وكاوت�سكي  ولوك�سمبورغ  وتروت�سكي  البال�سفَة  تقاطع 

يتخّطى  للربوليتاريا  دورٍ  اجرتاح  على   ١٩0٥ ثورة  يف 

ة يف وجه النظام الأوتقراطي، اإىل التطّلع 
ّ
م�ساندة الربجوازي

لال�ستيالء على ال�سلطة، ولو كان للنهو�س بادئ ذي بدء 

اإىل  اآيلٌة  الثورة  واأّن  ة، 
ّ
الربجوازي ة 

ّ
الدميقراطي الثورة  مبهاّم 

الف�سل اإذا مل تتمّكن الربوليتاريا من الظفر بال�سلطة.

ة، 
ّ
ا�ستند هذا التقاطُع اإىل نظرٍة لتاريخ الثورة الفرن�سي  

ذاِت  ة، 
ّ
اليعقوبي ة 

ّ
الديكتاتوري بف�سل  اإّل  تنجح  مل  باأّنها 

ة 
ّ
، التي اأخذت ال�سلطة بال�سّد من الربجوازي

ّ
اجلذر العامي

ة 
ّ
نف�سها، واأّن ثورة ١٨٤٨ ف�سلْت يف اأملانيا لأّن الربجوازي

اأ�سابها الهلع من الربوليتاريا. ويف هذا الإطار، كان لفتًا 

 :١٩0٥ يناير   / الثاين  كانون  يف  لوك�سمبورغ  كتبْته  ما 

اأكرث  ًا 
ّ
بروليتاري ًا 

ّ
طبقي طابعًا  ترتدي  ة 

ّ
الرو�سي »الثورة 

املبا�رسة  الأهداف  بالتاأكيد،  ال�سابقة.  الثورات  كّل  من 

�سياغة  من  اأبعد  تذهب  ل  رو�سيا  يف  ة 
ّ
احلالي لالنتفا�سة 

ة 
ّ
النهائي احل�سيلة  اأّن  ويبدو  برجوازّي،   

ٍّ
دميقراطي د�ستوٍر 

 �سنواٍت 
ّ
 والأرجح اأن ت�ستمر

ّ
لالأزمة، التي ميكن اأن ت�ستمر

ة يف �سعوٍد وهبوط - لن تكون اإّل د�ستورًا بائ�سًا. 
ّ
اإ�سافي

اأن توّلد  الثورة املحكوم عليها  فاإّن  غم من ذلك، 
ّ
الر على 

اأّي  من  ًة 
ّ
بروليتاري الأكرث   هي 

ّ
ال�سيا�سي امل�سخ  هذا  مثل 

ثورة �سابقة عليها«.

الدفع  يف  ة 
ّ
الرو�سي  »١٩0٧  - الـ»١٩0٥  �ساهمت   

ة، 
ّ
ة الأملاني

ّ
ة الدميقراطي

ّ
قدمًا بال�ستقطاب داخل ال�سرتاكي

ة. 
ّ
ملمو�سي اأكرث  ثورة«  اأم  »اإ�سالح  ة 

ّ
ثنائي �سارت  بحيث 

واجلدل  التوّتر  �ساد  اندلعها،  على  ال�سابقة  الفرتة  ففي 

 ،
ّ
املو�سعي الإ�رساب  اإىل  مييل  الذي  النقابات  خّط  بني 

 
ُ
اآخر اإنتاٍج  خّط  وي�سمن  معنّيٌ  اإنتاج  خّط  �رسب 

ُ
ي حيث 

 
ّ
ال�سيا�سي »الإ�رساب  دعاة  وبني  �رسبني، 

ُ
للم  

َّ
املايل الدعم 

من  م�ستوردًا  �سعارًا  ون 
ّ
النقابي اعتربه  وقد  اجلماهريّي« 

 ،
ّ
الأملاين  

ّ
املطلبي بالن�سال  ًا 

ّ
�سار ة«، 

ّ
»الالتيني البلدان 

ك الذي ي�رسب من خالله 
ّ
 املتحر

ّ
ويف�سد الت�سامن الطبقي

وعلى  الآخر،  الق�سم  باملال  لهم  ع 
ّ
ويترب ال 

ّ
العم من   

ٌ
ق�سم

 بكولونيا ١٩0٤.
ّ
هذا الأ�سا�س رف�سوه يف املوؤمتر النقابي

ة
ّ
اإقرار »االإ�رضاب العاّم« الأغرا�س دفاعي

بيد اأّن النم�ساوّي رودولف هيلفردينغ كان قد اأ�سهم اأواخر 

يف  العاّم  الإ�رساب  حول  للّنقا�س  اإطاٍر  بتحديد   ١٩0٣

ة، من خالل مقاربٍة ترى اأّن تنامي 
ّ
البلدان الناطقة بالأملاني

النقالب  اإىل  امل�سيِطرة  الطبقات  �سيقود  ة 
ّ
الي

ّ
العم ة 

ّ
القو

على القرتاع العام، وبالتايل حلماية القرتاع العام ينبغي 

ة لالإ�رساب العاّم دفاعًا 
ّ
اأن تّت�سف الطبقُة العاملة باجلهوزي

 ولي�س ك�سعاٍر 
ّ
عنه، فيعَتمد هذا الإ�رساب ك�سعار دفاعي

ة، على 
ّ
 على الربجوازي

ّ
ثوريٍّ زائف، لالنق�سا�س الوهمي

ة.
ّ
ة الفرن�سي

ّ
ما كان دارجًا يف منابر ال�سرتاكي

واندلع  من جهة،  رو�سيا  من  الواردة  الأنباء  جاءت   

ة يف حو�س الروهر 
ّ
اإ�رساٍب وا�سٍع متفّلٍت من الأطر النقابي

ي �سوكة ي�سار احلزب الذي يرى يف 
ّ
من جهٍة ثانية، لتقو

 اجلماهريّي عنوان املرحلة. ا�ستفّزت 
ّ
الإ�رساب ال�سيا�سي

الثورة  اإ�رساباِت  ني من خالل دجمها 
ّ
النقابي لوك�سمبورغ 

 واحد ينظر 
ً
الروهر يف منحى ة واإ�رساب حو�س 

ّ
الرو�سي

اإىل  لوا 
ّ
حتو اأّنهم  على  ًا 

ّ
نقابي املنّظمني  غري  ال 

ّ
العم اإىل 

كاوت�سكي  ا�ستخدم  ة. 
ّ
الي

ّ
العم للحركة  احليوّي  العن�رس 

ني، لكّنه اعترب اأّن 
ّ
طًا جتاه النقابي

ّ
يف املقابل لهجًة اأكرث حتو

واملرحلة  باحلاجة،  تفي  عادت  ما  ال�رسفة  ة 
ّ
الرتيدونيوني

لت�سيي�س الن�سال القت�سادّي، وبالتايل لإعادة النظر يف 

ز برن�ستاين 
ّ
 للنقابات. يف املقابل، مي

ّ
مبداأ احلياد ال�سيا�سي

ال�رسورّي  والتفاوؤل  ني 
ّ
للحزبي ة 

ّ
الت�ساوؤمي امل�سلحة  بني 

ني لكّنه كان من جملة الذين دَعوا اإىل 
ّ
بالن�سبة اإىل النقابي

.
ّ
تبّني مقولة »الإ�رساب العاّم« كخياٍر دفاعي

لم  الماركسية،  األرثوذكسية  عن  اآلخرين  المدافعين  بخالف 
بل  الرأسمالية،  تناقضات  استفحال  بإظهار  لوكسمبورغ  تكتف 
بقوة إلى عمق السجال، وربطت هذا  أدخلت »الوعي الطبقي« 
الوعي بالديناميات التاريخية الخالقــدــــــــــــــــــــــــــــــــــة.
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�سبتمرب ١٩0٥(   / )اأيلول  فييّنا  احلزب يف  موؤمتر  َبّت   

اإيرفورت ١٨٩١  ة منذ برنامج 
ّ
ل مر

ّ
ًا لأو

ّ
قر

ُ
يف امل�ساألة، م

نة، لّلجوء اإىل الإ�رساب العاّم. 
ّ
باأّنه م�ستعّد، يف ظروٍف معي

املَخرج  بيبيل  اأوغ�ست  للحزب   
ّ
التاريخي الزعيم  اجرتح 

ني، 
ّ
الإ�سالحي  - ني 

ّ
النقابي بني  احلاّد  ال�ستقطاب  ظّل  يف 

ة، وبني َمن يرى اإىل الإ�رساب 
ّ
اأن�سار الإ�رسابات القطاعي

واإىل  املرحلة،  طبيعة  اأّنه  على  اجلماهريّي   
ّ
ال�سيا�سي

اإلهاٍم حيويٍّ  اأّنها م�سدر  رو�سيا على  املندلعة يف  الثورة 

احلزب  ي�سار  لدى  النزعة  بيبيل  انتقد  ة. 
ّ
الثوري للفكرة 

بني  للمواءمة  اأوجد �سيغًة  ، كما 
ّ
الرو�سي بالنموذج  للتاأثر 

اأهدافه  ر والثورة: احلزب ما�ٍس يف حتقيق 
ّ
التطو مفهوَمي 

ية«، لكّنه لن يلجاأ اإىل الثورة اإّل يف حال اأرادت 
ّ
»التطور

ة. بالتايل، 
ّ
ري بالقو

ّ
ة معاك�سة هذا املنحى التطو

ّ
الربجوازي

َتخ�سع  ة، 
ّ
دفاعي اأداٌة  هو  اجلماهريّي   

ّ
ال�سيا�سي الإ�رساب 

ة 
ّ
ة والع�سوائي

ّ
للتخطيط يف اأملانيا، ول ترتك الأمور للعفوي

اأّن موقف بيبيل هذا كان  غم من 
ّ
كما يف رو�سيا. على الر

 
ّ
ة الأهم

ّ
ة املارك�سي

ّ
ة النظري

ّ
مناق�سًا متامًا لطروحات املرجعي

ة«، 
ّ
يف احلزب، كارل كاوت�سكي، وكتابه »الثورة الجتماعي

اإقرار املوؤمتر، بنتيجٍة ملوقف بيبيل، لالإ�رساب العام  اأّن  اإّل 

اعتربْته  بل  احلزب،  لي�سار  انت�سارًا  ُعّد   ،
ّ
دفاعي كخياٍر 

يف  ر 
ّ
التطو على  احلزب  قدرة  اإىل  موؤ�رّسًا  لوك�سمبورغ 

الجّتاه الثورّي. بعد عاٍم بالتمام، �سيظهر كم كانت خمطئة، 

ففي موؤمتر احلزب مبانهامي )اأيلول / �سبتمرب ١٩0٦( انتقلت 

تها 
ّ
ة، من الدفاع عن ا�ستقاللي

ّ
النقابات، موئل الإ�سالحوي

�سيكتب  يومها  نف�سه.  باحلزب  التحّكم  اإىل  احلزب  باإزاء 

�سّد  الن�سال  من  �سنوات  ع�رس  باأّن  كاوت�سكي  كارل 

ة داخل احلزب �ساعْت �سدى.
ّ
التحريفي

روزا على جبهتني: فر�شوفيا 190٥ - 190٦

دت لوك�سمبورغ القادمة اأ�سا�سًا من 
ّ

ين، ج�س
َ
ما بني املوؤمتر

�سلة  ة، 
ّ
الأملاني تلك  اإىل  ة 

ّ
البولوني ة 

ّ
الدميقراطي ة 

ّ
ال�سرتاكي

 وبني فكرة 
ّ
ة يف نطاقها البولوين

ّ
الو�سل بني الثورة الرو�سي

ت�سّكل  اأخذْت  التي  اجلماهريّي«   
ّ
ال�سيا�سي »الإ�رساب 

ة. ففي 
ّ
ة الأملاني

ّ
ة الدميقراطي

ّ
ة لي�سار ال�سرتاكي

ّ
ًة كفاحي

ّ
هوي

كانت  التي  روزا  رت 
ّ
قر  ،١٩0٥ دي�سمرب   / ل 

ّ
الأو كانون 

ًة يف 
ّ
 »الفورفرت�س« وقيادي

ّ
رة يف جريدة احلزب الأملاين

ّ
حمر

ة ململكة بولونيا وليتوانيا« اأن تنتقل 
ّ
ة الدميقراطي

ّ
»ال�سرتاكي

بولونيا  التوّترات يف  كانت  املنتف�سة.  فر�سوفيا  اإىل  ًا 
ّ
�رس

ًا ولية »بالد الفي�ستول« يف ذلك الوقت( 
ّ
ة )ر�سمي

ّ
الرو�سي

ة مطلع العام 
ّ
ة الياباني

ّ
قد ظهرْت فور اندلع احلرب الرو�سي

يف  الدامي«  »الأحد  على  قليلة  ام 
ّ
اأي بعد  كذلك،   .١٩0٤

العاّم  الإ�رساب  الثورة، جنح  فّجر  الذي  بطر�سربغ  �سانت 

لنداٍء  عامل  األف   ٤00 با�ستجابة  ة، 
ّ
الرو�سي بولونيا  يف 

 »
ّ
البولوين »ال�سرتاكي  ان، 

ّ
ال�سرتاكي احلزبان  وّجَهه 

 
ّ
و»ال�سرتاكي  ،

ّ
الوطني لال�ستقالل  ة 

ّ
الأولوي يعطي  الذي 

لوحدة  ة 
ّ
الأولوي يعطي  والذي  منه،  الأ�سغر   »

ّ
الدميقراطي

ة، والذي ينظر 
ّ
الرو�سي ة 

ّ
 يف الإمرباطوري

ّ
الطبقي ال�رساع 

ة فيه، هي التي خل�سْت 
ّ
اأ�سا�سي اإىل لوك�سمبورغ كمنّظرة 

بولونيا«  يف   
ّ
ال�سناعي ر 

ّ
»التطو للدكتوراه  اأطروحتها  يف 

ة ترفع مطلب ال�ستقالل 
ّ
ة اأ�سا�سي

ّ
اأّن ما من طبقة اجتماعي

 يف بلدها، واأّنه مّت جتاوزه كهدف.
ّ
الوطني

« بقيادة 
ّ
 البولوين

ّ
ل »احلزب ال�سرتاكي

ْ
�سيظهر اأّن حم  

�سيتيح   
ّ
الوطني ال�ستقالل  لواء  بيل�سود�سكي  جوزيف 

هذا  الثورة.  فرتة  اإىل حزٍب جماهريّي خالل  ل 
ّ
التحو له 

ني« بقيادة ليو يوغي�سي�س 
ّ
ني الدميقراطي

ّ
بخالف »ال�سرتاكي

 »
ّ
البولوين  

ّ
ال�سرتاكي »احلزب  كان  لوك�سمبورغ.  وروزا 

 الذي اأجنح الإ�رساب العاّم يف بداية 
ّ
الت�سكيل الأ�سا�سي

النكباب  ذلك  بعد  اآثر  لكّنه  فر�سوفيا ١٩0٥،  انتفا�سة 

على الكفاح امل�سّلح، وزار زعيمه طوكيو بهذا الق�سد بغية 

« من �سَجناء احلرب لدى اليابان.
ّ
ت�سكيل »فيلٍق بولوين

فر�سوفيا،  يف  رفاقها  ن�سال  اإىل  ان�سمامها  قبيل   

ني 
ّ
تناولْت لوك�سمبورغ م�ساألة العالقة بني احلزَبني الإ�سرتاكي

دللة  ذات  اعتربْتها  لظاهرٍة  جهدًا  �ست 
ّ
وكر ني، 

ّ
البولوني

يف  الكبري  اجلماهريّي   
ّ
ال�سيا�سي الإ�رساب  انتقال  بالغة: 

من  قة 
ّ
متفر �سل�سلٍة  اإىل   ١٩0٥ يناير   / الثاين  كانون 

انعكا�سًا  الظاهرة  هذه  يف  راأْت  القت�سادّية.  الإ�رسابات 

متْحورها  )مبقدار  برجوازّية  كثورٍة  للثورة،  املزدوجة  مة 
ّ

لل�س

ال�سلطة  من   
ّ
الربملاين وال�سكل  ة 

ّ
ال�سيا�سي ّيات 

ّ
احلر حول 

)نظرًا  نف�سه  الوقت  يف  بروليتارّية  �سمة  وذات  ة( 
ّ
ال�سيا�سي

تفر�س  التي  العاملة  للطبقة  فيها  القيادّي  الدور  اإىل 

 عن نف�سها 
ّ

ة بها(. هذه ال�سمة تعرب ة اخلا�سّ
ّ
الأ�سكال الن�سالي

بال�رسورة من خالل الن�سال املبا�رس �سّد راأ�س املال لأجل 

ة اأن 
ّ
ة الدميقراطي

ّ
الية، ولي�س لال�سرتاكي

ّ
حت�سني الأو�ساع العم

جســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدت لوكسمبورغ صلة الوصل بين
الثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورة الروسية في نطاقها
البولونــــــــــــــــي وبين فكرة »اإلضراب السياسي الجماهيري«.
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�سغوط  اأّنها  بذريعة  القت�سادّية  الإ�رسابات  هذه  تعار�س 

ة، بل 
ّ
على الربجوازّية احلليفة يف ال�رساع �سّد الأوتقراطي

 ثورّي.
ً
اأن ت�سعى لتاأطري هذه الإ�رسابات يف منحى

ًا 
ّ
ة حتمل معها اإذًا مدًى تو�سيعي

ّ
الإ�رسابات القت�سادي  

ة الإ�سهاُم يف اإبراز 
ّ
ة الدميقراطي

ّ
للن�سال، وعلى ال�سرتاكي

املطالب اجلامعة بني املُ�رسبني. ابتغت روزا من وراء ذلك 

 ،»
ّ
البولوين »ال�سرتاكي  ينتهجه  الذي  التف�سري  دح�س 

بخالف  ة. 
ّ
مطلبي حركٍة  اإىل  انكفاأت  الثورة  لأّن  ف 

ّ
املتاأ�س

ة 
ّ
لال�سرتاكي  

ٍّ
مييني جناح  من  اأملانيا  يف  روزا  واجهْته  ما 

عن   
ّ

ويعرب الية 
ّ
العم النقابات  يف  موئله  يجد  ة 

ّ
الدميقراطي

»الإ�رساب  �سّد  وبال�سبط  ة، 
ّ
الإ�سالحوي بالنزعة  نف�سه 

الت�سكيل   مع 
ّ
البولوين الو�سع  فاإّنها تواجهْت يف  العاّم«، 

اّتهمْته  ت�سكيل  ني، 
ّ
لال�سرتاكي الوقت  ذلك  يف  الأكرب 

ة. لكّن هذا الت�سكيل كان يعترب نف�سه 
ّ
ة القومي

ّ
بال�سوفيني

 اجلماهريّي 
ّ
ة، ويف�سل بني الإ�رساب ال�سيا�سي

ّ
الأكرث ثوري

التي  ة 
ّ
القت�سادي الإ�رسابات  وبني  ًا، 

ّ
كلي يتبّناه  الذي 

ار 
ّ
اأي ي�سارك فيها على َم�س�س. كانت هذه هي احلال يف 

اأ�سابيع قليلة، ومع تراكم اإل�رسابات  / مايو ١٩0٥. بعد 

�سامل  اإ�رساٍب  اإحداث  اجّتاه  يف  قة 
ّ
املتفر ة 

ّ
القت�سادي

« يعطي 
ّ
جديد، انقلبت الآية، و�سار »ال�سرتاكي البولوين

 لبالده وبني 
ّ
ة للف�سل بني حركة ال�ستقالل الوطني

ّ
الأولوي

ة، موؤْثرًا الكفاح امل�سّلح لهذا الغر�س. �سمح 
ّ
الثورة الرو�سي

مبمار�سة  ني« 
ّ
الدميقراطي ني 

ّ
لـ»ال�سرتاكي املقابل  يف  ذلك 

 
ّ
البولوين النطاُق  و�سّكل  ال، 

ّ
العم اأقوى يف �سفوف  تاأثرٍي 

لحقًا  برزْت  لأ�سماء  ة 
ّ
كفاحي مدر�سًة  ة 

ّ
الرو�سي للثورة 

 ١٩١٩ - ثورة ١٩١٨  ا يف 
ّ
واإم ة 

ّ
البل�سفي الثورة  ا يف 

ّ
اإم

دزرجن�سكي،  فليك�س  �ساأن  منهما،  كلٍّ  يف  اأو  ة، 
ّ
الأملاني

ة، 
ّ
البولوني ة 

ّ
الدميقراطي ة 

ّ
لال�سرتاكي الع�سكرّي  امل�سوؤول 

ويوليان كار�سكي وكارل راديك وليو يوغي�سي�س.

بعد   ،١٩0٦ مار�س   / اآذار   ٤ يف  روزا  اعُتقلْت   

اعُتقل  وكذلك  فر�سوفيا،  اإىل  جميئها  على  اأ�سهر  ثالثة 

ة لروزا بعد اعتقالها 
ّ
ة احلقيقي

ّ
يوغي�سي�س. اكُت�سفت الهوي

باأ�سبوع، وتاأّخر اكت�ساف حقيقة يوغي�سي�س اأ�سهرًا طويلة، 

وفيما كانت امل�ساعي قد جنحْت يف اإطالق �رساح روزا يف 

ومب�ساعي  ة، 
ّ
الأملاني تها 

ّ
جلن�سي نظرًا  يونيو،   / 2٨ حزيران 

اأّن  اإىل  فرولي�س  بول  ي�سري  حني  يف   ،
ّ
الأملاين حزبها 

)ال�رسطة  »الأوخرانا«  ف جهاز 
ّ
تخو اإطالقها  وراء �رسعة 

للحزب   
ّ
القتايل التنظيم  فعل  رّدة  من   

ّ
الرو�سي ة( 

ّ
ي
ّ
ال�رس

ال�سفر  من  ذلك  اإثر  روزا  متّكنْت   .
ّ
الدميقراطي  

ّ
ال�سرتاكي

التي كان  بفنلندا  اإىل كيوكال   
ّ
ثم ة 

ّ
الرو�سي العا�سمة  اإىل 

ني الرو�س يف تلك الفرتة بينهم 
ّ
يقيم فيها عدٌد من الثوري

ا�سة 
ّ
كر روزا  كتبْت  كيوكال  ويف  به(.  التقْت  )وقد  لينني 

»الإ�رساب اجلماهريّي واحلزب والنقابات«، لرتجع بعدها 

اإىل اأملانيا على عتبة موؤمتر مانهامي الذي مثَّل خيبًة كبرية 

بالن�سبة اإليها.

الإ�رسار على اأّنه لي�س لالأملان ما يتعّلمونه من الرو�س   

ا�س 
ّ
حدث كر

ُ
ني هو الذي انت�رس يف احلزب. مل ي

ّ
والبولوني

ل 
ّ
لكّنه حتو منه،   

ّ
املرجو ال�سدى  اجلماهريّي«  »الإ�رساب 

نْت فيه 
ّ
ة. بي

ّ
ة الدميقراطي

ّ
ة الفرتاق مع ال�سرتاكي اإىل من�سّ

اأّنه اإذا كانْت معارك املتاري�س هي ال�سكل املنا�سَب  روزا 

ل 
ّ
حتو فقد  الأوىل،  ة 

ّ
الربجوازي الثورات  يف  للّن�سال 

 لتجنيد اأو�سع 
ّ
الإ�رساب اجلماهريّي اإىل ال�سبيل الطبيعي

الفاح�س  اخلطاأ  من  واأّن  للّن�سال،  ة 
ّ
الربوليتاري ال�رسائح 

نتائج  واأّن  ًة، 
ّ
رو�سي ة 

ّ
خ�سو�سي ة 

ّ
الرو�سي الثورة  اعتبار 

ة اإطالقًا لو اأّن 
ّ
ة �ستكون ذاَت باٍل وغري مهم

ّ
الثورة الرو�سي

ة مل ت�ستخل�ْس منها الدرو�س.
ّ
الربوليتاريا الأملاني

ة«
ّ
ن�شال لوك�شمبورغ �شّد احلرب من داخل »االأممي

ي�ستلهم   
ّ
الأملاين احلزب  روؤية  من  اخليبة  روزا  واجهْت 

ة بالنخراط يف التدري�س يف مدر�سة 
ّ
جتربة ١٩0٥ الرو�سي

ة وخماطر الحرتاب 
ّ
احلزب، ويف اإيالء مو�سوع الإمربيالي

ون�سالها،  كتاباتها  يف  اأكرب  �ساأنًا  ة 
ّ
الأوروبي الدول  بني 

وكانْت اأزمة املغرب الأوىل املعروفة باأزمة طنجة، النا�سبة 

الثاين«  »الرايخ  َمطالب  ة 
ّ
خلفي على  اأي�سًا   ١٩0٥ عام 

ب�ساأن  املخاوف  اأثارت  قد   ،
ّ
الأفريقي ال�سمال  باأق�سى 

اندلع حرٍب �ساملة.

�سمن  لوك�سمبورغ  لروزا   
ّ
حقيقي  

ّ
�سيا�سي تاأثرٍي  اآخر   

ال�سابع  املوؤمتر  يف  جناحها  يف  متّثل  الثانية«  ة 
ّ
»الأممي اإطار 

 )١٩0٧ اأغ�سط�س   / اآب  )�ستوتغارت،  الثانية«  ة 
ّ
لـ»الأممي

 
ّ
باإدخال تعديٍل على القرتاح املقّدم من القيادّي التاريخي

بيبيل  اأوغ�ست  ة 
ّ
الأملاني ة 

ّ
الدميقراطي  - ة 

ّ
ال�سرتاكي يف 

الصدى المرجو منه، لكنه  لم يحدث كراس »اإلضراب الجماهيري« 
تحول إلى منصة االفتراق مع االشتراكية الديمقراطية. بينت فيه 
روزا أنه إذا كانت معارك المتاريس هي الشكل المناسب للنضال 
في الثورات البرجوازية األولى، فقد تحول اإلضراب الجماهيري 
إلى السبيل الطبيعي لتجنيد أوسع الشرائح البروليتارية للنضال.
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بخ�سو�س تنامي النزعة الع�سكرّية يف اأوروبا. جاء التعديل 

 »
ّ
»البل�سفي ني 

ّ
والرو�سي لوك�سمبورغ  روزا  بتواقيع  ممهورًا 

مارتوف،  يوليو�س   »
ّ
و»املن�سفي لينني  اإيليت�س  فالدميري 

ة 
ّ
الدميقراطي  - ة 

ّ
ال�سرتاكي واجب  »من  اأّن  على  وين�ّس 

اأ�رسع  يف  اإيقافها  اأجل  من  الن�ساَل  احلرُب  تقع  عندما 

لأجل  ٍة 
ّ
قو من  لها  اأوتي  ما  باأ�رسع  وال�سعي  ممكن،  وقٍت 

بها  ب 
ّ
تت�سب التي  ة 

ّ
وال�سيا�سي القت�سادّية  الأزمة  ا�ستغالل 

من  ومبا  ة، 
ّ
ال�سعبي ال�رسائح  اأعمق  حتري�س  لأجل  احلرب 

 
ُ
مترير اأمكن  ة«. 

ّ
الراأ�سمالي بال�سيطرة  الإطاحة  ت�رسيع  �ساأنه 

ة، 
ّ
الأوروبي الدول  بني  احلرب  م�ساألة  كانْت  بعدما  التعديل 

حيالها،  ني 
ّ
ال�سرتاكي قبل  من  اعتماُدها  الواجب  واخلطط 

قد ا�ستاأثرْت بق�سٍط وافٍر من النقا�سات يف املوؤمتر، اإذ احتدم 

ني واملندوبني الأملان.
ّ
اجلدال حتديدًا بني املندوبني الفرن�سي

فيما  للغاية  منق�سمني  ون 
ّ
الفرن�سي ون 

ّ
ال�سرتاكي كان   

احلكومات  يف  للم�ساركة  الراف�س  اخلّط  بني  �سواٌء  بينهم، 

من  يقّلل  من  بني  اأو  للم�ساركة،  غني 
ّ
امل�سو اأو  الربجوازّية 

تلك  يف  هريفيه  غو�ستاف  �ساأن   - ة 
ّ
الوطني الرابطة  ة 

ّ
ي
ّ
اأهم

ات، 
ّ
وطني بني  كتعا�سٍد  ة 

ّ
الأممي اإىل  يْنظر  من  وبني  املرحلة، 

التي تنمو فيها  البيئَة  ة بو�سفها 
ّ
الوطني الرابطة  اإىل  ويرى 

وهذه   - بلٍد  كّل  يف  خمتلفة  بخ�سائ�س  ة 
ّ
الي

ّ
العم احلركُة 

كانت وجهة جان جوري�س وادوار فايان. الأخري من رموز 

رموز  اأحد  اإىل  ل 
ّ
�سيتحو لكْن   ،١٨٧١ باري�س  كومونة 

اأملانيا  �سّد  ة 
ّ
الفرن�سي الربجوازّية  مع  املقّد�س«  »الحّتاد 

 
ّ
ال�سيا�سي ن�ساَطه  فبداأ  جوري�س  اأّما   .١٩١٤ حرب  يف 

الفكر  نحو  ًا 
ّ
تدريجي ر 

ّ
وتطو برجوازّي،  جمهورّي  كنائٍب 

، لكّن اعتداله يف هذا الفكر مل مينْعه من اأن يدفع 
ّ
ال�سرتاكي

ة وقوعها اإذ اغتاله 
ّ
حياته ثمنًا ملوقفه امل�ساّد للحرب ع�سي

اجلحود  رمز  هريفيه،  غو�ستاف  املقابل،  ف. يف 
ّ
متطر  

ٌّ
قومي

اللحظة  يف  د 
ّ
بالتمر واملنادي  ة، 

ّ
الوطني بالفكرة  الق�سوّي 

 ب�سُع 
ّ
نف�سها الذي ينهمك فيها اجلي�س على اجلبهة، فلم متر

على  راأ�سًا  انقلب  حتى  �ستوتغارت  موؤمتر  على  �سنوات 

َق حرب ١٩١٤ ب�سعار 
َ
 هذا، وا�ستب

ّ
ه الأممي

ّ
عقب على غلو

ة.
ّ
ة الفرن�سي

ّ
ًل«، واْلَتَحق لحقًا بالفا�سي

ّ
 اأو

ّ
»الدفاع الوطني

انق�سامهم، واختالف امل�سائر، توافق  غم من 
ّ
الر على   

على  �ستوتغارت  موؤمتر  يف  ة 
ّ
الفرن�سي ة 

ّ
ال�سرتاكي رموز 

م 
ّ
ترب احلرب.  �سبح  وجه  يف  العاّم  الإ�رساب  فكرة  دعم 

من  املقابل،  يف  بيبيل،  راأ�سهم  وعلى  الأملان،  املندوبون 

ة. 
ّ
ة املناداة بالإ�رساب العاّم ملواجهة املناخات احلربي

ّ
عبثي

�سوى  املقابل  يقرتحه يف  ما  لديه  يكن  مل  بيبيل  اأّن  بيَد 

ة لـ»بذل ما يف الو�سع« كي ل تقَع احلرب. 
ّ
الّدعوة الهالمي

 للمطاعن، هو الذي برهن يف �سبابه 
ّ
ه الأممي

ُ
�س التزام

ّ
تعر

فيلهلم  ورفيُقه  هو  حوكم  يوم  اللتزام،  هذا  جتّذر  عن 

ليبكنخت )املخ�رسم - اإْذ كان اإىل جانب مارك�س واإنغلز 

ني«( يف ليبتزيغ عام ١٨٧2، وكانا 
ّ
يف »ع�سبة ال�سيوعي

 
ّ
الربو�سي بالغزو  لتنديدهما  الرايخ�ستاغ،  يف  ن 

ْ
ع�سوي

 
ّ
�سم و�سّد  باري�س  كومونة  اإىل جانب  ووقوفهما  لفرن�سا 

ف. 
ّ
وني لعامني  و�سجَنا  واللورين،  لالإلزا�س  املوّحدة  اأملانيا 

للت�سهري  املحاكمة  هذه  ب�سمارك  ا�ستخَدم  حينه،  يف 

�س يف قوانني 
ّ
نة الأوطان، الأمر الذي تكر

َ
ني خو

ّ
بال�سرتاكي

ني ١٨٧٨ - ١٨٩0. لعبْت فرتة 
ّ
ال�ستثناء �سّد ال�سرتاكي

املالحقة والت�سييق هذه دورًا يف تعزيز خطاب »ال�رساع 

التي  ة 
ّ
الأملاني ة 

ّ
الدميقراطي  - ة 

ّ
ال�سرتاكي داخل   »

ّ
الطبقي

مبثل  لها،  ايل 
ّ
العم الت�سويت  ن�سبة  وترتفع  ع 

ّ
تتو�س ظّلْت 

ة الأكرث ثقاًل وتنظيمًا يف 
ّ
ما فر�سْت نف�سها بو�سفها القو

�سة يف باري�س عام ١٨٨٩.
َّ

ة الثانية« املوؤ�س
ّ
»الأممي

ة« 
ّ
»التنقيحي برن�ستاين  اإدوارد  نزعة  �سّد  بيبيل  وقف   

»الثورة«  مقولة  مكان  ر« 
ّ
»التطو مقولة  اإحالل  اإىل  الداعية 

ًا اأقرَب اإىل متثيل »نقطة 
ّ
يف برنامج احلزب، لكّنه كان �سيا�سي

وفاته  حني  اإىل  ة 
ّ
الدميقراطي  - ة 

ّ
ال�سرتاكي يف  الو�سط« 

»احرتازّي«،  موقٍف  اإىل  الوقت  مع  ل 
ّ
حتو فقد  عام ١٩١٣. 

يريد جتنيب احلزب اجلماهريّي �سديد التنظيم، والذي اأخذ 

�ساته 
ّ
اأجهزته وموؤ�س الدائمني يف  املوّظفني  يتعّزز فيه عديد 

 جديد، 
ّ
اأو اأمني  

ّ
اأّي ا�سطهاٍد �سيا�سي والنقابات التابعة له، 

 
ّ
امل�ستمر ذ« 

ْ
»النب ة 

ّ
الرغبة يف اخلروج من و�سعي ف�ساًل عن 

ل 
َ
قب من  �سواٌء  الإمرباطورّية«  »عدّو  اأّنه  على  بت�سويره  له 

وعندما  الأخرى.  الأحزاب  قبل  من  اأو  وال�سلطة،  البالط 

فاأكرث،  اأكرث  ه 
َ

نف�س اأوروبا  املقبلة على  �سوؤال احلرب  َفر�س 

»الرببرّية  اأّن  على  ي�سّددون  الذين  جملة  من  بيبيل  كان 

ة، 
ّ
ة« مُتّثل خطرًا وجودّيًا على الطبقة العاملة الأملاني

ّ
الرو�سي

 للحرب.
ٍّ
الأمر الذي من �ساأنه اإف�ساح املجال خلطاٍب ت�سويغي

تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوافق رموز االشتراكية الفرنسية 
في مؤتمر شتوتغارت على دعم فكرة اإلضراب العام في وجه 
بيبيل، في  رأسهم  وعلى  األلمان،  المندوبون  تبرم  الحرب.  شبح 
المقابل، من عبثية المناداة باإلضراب العام لمواجهة المناخات 
المقابل  في  يقترحه  ما  لديه  يكن  لم  بيبيل  أن  بيد  الحربية. 
كي ال تقع الحرب.  سوى الدعوة الهالمية لـ»بذل ما في الوسع« 
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ة 
ّ
وبقي بيبيل  كان  »لئن  مول  جيم�س  يالحظ  كما   

فاإّنهم  رو�سيا،  من  خائفني  الأملان  ني 
ّ
ال�سرتاكي الزعماء 

ا 
َ
ة نف�سها. مل ين�سو

ّ
ن اأكرث �سلطَة الدولة الأملاني

َ
كانوا يخ�سو

ة 
ّ
ال�سرتاكي مكافحة  قوانني  من  عامًا  ع�رس  الثَني  يومًا 

موؤمتر  يف  ذرعًا  بيبيل  �ساق  هنا،  من  ب�سمارك«.  ظّل  يف 

�ستوتغارت بلهجة كارل - ابن فيلهلم - ليبكنخت، احلاّدة 

هذا  على  الآمال  يعقد  كان  لأّنه  واأ�سف  الع�سكرة،  �سّد 

 مثل والده - علمًا اأّن 
ٍّ
ال�ساّب كي يكون يف موقع قيادي

موؤمتر  يف  ة 
ّ
ال�سرتاكي ال�سبيبة  ة 

ّ
اأممي لقيادِة  انُتخب  كارل 

اأن  �ساأنها  من  العنيفة  اللهجة  هذه  لكّن   - �ستوتغارت 

بعد  وبالفعل،  ة. 
ّ
الربو�سي ة 

ّ
الع�سكري ال�سلطات  ت�ستثري 

اخليانة  بتهمة  ليبكنخت  حوكم  املوؤمتر،  على  �سهرين 

ا�س الذي كان اأ�سدره قبل 
ّ
جن لعامٍ على الكر

ُ
العظمى و�س

ة« الذي َنقل فيه 
ّ
ة والأنتي - ع�سكري

ّ
ذلك بعام »الع�سكري

ة 
ّ
البلجيكي ال�سبيبة   جتارب 

ّ
الأملاين  

ّ
ايل

ّ
العم ال�سباب  اإىل 

بول  ي�سري  كما  الع�سكرة.  �سّد  الن�سال  يف  ة 
ّ
وال�سويدي

فرولي�س، كان ملحاكمة كارل ليبكنخت يف ت�رسين الأول 

/ اأكتوبر ١٩0٧ وْقع ال�سدمة يف �سفوف احلزب، اإذ كانت 

ني نادرًة يف ذلك 
ّ
ني - الدميقراطي

ّ
املالحقات �سّد ال�سرتاكي

ال�ستثناء  قوانني  انتهاء  على  العقدين  زهاء  بعد  الوقت، 

ال�سجن  جتربة  بعد  ارتفع  ليبكنخت  جنم  اأّن  اإّل  �سّدهم. 

عام  برو�سيا  )برملان(  لنغدتاع  اإىل  بعدها  فدخل  هذه، 

 اإىل الرايخ�ستاغ عام ١٩١2. هذا يف مقابل 
ّ
١٩0٨، ثم

ال�سنوات  يف  لوك�سمبورغ  لها  �ست 
ّ
تعر ٍة 

ّ
�سيا�سي عزلٍة 

خ 
ّ
املوؤر يرّده  الذي  الأمر  �ستوتغارت،  موؤمتر  اأعقبت  التي 

خالل  من  نف�سه،  املوؤمتر  يف  موقفها  اإىل  باْديا  جيلبري 

بتمريره هي ولينني ومارتوف على  التعديل الذي جنحْت 

اقرتاَحه  �ساَغ  الذي  احلرب  ب�ساأن  الأممية  قرار  م�رسوع 

ل اأوغ�ست بيبيل.
ّ
الأو

ة 
ّ
وكيفي العتيدة  احلرب  حول  املحتِدم  اجلدال  اأّن  اإذ   

ني 
ّ
والفرن�سي الأملان  املندوبني  بني  اأ�سا�سًا  دار  مواجهتها 

ة ال�سغط لتفادي اندلعها، يف 
ّ
)زائد الإنكليز( على كيفي

ة بْلورة الرّد 
ّ
حني اأّن التعديل املقّدم رّكز بالأحرى على كيفي

 على احلرب يف حال وقوعها. ويبدو، على ما 
ّ
ال�سرتاكي

يذهب اإليه جورج هوبت، اأّن مينَي »الأممّية الثانية« وو�سَطها 

ًا، 
ّ
افرتا�سي اعترباه  اإذ  التعديل،  هذا  اأمام  كثريًا  يتوّقفا  مل 

ول يتطّلب منهما �سيئًا ملمو�سًا يف الأمد املنظور، وهكذا 

اأّنه  على  ككلٍّ  ماأخوذًا  للموؤمتر   
ّ
اخلتامي القرار  اإىل  ُنظر 

ني، اعتربوا اأّنهم َفر�سوا 
ّ
ر�سي اجلميع. بالن�سبة اإىل الثوري

ُ
ي

ني، 
ّ
الإ�سالحي اإىل  بالن�سبة  ني. 

ّ
الإ�سالحي على  اأجندتهم 

مبفهوم  احلرب  �سّد  العمل  ربط  تفاَدوا  اأّنهم  اعتربوا 

ف�سيعتربه  جوري�س  جان   
ّ
الفرن�سي ا 

ّ
اأم العاّم.  الإ�رساب 

ة«. 
ّ
الدولي �سيا�ستها  يف  ة 

ّ
الفرن�سي ة 

ّ
لال�سرتاكي »انت�سارًا 

ة الثانية« 
ّ
خني لـ»الأممي

ّ
 املوؤر

ّ
مع هذا، يعترب هوبت، اأحد اأهم

ة 
ّ
مرجعي فيه  �سعفْت  منعطفًا،  �سّكل  �ستوتغارت  موؤمتر  اأّن 

يف  ة، 
ّ
الأممي �سعيد  على  ة 

ّ
الأملاني ة 

ّ
الدميقراطي ة 

ّ
ال�سرتاكي

 بني 
ُ
ة. وهكذا، جتّدد التوّتر

ّ
ة الفرن�سي

ّ
مقابل تقّدم ال�سرتاكي

ة 
ّ
لالأممي الثامن  املوؤمتر  ني يف 

ّ
والفرن�سي الأملان  ني 

ّ
ال�سرتاكي

ة 
ّ
كيفي  

ّ
الأ�سا�سي حموره  كان  الذي   ،١٩١0 بكوبنهاغن 

ني 
ّ
ال�سرتاكي باأّن   

َ
ال�سعور ذلك  وّلد  احلرب.  �سبح  حماربة 

الوترية  بنف�س  كون 
ّ
الآيلة لالحرتاب ل يتحر البلدان  يف 

واحلما�سة �سّد احلرب، الأمر الذي تبنّي لحقًا اأّنه �سيلعب 

ًا يف ت�سويغ احلرب ما اأن وقعْت. وهكذا، من 
ّ
دورًا اإ�سافي

بعد قرارات موؤمتر �ستوتغارت ١٩0٧، وكوبنهاغن ١٩١0 

فييّنا  يف  موؤمترها  عْقد  ة 
ّ
الأممي ت�ستطع  مل   ،١٩١2 وبازل 

اأحزابها  معظم  وجارْت  احلرب،  اندلع  ب�سبب   ١٩١٤

�رسيعًا احلكومات املتحاربة، كلٌّ يدافع عن وطنه.

اجلماهري العّمالية �شبقت قياداتها اإىل احلرب

 يف الرايخت�ساغ 
ّ
 الدميقراطي

ّ
التزم نواب احلزب ال�سرتاكي

كلُّهم يوم ٤ اآب / اأغ�سط�س ١٩١٤، مبن فيهم املعرت�سون 

اإجازة  على  هازيه،  وهوغو  ليبكنخت  كارل  مثل 

قبل  فرن�سا  يف  جوري�س  اغتيل  ة. 
ّ
احلربي العتمادات 

ون اإىل التداعي للّدفاع 
ّ
اندلع النزاع، وت�سابق ال�سرتاكي

ني 
ّ
ة، �سّد اليونكرز الإقطاعي

ّ
عن فرن�سا الثورة واجلمهوري

�سّد  وقفوا  معًا،  واملنا�سفة،  البال�سفة  وحَدهم  الأملان. 

ة 
ّ
الرو�سي ة 

ّ
املارك�سي اأبا  لكّن   ،

ّ
الرو�سي الدوما  يف  احلرب 

ة 
ّ
بليخانوف �سارع ملنا�رسة القي�رس يف حربه �سّد »الرببري

�سّد  واإنغلز  ملارك�س  اأقواًل  الأملان  ا�ستعاد  ة«. 
ّ
الربو�سي

يلغي  احلرب  تاأييدهم  اأّن  اكت�سفوا   .
ّ
الرو�سي ال�ستبداد 

�سبَقهم   .
ّ
ال�سيا�سي نبذهم  من  تاريخًا  و�سحاها  ليلة  بني 

ون اإىل دخول حكومة »الوحدة املقّد�سة«. 
ّ
رفاُقهم الفرن�سي

خرجت التنظريات من كّل حْدب تنظر اإىل احلرب على 

ة مل�سلحة الطبقة 
ّ
اأّنها ثورة من نوٍع اآخر. حرٌب اجتماعي

بدا  النعطافات  هذه  كّل  اأمام   .
ّ
املعني البلد  يف  العاملة 

موقُف كارل كاوت�سكي وهو يتاأّنى يف حتديد طبيعة احلرب 

رخوًا ومك�سوفًا، �سواٌء بالن�سبة اإىل الذين كانوا ل يزالون 

ة، مثل لينني، اأو الذين 
ّ
لون عليه يف قيادة ي�سار الأممي

ّ
يعو

كانوا قد يئ�سوا منه منذ فرتٍة )روزا لوك�سمبورغ(.

الثانية  ة 
ّ
الأممي »خيانة«  على  رّكز  الذي  لينني  بخالف   
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تف�سري  »ي�ستحيل  اأّنه  اإىل   ١٩١٦ عام  ذاهبًا  لنف�سها، 

ة بو�سفها تيارًا له تاريخ 
ّ
«اخليانة» بدون ربطها بالنتهازي

تعميم  ومقرتحًا  كّلها«،  الثانية  ة 
ّ
الأممي تاريخ  هو  طويٌل، 

متجّذرة يف  ق�سمًة  لت�سبح  ومنا�سفٍة  بال�سفٍة  بني  الق�سمة 

�سّد  املنا�سفة  معظم  كون  من  غم 
ّ
الر على  البلدان،  كل 

وبحزٍن  ًا، 
ّ
ملي بالتوّقف  روزا  مقاربة  امتازت  فقد  احلرب، 

كانت  التي  ة 
ّ
الأممي الأفكار  كّل  تبّخر  واقعة  اأمام  �سديد، 

ة 
ّ
الي

ّ
ت�رسي يف اجلماهري بني ليلٍة و�سحاها. اجلماهري العم

بدْت متعّط�سة للقتال اأكرث من قياداتها.

اأّن هذه اجلماهري   به لوك�سمبورغ يف املقابل 
ّ
ما مل تقر  

الربجوازّية  من  اأكرث  للحرب  متعّط�سًة  كانت  ة 
ّ
الي

ّ
العم

نف�سها. تعاملْت روزا مع »ديكتاتورّية الربجوازّية« كما لو 

ُة 
ّ
ة الفعلي

ّ
كانْت قائمة بالفعل يف اأملانيا، وهذه اأ�سا�سًا اخللفي

اإيرفورت ١٨٩١: جتاوز الوقائع املاثلة ل�ستمرار  لربنامج 

ٍة م�سيِطرة على 
ّ
اأر�ستقراطي اأ�سا�سًا على   يعتمد 

ٍّ
مَلكي نظامٍ 

ة 
ّ
اإقطاعي �سبه  على عالقاٍت  ومتكئة  واجلي�س،  ة 

ّ
البريقراطي

�رسق نهر الإلبا، لأجل اخت�سار ال�ستقطاب بني بروليتاريا 

الطبقات  اأكرث  ة 
ّ
الأملاني الربجوازّية  كانت  وبرجوازّية. 

ة اأكرثها انغما�سًا، تليها 
ّ
ترّددًا حيال احلرب، والأر�ستقراطي

الني يف اأملانيا 
ّ
الطبقة العاملة، اأكرث من الفاّلحني اأنف�ِسهم املي

ات من القرن املا�سي، 
ّ
ارات املحافظة. يف مطلع الثمانيني

ّ
للّتي

لإعادة  وافية  م�ساحًة  مايري  اأرنو   
ّ
الأمريكي املوؤرخ  قّدم 

الكربى  احلرب  ة 
ّ
ع�سي واأوروبا  اأملانيا  حول  ال�سورة  تقومي 

اإىل  بالن�سبة  القدمي«.  النظام  »ا�ستمرارّية  كتابه  خالل  من 

مايري، مرحلة ١٩0٥ - ١٩١٤ كانت حتى مرحلة الهجوم 

التحّكم  لإعادة  القدمي  النظام  قوى  �سّنْته  التي  امل�ساّد 

 يف هذا 
ّ

ة يف�رس
ّ
ة، وتنامي النزعة احلربي

ّ
باملجتمعات الأوروبي

اأوروبا حافظْت على الطابع ما قبل  اأّن  املنحى، وهو يعترب 

ت 
ّ
الربجوازّي حتى ١٩١٤، واأّن الرثوات العقارّية ا�ستمر

ل للمداخيل، واأّن الربجوازّية هي التي كانت 
ّ
امل�سدر الأو

ة وتبحث عن َنيل الألقاب، والنبالة 
ّ
ف مع الأر�ستقراطي

ّ
تتكي

مل تكن فقط اأكرث عددًا من الربجوازّية، بل اأكرث ت�سامنًا 

مب�رسوع  اأ�سبه  الأّمة  بدت  كهذا،  و�سٍع  يف  بنف�سها.  وثقًة 

تق�سى  اأن  ميكن  حيث  بروليتارّي   -  
ّ
اأر�ستقراطي تالحمٍ 

الربجوازّية، اأو اأن يجري ترهيبها بهذا الأمر على الدوام.

ه الذي 
َ

 نف�س
ّ
 روزا لوك�سمبورغ امل�سهَد التاريخي

َ
مل تر  

منه،  ًا 
ّ
اأ�سا�سي جزءًا  راأْت  لكّنها  تركيبه.  مايري  اأرنو  اأعاد 

ة، حما�سة 
ّ
عندما اأدركْت اأكرث من �سواها على ي�سار الأممي

حما�ستها  من  �سنواٍت  بعد  مبا�رسًة  للحرب،  اجلماهري 

ملناه�سة احلرب. كيف اأدركْت ذلك وكيف تعاملْت معه؟

�سدمة لينني كانت بكاوت�سكي ورخاوته حيال احلرب.   

ة نف�سها، 
ّ
ا �سدمة روزا فكانت من اجلماهري الربوليتاري

ّ
اأم

النموذج  يف  �سابقًا  املوقف  خربت  اأّنها  من  غم 
ّ
الر على 

احلا�سل  لفهم  لتكفيها  كانت  ما  خربٌة  لكّنها   ،
ّ
الرو�سي

ة لفهم كتابات 
ّ
عام ١٩١٤. تبدو هذه نقطَة ارتكاز اأ�سا�سي

ومواقف روزا لوك�سمبورغ خالل احلرب الكربى و�سوًل 

وهو   ،١٩١٨ ة 
ّ
والأملاني  ١٩١٧ ة 

ّ
الرو�سي الثورتني  اىل 

ة الثانية.
ّ
الق�سم الثاين من هذا البحث يف اأزمة الأممي

ة الثالثة ومكانها يف التاريخ« )اأّيار / مايو ١٩١٩( يقابل 
ّ
يف مقالته »الأممي  ١

ة الأوىل)١٨٦٤ - ١٨٦٤(التي »اأر�سْت اأ�س�س تنظيم 
ّ
لينني بني نوذج الأممي

 بغية حت�سري هجومهم الثوري على الراأ�سمال« وبني 
ّ
العّمال على نطاٍق عاملي

ة الثانية )١٨٨٩ - ١٩١٤، التحقيب كما يعتمده( من حيث هي »منّظمة 
ّ
الأممي

ًا، الأمر الذي اأّدى اإىل هبوط موّقٍت يف 
ّ
ة للحركة الربوليتارّية تنامت اأفقي

ّ
عاملي

امل�ستوى الثورّي، اإىل ا�ستداد موّقت يف النتهازّية، ممّا اأّدى يف اآخر املطاف اإىل 

ة افال�ساً خمزياً«. لينني، املختارات ٨، دار التقّدم، مو�سكو، 
ّ
اإفال�س هذه الأممي

ط١٩٧٧، �س ٥١٤

 لأملانيا« بعد املوؤمتر التوحيدي يف غوتا 
ّ
 ال�سرتاكي

ّ
حمل ا�سم »احلزب العمايل  2

١٨٧٥، وعّدل ال�سم اإىل »احلزب ال�سرتاكي الدميقراطي« عام١٨٩0

https://www.marxists.org/history/international/social-democracy/  ٣

1891/erfurt-program.htm  

F. Engels, Critique du programme du programme social - démocrate de 1891  ٤

https://www.marxists.org/francais/engels/works/1891/00/18910000.htm  

Christian Baechler, L’Allemagne de Weimar 1919 - 1933,  ٥

Paris, Fayard, 2007, p. 36 - 41  

Carl E. Schorske, German Social Democracy 1905 - 1917:  ٦

The Development of the Great Schism. Harvard University Press;  

Reprint edition, 1983, p. 6  

ة مقاطع من مقالة 
ّ
 يف ال�سيوعي

ّ
يورد لينني يف »مر�س الي�سارية« الطفويل  ٧

ون والثورة« لكاوت�سكي التي ن�رستها »الإي�سكرا«
ّ
»ال�سالفي

 Paul Frolish, Rosa Luxemburg, Paris, Maspero, p. 123  ٨

 C. Schorske, op.cit. p. 34  ٩

Idem, p. 44  ١0

Norman Davis, God’s Playground. A History of Poland, volume II,  ١١

Colombia University Press, New York, 2005, p. 273  

P. Frolish, op.cit. p. 146  ١2

Idem, p. 155  ١٣

ي�سري جيلبري باديا اىل ح�سول هذا اللقاء ال�رسي بني لينني وروزا لوك�سمبورغ   ١٤

يف فنلندا، فيما ل تاأتي ال�سرية التي كتبها بول فرولي�س على ذكره

Rosa Luxemburg, Textes, Edition réalisée par G. Badia,  ١٥

Editions sociales, Paris, 1982, p. 190  

James Joll, The Second International and War,  ١٦

In: Opinion publique et politique extérieure en Europe. I. 1870 - 1915.  

 Actes du Colloque de Rome (13 - 16 février 1980) Rome: École Française de  

Rome, 1981. pp. 245 - 262. (Publications de l'École française de Rome, 54 - 1);

Paul Frolich, op.cit, p. 226  ١٧

Georges Haupt, Le Congrès manqué. L'Internationale à la veille  ١٨

de la première guerre mondiale. Étude et documents,  

«Bibliothèque socialiste», 1965, p. 26  

Idem, p. 27  ١٩
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الحـــــــــــــــــــــــــذاء
غاليانو       اإدواردو        

في العام ١٩١٩ اغتيلت الثورّية روزا لوكسمُبرغ في برلين.  
صرعها قتلُتها بضربات من أعقاب البنادق ورمَوها

في مياه إحدى القنوات.
على الطريق، َفَقدْت روزا فردة حذاء.

امتّدت يٌد والتقطْته، التقطت ذاك الحذاء الذي سقط
في الوحل.

كانت روزا تتطّلع الى عالم ال يضّحى فيه بالعدالة
باسم الحّرّية، 

وال بالحّرية باسم العدالة.
في كّل يوم، تمتد يٌد لرفع هذه الراية،

التي سقطْت في الوحل 
مثل فردة الحذاء.

الب�رسّي«  التاريخ  روزنامة  الأّيام،  اأطفال  »كتاب  من 

)20١٣(
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ميكائيل ْبِري

 فيلسوف اجتماعي 
يف مؤسسة »التحليل 
االجتماعي النقدي« 
يف مؤسسة روزا 
لوكسمربغ بربلني. 
ترتكز احباثة عىل 
نظرية االشرتاكية 
الدميقراطية 
وتارخيها والتحوالت 
االجتماعية البيئوية 
يف المجتمعات 
احلديثة والماسئل 
السرتاتيجية للياسر 
يف ازمة النيوليربالية.

إعادة اكتاشف روزا لوكسمبورغ
َأِرنا المعجزة! أين معجزتك؟

حىت بعد مئة عام من ميتهتا الشنيعة بني ليلة ١٥ وصباح ١٦ من كانون األول / ديسمرب من عام ١9١9، ال تزال تدّوي 
أصداء كلمات روزا لوكسمبورغ اليت وردْت يف كتاهبا »يف الثورة الروسّية«، إذ تقول إن الديكتاتورّية المنشودة هي 
اَرس بأرحب عمومّية،  يٌة تمُ ديكتاتورّية »طبقة، وليست ديكتاتورّية حزٍب أو طغمة ]...[، ومعىن هذا أّنا ديكتاتوّر
ّية التعبري السيايّس،  اَرسمُ بدميقراطّية من دون قيود«. حىت األعداءمُ جيب أن حيظوا حبّر وبأنشط ماشركة شعبّية، تمُ
وفق لوكسمبورغ، اليت كانت تطالب باّتباع مبارٍش لماسلَك اشرتاكّية يف البناء االجتماعّي لعملّية اإلنتاج. مياشئيل 
ْبِري يسّلط الضوء عىل اشرتاكّية لوكسمبورغ احليوّية والمعيشة، وذلك يف ضوء السؤال عن أهمّية عملها بالنسّبة 

إىل ماسٍع حالّية ترمي إىل تأسيٍس اسرتاتيجّي لسياسٍة اشرتاكّية ياسرّية.

١
ة عّما ينق�سني. يف احلقيقة: احلياة«

ّ
»�ساألتني مر

ني ميكن اختزالهم مببداأٍ اأوحد. غري اأّن 
ّ
الكثري من ال�سيا�سي

املَعي�سة. فعلى  التناق�سات   من 
ً
لوك�سمبورغ كانت ف�ساء

وحفظ  ة  اخلا�سّ حياتها  حت�سني  على  حر�سها  من  غم 
ّ
الر

حياتها  تكن  مل  التفا�سيل،  اأدّق  يف  ة 
ّ
احلُر م�ساحاتها 

 من جهة اأخرى 
ّ
ة هذه من جهة، ون�ساطها ال�سيا�سي اخلا�سّ

ولعّل  ات. 
ّ
الإمكاني تحققة 

ُ
م واحدة  حلياٍة  وجهني  �سوى 

وفهمها  لوك�سمبورغ  فهمنا  بني  الف�سل  امل�ستحيل  من 

وذلك  بنف�سها،  للت�سحية  م�ستعّدة  كانْت  فلطاملا  لذاتها. 

 الثورة 
ّ
ة، ومن َثم يف خ�سم

ّ
منذ اأن كانت طالبًة يف الثانوي

ة 
ّ
ة )١٩0٥ - ١٩0٦(، وكذلك يف ال�سجون الرو�سي

ّ
الرو�سي

كانت  نوفمرب.   / الثاين  ت�رسين  ثورة  يف  كما  ة 
ّ
والأملاني

بالعمر.  تقّدمها  مع  قا 
ّ
تعم وكثافة  بوعي  باحلياة  ت�ستمتع 

اإىل  بّد ملن يريد فهم لوك�سمبورغ من قراءة ر�سائلها  ل 

الناجحة  احلياة  معنى  تو�سح  فالر�سائل  اأعمالها.  جانب 

ة. اإّن العالقة املتباَدلة بني اأعمالها 
ّ
بالن�سبة اإليها كا�سرتاكي

اأخرى  ور�سائلها من جهة  ة من جهة 
ّ
والنظري ة 

ّ
ال�سيا�سي

عن  يعجز  ومن  حياتها،  و�سمْت  التي  التوّترات  تعك�س 

لوك�سمبورغ.  من  �سيٍء  اأّي  فهم  يف  يف�سل  ذلك،  فهم 

�س 
ّ
توؤ�س مل  اإّنها  اإذ  فح�سب،  باأعمالها  حياتها  ُتقا�س  ل 

نحو  على  ده�سًا 
ُ
م عمالً  ترتك  ومل  لينني،  فعل  كما  دولة 

حمدوداً،  بقي   
ّ
ال�سيا�سي اأثرها  مارك�س.  »راأ�سمال« 

ة، غري اأّنها متاثل 
ّ
ي
ّ
ة ل تنق�سها الأهم

ّ
واأعمالها القت�سادي

ني.
ّ
اأعمال جمموعٍة من معا�رسيها املارك�سي

على  �سيتعّذر  لأعمالها  املبا�رس  الأثر  على  بالعتماد   

ة ما 
ّ
 الباقي، فثم

ّ
املرء اإدراُك اأثر روزا لوك�سمبورغ الواقعي

علي من �ساأنها: اإّنه حياتها ذاتها. ]...[ يف هذه احلياة تنجلي 
ُ
ي

من  كبريان  ان 
ْ
قدر ميتزج  فيها  اإْذ  لوك�سمبورغ،  ة 

ّ
عبقري

 وجودّي 
ٌّ
انخراط عملي ويتزامن  ة، 

ّ
�س واخل�سو�سي

ّ
الت�سي

لوك�سمبورغ  حياة  كانت  لقد  نظرّي،  تفّكٍر  مع  العواقب 

زة، 
َّ
رب

ُ
ة وخطيبًة م

ّ
منخرطة بق�سايا النا�س ب�سفتها �سحافي

ويف احلني ذاته عاكفة على نف�سها، على الر�سم واملو�سيقي 

يف  تغو�س  كانت  وتكرارًا  مرارًا  واحليوانات.  والنباتات 

امل�ساء  حتى  ال�سباح  »من  النبات  وعلم  والر�سم  الكتابة 

 .
2
)GM 5: 74,234( كرى 

َ
�س وكاأّنها  اآخر«،  �سيء  فعل  دونا 

تلو  واحدًة  املظاهرات  جتوب  ذلك  عقب  كانْت  اأّنها  بيد 

 تتجاور يف حياتها فح�سب، 
َ
الأخرى. مل تكن هذه مناحي

بينها.  فيما  وتتفاعل  مكّثف  نحٍو  ُتعا�س على  اأ�سدادًا  بل 

يذكر فالرت ين�س )Walter Jens( اأّن لوك�سمبورغ �سعْت اإىل 

واحليوان  اخلا�ّس  ال�سخ�س  من  فيه  »َينتج  حياٍة  �سكل 

ة وبعالقٍة 
ّ
الذاتي ته 

ّ
 ومطبوع بهوي

ٌ
 كائٌن من�سجم

ّ
ال�سيا�سي

ر�سائل روزا   ١

لوك�سمبورغ الكاملة 

بالأملانية:

 «Gesammelte  

 Briefe, 6 Bände.

 Dietz Verlag,

Berlin».

اأعمال روزا   2

لوك�سمبورغ 

الكاملة:

 «Gesammelte  

 Werke, 7 Bände.

 Dietz Verlag,

Berlin».
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اإطار  يف   .)Jens 1995: 13( معًا«  اآن  يف  بالعامل  مفتوحة 

 من جهٍة 
ّ
الّذاتي ه 

ّ
وتغري العامل من جهة  تغيري  بني  وحدٍة 

ة - 
ّ
ري

ّ
ة كحركٍة حتر

ّ
اأخرى، عا�سْت لوك�سمبورغ ال�سرتاكي

حتذى. ]...[
ُ
ة على نحٍو ي

ّ
ت�سامني

ة 
ّ
ة والنظري

ّ
ال�سيا�سي اأعمال لوك�سمبورغ  جترفنا قراءة   

ِة الثانيِة، والتي باتت اليوم بحكم 
ّ
ِة الأممي

ّ
اإىل لغِة مارك�سي

اإىل حّد بعيد. الكثري ممّا يرد يف ن�سو�سها من  املنقر�سة 

ًا، اأو اأّن هذا املعادل 
ّ
ة مل يعد ميتلك معاِدلً حي

ّ
كلماٍت مفتاحي

ت�سم  التي  البداهة  جديد.  من  اإنتاجه  اإعادة  يجب  �سار 

ال والربوليتاريا والإ�سالح والثورة 
ّ
كالمها عن طبقة العم

ة هي بداهة تنتمي اإىل ع�رٍس اآخر 
ّ
وعن احلزب وال�سرتاكي

غري ع�رسنا. لكْن ما اأن يخرتق املرء حاجز اللغة هذا حتى 

يك�سف واقَع احلياة املحجوب خلفه، ومعه ال�سبَب الباقي 

 لأْزيَد من قرٍن من الزمان، اأي 
ّ
لأَلق لوك�سمبورغ امل�ستمر

ة بالعامل. يف كّل �سيٍء كانت تبحث عن 
ّ
عالقتها ال�ساعري

»اأنت«، والعامل كانت تخاطبه بـ»اأنت«. طاقُة هذا اخلطاب 

ليو  �سّد  »روحها«.  عن  تها، 
ّ
�سخ�سي قوة  عن  ت�سدر 

ة يف اإحدى ر�سائلها: 
ّ
يوغي�سي�س Leo Yogiches عّلقت مر

»حتديدًا �سكل الكتابة ل ير�سيني، اأ�سعر اأّن �سكالً اأ�سيالً 

والقوالب،  غ 
َ
ال�سي من  ن 

ّ
يتكو ل  �سكالً  روحي،  يف  َيينع 

بل يفّجرها - بطاقة الروح والقناعة. اأحتاج اإىل اأن اأكتب 

على هذا النحو، اأن اأوؤّثر يف النا�س ك�ساعقٍة واأم�سك بهم 

ة 
ّ
عد النظر وقو

ُ
من جماجمهم، طبعًا لي�س باحلما�سة، بل بب

.)GB 1: 307( »الإقناع وطاقة التعبري

ً ُمب�رضة وعمياء معا

ب�رسة 
ُ
ة مفارقة دائمة يف حالة لوك�سمبورغ، فهي كانت م

ّ
ثم

اآن معًا. مل يكن لتفاوؤلها حدوٌد حينما يتعّلق  وعمياء يف 

وال�ستيعاب  الفهم  على  ال 
ّ
والعم العامالت  بقدرة  الأمر 

. بدا لها 
ّ
تهم للّنظام الراأ�سمايل

ّ
والتي متّكنهم من جتاوز تبعي

باملعطى  القناعة  والُهنا.  الآن  اأفقًا يجاوز  معركٍة  لكّل  اأّن 

والكتفاء بالّذات مل يكونا ممّا تطيقه اأو ت�سرب عليه. بنظٍر 

تعبريًا عن  ة 
ّ
الرو�سي الثورة  ترى يف  اأن  ا�ستطاعْت  ثاقٍب 

اً وتقرير م�سريهم باأيديهم، 
ّ
قدرة النا�س على التنظيم ذاتي

الدور  يف ذات الوقت كانت ُتغفل وعلى نحو تاّم تقريباً 

اأحيانًا  وتهاجمها  ة،  املرتا�سّ للتنظيمات  ال�رسورّي 

 
ّ
طبقي ت�سامٍن  على   

ُّ
ت�رس كانت  �سلطة.  اأدواِت  بو�سفها 

كانت  ولذا  ة، 
ّ
واجلن�سي ة 

ّ
والعرقي ة 

ّ
القومي للحدود  عابٍر 

ة وعن العرتاف  ُتعِر�س عن ت�سيي�س »اآلم اليهود« اخلا�سّ

ة 
ّ
اأم عدواِن  �سّد  اأو  البطريركية  �سّد  املعارك  با�ستقالّلية 

م�سرَتك   
ّ
ا�سرتاكي بن�ساٍل  اإّل  تعرتف  تكن  مل  ة. 

ّ
اأم على 

ممنوع عليه اأن يبدي اأّي ت�سّدعات. لذا يفتقد قارئ اأعمال 

اً على ال�سوؤال عن 
ّ
ْقِنعًة ا�سرتاتيجي

ُ
لوك�سمبورغ اإجابات م

امل�سرتك،  منا�سدة  تتعّدى  ة 
ّ
ت�سامني �سيا�سة  اّتباع  ة 

ّ
كيفي

وذلك يف ظّل العرتاف بالت�سّدعات، ل بل بالنق�سامات 

اعتمادها يف  بقْدر  ة 
ّ
مثالي نف�سها  ترى  كانت  لقد  اأحيانًا. 

ة.
ّ
حتليالتها على امل�سالح القت�سادي

ًة مثل لينني، ول 
ّ
مل تكن روزا لوك�سمبورغ ا�سرتاتيجي  

منّظرة مثل كاوت�سكي، ول مرتابًة كربن�ستاين ول مثّقفة 

القدمي  العهد  مبعنى  ًة 
ّ
نبي كانت  بل  كغرام�سي،  ة 

ّ
ع�سوي

رًة من 
ِّ
اآن معًا - كانت »حُمر وباملعنى احلديث للكلمة يف 

.)Veerkamp 2013: 53( »بيت العبيد

ا يالئمها 
ّ
كانت لوك�سمبورغ ]...[ تبحث يف الواقع عم  

عن  وفخر،  بثقٍة  ة 
ّ
اإن�ساني اأكرث  العامل  جعل  متعة  عن   -

عن  منقو�س،  غري  باأكمله  ر 
َّ
التحر املرء  يريَد  اأن  ة 

ّ
جذري

 الذي ي�سمل الآخر باأ�رسه وي�سيبه يف �سميمه، عن 
ّ

احلب

اجلمال يف كّل ورقة �سجر ويف كّل تغريدة طري وكّل نغمة، 

ا 
ّ
اأم  ]...[ العامل.  اإىل  جديدة  روؤية  تفتح  فكرة  كّل  وعن 

 
ّ
اأناها فال يجوز اأن يتال�سى يف اّت�سالها بالعامل اخلارجي

ة 
ّ
)GM 2: 290(. من �سجنها اإبان احلرب كتبْت: »مل اأكن طري

بق�ساوة  الأخرية  الفرتة  اأّنني غَدوت يف  يف حياتي، غري 

ًة 
ّ
�سيا�سي تنازلت،  ة 

ّ
اأي على  اأُْقدم  ولن  م�سقول،  فولٍذ 

.)GM 5: 151( »ة
ّ
كانت اأو �سخ�سي

وجٌه  لوك�سمبورغ  حلياة  كان  ذلك،  ومبوازاة  لكن،   

اآذار / مار�س  اآخر ين�سح باله�سا�سة، كما كتبْت يف ٣0 

 Hans Diefenbach ديفنباخ  هان�س  ل�سديقها  عام ١٩١٧ 

من  اأكتوبر   / ل 
ّ
الأو ت�رسين  يف  احلرب  يف  �سقط  الذي 

الذي  اجلميل  توازين  و�سط  »يف  تقول:  اإْذ   ،١٩١٧ عام 

من  اأحلُك   
ٌ

ياأ�س النوم  ُقبيل  اأم�س  اعرتاين  باأناة  ِحْكته 

بدلً  باردة  ة 
ّ
�رسقي  

ٌ
ريح اً، 

ّ
رمادي اأي�سًا  كان  واليوم  الليل، 

 ]...[ دة 
ّ
متجم نحلٌة  اأّنني  ت 

ْ
اأح�س�س  ]...[ ال�سم�س  من 

في  ترى  أن  استطاعت  ثاقب  بنظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 
الثورة الروسية تعبيرا عن  قدرة الناس على التنظيم ذاتيا وتقرير

مصيـــــــــــــــــــــــــــــــــــرهم بأيديهم، في ذات الوقت كانت 
تغفل وعلى نحو تام تقريبا الدور الضروري للتنظيمات المتراصة،
أدوات سلطة. بوصفها  أحيانا  وتهــــــــــــــــــــــــــــــــــاجمها 
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الدافئة  بالزفرات  واإنعا�سها  كهذه  نْحالت  اإىل  النحناء 

كان دائماً جزءًا من عملي، ليت ال�سم�س ت�رسع باإيقاظي، 

.)GM 5: 195( »!اأنا البائ�سة، من برودتي القاتلة

املحيط  نظرات  عن  مبعزٍل  ذاتي،  اأنا  دومًا  اأكون  »اأن   

ت�سيف:  التي  الأعلى،  لوك�سمبورغ  مبداأ  هو  والآخر« 

اأو  ة 
ّ
الأملاني احلركة  يف  �سواء  و�ساأبقى،  ة 

ّ
مثالي  ]...[ »اأنا 

العامل ويف  تبحث يف  كانت  لقد   .)GB 1: 323( ة« 
ّ
البولوني

كانت  وعندما  �سميمها.  يالئم  ا 
ّ
عم حولها  من  الآخرين 

ة، اأو عن روح الإبداع 
ّ
تتحّدث باأحا�سي�سها عن ال�سرتاكي

ا ينبغي 
ّ
ك، اأو عم

ّ
ة يف النا�س الذين �رسعوا بالتحر

ّ
اجلوهري

ة وما 
ّ
الراأ�سمالي قبل  ما  فْعله، عن جمتمعات  على احلزب 

بعدها، فاإّنها كانت تقارب هذه املو�سوعات من التي كانت 

َتلقى يف نف�سها �سدًى وت�سحرها. وحينما كانت تتحّدث 

اأو عن �سحايا  الفقراء،  منازل  اأحد  اإن�ساٍن يف  موت  عن 

ال�ستعمار اأو احلرب اأو عن جامو�سة معّذبة، فاإّنها كانت 

ة.  يف الوقت نف�سه عن معاناتها اخلا�سّ
ّ

تعرب

بهذا املعنى كتبت لوك�سمبورغ اأّن »اأْثمن ما يف َتِركة«   

ق النظرّي حتى 
ّ
بط بني �سّدين اثنني: »التعم

ّ
مارك�س هو الر

ة احلازمة 
ّ
ة الفعل الثوري

ّ
 وفق مبداأ، وقو

ّ
نقوَد كفاحنا اليومي

له«  َب اأمَل الع�رِس املقبِل علينا َمن لي�سوا اأهالً 
ِّ
َخي

ُ
كيال ي

لنف�سها.  بورتريه  لوك�سمبورغ  تر�سم  بهذا   .)GW 3: 184(

بكلماٍت  عنه  ْت 
ّ

عرب  
ّ
ال�سيا�سي العاّم  بالإ�رساب  اإعجابها 

وزوابع  عوا�سف  »من  لن�ساطها:  تتمّناه  ما  مع  تتواءم 

تنبثق  ال�سوارع  قتال  نار وجمر  ة، ومن 
ّ
العام الإ�رسابات 

ة والبهيجة، كما تخرج فينو�س من 
ّ
ة والقوي

ّ
النقابات الفتي

.)GW 2: 118( »زبد البحر

عام  كتبْت  ة 
ّ
ال�سرتاكي املنّظمات  يف  ن�ساطها  عن   

العط�سى  الروح  اأنع�ْسنا  ة 
ّ
ال�سرتاكي »مب�سادر   :١٩١٥

جديدة،  حياًة  نهْلنا  امل�سادر  هذه  ومن  ة، 
ّ
ُحر ٍة 

ّ
لإن�ساني

غري اأّننا لن نكون اأهالً لهذا اإْن اكتفينا بكّل ما متليه علينا 

اللحظة الراهنة. ما نقوم به عرب التنظيم ومن اأجله يجب 

اأطرافه. بذلك فقط  اأن مُيالأ بروٍح ا�سرتاكيٍة كالوعاء حتى 

 وقدا�ستها« 
ّ
ة على معناها احلقيقي

ّ
حت�سل الروح ال�سرتاكي

.)GW 2: 118(

هذه  عن  َة 
ِّ

املَُعرب نف�سها  حت�سب  لوك�سمبورغ  كانت   

الروح. من دون هذه الروح ما كان للوعاء اأن يكون اأكرث 

اً. عن 
ّ
اإليها �سخ�سي من ق�رسة َميتة ومبثابة جهّنم بالّن�سبة 

 
ّ
العاملي احلراك  وذلك  تها 

ّ
�سخ�سي �سميم  بني  الوحدة  هذه 

حتى  اأو  الهزائم،  ملواجهة  ا�ستعدادها  �سدر  ته  تبنَّ الذي 

ُثِلها. لقد كانت ترى 
ُ
اأّل تتباين حياتها عن م املوت على 

الواقع  يف  وتبحث  بالإمكانات«،  مالأى  »كاأر�ٍس  ذاتها 

ة، اأولئك الّنا�س، تلك الأفكار 
ّ
عن تلك احلركات ال�سيا�سي

والأ�سكال التي تطمح لتفجري احلدود املو�سوعة.

يف ال�شجن - خلوة مع نف�شها ومع العامل

ة الإن�سان بو�سوح اأ�سّد ممّا يحدث عندما 
ّ
ل تنك�سف �سخ�سي

زه اخلا�ّس الذي يحميه. ال�سجون اأماكن من 
ّ
�سلب منه حي

ُ
ي

ات 
ّ
مر لالعتقال  لوك�سمبورغ  روزا  تعر�ست  الّنوع.  هذا 

ة الأوىل. واأثناء احلرب ق�سْت �سنًة 
ّ
عّدة قبل احلرب العاملي

عاد 
ُ
لي كاملة يف »�سجن الن�ساء« يف �سارع بارنيم بربلني، 

اعتقاُلها - بعد اإفراج ق�سري عنها يف ربيع عام ١٩١٦ - 

يف »اإجراٍء احرتازّي« يف فرونكه وبري�سالو حتى ت�رسين 

الثاين / نوفمرب من عام ١٩١٨ حني اأطلق �رساحها. اأثناء 

عكفْت   
ّ
الربليني �سجنها  ة« يف 

ّ
الق�رسي »ال�سرتاحة  هذه 

النقد  مع  نقا�ساً  وخا�سْت  يونيو�س«  ب 
ّ
»كتي تاأليف  على 

»�سّد  موؤّلفها  واأنهْت  املال«،  راأ�س  »تراكم  لعملها  املوّجه 

ل من 
ّ
الأو اجلزء  ترجمت  �سجنها  اأواخر فرتة  النقد«. يف 

 فالدميري 
ّ
 - الأوكراين

ّ
 الرو�سي

ّ
مذّكرات الثائر ال�سرتاكي

لها،  مقّدمة  وكتبْت   ،Wladimir G. Korolenko كورولينكو 

كما متّكنت من تهريب الكثري من املقالت ووقفْت على 

ة على نحٍو خا�ّس.
ّ
الثورة الرو�سي

ة 
ّ
ة وال�سيا�سي

ّ
من الالفت - اإىل جانب ن�سو�سها النظري  

هذه  لإجناز  �رسطاً  عدُّ 
ُ
ي وممّا   - ال�سجن  يف  كتبْتها  التي 

يف  العي�س  على  ارة 
ّ
اجلب وعزميتها  قدرتها  هو  الن�سو�س 

 اأن 
ّ
ة اأّنها اتبعْت مبداأً يقول: »الأهم

ّ
ال�سجن. لقد كتبْت مر

.)GB 5: 177( »يحيا املرء يف كّل وقت كاإن�ساٍن كامل

واآمروهم،  وال�سجانون  الظروف  ت�سمح  كانت  وطاملا   

تاألو جهدًا يف جعل ال�سجن مكانًا  مل تكْن لوك�سمبورغ 

يليق باحلياة، ويف اإ�سفاء مالمح الوطن عليه، واإْن يف اأب�سع 

الظروف. كانت حتاول موا�سلة عاداِتها القدمية. ال�سقق التي 

اإليها، كان  ة بالن�سبة 
ّ
�سكنْتها �سابقًا كانت �سديدة الأهمي

ًة ما اأمكن. كذلك ال�سجن 
ّ
يجب اأن تليق بها، مرّتبًة وطبيعي

جعلْته »قابالً لل�سكن« بقْدر امل�ستطاع. يف �سجن فرونكه 

اأن�ساأْت حديقًة ومالأْتها بالنباتات. كانت تلتزم دوماً بنظام 

نقا�ساتها  تابعْت  اإّنها   
ّ
ثم ذلك.  لها  يتاح  ما  بقْدر   

ٍّ
يومي

جديدة.  عالقاٍت  وعقدْت  واأ�سدقائها  �سديقاتها  مع 

املبا�رس تخّطتها عرب مرا�سالتها  للّتوا�سل  ال�سجن  اإعاقة 

املكّثفة. من جهٍة اأخرى، بقيْت لوك�سمبورغ على ن�ساطها 

اإىل  الو�سول  بكالمها  تتدّخل وحتاول  املعهود،   
ّ
ال�سيا�سي

ال�سجن  يف  الوقت  ا�ستثمرت  اأخرياً،  وتنويرهم.  النا�س 
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تها 
ّ
�سخ�سي تاأّلق  اء 

ّ
وجر  .

ّ
والثقايف  

ّ
ال�سيا�سي التفكري  يف 

من  فرونكه،  �سجن  يف  الأقّل  على  لوك�سمبورغ،  متكنْت 

مدير  مذّكرات  )انظر  ة. 
ّ
جوهري امتيازاٍت  على  احل�سول 

ال�سجن الدكتور اإرن�ست دو�سمان Dr. Ernst Dossman يف: 

.)GW 7: 971 - 995

قول احلقيقة

ر: 
ّ
اأحاديثها ومقالتها كانت لوك�سمبورغ تعيد وتكر يف 

الفعل  فاإّن   ،Ferdinand Lassalle �سال  ل  ة 
ّ
مر قال  »كما 

هي.«  كما  بالأ�سياء  اجلهر  و�سيبقى  كان  ة 
ّ
ثوري الأ�سّد 

يف  �سال  َل  لدى  امل�سادر  اإىل  كذلك  انظر   ،GW 2: 36(

لدى  احلقيقة  لقول  اأّن  غري   )GW 7.2: 577 يف  الهام�س 

لوك�سمبورغ اأبعادًا عديدة: 

وحفظ  مطلب خلق  لزم  احلقيقة  قول  مبداأ  عن  ًل: 
ّ
اأو  

ة مغايري الفكر كقيمة 
ّ
ي
ّ
ة ُت�سان فيها حر

ّ
ف�ساءات �سيا�سي

 
ّ

امل�س يجوز  ل  اأي�ساً   
ّ
العدو فاإّن  يتّكلم،  كان  طاملا  عليا. 

لالإن�سان  ميكن   
ّ
احلُر الكالم  ف�ساءات  يف  فقط  ته. 

ّ
ي
ّ
بحر

ولذا  قراره.  تقرير م�سريه وامتالك  اأن يح�سل على حّق 

ة 
ّ
ديكتاتوري اأّن  كما  ًة، 

ّ
انتقالي مرحلًة  ة 

ّ
الدميقراطي لي�ست 

ق 
ّ
ي�سي ل  ة 

ّ
حر بـ»�سحافٍة  تّت�سم  اأن  بّد  ل  ة 

ّ
الربوليتاري

تت�ساءل  عوائق«.  دون  من  واحّتاداٍت  عاٍت 
ّ
وجتم عليها... 

»�سلطة  تتحّقق  اأْن  هذا  بغري  ميكن  كيف  لوك�سمبورغ، 

.)GW 4: 358( اجلماهري«؟

من  لوك�سمبورغ  تعنيه  ما  بني  اخللط  يجوز  ل  ثانيًا:   

ة. ]...[ توجد احلقيقة، بادئ 
ّ
قول احلقيقة والرثثرة املجاني

املتكّلمة واملتكّلم، متخذًة �سكل مزاعمٍ عن  بدء، يف  ذي 

لوك�سمبورغ  ة 
ّ
و�سي تكمن  ذاته.  بالفعل  الّذات ومكفولًة 

ة، قد واجهْت تناق�سات 
ّ
ل يف اأّنها، كا�سرتاكي

ّ
يف املقام الأو

احلياة باأق�سى درجات الّت�ساق بني القول والفعل، حتى 

جتاوزْت تلك النقطة التي يغدو عندها الّت�ساق مع الذات 

مبثابة اأبلغ درجات اإهمال الذات، اّت�ساق قد يعني املوت. 

باحتجاز  عام ١٩١٣  ة 
ّ
القي�رسي ال�سلطات  ت 

ّ
هم عندما 

يف  كلماتها  ْت 
ّ
دو هروبها،  ة 

ّ
اإمكاني بذريعة  لوك�سمبورغ 

اإّنه  يهرب،  ل   
ّ
ال�سرتاكي  

ّ
»الدميقراطي املحاكمة:  نهاية 

اءها. 
ّ
َجر معاقبته  من  ويهزاأ  اأعماله  ة 

ّ
م�سوؤولي ل 

ّ
يتحم

.)GW 3: 406( »!فلتحاكموين اإذن

زْت 
ّ
مي التي  اخل�سال  من  كان  بالكالم  ًا 

ّ
فعلي اللتزام   

ة يف هذا ال�سدد. 
ّ
لوك�سمبورغ، ل بل اإّنها كانت راديكالي

باحلقيقة.  جتهر  لأن  اأهالً  جعلها  ما  اخل�سلة  هذه  وحدها 

فقول  حياتها،  حقيقة  يف  تكمن  كانت  كالمها  وحقيقة 
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احلقيقة كان تعبريًا عن احلقيقة التي تكفلها حياُتها ذاتها. 

وؤك من 
ّ
يّت�سح هذا اأكرث يف روؤيا يوحنا حيث يرد: »�ساأتقي

 ول بارد« )روؤيا يوحّنا ٣: ١٦(.
ّ
، ل حار

ٌ
فمي لأّنك فاتر

اأي�سًا  القول  بهذا  املخاطَب  احلقيقة  قول  يدفع  ثالثاً:   

اإىل اللتزام. فكذلك الآخرون ل ينبغي اأن يبقوا فاترين، 

ًا 
ّ
واإن�ساني ًا 

ّ
�سيا�سي  

ً
معنى لوك�سمبورغ  عند  اّتخذ  ما  وهو 

كو�ستيا  ل�سديقتها  كتبْت  املعنى  بهذا  نف�سه.  الوقت  يف 

ب 
ّ
ت�سيكتني Kostja Zetkin، وذلك يف اإطار حت�سريها لـ»كتي

بيانو  حفلة  را 
ّ
الأوب دار  يف  اليوم  ت 

ْ
»ح�رس يونيو�س«: 

ال�ستماع  واأثناء  اأّنني  غري  رائعة،  كانت  لقد  لبيتهوفن. 

 
َّ
ب علي

ّ
انتابْتني م�ساعر كرٍه بارد جتاه الرعاع الذين يتوج

العي�ُس بينهم. اأ�سعر باأّنه بات من ال�رسورّي تاأليُف كتاب 

ا يح�سل، كتاب مل ي�سبق اأن قراأه رجل ول امراأة، ول 
ّ
عم

ال�سن، كتاب يهوي على روؤو�س  النا�س يف  اأْطعُن  حتى 

القطعان كما تهوي الهراوات« )GB 5: 28(. بقول احلقيقة 

ة، ل 
ّ
اإىل حياة حقيقي كانت لوك�سمبورغ تدفع الآخرين 

ة  بل جتربهم عليها بعنفوان اللغة. مل تكن عالقاتها اخلا�سّ

اإىل  مبناأى عن �سعيها هذا. فنحن نقراأ يف ر�سالٍة كتبْتها 

�رسيك حياتها ليو يوغي�س يف 2١ اآذار / مار�س ١٨٩٥: 

ها الغايل! اأتدري بنواياي الفظيعة؟ لقد قّلبت عالقتنا 
ّ
»اأي

يعلو  حتى  بك  �ساأ�ستبّد  اأعود،  وعندما  قلياًل،  راأ�سي  يف 

تخ�سع  اأن  عليك  ب�سّدة.  �ساأرهبك  �سرتى!  �رساخك، 

يجب  امل�سرتكة.  حياتنا  ا�ستمرار  �رسط  هو  هذا  وتركع، 

ل العي�س 
ّ
اأن اأك�رسك واأقّلم اأظافرك، واإّل لن اأمتكن من حتم

معك. اأنت اإن�سان �سيئ، اأرى ذلك بو�سوح ال�سم�س يف كبد 

لُت يف مالمح روحك باأكملها. �ساأطفئ 
ّ
ال�سماء، بعدما تاأم

ة، فال 
ّ
نار غ�سبي هذا فيك، طاملا بقيت اأحيا حياة حقيقي

يجوز لأمثالك اأن يعيثوا ف�سادًا دون رادع. يحقُّ يل فعل 

واأ�ستهجن عن وعي  ات 
ّ
مر بع�رس  منك  اأف�سل  فاأنا  هذا، 

.).GB 1: 56f( »تك هذا
ّ
اأقوى جوانب �سخ�سي

رابعاً: كان قول احلقيقة لدى لوك�سمبورغ مبثابة اإنتاج   

ة 
ّ
واأ�سكال حياة حقيقي ٍة 

ّ
 - عالقاٍت حقيقي

ٍّ
لواقع حقيقي

يه 
ّ
ي�سم واإْن ظّل هذا مظهراً، كما كان  ة، 

ّ
و�سيا�سة حقيقي

ة للوك�سمبورغ 
ّ
اإرن�ست بلوخ Ernst Bloch. املمار�سة اللغوي

ممكٌن  هو  ملا  معي�ساً  ا�ستح�سارًا  نف�سها  حت�سب  كانت 

احلقيقة.  يف  النا�س  يعي�س  عندما  يتحّقق  اأن  ميكن  وملا 

لوك�سمبورغ  ت�سوغ  ة« 
ّ
الرو�سي الثورة  »يف  موؤّلفها  يف 

ة« بل�سفية الطابع 
ّ
ة الواقعي

ّ
روؤيتها بال�سّد من »ال�سرتاكي

 ل ميكن 
َّ
على الّنحو التايل: »اإّن نظاَم املجتمع ال�سرتاكي

ًا، مولودًا من رحم 
ّ
اإّل منَتجًا تاريخي ول ينبغي اأن يكون 

واقع،  اإىل  الإمكان  انقالب  �ساعة  يف  ة  اخلا�سّ التجربة 

مولودًا من �سريورة التاريخ احليوّي الذي - متامًا كالطبيعة 

الكّل  هو  املطاف  نهاية  يف  اجلزء  يكون  حيث  ة 
ّ
الع�سوي

ِة 
ّ
الجتماعي احلاجِة  مع  بالت�ساوق   

ُ
نِتج

ُ
ي اأّنه  عنه  عَهد 

ُ
ي  -

رِفق ال�سوؤال باجلواب« 
ُ
ِة الو�سيلَة لتلبيتها، اأي اأّنه ي

ّ
الواقعي

 
ٌ
جمتمع لهي  النوع  هذا  من  ًة 

ّ
ا�سرتاكي اإنَّ   .)GW 8: 360(

لوك�سمبورغ  كانت  الذي  ع، 
ّ
التنو درجات  اأعلى  َتْنُظمه 

بول  كَتَب  لوك�سمبورغ هذه  منه يف دخيلتها. عن  قريبًة 

املن�سجمة  Paul Levi عام ١٩22: »مل تكن روحها  ليفي 

�سيٍء  كّل  واجلدران.  النف�سالت  تعرف  �سميمها  يف 

ة ل ميكن فيها للروافع 
ّ
ة �سريورة حيوي

ّ
كان عندها عملي

عمل  عن  تنوب  اأن  الأك�سجني  وعبوات  ة 
ّ
امليكانيكي

الطبيعة، �سريورة تّتخذ �سكل معارك الإن�سان ومطاحمه، 

اأي �سكل الن�سال العظيم املفرو�س على الفرد والأجنا�س 

والطبقات. لذا مل تكن ت�سعى لوك�سمبورغ لأن يكفَّ املرء 

�سيٍء  كّل  اأّن  ذريعة  حتت  الطبيعة  هذه  يف  الن�سال  عن 

ًا من ذاته، بل على العك�س، كانت ترمي 
ّ
�سيحدث تلقائي

ة 
ّ
حيوي الأ�سّد  ال�سكل  لأّنه  ة، 

ّ
حيوي الأ�سّد  الن�سال  اإىل 

.)Levi 1990: 223f( »لل�سريورة

خام�ساً: انبثق مذهب قول احلّق عند لوك�سمبورغ عن   

ة 
ّ
ة نف�سها. ]...[ فهي عا�سْت تناق�سات املارك�سي

ّ
املارك�سي

التي مل تكن بالن�سبة اإليها عْلماً حم�سًا ول جمموعًة من 

ة، 
ّ
ة ول حم�س اأداة �سيا�سي

ّ
املوؤمنني، ل اأيديولوجيا �سكالني

َة 
ّ
الثوري  - َة 

ّ
الواقعي ال�سيا�سَة  وكذلك  ًة 

ّ
حياتي ممار�سًة  بل 

كما  لوك�سمبورغ،  نف�سها  وجدْت  لقد  املمكنَة.  الوحيدَة 

نًا 
ّ
كتبْت عام ١٩0٣، يف مواجهٍة مع حقيقة »اأّن تاأثريًا معي

ة لدى بع�س 
ّ
النظري ة احلركة 

ّ
ي
ّ
�ساغطًا ملارك�س على حر

ة »حر�ٌس خمجل 
ّ
طاّلبه ل ميكن نكرانه« )GW 1.2: 364(. ثم

ة« )امل�سدر نف�سه(. 
ّ
على اإبقاء التفكري على اأر�ٍس مارك�سي

 يف بع�س احلالت بعمل الفكر ]...[ 
ُّ
�رس

ُ
بيد اأّن هذا قد »ي

ب به الطرف الآخر، اأي ال�سعي 
ّ
ذات ال�رسر الذي قد يت�سب

انبثق مذهب قول الحق عند لوكسمبورغ عن الماركسية نفسها. 
إليها  بالنسبة  تكن  لم  التي  الماركسية  تناقضات  عاشت  فهي 
علما محضا وال مجموعة من المؤمنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــن،

ممارسة  بل  سياسية،  أداة  محض  وال  شكالنية  أيديولوجيا  ال 
الممكنة. الوحيدة  الثورية  ــ  الواقعية  السياسة  وكذلك  حياتية 
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وؤ الكامل من 
ّ
ة الفكر‹ عرب الترب

ّ
املخجل لإثبات ›ا�ستقاللي

بدوره  وهذا  نف�سه(.  )امل�سدر   »
ّ
املارك�سي التفكري  منهج 

التناق�سات  مع  البّناء  العي�س  ميكن  هل  ال�سوؤال:  يطرح 

ة، اأو يف اإطار 
ّ
التي عا�سْتها لوك�سمبورغ يف اإطار املارك�سي

ة ميكن هذا؟
ّ
اأي مارك�سي

احلرّية هي دومًا حرّية االآخر

ة، كانت لوك�سمبورغ تطالب باأن 
ّ
يف جمابهتها كلَّ انتهازي

ة ولي�ست اإكراهًا مقّنعًا 
ّ
ُة، لكي تكون حريًة حقيقي

ّ
ز احلري حتفَّ

يَة الآخر. بهذا املعنى كانت لوك�سمبورغ 
ّ
ف، حر

ّ
على التكي

ة احلديثة. فمطمحها كان 
ّ
َقْت احلركاِت الجتماعي

َ
قد ا�ستب

ية هو ت�ساٍو 
ّ
اً يّت�سع لكّل العوامل: الت�ساوي يف احلر

ّ
عامَلًا حي

، كما كانت تفهمه، 
ّ
بني املختلفني. اإّن �سلوك الإن�سان احلر

يكمن حتديدًا يف متكني الآخرين - بو�سفهم اآخرين - من 

ية حقاً، تظهر 
ّ
اأن يكونوا اأحراراً. وقبل اأن ت�سبح هذه احلر

فاته ذاتها، مطلب 
ّ
مبظهر املطلب يوّجهه كلٌّ منا اإىل ت�رس

يف  فكرًا  املختلفني  وا�سطهاد  ا�ستغالل  عالقات  بتجاوز 

ل. 
ّ
املقام الأو

ة 
ّ
ًا عن اأناني

ّ
ية عند لوك�سمبورغ تختلف كلي

ّ
غري اأّن احلر  

ية التي 
ّ
ليرباليِة ال�سوق اأو عن عبادة حتقيق الذات. اإّن احلر

هي  ة 
ّ
اجتماعي ف�سيلًة  بو�سفها  لوك�سمبورغ  مار�سْتها 

هو  لي�س  الأحرار  جمتمع  الآخرين.  ية 
ّ
حر لأجل  ن�ساٌل 

ذاك املجتمع الذي تنا�سل مواطناُته ومواطنوه ح�رسًا �سّد 

هوؤلء  اأّن  تعّلمنا  فالتجربة  له.  �سون هم 
ّ
يتعر الذي  القمع 

�سَطِهدين لالآخرين ما اأن تتيح لهم 
ُ
�سينقلبون حالً اإىل م

 
َ
ة. ل اأحرار اتهم اخلا�سّ

ّ
ذلك توازناُت القوى وتغريهم اأناني

الآخرين  قمع  �سّد  ينا�سلون  الذين  اأولئك  �سوى  حّقًا 

ية يف عيون 
ّ
حتى لو كانوا ي�ستفيدون من هذا القمع. احلر

للمغايرين  توّفر  عالقاٍت  ن 
ّ
يكو �سلوٌك  هي  لوك�سمبورغ 

الو�سائل  عن  بال�سوؤال  يتعّلق  هذا  لكّن  ية. 
ّ
احلر �رسوط 

ية، كما باإلغاء المتيازات التي ل 
ّ
ة لتحقيق احلر

ّ
الأ�سا�سي

هذا  اأّن  غري  ة. 
ّ
الجتماعي الالم�ساواة  تخّطي  يف  ت�ساهم 

ة عالقاِت ال�سلطة 
ّ
يظّل ممتنعاً اإذا مل تطاول تغيرياٌت جذري

 جتاوز هيمنة مفهوم الربح على القت�ساد 
ّ
ة، ومل يتم

ّ
واملُلكي

ة.
ّ
واملجتمع. لهذا ال�سبب كانت لوك�سمبورغ ا�سرتاكي

كّل  يكون  عندما  اإّل  ية 
ّ
باحلر و�سمه  ميكن  جمتمَع  ل   

�ساهم  اإذا  اإّل  ممكنّا  يكون  لن  هذا  اأّن  بيد  اأحراراً.  اأفراده 

 للكّل. وحدهم 
ّ
ر الت�سامني

ّ
 لكّل فرٍد يف التطو

ُّ
 احلر

ُ
ر

ّ
التطو

اأن  ميكنهم  لوك�سمبورغ،  ح�سب  ون، 
ّ
والكلبي تون 

ّ
املتزم

الدولة  اأيادي  اأو  ة« 
ّ
»اخلفي ال�سوق  اأيادي  اأن  ي�سّدقوا 

ة« ميكنها العناية بذلك من دون تدّخلنا. وهذا حتديدًا 
ّ
»اجللي

تنا جتاه 
ّ
ما قد يكون معناه اأن نتخّلى لآخرين عن م�سوؤولي

ية براحٍة اأو جنب، واأن نغدو بذلك غري اأحرار. لذلك مل 
ّ
احلر

كة 
َ
م�سار �سوى  لوك�سمبورغ  اإىل  بالّن�سبة  ال�سيا�سة  تكن 

رية.
ّ
ة التحر

ّ
قاِومة باملمار�سة الت�سامني

ُ
م

ية ا�ستثمار املال والذي توؤول حركته اإىل انتفاع 
ّ
اإنَّ حر  

الغنى والفقر،  انتفاع يوّزع  املال -  راأ�س  توتاليتارّي من 

على  واحلرب  ال�سلم  ة، 
ّ
ي
ّ
والأم التعليم  واملر�س،  ال�سّحة 

الأر�س  هذه  على  متناحرة  و�سعوٍب  وطبقاٍت  جماعات 

�سوى  لي�ست  لوك�سمبورغ  اإىل  بالن�سبة  ة 
ّ
ي
ّ
احلر اإّن هذه   -

من  �سئيلة  ن�سبًة  متّكن  ة 
ّ
ي
ّ
حر اأنَّ  كما   .

ّ
وح�سي ا�سطهاٍد 

�سّكان الأر�س من اأْن متتلك الن�سبة العظمى من مواردها لن 

ا »النظام 
ّ
ترى فيها لوك�سمبورغ �سوى �سلطة متوّح�سة. اأم

باأّنه  فه  ت�سِ فكانت  الت�سليح  عايل   »
ّ
الليربايل  

ّ
العاملي

التي فر�سْت نف�سها  ة 
ّ
ي
ّ
ة، واحلر

ّ
ة ع�سكري

ّ
اإمربيالي �سيا�سٌة 

ة 
ّ
الوراثي ال�سيفرات  على  ال�ستحواذ  ة 

ّ
ي
ّ
حر اأي  موؤّخراً، 

واحتكار الِعلم، كان ل ميكن للوك�سمبورغ اإّل اأن تزدريها 

ع احليوّي على 
ّ
ًا. وكذلك تدمري التنو

ّ
ب�سفتها �سلباً اإجرامي

كوكب الأر�س، كانت �ستعتربه، وهي َمن كانت تتاأمّل لكّل 

د ونبات مثدا�س، بربريًة ملعونًة.
ّ
حيوان م�رس

 
ّ
الليربايل املجتمع  اأحكام  بني  من  هناك  لي�س  لعّله   

ة من جهٍة وامل�ساواَة 
ّ
ي
ّ
امل�سبقة ما هو اأْعند من اعتبار اأّن احلر

َبَنْت  والعدالَة من جهٍة اأخرى يقفان على طريَف نقي�س. 

ة التكافل، ففقط 
ّ
اأر�سي ة على 

ّ
ي
ّ
لوك�سمبورغ فهمها للحر

يف  عادلً  يكون  ة، 
ّ
احلر احلياة  ة 

ّ
اإمكاني لالآخر  يوّفر  من 

ٍة من هذا النوع وال�سهادة من 
ّ
ك و�سي

ْ
ممار�سته. ]...[ اإّن تر

اأجلها لهو معجزة لوك�سمبورغ.
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تراكم رأس المال وإشكالّية »إعادة اإلنتاج« 
من ماركس إىل لوكسمبورغ

أستاذ جامعي 
وصحايف، لبنان.

تني واسم سعادة
ّ
م�ساهمتني جتديدي  

ّ
املارك�سي القت�سادّي  الفكر  �سهد 

»الراأ�سمال  الأوىل.  ة 
ّ
العاملي احلرب  ة 

ّ
ع�سي تني 

ّ
ا�ستثنائي

لروزا  املال«  راأ�س  و»تراكم  هيلفردينغ  لرودولف  املايل« 

ُعّد   .
١
١٩١0 عام  فييّنا  يف  �سدر  ل 

ّ
الأو لوك�سمبورغ. 

رف�س  �سدوره.  حال  املال«  لـ»راأ�س  الرابع  املجّلد  مبثابة 

ة، لكّنه اعترب اأّن 
ّ
 للراأ�سمالي

ّ
�ساحبه مقولة النهيار احلتمي

ة �سارت من 
ّ
ة التزاحمي

ّ
ة القرن التا�سع ع�رس احلر

ّ
راأ�سمالي

« الرتكازّي يف حتليالت 
ّ
املا�سي، واأّن »النموذج الربيطاين

ون 
ّ
الراأ�سمالي فيه  يظهر  والذي  املال«  بـ»راأ�س  مارك�س 

بخا�ّسٍة  احلال،  واقع  يغطي  عاد  ما  التبادل  ة 
ّ
ي
ّ
حلر اأن�سارًا 

حيث  املّتحدة،  والوليات  لأملانيا   
ّ
ال�سناعي ال�سعود  مع 

الدولة  ودور  ة، 
ّ
اجلمركي احلماية  اإىل  ني 

ّ
الراأ�سمالي حاجة 

التمركز  نزعة  تتنامى  وحيث  لهم،  امل�ساند  وت�رسيعاتها 

ال�رسكات  ظهور  مع  القيمة،  فائ�س  حتقيق  ات 
ّ
عملي يف 

والحتكارات  ة 
ّ
ال�سناعي الكارتيالت   

ّ
ثم امل�ساهمة، 

. در�س هليفردينغ الرتابط املتنامي بني امل�سالح 
2
ة
ّ
الئتماني

يف   
ّ
امل�رسيف اأّن  ووجد  ة، 

ّ
ال�سناعي وامل�سالح  ة 

ّ
امل�رسفي

املال  لراأ�س   
ّ
ال�سناعي باإقرا�س  يكتفي  عاد  ما  ع�رسه 

م�سلحته  عادْت  فما   
ّ
ال�سناعي ا 

ّ
اأم بالفائدة.  والكتفاء 

مب�ستطاعه  واأّن  مل�رسوعه،  الفردّي  متّلكه  على  الإبقاء  يف 

اإذا باع ق�سمًا من هذا امل�رسوع يف �سكل اأ�سهم، اأن يبقى 

ة الراأ�سمال. الأف�سل له 
ّ
ًا، طاملا معه اأكرثي

ّ
متحّكمًا به كّلي

اأن ي�ستثمر الراأ�سمال الذي �سَحبه من هذا امل�رسوع لأجل 

اإن�ساء فروٍع له وفقًا للم�سار نف�سه، و�سيئًا ف�سيئًا ميكنه اأن 

يحافظ على حتّكمه ولو اكتفى بثلث اأو ربع الراأ�سمال طاملا 

ة 
ّ
�س«. �سلطته التقريري ل يزال يحتفظ بـ»امتيازات املوؤ�سِّ

 من التمّلك اخلا�ّس 
ّ
على راأ�سمال �رسكائه الأ�سغر منه اأهم

بحّد ذاته، مثلما اأّن �رسكة م�ساهمة اأ�سهل لها القرتا�س 

 الفردي. 
ّ
من امل�سارف من امل�رسوع ال�سناعي

ة اإىل »الرتاكم«
ّ
من املدر�شة احلزبي

يوم �سدر كتاب هيلفردينغ كانت روزا لوك�سمبورغ تتابع 

 »
ّ
الدميقراطي  

ّ
ال�سرتاكي »احلزب  مدر�سة  يف  التدري�س 

 
ّ
املارك�سي ايل 

ّ
العم احلزب  هذا  اأن�ساأها  بربلني.   

ّ
الأملاين

لتجهيز   ١٩0٦ عام  الوقت  ذلك  يف  اأوروبا  يف  الأكرب 

الية 
ّ
العم احلركة  ة 

ّ
قو عن  »التعبري  بحّق  وكانت  كوادره، 

 كما ي�سفها بول فرولي�س الذي ي�سّنفها اأقرب 
٣
املنّظمة«

. كان املفرت�س بهيلفردينغ 
٤
اإىل اجلناح الي�سارّي للحزب

مارك�س  لكارل  ة 
ّ
القت�سادي ات 

ّ
للنظري مدخالً  يعطي  اأن 

ة 
ّ
ة، غري اأّن تهديد ال�رسطة الربو�سي

ّ
يف هذه املدر�سة احلزبي

الهولندي،  وبانيكوك،  النم�ساوي،  هيلفردينغ،  بطرد 

القت�ساد  بتدري�س  لوك�سمبورغ  روزا  تكليف  اإىل  اأّدى 

الوقت  ذلك  يف  ة« 
ّ
املارك�سي »بابا  من  بتو�سيٍة   ،

ّ
ال�سيا�سي

كارل كاوت�سكي. لحقًا �ستعرتف روزا، اأمام موؤمتر احلزب 

�سياق  ويف   ،)١٩0٨ �سبتمرب   / )اأيلول  نورمربغ  يف 

ة، باأنّها 
ّ
ة املدر�سة احلزبي

ّ
مواجهة املطاِلبني بتخفي�س ميزاني

تلّقت يف البداية خرب تاأ�سي�سها مبنتهى الرتياب واخل�سية 

من اأن توؤّدي اإىل انعزال مثّقفي احلزب بدلً من انخراطهم 

املهارات  اأّن  بيَد  العاملة.  للطبقة  اجلماهريّي  الن�سال  يف 

ة التي اأظهرْتها روزا �رسيعًا يف ح�س�س التدري�س، 
ّ
الرتبوي

اخلربة  حيث  من  متفاوتة  كوادر  مع  الفطن  وتعاملها 

ل حماولة 
ّ
اأو والتح�سيل وال�سطالع، جعل من درو�سها 

هالته  على  كان  الذي  املال«،  لـ»راأ�س  ة 
ّ
اجلماعي للقراءة 

ة 
ّ
ال�ساب روزا  ا�س 

ّ
كر اأّن  حني  يف  حمدود،  ب�سكل  مقروءًا 

 اأم ثورة؟« )١٨٩٨( ال�سادر يف �سياق 
ّ
»اإ�سالح اجتماعي

القاعدة  يف  كبريًا  رواجًا   
َ
لقي ة«، 

ّ
»التنقيحي �سّد  املعركة 

ة و�سدرْت منه طبعات عّدة متتالية. 
ّ
ال�سعبي

انبثق عن حما�رسات روزا لوك�سمبورغ يف املدر�سة   

القت�ساد  اإىل  »مدخل   ،١٩١2  -  ١٩0٧ ة 
ّ
احلزبي
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اندلع  بعد  اإذ عكفت روزا يف فرتة �سجنها   .»
ّ
ال�سيا�سي

لأجل  وت�سذيبها  املخطوطات  مراجعة  على  احلرب، 

اإ�سدار هذا الكتاب دون اأن تتمّكن من ذلك، كما اأُ�ستلف 

ملنزلها  للثورة  املعادية  العنا�رس  مداهمة  اأثناء  منها  جزٌء 

»املدخل«،  ي�سدر  ومل  ني، 
ّ
ال�سبارتاكي انتفا�سة  قمع  غداة 

ب�سورته غري املكتملة، اإّل عام ١٩2٥، بعد �سّت �سنواٍت 

على اغتيال روزا.

»املدخل«  اإكمال  من  روزا  متّكن  لعدم   
ّ
اأ�سا�سي �سبب   

اأثناء  ة 
ّ
املارك�سي ة 

ّ
القت�سادي ة 

ّ
النظري اأمر  لتي�سري  املعّد 

 
ّ

حياتها، اأنّها، واأثناء تدري�سها »راأ�س املال«، اأخذْت تتحري

لالإنتاج  ال�ساملة  ال�سريورة  وعر�س  تب�سيط  ة 
ّ
كيفي اأمام 

 �سواء من جهة العالقات امللمو�سة التي تنّظم 
ّ
الراأ�سمايل

ة 
ّ
املو�سوعي ة 

ّ
التاريخي احلدود  اأو من جهة  ال�سريورة  هذه 

لها. و�سيئًا ف�سيئًا اأدركت لوك�سمبورغ اأّن امل�سكلة اأبعد من 

ة، 
ّ
نظري مع�سلة  اأمام  واأنّها  ال�سريورة،  هذه  منطق  تب�سيط 

تظهر ب�سكل اأو�سح كّلما تعّدت تدري�سها لف�سول املجّلد 

ل من »راأ�س املال«، الوحيد ال�سادر )١٨٦٧( يف حياة 
ّ
الأو

ل 
ّ
حتو )اأي  املال  راأ�س  اإنتاج  ة 

ّ
لعملي �س 

ّ
واملكر مارك�س، 

 )
ّ
ي القيمة املطلق والن�سبي النقد اإىل راأ�سمال واإنتاج فائ�سَ

اإىل حمتويات املجّلدين الثاين )١٨٨٥( والثالث )١٨٩٤( 

ال�سادرة بعد وفاته من خمطوطات جمعها فردريك اأنغلز، 

الثاين  املجّلد  نه 
ّ
يت�سم ما  بني  املزاوجة  �سعوبة  وحتديدًا 

اإعادة  و�رسوط  املال  راأ�س  تداول  ة 
ّ
عملي ل�رسح  �س 

ّ
املكر

نه 
ّ
يت�سم ما  وبني  للرتاكم،   

ّ
التخطيطي ر 

ّ
والت�سو اإنتاجه 

املال  راأ�س  انتاج  ة 
ّ
»عملي يف  ينظر  الذي  الثالث  املجّلد 

ككّل«. لقد اأعطى املجّلد الثاين النطباع باأّن نط الإنتاج 

ع اإىل ما ل نهاية، وعلى 
ّ
 قادر دائمًا على التو�س

ّ
الراأ�سمايل

اإعادة اإنتاج عالقات اإنتاجه، واإعادة تثوير نف�سه، يف مقابل 

منه  الف�سل ١٥  ي�سّدد حتديدًا يف  الذي  الثالث،  املجّلد 

ر الالحمدود للقوى املنتجة وبني 
ّ
على التناق�س بني التطو

 �سمن 
ّ
ٍة ل ميكن اأن يتجاوزها ال�ستهالك الداخلي

ّ
حمدودي

 )١٩١0( هيلفردينغ  حال  يف  كما  ة. 
ّ
الراأ�سمالي ال�سوق 

عن  روزا  اعتكفْت  الذي  املال«  راأ�س  »تراكم  ارتبط 

 عام ١٩١2 لالن�سغال فيه و�سدوره يف 
ّ
التدري�س احلزبي

ة.
ّ
العام التايل، بال�سوؤال حول م�سري الراأ�سمالي

راأ�س املال املايل: تعّدد اخلال�شات

لحقًا  �ستغّذي  املايل«  »الراأ�سمال  يف  هيلفردينغ  ة 
ّ
نظري

جهة،  فمن  ي�سارها.  على  واأخرى  ميينها  على  خال�ساٍت 

ة« 
ّ
والإمربيالي العاملي  »القت�ساد  بوخارين يف  �سي�ستعيد 

ة« 
ّ
ة اأعلى مراحل الإمربيالي

ّ
)١٩١٦( ولينني يف »الراأ�سمالي

ة من »الراأ�سمال املايّل« )اندماج 
ّ
)١٩١٦( خال�سات اأ�سا�سي

املايل  الراأ�سمال  يف  وال�سناعي  امل�رسيف  الراأ�سماَلني 

ة( 
ّ
ة بني الدول ال�سناعي

ّ
وارتباط ذلك بتزايد النزعة احلربي

ة يف حال لينني، بحيث 
ّ
لرتجيح كّفة بدء انهيار الراأ�سمالي

بداية  حلظة  الأوىل  ة 
ّ
العاملي احلرب  انطالقة  حلظة  ت�سبح 

ر بوخارين نظرًة تتعّلق 
ّ
ة، يف حني �سيطو

ّ
النهاية للراأ�سمالي

ة. 
ّ
الإمربيالي مرحلة  الدولة« يف  ة 

ّ
»راأ�سمالي ناذج  ب�سعود 

ة، 
ّ
ة الربيطاني

ّ
 لالإمربيالي

ّ
ا�ستعان لينني مبمّثل النقد الليربايل

ة )١٩02(، 
ّ
جون اإتكين�سون هوب�سن وكتابه عن الإمربيالي

مع اأنّه كتاب يطم�س متامًا حركة التداخل بني الراأ�سماَلني 

حركة  تنامي  ترجيح  على  ويبني  وامل�رسيف،  ال�سناعي 

واأ�سباه  امل�ستعمرات  نحو  الر�ساميل  وت�سدير  امل�ساربة 

بالقت�ساد  املتحّكمني  اأّن  اإىل  ليخل�س  امل�ستعمرات، 

هذه  لينني  انتزع  ة. 
ّ
طفيلي فاأكرث  اأكرث  ي�سبحون   

ّ
العاملي

اإىل متركز  بالنزعة  ة من هوب�سن، ليدجمها 
ّ
الطفيلي ال�سمة 

راأ�س املال الذي �سرب حركتها هيلفردينغ.

احلرب  بعد  هيلفردينغ  ر 
ّ
�سيطو املقابلة،  اجلهة  من   

اأّن  على  �سابقًا  �سّدد  هو  ته. 
ّ
لنظري ة« 

ّ
»اليميني اخلال�سة 

ة 
ّ
اأبعد ما تكون عن جتنيب الراأ�سمالي النزعة اإىل التمركز 

ا�ستداد اأزماتها، وكان يحت�سب اأقرب اإىل اجلناح الي�سارّي 

عار�ست  التي  القّلة  ومن  ة، 
ّ
الدميقراطي  - ة 

ّ
ال�سرتاكي من 

ما  الثاين.  للرايخ  ة 
ّ
احلربي ال�سيا�سة  لتاأييد  احلزب  جنوح 

اأّن النزعة   نف�سه هو 
ّ
ا�ستخل�سه من نهاية احلريق العاملي

ال�ساملة،  احلرب  دور  من  انتقلْت  املال  لراأ�س  ة 
ّ
التمركزي

ة، اإىل حقبة 
ّ
حرب الكّل �سّد الكّل على �سعيد الإمربيالي

املراهنة  فقط  ميكن  التي  املديدة،  املنّظمة«  ة 
ّ
»الراأ�سمالي

 .
ّ
على ت�رسيكها التدريجي

ة، 
ّ
ويف الو�سط، جاء تعريف كارل كاوت�سكي لالإمربيالي  

ر«، 
ّ
التطو عالية  ة 

ّ
ال�سناعي ة 

ّ
الراأ�سمالي »نتاج  بو�سفها 

ة 
ّ
راأ�سمالي ٍة 

ّ
اأم كّل  خاللها  من  تّتجه  نزعة  وباعتبارها 

لكّن  فاأكرث.  اأكرث  ة 
ّ
زراعي اأقاليم  ا�ستتباع  اإىل  ة 

ّ
�سناعي

التمركز  معادلة  تطبيق  اأعاد  لينني،  وبخالف  كاوت�سكي، 

ة نف�سها، بحيث اإنّه توّقع - يف و�سط اأتون 
ّ
على الإمربيالي

احلرب الكربى - اأن ينبثق من احلرب الطاحنة بني القوى 

ة العليا« 
ّ
ة حتالف بينها. بالتايل، هذه »الإمربيالي

ّ
الإمربيالي

تعود  ولن  الت�سّلح،  على  حمموم  �سباٍق  اأ�سرية  تعود  لن 

.
ّ
ت�سّكل تهديدًا لل�سالم العاملي

»الراأ�سمال  به  حظي  الذي  الالفت  الهتمام  بخالف   

اإىل  ة 
ّ
ال�سرتاكي احلركة  كّل ف�سيل يف  وم�سارعة  املايّل« 
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املال«  راأ�س  »تراكم  قوبل  وخال�ساته،  حتليالته  توظيف 

على  »تطاوًل«  فيه  يرى  هذا  ة. 
ّ
وال�سلبي الفتور  من  مبزيٍج 

عمله  من  ًا 
ّ
اأ�سا�سي جزءًا  روزا  خّطاأت  الذي  مارك�س، 

اإىل  ذهبت  بحيث  عة، 
ّ
املو�س الإنتاج  اإعادة  حول  النظرّي 

اأن  ميكنه  ل  بذاته،  ماأخوذًا   ،
ّ
الراأ�سمايل الإنتاج  نط  اأّن 

ال�سعيد  على  القيمة  فائ�س  ا�ستخراج  ة 
ّ
كيفي  

ّ
يف�رس

 بني منطق ا�ستخراج فائ�س 
ٌّ
ة اختالٌف نوعي

ّ
ال�سامل، وثم

القيمة على �سعيد م�رسوع اقت�سادّي فردّي ماأخوٍذ على 

باأ�رسه  ا�ستخراجها على �سعيد جمتمٍع  حدة، وبني منطق 

الكتاب  يف  يرى  وذاك  ككّل.  ماأخوذة  ة 
ّ
راأ�سمالي و�سوق 

مراوحة عند معطيات القرن املا�سي، وتاأّخرًا يف الإدراك 

ظاهرة  واأّن  وراءنا،  �سارْت  ة 
ّ
التزاحمي ة 

ّ
الراأ�سمالي باأّن 

ة 
ّ
ة بني الدول ال�سناعي

ّ
ة وتزايد النزعة الحرتابي

ّ
الإمربيالي

واندماج  الر�ساميل،  لتمركز  املتزايد  املنحى  اإىل  حتيل 

اأخذْت  ة 
ّ
ا�سرتاكي حركٍة  باإزاء   .

ّ
بال�سناعي منها   

ّ
امل�رسيف

« وتنق�سم بني 
ّ
ة »الراأ�سمال املايل

ّ
ل ب�سكل اأ�رسع نظري

ّ
تتقب

ة اإىل اليمني اأو اإىل الي�سار، 
ّ
َمن يحاول اأن ياأخذ هذه النظري

وجدْت روزا نف�سها يف موقٍع �سعيف، ومّتهمًة باأنّها تقوم 

 عن 
ّ

بتخطئة مارك�س عن عبث، ول تدرك اأّن الع�رس تغري

فرتته يف ذات الوقت. 

الذي  نف�سه،  هيلفردينغ  من  اأتى  ة 
ّ
ال�سلبي هذه  بع�س   

تّتهمه روزا يف مرا�سالته باأنّه �سعى يف اأروقة احلزب اإىل 

اإعاقة اإ�سدارها كتاب »الرتاكم«. يف نهاية الأمر بدْت روزا 

املايّل«  »الراأ�سمال  ة 
ّ
نظري على  »الإجماع«  يك�رس  كمن 

ة وت�سابق كلٌّ 
ّ
التي وافق عليها اجلميع يف احلركة ال�سرتاكي

اإىل اأخذها يف الجّتاه الذي يراه من�سجمًا اأكرث مع حتديد 

الطبقة  تكوين  ال�سمات يف  واأثر هذه  ة 
ّ
الإمربيالي �سمات 

ة. بدْت روزا لهيلفردينغ، 
ّ
العاملة ودور احلركة ال�سرتاكي

ة 
ّ
كما للينني، كما لكاوت�سكي، كمن يحاول تف�سري اإمربيالي

ات القرن التا�سع ع�رس. فالرتاكم 
ّ
القرن الع�رسين باإحداثي

 بال�رسورة عندها، وهم يرونه اآخذًا يف 
ٌّ
 تزاحمي

ّ
الراأ�سمايل

التمركز اأكرث فاأكرث بحيث يتزايد الحتكار على ح�ساب 

لالأجور   
ّ
التدريجي ن 

ّ
التح�س وقائع  لون 

ّ
يوؤو هم  التزاحم. 

ة مبقارباٍت خمتلفة، وهي 
ّ
ال يف الدول ال�سناعي

ّ
ة للعم

ّ
الفعلي

اأّن ما كان  ن، مع 
ّ
ل تزال تكابر على الإقرار بهذا التح�س

ميكنها ا�ستجماُعه من اأ�سانيد يف هذا ال�سدد عام ١٨٩٨ 

ني، 
ّ
والتنقيحي برن�ستاين  اإدوارد  مع  امل�ساجلة  �سياق  يف 

اأ�سبح من الأ�سعب الت�سويق له بعدها بخم�سة ع�رس عامًا، 

يوم �سدور »الرتاكم«. 

عنا�رس ال�سعف والوَهن يف كتابها بدْت للّنّقاد كثرية،   

وهي حاولت اإعادة ت�سويب الفحوى يف �سياق »الرّد على 

النقد« الذي �سدر كموؤلّف لوحده، وكتبْت اأكرثه من داخل 

ز 
ّ
مي ًا 

ّ
اأ�سا�سي ة 

ّ
قو عن�رس  اأّن  يبقى  احلرب.  اأثناء  ال�سجن 

كتابها، يرتّكز يف �سوؤاٍل ب�سيٍط اعتربْت روزا اأنّه مل يلَق 

 من 
ٍّ
جوابًا �سافيًا ل يف »راأ�س املال« ملارك�س ول عند اأي

ني يف فرتتها. ال�سوؤال: »من اأين ياأتي 
ّ
املفّكرين املارك�سي

 املتنامي للحوا�رس 
ّ
الطلب؟«، الطلب على الإنتاج ال�سلعي

ل  الذي  ال�ستهالك،  على  الطلب  ياأتي  هل  ة؟ 
ّ
ال�سناعي

واإعادة  الإنتاج،  اإعادة  �رسوط  لتاأمني  بالنتيجة  عنه  غنى 

ني 
ّ
الراأ�سمالي بطلٍب من  وتو�سيعها،  الإنتاج  حتريك عجلة 

ال�سغط  بتزايد  لوحده،  الراأ�سمال  من  بنتيجة  اأنف�سهم، 

 للطبقة العاملة لوحده؟ ما ا�ستخل�سْته روزا 
ّ
ال�ستهالكي

اأّن هذا الطَلب، ال�رسورّي يف �سياق تو�سعة ف�ساء الرتاكم 

�سًا 
ْ
فر ة 

ّ
الراأ�سمالي ال�سوق  تفر�سه  طلٌب  هو   

ّ
الراأ�سمايل

منطق  بعد.  تر�سمل  مل  التي  والأقاليم  القطاعات  على 

بالن�سبة  ذاته  ة 
ّ
الراأ�سمالي منطق  يف  ع�سويٌّ  ة 

ّ
الإمربيالي

ا�ستخراج  عليها  ي�ستحيل  ة 
ّ
الراأ�سمالي اأّن  ذلك  اإليها. 

ة نف�سها، ومن 
ّ
فائ�س القيمة من داخل ال�سوق الراأ�سمالي

ال 
ّ
والعم ني 

ّ
الراأ�سمالي قطبني،  على  املقت�رسة  العالقات 

ع، 
ّ
يتو�س يبقى  اأْن   

ّ
الراأ�سمايل الرتاكم  منطق  املاأجورين. 

النقطة  اإىل  ًا 
ّ
�سنوي بالعودة   

ُ
الكتفاء مبقدوره  يكوَن  واأّل 

على  ع 
ّ
يتو�س اأن  اأراد  اإذا  لكن  منها،  الإنتاج  انطلق  التي 

ع 
ّ
التو�س لهذا  فاإن  الف�ساء  هذا  يف  معزولة  ٍة 

ّ
اأر�سي كرٍة 

اإذا  اجلغرافيا.  حدود  اآخر  �سيء  كّل  قبل  هي  حدودًا، 

يبقى  اأن  عليه  يتوا�سل،  اأن   
ُّ
الراأ�سمايل الرتاكم  اأراد  ما 

ع عليه اإحلاق القطاعات والأقاليم غري 
ّ
ع، وكي يتو�س

ّ
يتو�س

فائ�س  ملتها، وت�رسيف 
ْ

با�ستتباعها ور�س به،  ة 
ّ
الراأ�سمالي

كّلما  عينه،  الوقت  يف  فيها.  ا�ستهالكه  وفائ�س  اإنتاجه 

ة، اقرتبت 
ّ
تر�سمَلت القطاعات والأقاليم ما قبل الراأ�سمالي

فائ�س  ا�ستخراج  ال�ستمرار يف  �سعوبة  من  ُة 
ّ
الراأ�سمالي

اإنتاج  اإعادة  باإمكانها  لي�س  التي  النقطة  ومن  القيمة، 

�رسوط ا�ستمرارها. 

إذا ما أراد التراكم الرأسمالي أن يتواصــــــــــــــــــــــــــــــــــل،
عليـــــــــــــــــــــــــــه أن يبقى يتوسع، وكي يتوسع عليه إلحاق

ورسملتها،  باستتباعها  به،  الرأسمالية  غير  واألقاليم  القطاعات 
وتصريف فائض إنتاجه وفائض استهالكه فيهــــــــــــــــــــــــــا.
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عمل الن�ساء يف 

ال�سناعات احلربية، 

١٩١٤ - ١٩١٨
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ّ
التو�ّشع االمتدادّي والتو�ّشع التكثيفي

جْذر هذه املقاربة طرحْته روزا منذ �سجالها مع املراجعة 

وهي  ثورة؟«  اأم   
ّ
اجتماعي »اإ�سالح  فمنذ  ة. 

ّ
الربن�ستايني

ع، 
ّ
ة حتتاج كي تبقى اإىل اأن تتو�س

ّ
ت�سّدد على اأّن الراأ�سمالي

ع اإىل ر�سملة القطاعات والأقاليم غري 
ّ
وحتتاج كي تتو�س

هذا،  عها 
ّ
تو�س �سيق  مع  تقرتب  واأنّها  ق�رسًا،  ة 

ّ
الراأ�سمالي

التي  اللحظة  اإىل  بالنهاية،  الأر�س حمدودة  رقعة  اأّن  مبا 

 ما 
ّ
ة ت�ستمر

ّ
ع. الراأ�سمالي

ّ
ل يعود من املمكن اأمامها التو�س

لي�ست  اأنّها  دام  وما  العامل،  لوحدها يف  لي�ست  اأنّها  دام 

ع 
ّ
نط الإنتاج الوحيد القائم، وما دامت قادرًة على التو�س

واإلغاء الأناط الأخرى تباعًا، ول تعود كذلك حني تن�سّد 

عها ال�سبل. كّلما اقرتبْت من ح�سم الأمور ل�سالح 
ّ
اأمام تو�س

منطق تراكمها على ال�سعيد العاملي اقرتبْت حلتفها. 

اإدوارد  قاده  الذي  املراجعة  خّط  بني  ال�سجال  غداة   

ة، اّتهم زعيم 
ّ
ة الأرثوذك�سي

ّ
برن�ستاين وبني خّط املارك�سي

ة 
ّ
»نظري طبعات  من  لواحدة  بالرتويج  روزا  ني 

ّ
التنقيحي

 نتيجًة خلطٍّ 
ّ
الكارثة«، اأي توّقع اختفاء النظام الراأ�سمايل

 مت�ساعٍد يجعل اأزماته ترتاكم على بع�سها البع�س 
ّ
بياين

ة 
ّ
نظري برن�ستاين،  اإىل  بالن�سبة  التاّم.  النهيار  حني  اإىل 

ة، 
ّ
ي�ساروي الظاهر  يف  هي  ة 

ّ
للراأ�سمالي  

ّ
الكارثي النهيار 

 للن�سال 
ّ
غ الفعلي

ّ
لكّنها يف العمق حمافظة وتلغي امل�سو

للرّتاكم  ة 
ّ
الداخلي التناق�سات  على  َج 

َ
الَفر تعلق  طاملا 

بنف�سها  الّناأي  اإىل  روزا  �سعْت  هذا،  لأجل  الراأ�سمايّل. 

اأنّه  معتربًة  املقبلة،  للكارثة  النتظارّي  التف�سري  هذا  عن 

ة 
ّ
بجهوزي الكارثة  ل�ستقبال  ال�ستعداد  املطلوب  لي�س 

ة عالية، اإّنا املطلوُب ا�ستباق ال�سقوط 
ّ
ة ونقابي

ّ
ة حزبي

ّ
الي

ّ
عم

ة، وذهبْت اإىل اأّن الربوليتاريا 
ّ
ي والأخري للراأ�سمالي

ّ
املدو

حتى   
ّ
الراأ�سمايل بالنظام  الإطاحة  على  بالفعل  قادرٌة 

ْت عنه حتديدًا 
ّ

قبل و�سوله اإىل حلظة انفجاره. وهذا عرب

بباري�س ١٩00،  الثانية«  ة 
ّ
»الأممي موؤمتر  اأمام  كلمتها  يف 

 
ّ
الراأ�سمايل النظام  انهيار  يحدث  اأن  توّقعْت  عندما 

الع�سكرّي  ال�سباق  تنامي  ب�سبب  ة 
ّ
�سيا�سي اأزمٍة  نتيجَة 

احلركة  وتنامي  ناحية،  من  ة 
ّ
الأوروبي الدول  بني  املحموم 

تدفع  اأزمة  ثانية،  ناحية  من  ة 
ّ
القار كّل  يف  ة 

ّ
ال�سرتاكي

ة« بالدرجة الأوىل - يف اإ�سارة اإىل 
ّ
اإليها »ال�سيا�سة العاملي

ة على 
ّ
ة« لالإمرباطور غليوم الثاين املبني

ّ
»ال�سيا�سة العاملي

وافرة  ة  ح�سّ لها  يكون  باأن  واملطالبة  اأملانيا  ة« 
ّ
»مظلومي

طْت 
ّ
حتو بالتوازي،  واآ�سيا.  اأفريقيا  يف  امل�ستعمرات  من 

اأّن »�سيطرة النظام  هت اإىل 
ّ
روزا يف كلمتها بباري�س ونب

عاجالً  اإّنا  طويلة،  تزال  ل  لفرتة   
ّ
ت�ستمر رمّبا   

ّ
الراأ�سمايل

اأو اآجالً ينبغي اأن نكون حا�رسين لال�سطالع بدورنا يف 

.
٥
اللحظة الفا�سلة«

لوك�سمبورغ  بني  املحموم  التناق�س  اأّن  يبقى   

فكلٌّ  بينهما،  ة 
ّ
الإ�سكالي يف  تقاطعًا  يلغي  ل  وبرن�ستاين 

 يف 
ّ
اأّن فائ�س الإنتاج املرمي اإىل  ر وعيًا مبّكرًا 

ّ
منهما طو

ني وحدهم 
ّ
ني والربوليتاري

ّ
الأ�سواق لي�س باإمكان الراأ�سمالي

خمتلفة،  خال�سٍة  اإىل  اهتدى  برن�ستاين  لكّن  ا�ستهالكه، 

ًا تبعًا 
ّ
ة وبدلً من اأن تندثر تدريجي

ّ
وهي اأّن الفئات الو�سطي

ر 
ّ
لال�ستقطاب بني طبقتني متناق�ستني يف املجتمع فاإنّها تطو

لل�سوق  ة 
ّ
الأ�سا�سي ة 

ّ
الب�رسي القاعدة  وت�سّكل  ونوعًا،  ًا 

ّ
كم

ال 
ّ
للعم ة 

ّ
ال�رسائي القدرة  التنامي يف  كذلك  ة، 

ّ
ال�ستهالكي

�ساأنه  من  الرتفاع  اإىل  ة 
ّ
الفعلي الأجور  معّدل  َميل  بفعل 

عند برن�ستاين امت�سا�س وحتقيق جزٍء من فائ�س القيمة. 

ي�سعنا جيلبري باديا اأمام مفارقٍة عرقلت تفكري روزا.   

ة ميكنها اأن تتنامى يف 
ّ
فهي مل حتتمل فكرة اأّن الأجور الفعلي

، وجنحْت اإىل ربط حتّقق فائ�س القيمة 
ّ
النظام الراأ�سمايل

فح�سب.  ة 
ّ
الراأ�سمالي غري  والأقاليم  القطاعات  بر�سملة 

اأكرث من ذلك، انطلقْت روزا يف فهمها للف�ساءات الآيلة 

ة، 
ّ
لالإخ�ساع والر�سملة من فهمٍ �سامل من الناحية النظري

 اإىل امل�ستعمرات، بل يتعّلق 
ّ
ل يخت�رس يف التمّدد اجلغرايف

ة 
ّ
ة يف البلدان ذات ال�سمة الراأ�سمالي

ّ
بر�سملة املناطق الريفي

ة الغالبة اأي�سًا، لكّنها اأخذْت �سيئًا ف�سيئًا تختزل 
ّ
ال�سناعي

توِل  امل�ستعمرات ومل  باجّتاه   
ّ
التمّدد اجلغرايف اإىل  ع 

ّ
التو�س

راأ�س  حلركة   
ّ
التكثيفي ع 

ّ
التو�س لدرا�سة  الكافية  العناية 

ف 
ّ
ة تكي

ّ
املال يف احلوا�رس نف�سها، بل اأنكرْت متامًا اإمكاني

هذه  يف  جديدة  ة 
ّ
تبادلي ف�ساءاٍت  مع   

ّ
الراأ�سمايل الإنتاج 

يف  كان  برن�ستاين  باأّن  العرتاف  يقت�سي  احلوا�رس. 

اأبرز  حني  وبخا�ّسة  النقا�س،  هذا  يف  ًا، 
ّ
جزئي ة، 

ّ
قو موقع 

تلعب  ل  امل�ستعمرة  البلدان  باجّتاه  الت�سديرات  اأّن  لروزا 

اإىل  له، واأّن الت�سديرات 
ّ
 الذي تتخي

ّ
هذا الدور الأ�سا�سي

 الهزيل جّدًا لت�سدير 
ّ
امل�ستعمرات الأقدم اأعلى من الكم

املنتوجات اإىل امل�ستعمرات التي غنمْتها بريطانيا مثالً يف 

فرتة ١٨٨0ــ١٨٩0. ل يرتّدد باديا هنا يف احلديث عن 

ة« التزمْت بها روزا لوك�سمبورغ اأمام وقائع 
ّ
»مكابرٍة نف�سي

 يف ع�رسها، وهو ي�سّجل يف 
ّ
ر الراأ�سمايل

ّ
ة للتطو

ّ
اأ�سا�سي

الوقت عينه مفارقًة اأخرى، ذلك اأّن روزا نف�سها التي جعلت 

، ونّددْت 
ّ
ة للرتاكم الراأ�سمايل

ّ
من ال�ستعمار قاعدًة اأ�سا�سي

ني ب�سكل ل لب�س فيه، 
ّ
بتدمري جمتمعات ال�سّكان الأ�سلي

مل يكن باإمكانها اأن تاأخذ بعني العتبار بعمق، انتفا�سات 

ني �سّد امل�ستعِمرين، ول اأن ت�سبك بني هذه 
ّ
ال�سّكان املحّلي
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 بني العمل وراأ�س املال 
ّ
النتفا�سات وبني ال�رساع الطبقي

ة 
ّ
اأن تنظر اإىل وحدة الكادحني الكّلي كما فعل لينني، ول 

غرار  على  اأي�سًا  والفاّلحني  ال 
ّ
العم ة 

ّ
ثنائي من  انطالقًا 

بن�ساأة روزا  الأمر  تعليل  اإىل  اأي�سًا  باديا هنا  لينني. ومييل 

ة 
ّ
لوك�سمبورغ يف الطرف الأكرث ت�سنيعًا من الإمرباطوري

نتاجها عندما  مركزيٍّ يف  واإىل �سعٍف  بولونيا،  ة، 
ّ
الرو�سي

.
٦
ة
ّ
ة واجلماهري الفاّلحي

ّ
يتعّلق الأمر بامل�ساألة الزراعي

اإعادة اإنتاج الراأ�شمال االجتماعي: االإطار النظري

ت�سكيلٍة  ل 
ّ
اأو بو�سفها  ة 

ّ
الراأ�سمالي مع  روزا  تعاملْت 

ة بهذا احلجم، واأنّها 
ّ
ة وترويجي

ّ
عي

ّ
ًة تو�س

ّ
ة متتلك قو

ّ
اقت�سادي

اإىل التمّدد على كّل الكوكب واإزاحة كّل  ت�سكيلة تنحو 

ة الأخرى" لكّنها يف الوقت نف�سه 
ّ
الت�سكيالت القت�سادي

 لوحدها طوياًل، 
ّ
الت�سكيلة الوحيدة التي ل ميكنها اأن ت�ستمر

ة الأخرى«، على 
ّ
لأنّها تتغّذى من الت�سكيالت القت�سادي

على  طلقًة 
ُ
م »الرتاكم«  كتاب  اآخر  يف  اإليه  خل�سْت  ما 

« حيث »حركة 
ّ
 احلي

ّ
ة �سفة »التناق�س التاريخي

ّ
الراأ�سمالي

.
٧
الرتاكم فيها هي التعبري عن هذا التناق�س«

من هنا، اّتخذْت ن�سو�س مارك�س حول �رسوط اإعادة   

متّكن  التي  ال�رسوط  اأي  الجتماعي،  الراأ�سمال  اإنتاج 

ة يف تفكري 
ّ
ًة ا�ستثنائي

ّ
ي
ّ
ة من جتديد نف�سها، اأهم

ّ
الراأ�سمالي

ح�ساب  على  هذا  جاء  ما  حدٍّ  واإىل  لوك�سمبورغ،  روزا 

الفكر  يف  الإنتاج«  »اإعادة  ملقولة  ين 
َ
الآخر عَدين 

ُ
الب

 ،
ّ
ة اإعادة اإنتاج الراأ�سمال الجتماعي

ّ
، فمن ثالثي

ّ
املارك�سي

واإعادة اإنتاج القوى املنتجة، واإعادة اإنتاج عالقات الإنتاج، 

تنامي  مع  تتعامل  وظّلت  ل، 
ّ
الأو البعد  على  روزا  رّكزت 

التفكري  يف  ة 
ّ
بديهي �سبه  م�سّلمة  اأنّه  على  املنتجة  القوى 

ز يف امل�ستويات كثريًا بني اإعادة الإنتاج 
ّ
، ومل متي

ّ
املارك�سي

ن قاعدة 
ّ
عة التي توؤم

ّ
التي تعنيها، اأي اإعادة الإنتاج املو�س

ة التي هي 
ّ
الرتاكم، وبني اإعادة اإنتاج العالقات الجتماعي

ة.
ّ
م�ساألة اأكرث �سمولي

ت مع�سلة اإعادة الإنتاج مارك�س طوياًل، لكّنه 
ّ

لقد حري  

كّل  اإىل  بالن�سبة  بديهية  اأنّها  على  عينه  الوقت  يف  �سّدد 

خة يف ١١ 
ّ
النا�س! ففي ر�سالته اإىل لوي�س كوغلمان املوؤر

متوز / يوليو ١٨٦٨، ي�سري مارك�س اإىل اأّن »اأّي طفٍل يدرك 

اإذا توّقفْت عن العمل، لن  ة �ستوؤول اإىل الهالك 
ّ
اأم اأّي  اأّن 

اأقول يف عام واحد، بل يف غ�سون ب�سعة اأ�سابيع. كذلك، 

ات خمتلفٍة 
ّ
ي
ّ
ات املنتوجات ترتبط بكم

ّ
ي
ّ
يدري الطفل اأّن كم

خمتلفة  اٍت 
ّ
ي
ّ
كم بدورها  تفرت�س  وهذه  احلاجات،  من 

الت�سكيلة   .»
ّ
الجتماعي العمل   

ّ
اإجمايل من  وحمّددة 

ة التي لي�س بو�سعها اإعادة اإنتاج �رسوط اإنتاجها 
ّ
الجتماعي

يف فرتٍة حمدودة من الوقت لن يكون بو�سعها ال�ستمرار. 

ل اإعادَة اإنتاج �رسوط 
ّ
اإعادة الإنتاج تعني اإذًا يف املقام الأو  

اأثر �سيخ مدر�سة »الفيزيوقراط«  الإنتاج. اقتفى مارك�س 

القت�سادّي«  »اجلدول  كتاب  �ساحب  كيناي،  فرن�سوا 

جمتمع  ات 
ّ
لقت�سادي نَظر  من  ل 

ّ
اأو كان  الذي   )١٧٥٨(

 من كيناي ومارك�س، ل 
ٍّ
اإىل كل بالن�سبة  �ساملة.  كدائرة 

على  الإنتاج  �رسوط  اإنتاج  اإعادة  ب�سدد  اخلو�س  ميكن 

على  بل  �سواها،  معزولة عن  ة 
ّ
اإنتاجي وحدة  كّل  م�ستوى 

كيناي،  بعد  الوقت.  من  مّدة  يف  ككّل  املجتمع  م�ستوى 

 النظر 
ّ
وقبل مارك�س، لن يكون بو�سع القت�ساد ال�سيا�سي

كيناي  َيجمع  ما  ا 
ّ
اأم  ،»

ّ
الجتماعي »الراأ�سمال  اإىل  ة 

ّ
بكلي

مبارك�س فهو هذه النظرة ال�ساملة اإىل مو�سوع الراأ�سمال 

ة اإعادة 
ّ
الجتماعي الذي هو �رسط اإمكان النظر يف عملي

ة 
ّ
الإنتاج، وفهم - حتديدًا يف حالة مارك�س - اأّن كّل عملي

ة اإعادة اإنتاج. 
ّ
اإنتاج هي يف الوقت نف�سه عملي

وجود  مع  ع�رس  الثامن  القرن  يف  كيناي  تعامل  لقد   

 
٨
وفاعلة« بذاتها  قائمة  كـ»ظاهرة   

ّ
الجتماعي الراأ�سمال 

الراأ�سمال يف حركة  ة دوران 
ّ
ودر�س معه من ناحية عملي

، مل يكن يعرتف باإنتاج غري 
ّ
. كفيزيوقراطي

ّ
التبادل ال�سلعي

املجتمع عنده  الأر�س.  قيمٍة غري  ، ومب�سدر 
ّ
الزراعي ذلك 

كما   - و»العقيمني«  املزارعني،  اإىل ثالث طبقات،  ينق�سم 

التجارة،  يف  اأو  ال�سناعات  يف  تعاطوا  �سواء   - يهم 
ّ
ي�سم

ني، مبن فيهم امللك وامل�ستفيدون من 
ّ
وطبقة املالك العقاري

حلظة  من  عنده  ة 
ّ
الإنتاجي املرحلة  تبداأ  الع�رس.  �رسيبة 

تغذية كّل قطاعات  منها  والهدف  اآخر حم�سول،  ح�ساد 

الإنتاج  امل�ساهمة يف دوران   - والعقيمة  املنتجة  املجتمع، 

ة، كّل مبقداره، والعودة اإىل الّنقطة التي 
ّ
- واملالكة العقاري

جرى النطالق منها ب�سالم.

ًا 
ّ
زراعي م�سدرًا  له  اأّن  طاملا  عنده   

ٌّ
اجتماعي الإنتاج   

حال  عنده  حالها  »املانيكفاتورة«  اأو  واملن�ساأة  واحدًا. 

 لالإنتاج، اإذ تعتمد على 
ٌ
التجارة: لي�ست باإنتاج. هي تدوير

 مال 
َ

ك« فقط، ول متّثل بحّد ذاتها »راأ�س
ّ
»الراأ�سمال املتحر

ًا«. يف املقابل، �سي�سبط اآدم �سميث تعريف »الراأ�سمال 
ّ
قار

يندرج  الذي ل  الراأ�سمال  من  اجلزء  هذا  اأنّه  « على 
ّ
القار

»املواّد  من  ن 
ّ
واملكو املجتمع،  يف  البحتة  املداخيل  يف 

ومن  والأدوات«  الآلت  �سيانة  وامل�ستخَدمة يف  ة، 
ّ
لي

ّ
الأو

ال�سكل  اإىل  املواّد  العمل ال�رسورّي لتحويل هذه  »اإنتاج 

املطلوب«. يف �رسحها، جتازف روزا لوك�سمبورغ باملواءمة 

« عند �سميث وبني مقولة 
ّ
متامًا بني مقولة »الراأ�سمال القار
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»الراأ�سمال الثابت« )اجلزء من الراأ�سمال املوجود يف كّل 

املتبّدل«  »الراأ�سمال  مقابل  يف  ة 
ّ
املاّدي الإنتاج  و�سائل 

ي�ستخدم  نف�سه  مارك�س  اأّن  مع   ،
٩
العمل( ة 

ّ
قو املوّظف يف 

املفهومني، لدللتني خمتلفتني يف »راأ�س املال«. 

الراأ�سمال  بني  الق�سمة  هذه  من  انطالقًا  �سميث،  واآدم   

بالفعل  ة 
ّ
ثم اأّن  اإىل  يخل�س  ل، 

ّ
املتجو والراأ�سمال   

ّ
القار

هذا  اإّنا  ككّل،  املجتمع  م�ستوى  على  لً 
ّ
متجو مال   

َ
راأ�س

بالراأ�سمال  املتعّلق  اجلزء  منه  طرَح 
ُ
ي اأن  وبعد  الراأ�سمال 

، ل يتبقى منه اإّل و�سائل ال�ستهالك، وهذا ل ي�سّكل 
ّ
القار

ف، 
ْ
عنده راأ�س مال بالن�سبة اإىل املجتمع، بل مدخول �رس

 ل ميكن 
ّ
وقاعدة ا�ستهالك. يتبع هذا اأّن الإنتاج الجتماعي

 
ّ
التفكري به من زاوية �سميث، ذلك اأّن قيمة الإنتاج الكّلي

ال�سنوي يف جمتمع ما، �ستتوّزع بالن�سبة له ما بني اأجوٍر، 

عنده،  القيمة  ة 
ّ
نظري هنا حدود  تتك�ّسف  وريوع.  واأرباح، 

قادٍر  غري  لكّنه  قيمة،  كّل  م�سدر  العمل  اأّن  يعترب  فهو 

وعمل  املاأجور  عمل  بني  ال�سعيد  هذا  على  التمييز  على 

اإّل  ًا 
ّ
غ نظري

ّ
اأن ي�سو  نف�سه، وهو متييٌز ل ميكن 

ّ
الراأ�سمايل

»العمل  بني  مارك�س  يجريه  الذي   
ّ
الأ�سا�سي التمييز  من 

ة، 
ّ
ال�ستعمالي القيمة  ينتج  الذي  العمل  اأي  امللمو�س« 

ة. 
ّ
التداولي القيمة  ينتج  الذي  العمل  اأي  د، 

ّ
املجر والعمل 

لقد ا�ستعان مارك�س ب�سميث )العمل م�سدر القيمة( على 

 
ّ
ة »الراأ�سمال القار

ّ
ريكاردو )العمل قيمة( لكّنه جتاوز ثنائي

ة »الراأ�سمال 
ّ
اإىل ثنائي ك« عند �سميث 

ّ
الراأ�سمال املتحر  -

الراأ�سمال  متييزه  خالل  من  املتبّدل«  الراأ�سمال   - الثابت 

ال، 
ّ
ة عمل العم

ّ
اأنّه ذلك املوّظف يف �رساء قو املتبّدل على 

ة 
ّ
ولي�س العمل ذاته، واأنّه املتعنّي من خالل الأجور الفعلي

يف جمتمٍع معنّي يف مّدة من الوقت. 

راأ�س املال الثابت وراأ�س املال املتبّدل

عند  الو�سيط«  العمل   - املبا�رس  »العمل  ة 
ّ
ثنائي بدورها، 

هذه  خالل  من  مارك�س  قبل  من  ا�ست�سلحْت  ريكاردو 

دام  ما  املتبّدل«  الراأ�سمال   - الثابت  »الراأ�سمال  الثنائية 

الذي  العمل  اأي  ت، 
ّ
املي العمل  هو  الثابت  الراأ�سمال  اأّن 

اأن  اأن �سنع و�سائل الإنتاج لكّن الذي ل ميكن  �سبق له 

ة العمل، اأي 
ّ
 - قو

ّ
يحييه اإّل الت�سغيل بوا�سطة العمل احلي

ي 
َ
النقدّي بني فكر التاأليف  املتبّدل. �سمح هذا  الراأ�سمال 

ة 
ّ
اإمكاني حيث  اإىل  يعود  اأن  ملارك�س  و�سميث  ريكاردو 

الذي  اإنتاجه،  واإعادة  الجتماعي  الراأ�سمال  حركة  متّثل 

كان قد ا�ستهّله يف منت�سف القرن الثامن ع�رس كيناي يف 

»اجلدول القت�سادّي«. 

اإعادة  اأي  الجتماعي،  الراأ�سمال  اإنتاج  اإعادة  اأّن  بيد   

تتبلور  اأخذْت  م�ساألة  الإنتاج،  وعالقات  �رسوط  ت�سكيل 

يف  لها  �س 
ّ
اأ�س القت�سادّي.  مارك�س  فكر  يف  ًا 

ّ
تدريجي

خالل  من   ،١٨٥٧  »
ّ
ال�سيا�سي القت�ساد  نقد  »مقّدمة 

بني  العاّم  الرتابط  درا�سة  اإىل  احلاجة  على  الت�سديد 

ا�سرتاط  ة 
ّ
وكيفي وال�ستهالك  والتبادل  والتوزيع  الإنتاج 

»الإنتاج  مقولة  خالل  من  وبخا�ّسة  لالآخر،  م�ستوى  كّل 

مبا�رسة  هو  »الإنتاج  اإّن  حيث  ا�ستهالك«  اأي�سًا  هو 

هو  واحٍد  كّل  اإنتاج.  مبا�رسة  هو  وال�ستهالك  ا�ستهالك، 

اأوجده  الذي  التعاقب  عن  ابتعاد  يف  معكو�سه«،  مبا�رسة 

جون �ستيوارت ميل بني الإنتاج كنقطة انطالق، والتوزيع 

ة 
ّ
نهائي كمرحلٍة  وال�ستهالك  و�سيطة،  كمرحلٍة  والتبادل 

نحٍو  على  امل�ساألة  َطرق  اأّن  بيَد   .
١0

القت�ساد عن  مَنّحاة 

 �سيتاأّخر اإىل مرحلة الإعداد لـ»راأ�س املال«، حيث 
ّ
منهجي

و»اإعادة  الب�سيطة«  الإنتاج  »اإعادة  بني  التمييز  ر 
ّ
�سيتطو

عة«. 
ّ
الإنتاج املو�س

ة 
ّ
ثالثي بني  مارك�س  �سيقابل  ل، 

ّ
الأو املجّلد  من  فبدءًا   

»ن.�س.ن«  ة 
ّ
وثالثي �سلعة(   - نقد   - )�سلعة  »�س.ن.�س« 

الإنتاج  �سمة  الأخرية  من  جاعالً  نقد(   - �سلعة   - )نقد 

ال�سَلع  لتنّقل  املبا�رس  ال�سكل  هي  الأوىل  الراأ�سمايّل. 

الذهاب  نقطة  فيها  ال�سلعة  ال�رساء(.  اأجل  من  )البيع 

الو�سول  نقطة  الو�سيط.  بدور  يكتفي  والنقد  والإياب 

حاجة،  »اإ�سباع  الدَوران،  معها  وينتهي  ُت�ستهلك  �سلعة 

»ن.�س.ن«  ا 
ّ
اأم  .

١١
»

ّ
النهائي هدفها  هو  ة، 

ّ
ا�ستعمالي قيمة 

فنقطة النطالق فيها النقد، وتعود للنقد، والهدف املحّدد 

ال�سلعة  ا 
ّ
اأم البيع(،  اأجل  من  )ال�رساء  ة 

ّ
التبادلي القيمة  هو 

غها 
ّ
ت�ستمّد م�سو الدوران ل  الو�سيط. حركة  فتلعب دور 

الذي يخرج منها، بل من  يف هذه احلالة من ال�ستهالك 

« بني النقد املوّظف يف »ن« الأوىل وبني 
ّ
»الختالف النوعي

النقد املعّزز »ن‘«. القيمة هنا متنامية يف تعريفها: نقد ل 

 
َ

ي�سعى اإىل اخلروج من الدوران، وي�سبح ب�سفه هذه راأ�س

مال. »ال�رساء من اأجل البيع، اأو بالأحرى، ال�رساء من اأجل 

. رغم اأّن مارك�س يعترب 
١2

البيع ب�سعر اأعلى، ن - �س - ن‘«

هذه ال�سيغة مرتبطًة اأكرث بالراأ�سمال التجارّي، يتابع باأّن 

�سلعة،  اإىل  ل 
ّ
يتحو نقٌد  اأي�سًا  هو   

ّ
ال�سناعي »الراأ�سمال 

ل اإىل مزيد من املال. ما 
ّ
ومن خالل َبيع هذه الأخرية، يتحو

يجري بني ال�رساء والبيع، خارج نطاق الدوران، ل يبّدل 

�سيئًا يف �سكل هذه احلركة«. بالتايل »ن - �س - ن‘« هي 

يف  فيه  يظهر  الذي  بال�سكل  للراأ�سمال  ة 
ّ
العام ال�سيغة 

حركة جتواله. ويقاَبل هذا بالراأ�سمال املرابي حيث يجري 
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اختزال �سيغة »ن - �س - ن‘« اإىل »ن - ن‘«، اأي يف هذه 

اأكرب  ت�سبح  قيمة  مزيد،  لنقٍد  م�ساويًا  »نقد ي�سري  احلالة 

.
١٣

من نف�سها«

ل للرتاكم: 
ّ
�س �سيغة »ن - �س - ن‘« لل�رّسط الأو

ّ
توؤ�س  

الق�سم  واإعادة حتويل  �سلعه  بيع   من 
ّ
الراأ�سمايل يتمّكن  اأن 

لكّن  راأ�سمال،  اإىل  عليه  ح�سل  الذي  النقد  من  الأكرب 

ه اإىل اأّن احلركة الو�سيطة للدوران وجتّزوؤ فائ�س 
ّ
مارك�س ينب

فهمنا  وعرقلة  تعقيد  �ساأنها  من  �سّتى  اأق�سام  اإىل  القيمة 

التحليل«،  تب�سيط  »بغية  الرتاكم هذه، ولأجل هذا  ة 
ّ
لعملي

ينبغي الن�رساف بادئ ذي بدء لدرا�سة »الرتاكم من وجهة 

الإنتاج  اإعادة  ة 
ّ
لإ�سكالي مارك�س  ط 

ْ
ب�س  .

١٤
الإنتاج« نظر 

يندرج يف هذا الإطار. يف الف�سل 2٣ من املجّلد الأّول من 

»اإّن جمتمعًا  »راأ�س املال« يكّثف بكلمات ب�سيطة مق�سده: 

اإذ  ال�ستهالك،  عن  ول  الإنتاج،  عن  يتوّقف  اأن  ميكنه  ل 

جتّددها  جمرى  يف  اإّنا  معزول،  ب�سكل  ل  اعتبارها  يجري 

يف  هي   
ّ
اجتماعي اإنتاج  ة 

ّ
عملي كّل  فاإّن  يتوّقف،  ل  الذي 

تعني  الإنتاج  اإعادة   .
١٥

اإنتاج« اإعادة  ة 
ّ
عملي عينه  الوقت 

الإنتاج  ة 
ّ
و»عملي متوا�سل،  ب�سكٍل  الإنتاج  املعنى  بهذا 

ة من حيث طابعها املتوا�سل، اأي من حيث اإعادة 
ّ
الراأ�سمالي

الإنتاج، ل تنتج �سلعًة فقط ول فائ�س قيمة فقط، بل تنتج 

ز 
ّ
. ميي

١٦
 والأجري«

ّ
ة بني الراأ�سمايل

ّ
وتوؤّبد العالقة الجتماعي

مارك�س هنا بني اإعادة الإنتاج الب�سيطة وبني اإعادة الإنتاج 

امل�ستهلكة  الإنتاج  و�سائل  اإبدال  مبعنى  الب�سيطة  عة. 
ّ
املو�س

وهي  الو�سائل،  من  موازية  ة 
ّ
بكّمي مثاًل،  �سنة  غ�سون  يف 

الراأ�سمال، يف حني  من  القيمة  فائ�س  ة ولدة 
ّ
بكيفي تبقى 

ة ولدة الراأ�سمال 
ّ
عة تنبني على كيفي

ّ
اأّن اإعادة الإنتاج املو�س

ب�سكل  الإنتاج  ة 
ّ
لعملي تكرار  اأي  القيمة،  فائ�س  من 

ت�ساعدّي بف�سل حتويل فائ�س القيمة اإىل راأ�سمال. لحقًا 

»خمّططات  �ستاأتي  املال«،  »راأ�س  من  الثاين  املجّلد  يف 

اأنغلز  ا�ستجمعها  التي  ة 
ّ
الإي�ساحي ع 

ّ
املو�س الإنتاج«  اإعادة 

ة 
ّ
الدميقراطي  - ة 

ّ
ال�سرتاكي من   

ٍّ
كل داخل  نقا�سًا  لت�سعل 

ة حول املنحى الذي ميكن اأن تّتخذه اإعادة 
ّ
ة والرو�سي

ّ
الأملاني

ر 
ّ
تت�سو التي  املخّططات  هذه  اأّن  ما 

ّ
�سي ل  ع، 

ّ
املو�س الإنتاج 

منحى العالقة بني قطاع اإنتاج و�سائل الإنتاج وقطاع اإنتاج 

 الرتاكم 
ّ
و�سائل ال�ستهالك تبدو قابلة لإمكانية اأن ي�ستمر

ع اإىل ما ل نهاية، هذا بخالف 
ّ
 نظرّيًا يف التو�س

ّ
الراأ�سمايل

ما  وخ�سو�سًا  املال،  راأ�س  من  الثالث«  »املجّلد  حمتويات 

ل منها بـ»قانون منحى معّدل الأرباح اإىل النخفا�س«  يت�سّ

املتاأّتي »قانون ارتفاع التكوين الع�سوّي لراأ�س املال« حيث 

ة الرتاكم متيل اإىل زيادة ن�سبة العمل امليت )الراأ�سمال 
ّ
عملي

 .
١٧

ة العمل(
ّ
 )قو

ّ
الثابت( بالن�سبة اإىل العمل احلي

ة
ّ
ة الوحيدة يف الراأ�شمالي

ّ
التبادل بو�شفه العالقة االجتماعي

العاّم  املفهوم  بني  الفارق  ي�سنع  ما  اأّن  على  روزا  ت�سّدد 

 ميكن 
ٌ
الإنتاج« هو عن�رس »اإعادة  ة 

ّ
وبني عملي لـ»الإنتاج« 

ومعنى   .
١٨

الثقايّف«  
ّ
بـ»التاريخي وت�سفه  ذاته  بحّد  متييزه 

القاعدة  هو  الإنتاج  ة 
ّ
لعملي املنتظم  التجّدد  اأّن  ذلك 

اأّنه قاعدة الوجود الثقايف  العاّمة لال�ستهالك املنتظم كما 

هنا،  وروزا  ة. 
ّ
التاريخي اأ�سكالها  كّل  يف  للمجتمعات، 

ما   »
ّ
»البدائي بني  الق�سمة  اإىل  مقاربتها  جّل  يف  ت�ستند 

ة، 
ّ
التاريخي العمل  تق�سيم  جمتمعات  وبني   

ّ
التاريخي قبل 

يف  اخل�سو�س  بهذا  املعارف  مل�ستوى  احلال  بطبيعة  وفقًا 

ع�رسها. وعلى هذا الأ�سا�س جتدها تف�سل بني »املراحل 

�سيطرة  ة 
ّ
عملي بداية  يف  الثقايف،  ر 

ّ
للتطو ة 

ّ
بدائي الأكرث 

اأطوار. يف  من  ذلك  يلي  ما  وبني  الطبيعة«  على  الإن�سان 

ة ا�ستئناف الإنتاج تتعّلق 
ّ
 اإذًا، كانت اإمكاني

ّ
الطور البدائي

ة لقيام 
ّ
بال�سدف عند كّل عتبة. ما دامت القاعدة الأ�سا�سي

يد �ستبقى �سريورة جتديد  املجتمع تركن اإىل القن�س وال�سَّ

مع  فقط  الوا�سعة.  املجاعة  من  بفرتات  متقّطعة  الإنتاج 

حراثة الأر�س وا�ستئنا�س احليوان وتربية املوا�سي ي�سبح 

من املمكن حتقيق دورة انتظام لالإنتاج وال�ستهالك. يظهر 

على  يزيد  �سيٌء  هو  مبا  الإنتاج«  »اإعادة  مفهوم  حينها 

ة الإنتاج. فهو ي�ستدعي 
ّ
د التكرار واملعاودة يف عملي

ّ
جمر

وم�ستوى  املجتمع،  لدن  من  بالطبيعة  التحّكم  من  درجًة 

ة الإنتاج تنق�سم يف 
ّ
اأّن عملي العمل. مبا  ة يف 

ّ
من الإنتاجي

ين خمتلفني، هما 
َ
 اإىل عن�رس

ّ
ر الجتماعي

ّ
كّل اأطوار التطو

ال�سكل املحّدد لعالئق الب�رس مع الطبيعة - مع ما يت�سّمنه 

ة - وعالئق الب�رس فيما بينهم، 
ّ
ة واجتماعي

ّ
من �رسوط تقني

ة اإعادة الإنتاج العن�رسين معًا، وهو ما يّتخذ 
ّ
تدمج عملي

 عنه يف كامل 
ّ
الراأ�سمايل املجتمع  متامًا مع   خمتلفًا 

ً
منحى

جمتمعات تق�سيم العمل املعروفة التي �سبقْته.

تشدد روزا على أن ما يصنع الفارق بين المفهوم العام لـ»اإلنتاج« 
ذاته  بحد  تمييزه  يمكن  هو عنصر  اإلنتاج«  »إعادة  وبين عملية 
وتصفه بـ»التاريخي الثقافي«. ومعنى ذلك أن التجدد المنتظم 
أنه  كما  المنتظم  لالستهالك  العامة  القاعدة  اإلنتاج هو  لعملية 
قاعدة الوجود الثقافي للمجتمعات، في كل أشكالها التاريخية.
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عامالت الذخرية 

يقمن بفرز القذائف 

خالل احلرب 

العاملية الوىل
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اإىل  الإنتاج  اإعادة  ة 
ّ
عملي تنحو  ة، 

ّ
الراأ�سمالي قبل   

تعّطلها  اأ�سباب  معظم  وترجع  داخلها،  من  النتظام 

الأوبئة  اأو  املدّمرة  احلروب  �سواء  ة، 
ّ
خارجي عوامل  اإىل 

يف  النطاق  وا�سع  ودمار  ة 
ّ
�سّكاني فجوات  من  حتدثه  مبا 

بها  ب 
ّ
يت�سب بكوارث  اأو  الإنتاج،  وو�سائل  العاملة  القوى 

تثبيت  ف يف حماولته 
ّ

يتع�س ال�ستبدادي حني  العتباط 

العوامل  تعود  ل  ة، 
ّ
الراأ�سمالي مع  الإنتاج.  خمّططات 

ة 
ّ
بة الأ�سا�سي

ّ
ة ال�ستبدادّية هي املت�سب

ّ
ة والعتباطي

ّ
اخلارجي

لالنقطاعات والكبوات يف �سريورة اإعادة الإنتاج. 

الإنتاج  من  كاّلً  فاأكرث  اأكرث  �ست�سمل  الأخرية  هذه   

التبادل، يف  التبادل، انطالقًا من كون  ة 
ّ
والدوران - عملي

بني   
١٩

الوحيدة« ة 
ّ
الجتماعي »العالقة  هو  ة، 

ّ
الراأ�سمالي

 عليه، ما التحّدي الذي يواجه مقت�سى اإعادة 
ً
املنتجني. بناء

العالقات  اإنتاج  اإعادة  اأي  الجتماعي،  الراأ�سمال  الإنتاج 

، حتديد 
ّ
الراأ�سمايل املجتمع  اأّنه ل ميكنها يف  ة، 

ّ
الجتماعي

اإ�سباعها  الإنتاج  من  املطلوب  ة 
ّ
الجتماعي احلاجات   

ّ
كم

اإّل بنًاء على جتارب اإ�سباع �سابقة، يف �سل�سلٍة مّت�سلة من 

 
ّ
 تّت�سع ثم

ّ
ة، ذات املنحنيات التي ت�سيق ثم

ّ
الأ�سكال اللولبي

ت�سيق. واإذ ُتظهر روزا كيف اأّن التعاقب الدورّي لأو�ساع 

هو  الإنتاج  لإعادة  الكابحة  الأزمة   
ّ
ثم والع�رسة  الرواج 

ه 
ّ
فتنب تعود   ،

ّ
الراأ�سمايل الإنتاج  بحركة  اخلا�ّس  ال�سكل 

ذاتها،  بحّد  احلركة  هذه  هو  لي�س  التعاقب  هذا  اأّن  اإىل 

بتمامه،   
ّ
الراأ�سمايل الإنتاج  م�سكل  �س 

ْ
عر لأجل  واأّنه، 

التعاقب  خالل  من  ا�ستقرائه  عدم  �سيء  كّل  قبل  ينبغي 

اأّنه، بغية  الدوري لالأو�ساع والأزمات لوحده، متامًا مثلما 

عر�س م�سكل القيمة بتمامها، ولأجل اإيجاد حّل لها، ل 

ينفع النطالق من تذبذب الأ�سعار. وتذّكر باأّن القت�ساد 

 من اآدم �سميث اإىل كارل مارك�س 
ّ
 الكال�سيكي

ّ
ال�سيا�سي

 الفارق 
ّ

يتعامل مع تاأرجح العر�س والطلب على اأّنه يف�رس

يف ال�سعر، فوق قيمة ال�سلعة اأو دون هذه القيمة، لكّنه ل 

نة، ل 
ّ
معي �سلع  قيمة  ما  اإدراك  ذاتها. لأجل  القيمة   

ّ
يف�رس

ميكن الفرتا�س اأّن العر�س والطلب يتوازنان، ول اأّن ثمن 

ة للقيمة 
ّ
ة. »امل�سكلة احلقيقي

ّ
ال�سلع ينا�سب قيمتها احلقيقي

اأثر العر�س والطلب. وال�سيء  تبداأ بالتايل حيثما يتوّقف 

الراأ�سمال  اإنتاج  اإعادة  م�سكلة  اإىل  بالن�سبة  متامًا  نف�سه 

. نتيجة التعاقب الدورّي لالأو�ساع والأزمات 
ّ
الجتماعي

�سعيد  على  اعتيادّيًا  ة 
ّ
الراأ�سمالي الإنتاج  اإعادة  تتاأرجح 

ًة اإذ تتجاوزها، 
ّ
احلاجات التي ميكن اإ�سباعها يف املجتمع، مر

ة اإذ تتهاوى اإىل حّد النقطاع، يكاد يكون الّتام، عن 
ّ
ومر

 ينه�س به عدد 
ّ
اإ�سباع هذه احلاجات«. فالإنتاج الراأ�سمايل

ل حمدوٌد ومتناٍم دومًا من املنتجني امل�ستقّلني عن بع�سهم 

 غري ذلك الذي 
ٍّ
البع�س، ول يخ�سع لأّي حتكم اجتماعي

رابطٍة  اأّي  دون  ومن  الأ�سعار،  تاأرجحات  مراقبة  تفر�سه 

 لالإنتاج 
ّ
ة غري التبادل ال�سلعي. الهدف الأ�سا�سي

ّ
اجتماعي

حتى  ول  ة، 
ّ
اجتماعي حاجات  اإ�سباع  لي�س   

ّ
الراأ�سمايل

فقط  ينتج  ل  املنتج  اأّن  ذلك  املنتجة.  ال�سلع  ت�رسيف 

اأن يوّلد قبل كّل �سيء  اأي�سًا، وعليه   مال 
َ

�سلعًا بل راأ�س

 
ّ
فائ�س القيمة. »فائ�س القيمة هو هدف املنتج الراأ�سمايل

لوك�سمبورغ، وهذه �سيغة  روزا  بح�سب  الأّول«  كه 
ّ
وحمر

حتيل اإىل ما كتبه مارك�س يف اجلزء الثالث )اإنتاج فائ�س 

املال« حيث  »راأ�س  من  الأّول  املجّلد  من  املطلق(  القيمة 

 من حيث هو كذلك »هو الراأ�سمال م�سّخ�سًا، 
ّ
الراأ�سمايل

للراأ�سمال  لي�س  اأّنه  بيد  واحد.  الراأ�سمال  ومهجة  مهجته 

ك واحد، اذ ينزع اإىل 
ّ
 واحد، وغري حمر

ّ
غري منزٍع طبيعي

و�سائل  وامت�سا�س  قيمة،   - فائ�س  خلق  واإىل  التنامي، 

الإنتاج، واأكرب كتلة ممكنة من العمل الإ�سايّف. الراأ�سمال 

يحييه  الدماء، ل  ا�س  مب�سّ ذلك  �سبيه يف  ت، 
ّ
مي هو عمٌل 

اإّل  حياته  تبهجه  ول   ،
ّ
احلي العمل  دم  امت�سا�س  �سوى 

ة اأكرب. الوقت الذي ي�ستغل خالله 
ّ
مبقدار ما اأّنه ي�سّخ كّمي

 يف غ�سونه 
ّ
العامل هو الوقت الذي ي�ستهلك الراأ�سمايل

ا�ستهلك  اإذا  حتى  العامل،  من  ا�سرتاها  التي  العمل  ة 
ّ
قو

الأجري حل�سابه الوقت املتوّفر له ي�رسق بذلك الراأ�سمايّل«. 

اإنتاجًا  لي�س  الراأ�سمايّل  الإنتاج  اأّن  على  روزا  ترّكز   

القيمة،  اإنتاج  بق�سد  اإنّا  ال�ستهالك،  بدواعي  حمّددًا 

م�سارات  من   
ٍّ
كل على  ت�سيطر  القيمة  روابط  اإّن  حيث 

القت�سادّية  النماذج  يف  اأّما  الإنتاج.  واإعادة  الإنتاج 

ة، فال�ستهالك يلعب دورًا حتديدّيًا 
ّ
ال�سابقة على الراأ�سمالي

�رسوط  اإىل  بالن�سبة  اأو  الإنتاج  اإىل  بالن�سبة  �سواء  اأكرب، 

نظرّية  تبقى  مارك�س  عند  الرتكاز  نقطة  الإنتاج.  اإعادة 

الثابت  الراأ�سمال  بني  يعتمدها  التي  الق�سمة  زائد  القيمة 

ت�ستعيد  مارك�س  عند  القيمة  نظرّية  املتبّدل.  والراأ�سمال 

الرأسمــــــــــــــــــــــــــــــــال هو عمل ميت، شبيه في ذلك
بمصـــــــــــــــــــــــــــــــــاص الدماء، ال يحييه سوى امتصاص 
دم العمل الحي، وال تبهجه حياته إال بمقدار ما أنه يضخ كمية 
أكبر. الوقت الذي يشتغل خالله العامل هو الوقت الذي يستهلك 
العامل. من  اشتراها  التي  العمل  قوة  غضونه  في  الرأسمالي 
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ة العمل املبا�رس 
ّ
تعريف ريكاردو لقيمة �سلعٍة ما باأّنها كّمي

من  وبدلً  لكّنها  �سلعة،  ل�سناعة  الالزم  املبا�رس  وغري 

التعامل مع العمل ك�سلعة - �ساأن ريكاردو - جتعله امل�سدر 

من  الً  حم�سّ القيمة  فائ�س  يجعل  ما  للقيمة،   
ّ
الأ�سا�سي

من  ولي�س  الراأ�سمال  قبل  من  العمل  ة 
ّ
قو ا�ستثمار  خالل 

يحتاج  بال�سكل  اإّنا  للراأ�سمال،  الراأ�سمال  ا�ستثمار  خالل 

فيه الراأ�سمال لأجل التنامي اإىل الدوران الذي ي�سمح به 

 .
ّ
التبادل ال�سلعي

ا�شتحالة حتقيق فائ�س القيمة من دون التو�ّشع

على اأ�سا�س هذا املفهوم للقيمة، وللعمل كم�سدٍر للقيمة، 

والراأ�سمال  الثابت  الراأ�سمال  بني  الق�سمة  مارك�س  يعتمد 

املتبّدل - حيث الثابت )ث( جمموع الو�سائل التي اأنتجها 

ة العمل املوؤّجرة املوّظفة 
ّ
عمُل �سابق، واملتبّدل )ت( هو قو

يف الإنتاج. راأ�س املال امل�ستثمر هو »ت+ث«، ومع اإ�سافة 

ة لل�سلعة املنتجة 
ّ
فائ�س القيمة )ف( تكون القيمة الإجمالي

»ت+ث+ف«، اأو باملطلق، التعبري عن الإنتاج الجتماعي. 

الراأ�سمال  هو  الثابت  الراأ�سمال  مارك�س،  اإىل  بالن�سبة 

�سوى  يحييها  التي ل  والأدوات،  والآلت  الأبنية  ت، 
ّ
املي

هذه  تتقاطع  املوؤّجرة.  العمل  ة 
ّ
قو ك، 

ّ
املتحر الراأ�سمال 

ي�ستعيدها  اأخرى  عن  خمتلفة،  تبقى  لكّنها  الق�سمة، 

و»راأ�س   »
ّ
القار املال  »راأ�س  بني  �سميث،  اآدم  من  مارك�س 

ل«. 
ّ
املال املتحو

ما تريد اأن تعرفه روزا لوك�سمبورغ هنا هو اإذا كانت   

املجتمع  يف  الجتماعي  لالإنتاج  املكّثفة  مارك�س  �سيغة 

اأّن  اأو  د 
ّ
جمر نظرّي  ر 

ّ
ت�سو هي  »ت+ث+ف«   

ّ
الراأ�سمايل

 :
20

 حمّدد
ّ
 مو�سوعي

ّ
لها اإحالة ملمو�سة اإىل واقٍع اجتماعي

)و�سائل  ة 
ّ
فعلي اإىل واقعة  الثابت« )ث( يحيل  »الراأ�سمال 

و»الراأ�سمال  ة(  خا�سّ ر�ساميل  هي  حيث  من  الإنتاج 

ة )جمموع الأجور 
ّ
ك« )ت( يحيل بدوره اإىل كتلة فعلي

ّ
املتحر

 
ّ
امل�سّددة بالفعل(. اجلمع »ت+ث« هو الراأ�سمال الجتماعي

القيمة  فائ�س  اأّما  معنّي(.  املال يف جمتمع  راأ�س  )جمموع 

 - العمل«  »فائ�س  لتحّقق   
ّ
الراأ�سمايل ال�سكل  هو  الذي 

بالإ�سافة اإىل التمّلك اخلا�ّس لو�سائل الإنتاج - فبجمعه 

يف  ق  املحقَّ  
ّ
احلي العمل   

ّ
اإجمايل على  نح�سل  »ت«  اإىل 

جمتمٍع معنّي يف مّدة من الزمن )�سنة(. 

تنظيم  على  يقوم  ل   
ّ
الراأ�سمايل الإنتاج  نط  اأّن  بيد   

اإذًا  ميكن  اأ�سا�س  اأّي  فعلى   ،
ّ
الجتماعي لالإنتاج   

ٍّ
منهجي

 هو ح�سيلة الوجود امل�ستقّل 
ٍّ
احلديث عن اإنتاٍج اجتماعي

ة يف 
ّ
ة؟ هذه الع�سوائي ة خا�سّ

ّ
لوحداٍت ا�ستثمارّية راأ�سمالي

 حلركتها 
ّ
حركة الر�ساميل التي جتعل التنظيم الجتماعي

اأ�سبه بامل�ستحيل، تتمّخ�س عنها يف الوقت نف�سه حركُة 

يرتبط  ففيما  واحدًا«.  الً 
ْ
»َجم كانت  لو  كما  تتابع  عاّمة 

 يف تق�سيم 
ّ
كّل نظاٍم منّظم لالإنتاج - اأي ما قبل راأ�سمايل

روزا - بتنظيم العمل املحّقق اأو املعّد للتحقيق كما بتنظيم 

 
ّ
العالقة بني الإنتاج وال�ستهالك، فاإّن العمل الجتماعي

ال�رسورّي ل�سيانة وجتديد و�سائل الإنتاج كما ل�سيانة 

يف  ة« 
ّ
»الكلي �سفته  ياأخذ  ل  ة 

ّ
احلي العمل  قوى  وجتديد 

العمل  فائ�س  قبالة  يو�سع  حني  اإّل   
ّ
الراأ�سمايل النظام 

املحّقق من حيث هو يف هذا النظام فائ�س القيمة. وعلى 

هذا الأ�سا�س تعترب روزا لوك�سمبورغ اأّن العالقة بني »ف« 

يف  ملمو�سة،  ة، 
ّ
مو�سوعي ة، 

ّ
فعلي عالقة  هي  و»ث+ت« 

«، حيث 
ّ
الو�سطي الربح  ، هي »معّدل 

ّ
الراأ�سمايل املجتمع 

الراأ�سمال  من  جزءًا  اإّل  يكون  ل  خا�ّس  راأ�سمال  كّل 

 هذا هو الذي 
ّ
، ومعّدل الربح الو�سطي

ّ
 الكلي

ّ
الجتماعي

يف  القيمة.  قانون  بوا�سطة  التبادل  ات 
ّ
عملي كّل  يوّجه 

 ي�سيطر 
ّ
خمّطط روزا النظرّي اإذًا، »الراأ�سمال الجتماعي

، على احلركات، التي 
ّ
متامًا، بوا�سطة معّدل الربح الو�سطي

هي يف ظاهرها م�ستقّلة بذاتها، للر�ساميل الفردّية«. من 

ل�سيغة   
ّ
الواقعي َند 

ّ
ال�س حول  ال�سوؤال  على  جوابها  هنا، 

ال�سيغة  هذه  اأّن  هو  النظرّية،  اخلطاطة  يف  »ت+ث+ف« 

 فقط عن تكوين القيمة يف كّل �سلعة، بل اأي�سًا 
ّ

ل تعرب

 
ّ
ت�رسي على جمموع ال�سلع املنتجة يف جمتمٍع راأ�سمايل

نة، لكّنها تتعّلق فقط بت�سكيل القيمة. لكّن ذلك 
ّ
مبّدة معي

ة من جهة، وعلى 
ّ
اإنتاجي يختلف على �سعيد كّل وحدة 

 من جهٍة اأخرى. فعلى ال�سعيد 
ّ
�سعيد الإنتاج الجتماعي

املال  تق�سيم  قاعدة  هي  »ت+ث+ف«  �سيغة  الفردي، 

)الراأ�سمال النقدّي( بني جزء يذهب ل�رساء و�سائل اإنتاج، 

 
ّ
ال�سخ�سي لال�ستهالك  وجزء  عمل،  ة 

ّ
قو ل�رساء  وجزء 

اإىل  اأو  الب�سيطة،  الإنتاج  اإعادة  حالة  يف   ،
ّ
للراأ�سمايل

بغية  لال�ستثمار  لال�ستهالك وجزء  معّد  بني جزء  التوّزع 

عة. بالن�سبة 
ّ
تنامي الراأ�سمال، يف حال اإعادة الإنتاج املو�س

د، و�سائل الإنتاج وقوى العمل التي 
ْ
 الفر

ّ
اإىل الراأ�سمايل

اأّنها مطروحة   
ّ
البديهي  يرى من 

ٌ
اأمور اإليها، هي  يحتاج 

يف ال�سوق، وكذلك بالن�سبة اإىل »القت�سادي املبتذل« اأي 

« هذا الراأ�سمايّل الفردّي، على حّد تعبري 
ّ
»الأيديولوجي

لوك�سمبورغ. احلال تختلف متامًا على م�ستوى املجموع، 

ل  الفرد   
ّ
»الراأ�سمايل اأّن  ففي حني  الجتماعي،  الإنتاج 

يكرتث اأبدًا مبعرفة ما اإذا كانت ال�سلعة التي ي�سنعها هي 

ة، 
ّ
ليربالي �سحيفة  اأو   

ّ
ا�سطناعي �سماد  اأو  �سْكر،  اأو  اآلة، 
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لها بغية ا�ستعادته الراأ�سمال الذي وّظفه، + 
ّ
ب�رسط اأن ي�سي

ني ككّل، 
ّ
فائ�س القيمة، فاإّنه بالن�سبة اإىل طبقة الراأ�سمالي

نطًا  عنده  اإنتاجها  كان  اإذا  ما  معرفة  مبكان  ة 
ّ
ي
ّ
الأهم من 

ن و�سائل الإنتاج 
ّ
ًا حمّددًا« وما اإذا كان يت�سم

ّ
ا�ستخدامي

ال�رسورّية لتجديد �سريورة العمل، وو�سائل ال�ستهالك 

ال�ستهالك  وو�سائل  العاملة،  الطبقة  ل�سيانة  الب�سيطة 

اأكرث  ة. 
ّ
الراأ�سمالي ف الطبقة 

َ
اأجل تر الأرفع م�ستوى، من 

اأّن هذه الرغبة يف معرفة اإىل  من هذا، ت�سّدد روزا على 

اأين يذهب الإنتاج ل تعود م�ساغة، على م�ستوى الكتلة 

ني، فقط بطريقة عاّمة وغام�سة، 
ّ
ة ملجموع الراأ�سمالي

ّ
الطبقي

بالذات  ال�سعيد  هذا  وعلى  دّقته،  يف  لفٍت  ب�سكٍل  بل 

مبجموع  متعّلقة  فقط  تعود  ل  »ت+ث+ف«  �سيغة  فاإّن 

وتتعّدى  الفردّي،  الراأ�سمال  اأو   
ّ
الجتماعي الراأ�سمال 

ة 
ّ
ي
ّ
ًا للقيمة املجملة، تق�سيمًا لكم

ّ
ي
ّ
بذلك كونها تق�سيمًا كم

وت�سري  للمجتمع،  ال�سنوي  الإنتاج  ن يف 
ّ
املت�سم العمل 

 
ّ
الراأ�سمايل منظار  من  لالإنتاج.  املاّدّي  للتق�سيم  قاعدًة 

الفرد، عليه اأن يعيد اإنتاج راأ�سماله الثابت واملتبّدل عند 

كّل عتبة، ف�سالً عن حت�سيل فائ�س القيمة، من دون اأن 

ثالثة  بني  املاّدّي  �سعيده  على  ذاته  بحّد  الإنتاج  ينق�سم 

فهم  ني، 
ّ
الراأ�سمالي جمموع  اإىل  بالن�سبة  اأّما  اأ�سناف. 

ال�سنوّي يف �سكٍل  اإنتاجهم  من قيمة  ينتجون كّل ق�سمٍ 

و�سائل  هو  حيث  من  الـ»ث«  �سواه.  عن  خمتلف  ماّدّي 

ال، و»ف« كو�سائل 
ّ
اإنتاج، و»ت« كو�سائل ا�ستهالك للعم

ني. يف اإعادة اإنتاج الراأ�سمال الفردّي، 
ّ
ا�ستهالك للراأ�سمالي

على  فح�سب،  القيمة  عالقات  هو  امل�ستثمر  يح�سبه  ما 

 
ّ
الطبيعي التعبري  مبثابة  هي  املاّدّية  ال�رسوط  اأّن  افرتا�س 

م�ستوى  الو�سع على  يختلف   .
ّ
ال�سلعي للتبادل   

ّ
التلقائي

الراأ�سمال  اإنتاج  اإعادة  لأجل  الجتماعي.  الإنتاج 

مبعزٍل  حتت�سب  اأن  ميكن  ل  القيمة  عالقات   ،
ّ
الجتماعي

معطاًة  ال�رسوط  هذه  تعترب  اأن  اأو  املاّدّية،  �رسوطها  عن 

اأّن كّل الراأ�سمال  اأقّل تقدير لو  فقط يف الأ�سواق، ويف 

الثابت »ث« يف املجتمع ل يعاد اإنتاجه كّل عام يف �سكل 

 فرد ولو 
ّ
ة و�سائل الإنتاج نف�سها، فاإّن كّل راأ�سمايل

ّ
ي
ّ
كم

املحّقق  »ث«  الثابت  راأ�سماله  مع  كّلها  ال�سوق  م�ّسط 

املاّدية  ال�رسوط  حينها  يجد  لن  فاإّنه  نقد،  �سكل  يف 

على  الفردّي.  م�ستواه  على  الإنتاج  لإعادة  ال�رسورّية 

ملمو�سة،  »ت+ث+ف«  �سيغة  الفرد،   
ّ
الراأ�سمايل �سعيد 

 ماأخوذًا ككّل فاإّنها 
ّ
اأّما على �سعيد الراأ�سمال الجتماعي

لتاأمني  وحدها  اإليها  يركن  اأن  ميكن  ول  دة، 
ّ
جمر تبقى 

اإعادة  متّثل  بالتحديد  الإنتاج، ولأجل هذا  اإعادة  �رسوط 

 الإنتاج. 
ُ
ًا ل يت�سّمنه مبا�رسًة مفهوم

ّ
الإنتاج �سيئًا واقعي

التمييز بني قطاَعي الإنتاج، اإنتاج و�سائل الإنتاج واإنتاج 

الإنتاج  حالة  يف  �رسورّيًا  ي�سبح  ال�ستهالك  و�سائل 

بالتايل  القيمة.  فائ�س  ينتجان  القطاعان   .
ّ
الجتماعي

 منهما.
ٍّ
�سيغة »ت+ث+ف« ت�رسي بالتوازي يف كل

ة
ّ
ة للرتاكم وتراكم اأزمات الراأ�شمالي

ّ
ال�رضوط التاريخي

انطالقًا من هذا الإطار النظرّي تناولت روزا املخّططات 

يف  عة 
ّ
املو�س الإنتاج  لإعادة  »الدياغرام«  ة 

ّ
الإي�ساحي

من  مارك�س  مينح  هل  املال«.  »راأ�س  من  الثاين  املجّلد 

ة 
ّ
للراأ�سمالي لمتناٍه  ٍر 

ّ
تطو ة 

ّ
اإمكاني املخّططات  هذه  خالل 

ب�رسط احلفاظ على التنا�سبات بني قطاَعي الإنتاج، قطاع 

اإنتاج و�سائل الإنتاج، وقطاع اإنتاج و�سائل ال�ستهالك؟ 

يانه على 
َ
اأنكرْت روزا على »دياغرام« املجّلد الثاين �رس

كتاب  تركيبة  من  نا�سئ  واأّنه  عة، 
ّ
املو�س الإنتاج  اإعادة 

ني 
ّ
الراأ�سمالي ة 

ّ
بثنائي املحكومة  نف�سها  املال«  »راأ�س 

فائ�س  حتقيق  ة 
ّ
عملي يف  الآخرين  تغييب  مع  ال 

ّ
والعم

اأدخلْته  الذي   
ّ
النوعي  

ّ
الأ�سا�سي العن�رس  لكّن  القيمة. 

اأين ياأتي الطلب الإ�سايّف؟« اأي ما  روزا هو �سوؤال »من 

ني من اأجل تو�سعة الإنتاج، ومن اأجل 
ّ
هو دافع الراأ�سمالي

َمن يقومون بتو�سيعه؟ وجدْت اأّن الربح لي�س جوابًا كافيًا. 

اأن هناك �سارين  اإّل مبقدار ما  اأن يح�سل الربح  ل ميكن 

املال«  لـ»راأ�س  املركزّية  ع، لكن الأطروحة 
ّ
املو�س لالإنتاج 

املجتمع  داخل  ال�سارين  هوؤلء  اإيجاد  معها  ي�ستحيل 

ال. 
ّ
ني وعم

ّ
امل�سّكل اأ�سا�سًا من راأ�سمالي

كتابها  من  الثالث  اجلزء  لوك�سمبورغ  روزا  �س 
ّ
تكر  

التي  ال�رسوط  هذه  للرّتاكم،  ة 
ّ
التاريخي ال�رسوط  ملبحث 

اآخر  يف   
ّ
التو�سيحي باملخّطط  احَلريف  د 

ّ
التقي ي�سمح  ل 

دام  ما  اإليها،  بالو�سول  املال«  »راأ�س  من  الثاين  املجّلد 

باأّن الإنتاج   يخلق النطباع 
ّ
اأّن هذا املخّطط التو�سيحي

نطاقه  داخل  يف  القيمة  فائ�س  كّل  يحّقق   
ّ
الراأ�سمايل

وي�ستخدم فائ�س القيمة املر�سمل لحتياجاته هو، وهذا 

يه التحليل الذي يجريه مارك�س انطالقًا من 
ّ
النطباع يقو

املال  راأ�س  اإذ يختزل حركة دَوران  د، 
َ
املعتم »الدياغرام« 

ال، 
ّ
ني والعم

ّ
اإىل الطلب على ال�ستهالك من لدن الراأ�سمالي

ل اإليه مارك�س يف املجّلد  الأمر الذي يتناق�س مع ما تو�سّ

الثالث ب�سدد الت�سّكل الع�سوّي املتنامي لراأ�س املال، اأي 

التنامي املت�سارع للراأ�سمال الثابت بالن�سبة اإىل الراأ�سمال 

ك، الذي يجد تعبريه املاّدّي يف تنامي اإنتاج و�سائل 
ّ
املتحر

الإنتاج )القطاع ١( ب�سكٍل اأ�رسع من تنامي اإنتاج و�سائل 
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اإيقاع  يف  الختالف  هذا  مثل   .)2 )القطاع  ال�ستهالك 

الرتاكم بني القطاَعني هو بالن�سبة اإىل روزا م�ستحيل متامًا 

. هذا 
2١

اإذا ما اأخذنا باملخّطط التو�سيحي للمجّلد الثاين

الكامل خمتلفًة  املال  لراأ�س  اإذًا حركًة  يفرت�س  املخّطط 

اأّن  ذلك  الراأ�سمايل،  ر 
ّ
للتطو  

ّ
الفعلي املجرى  عن  متامًا 

حلقل  الدوري  ع 
ّ
بالتو�س يّت�سم   

ّ
الراأ�سمايل الإنتاج  تاريخ 

بني خمتلف  للغاية  املتفاوت  ر 
ّ
وبالتطو جهة،  من  الإنتاج 

فروع الإنتاج من ناحية اأخرى. 

ة اإعادة 
ّ
 عملي

ّ
امل�ساألة كما تعيد طرحها روزا: كيف تتم  

ل  القيمة  فائ�س  اأّن  لواقعة  تبعًا  ة 
ّ
الجتماعي الإنتاج 

منه  متناميًا  جزءًا  اأّن  بل  ته، 
ّ
بكّلي ون 

ّ
الراأ�سمالي ي�ستهلكه 

العّمال  ي�سع  ل  روزا  مقاربة  الإنتاج؟ يف  لتو�سعة  حَفظ 
ُ
ي

واجلزء  ك، 
ّ
املتحر الراأ�سمال  حتقيق  �سوى  ني 

ّ
والراأ�سمالي

من  امل�ستهل  واجلزء  الثابت  الراأ�سمال  من  امل�ستخَدم 

القيمة، واإذ يقومون بذلك يعيدون خلق ال�رسوط  فائ�س 

نف�سه،  ال�سعيد  على  الإنتاج  اإعادة  ملوا�سلة  ال�رسورّية 

ون باإمكانهم حتقيق اجلزء من 
ّ
فيما ل العّمال ول الراأ�سمالي

.
22

�س للر�سملة لوحدهم فائ�س القيمة املخ�سّ

الإطار  حتديد  من  كتابها  يف  روزا  تنتقل  ًا 
ّ
تدريجي  

راأ�س  ة 
ّ
ثنائي كفاية  وعدم  الإنتاج  اإعادة  مل�سكل  النظرّي 

كّفة  ترجيح  مع  القيمة،  فائ�س  لتحقيق  والعمل  املال 

و�سائل  اإنتاج  قطاع  و2،   ١ القطاَعني  بني  الالتنا�سب 

الف�سول  اإىل  ال�ستهالك،  و�سائل  اإنتاج  وقطاع  الإنتاج 

املرتبط  للرتاكم  ة 
ّ
التاريخي الأ�سكال  فيها  تظهر  التي 

ما  والقطاعات  الأقاليم  اإىل  ة 
ّ
الراأ�سمالي ع 

ّ
بتو�س ع�سوّيًا 

ة. كما ت�سّدد يف م�ستهّل ف�سل »ال�رساع 
ّ
الراأ�سمالي قبل 

ر 
ّ
وتتطو تن�ساأ  ة، 

ّ
»الراأ�سمالي  ،»

ّ
الطبيعي القت�ساد  �سّد 

تتناول   .
2٣

راأ�سمايّل« غري   
ٍّ
اجتماعي حميٍط  يف  ًا 

ّ
تاريخي

ي�سمل  الذي  ت�سّميه،  كما   »
ّ
الطبيعي »القت�ساد  روزا 

ة 
ّ
وامل�ساعي ة، 

ّ
الغربي اأوروبا  يف  ة 

ّ
الإقطاعي اإليها  بالن�سبة 

لة يف الهند واجلزائر  ة التي تعتربها متاأ�سّ
ّ
ة والقبلي

ّ
الريفي

لأّن  ًا« 
ّ
»طبيعي اقت�سادًا  وت�سّميه   - ا�ستعمارهما  قبل 

ع�سوّيًا  مرتبطة  )الأر�س(  فيه  ة 
ّ
الأ�سا�سي الإنتاج  و�سيلة 

 
ّ
ز القت�ساد ال�سلعي

ّ
ة التي ت�سغل هذه الو�سيلة. ومتي

ّ
بالقو

 »
ّ
»الطبيعي القت�ساَدين  من   

ٍّ
كل عن   

ّ
واحلريف الفاّلحي 

يف  اإذًا  ي�سبح   
ّ
الراأ�سمايل الرتاكم  تاريخ  و»الراأ�سمايل«. 

القت�ساد  �سّد   ،
ّ
ا�ستئ�سايل �رساع،  تاريَخ  الرتتيب  هذا 

النتقال  قبل   ،
ّ
ال�سلعي القت�ساد   على 

ّ
وهيَمني  ،

ّ
الطبيعي

امل�ستوى  على  ال�رساع  حيث  ة، 
ّ
الإمربيالي مرحلة  اإىل 

 حيال ما تبّقى من اأقاليم غري مرت�سملة. 
ّ
العاملي

 ،
ّ
الطبيعي القت�ساد  مع   

ّ
الراأ�سمايل للرتاكم  هوادَة  ل   

على  اأتْت  التي  واحلروب  الثورات  هنا  ُتدرج  وروزا 

ة يف اأوروبا، كما ال�ستعمار وعنفه �سّد ال�سّكان 
ّ
الإقطاعي

التحطيم  هذا  ناحية،  فمن  امل�ستعمرات.  يف  ني 
ّ
الأ�سلي

 
ّ
اأ�سا�سًا مبرحلة الرتاكم البدائي  يتعّلق 

ّ
لالقت�ساد الطبيعي

لراأ�س املال، منذ نهاية الع�رس الو�سيط حتى منت�سف القرن 

التا�سع ع�رس، تبعًا للّتمرحل الذي تتبّناه روزا، التي تعترب 

اأن   كان ميكنه 
ّ
اأّن الرتاكم الراأ�سمايل ر 

ّ
اأّن من الوهم ت�سو

ة يف القت�ساد 
ّ
يكتفي بانتظار ت�سّدع العالقات الجتماعي

باأن  املال  لراأ�س  بالقفزات  ع 
ّ
التو�س ي�سمح  ل   .

ّ
الطبيعي

اأو  روزا،  ت�سّميها  ة« كما 
ّ
»البدائي املجتمعات  ينتظر حتّلل 

 �سيئًا ف�سيئًا. والعنف 
ّ
دخولها يف ركب القت�ساد ال�سلعي

ة منذ 
ّ
لة يف الرتاكم ك�سريورٍة تاريخي عندها و�سيلٌة متاأ�سّ

بداياتها اإىل اليوم. 

مناذج من الهند واجلزائر وال�شني

نى 
ُ
لعّل اأ�سعف النماذج التي تقّدمها روزا حديُثها عن الب

ة للقرية الهندّية. تعترب اأّن امل�ساعة القروّية الهندّية 
ّ
امل�ساعي

ا�ستطاعْت اأن حتافظ على نف�سها رغم كّل الغزاة املتعاقبني 

ني 
ّ
ل�سبه القارة، الذين اكتفوا بالإتاوة ال�سنوّية وتركوا الريفي

 مل�سادرة الأر�س، 
ّ
حلالهم اإىل اأْن جاء ال�ستعمار الربيطاين

ة 
ّ
اأّن ملكي انطالقًا من ت�سويغ جتده عند جيم�س ميل وهو 

ل من بعده ل�سلطان 
ّ
 وتتحو

ّ
الأر�س كانت لل�سلطان املغويل

ة. اختزال طبقة »ال�سامن 
ّ
ة« الربيطاني

ّ
»�رسكة الهند ال�رسقي

د جباة لالإتاوة، 
ّ
ة اإىل جمر

ّ
دار« يف الهند ما قبل الربيطاني

متقادم   
ٌ
ر

ّ
ت�سو هو  ًا، 

ّ
م�ساعي �ساأنها  تتدّبر  القرية  يرتك  مبا 

»الرتاكم«  كتبْت  روزا  اأّن  هنا  الالفت  الهند.  اإىل  بالن�سبة 

لكتاب  غاندي  موهندا�س  اإ�سدار  على  �سنوات  اأربع  بعد 

القروّية  فيه نوذج اجلماعة  ي�ستعيد  الذي  »هند �سواراج« 

امل�ستقّلة بذاتها، ويدعو فيه اإىل جعل الهند جمهورّيًة من 

القرى ت�سّكل فيها كّل قرية جمهورّية قائمًة بذاتها. 

تاريـــــــــــــــــــــــــــــخ التراكم الرأسمالي يصبح إذا في هذا
التــــــــــــــــــــــــــرتيب تاريخ صراع، استئصالي، ضد االقتصاد 
إلى  االنتقال  قبل  السلعي،  االقتصاد  على  وهيمني  الطبيعي، 
مرحلــــــــــــــــــــــــــــة اإلمبريالية، حيث الصراع على المستوى 
العالمـــــــــــــــــــــــــي حيال ما تبقى من أقاليم غير مترسملة. 
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م�سرية احلائكني؛ 

كاته كولفيتز، 

١٨٩٣ - ١٨٩٧
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ُت�سقطها روزا على اجلزائر ما قبل  اأي�سًا  ة« 
ّ
»امل�ساعي  

كما  )الرتك  ني 
ّ
العثماني اأّن  اإىل  ه 

ّ
تنب كانت  واإن  ة، 

ّ
الفرن�سي

بقي  فيما  الأرا�سي،  هذه  من  ق�سمًا  �سادروا  ت�سّميهم( 

ز 
ّ
يتمي للقبائل.  م�سرتكًا  ملكًا  ة 

ّ
الزراعي الأرا�سي  ن�سف 

ة« 
ّ
»الرتكي ال�سيطرة  باأّن  روزا  حتليل  يف  اجلزائر  نوذج 

ة«، 
ّ
»امل�ساعي ة 

ّ
الجتماعي التنظيمات  لزعزعة  مّهدْت 

ني ا�ستغّلوا لحقًا خرافة اأّن الرتك 
ّ
وهي تعترب اأّن الفرن�سي

�سادروا كّل الأرا�سي من اأجل حت�سيل الإتاوة، ول ترتّدد 

فكرة  ل 
ّ
تخي ميكنهم  ون 

ّ
الأوروبي »فقط  اأّنه  الت�سجيل  يف 

ة تتعار�س مع كّل الأ�س�س القت�سادّية لالإ�سالم 
ّ
بهذه العبثي

ة 
ّ
امللكي عام  ب�سكل  احرتموا  الرتك  بالعك�س،  واملوؤمنني. 

ما ي�سنع  اأّن  يبقى  الكربى«.  والعائالت  للقوى  ة 
ّ
اجلماعي

 
ّ
الختالف بني النموذَجني الربيطاين يف الهند والفرن�سي

 يف احلالة الثانية، 
ّ
يف اجلزائر هو اأّن ال�ستعمار ا�ستيطاين

ة فرز الأرا�سي اإىل 
ّ
وهو ما ت�ستعر�سه روزا من خالل اآلي

ني 
ّ
ة مع اإرهاق مالكيها من ال�سّكان الأ�سلي ات خا�سّ

ّ
ملكي

بالدين لإعادة بيعها، وما تعر�سه بالفعل من حركة هجرة 

ة« )�سورية 
ّ
للجزائرّيني يف ذلك الوقت باجّتاه »اآ�سيا الرتكي

اأر�سًا وو�سائل للزراعة  ة( حيث متنحهم احلكومة 
ّ
العثماني

املجتمع  ل  ة، 
ّ
جزئي بقيْت  احلال  بطبيعة  الظاهرة  )هذه 

 بقي بعد ا�ستقالل اجلزائر، ول معظم 
ّ
 الفرن�سي

ّ
ال�ستيطاين

 .
2٤

اجلزائرّيني هاجروا اإىل �سورية!(

العالقات  لتف�سري  ة« 
ّ
»امل�ساعي ا�ستخدام  يبدو   

ة املرتبطة بالأر�س يف الهند اأو اجلزائر ما قبل 
ّ
الجتماعي

الأمر  وكذلك  اليوم،  و�رسب  الدهر  عليه  اأَكَل  ال�ستعمار 

بالن�سبة اإىل ال�ستخدام وا�سع النطاق ل�سفة »املجتمعات 

ة« عند روزا. يف املقابل، يكت�سب حتليلها ل�رساع 
ّ
البدائي

ما 
ّ
�سي ل  لفتة،  جدارًة   

ّ
الفاّلحي القت�ساد  مع  الرتاكم 

ف�سل  على  يقوم  ال�رساع  هذا  عمق  اأّن  تعترب  اأّنها 

الزراعة عن احلرف، والغاء املهن الفاّلحية من القت�ساد 

الفاّلحي. الراأ�سمال ميّهد لختزال القت�ساد الفاّلحي اإىل 

»اإدخال  ات 
ّ
عملي مع  ذلك  يت�سابك  الزراعة.  واحد:  فرع 

ر 
ّ
وتطو احلديد  �سكك  مبّد  �سواء   »

ّ
ال�سلعي القت�ساد 

روزا  فيه  ترى  ما  - وهو  القنوات  و�سّق  البحرّية  املالحة 

ة، كما يف نوذج »حرب 
ّ
ًا خمادعًا« - اأو بالقو

ّ
»طاَبعًا �سلمي

الأفيون« الذي اأجرب من خاللها الربيطانيون ال�سني على 

 من الفاّلحني الهنود مل�ساعدة الراأ�سماّليني 
ّ
»�رساء هذا ال�سم

ة، 
ّ
. وبعدها ت�سيف املديوني

2٥
الإنكليز على مراكمة النقد«

 
ّ
زًة بني اقرتا�س رو�سيا واأمريكا من الراأ�سمال الأوروبي

ّ
ممي

لبناء �سكك احلديد يف منت�سف القرن التا�سع ع�رس، وبني 

حال  يف  لال�ستتباع  �سكٍل  اإىل  ل 
ّ
يتحو الذي  القرتا�س 

 
ّ
 والإيراين

ّ
درجًة النموذجني العثماين

ُ
اأ�سباه امل�ستعمرات، م

 
ّ
الأملاين ال�ستتباع  اأي�سًا  تتناول  ال�سياق.  هذا  يف 

الكربى،  احلرب  اندلع  ة 
ّ
ع�سي ة 

ّ
العثماني لالإمرباطورّية 

 
ٍّ
لت اإىل »جهاز �سيا�سي

ّ
ة باأّنها حتو

ّ
فت�سف الدولة العثماني

ل�ستثمار القت�ساد الفاّلحي حل�ساب الراأ�سمال الأملايّن«. 

ة 
ّ
الراأ�سمالي اإّن  القول  يكفي  ل  روزا،  اإىل  بالن�سبة   

من  تتغّذى  هي  بل  ة، 
ّ
الراأ�سمالي غري  البنى  على  تعي�س 

الرتاكم  ت�سف  جندها  وهكذا،  البنى.  هذه  انهيار  ة 
ّ
عملي

 على اأّنه �سْكل من »امليتابوليزم« )الأي�س( بني 
ّ
الراأ�سمايل

ة. 
ّ
 واأناط الإنتاج ما قبل الراأ�سمالي

ّ
نط الإنتاج الراأ�سمايل

، بني قطاَعي 
ّ
فالرتاكم ل ي�سجن نف�سه يف اإطاره الداخلي

اإنتاٍج و�سائل الإنتاج واإنتاج و�سائل ال�ستهالك، بل اأكرث، 

الرتاكم  يحّقق  اأن  ميكنه  هذين  الإنتاج  قطاَعي  من  كلٌّ 

ًا بطريقٍة م�ستقّلة اإىل حّد ما عن القطاع الثاين. 
ّ
جزئي

النزعة الع�شكرّية حقٌل لرتاكم راأ�س املال

 لراأ�س املال، 
ّ
ة، فهي بخالف الرتاكم البدائي

ّ
اأّما الإمربيالي

 
ّ
الراأ�سمايل الرتاكم  ة 

ّ
عملي عن   

ّ
ال�سيا�سي »التعبري  مبثابة 

ما  حول  ة 
ّ
القومي ات 

ّ
الراأ�سمالي بني  بالتزاحم  تتجّلى  التي 

ة يف العامل«، وتالحظ روزا 
ّ
اأقاليم غري راأ�سمالي تبّقى من 

ع 
ّ
 اأّن معظم الكوكب يف ع�رسها ل يزال خارج التو�س

2٦
هنا

ة تتزايد النزعة الع�سكرّية، 
ّ
الراأ�سمايّل. يف املرحلة الإمربيالي

التي ت�ساحب اأ�سا�سًا بالن�سبة اإىل روزا كّل اأطوار الرتاكم 

ترى  اأّنها  الع�سكرّية  للنزعة  معاجلتها  ة 
ّ
واأهّمي  ،

ّ
الراأ�سمايل

فيها »حقَل تراكم« قائمًا بذاته، فهذه النزعة حترم كاّلً من 

الطبقة العاملة وال�رسائح غري املر�سملة بعد اأو القائمة على 

ة، كما 
ّ
تها ال�رسائي

ّ
 الب�سيط من جزٍء من قو

ّ
الإنتاج ال�سلعي

ة 
ّ
اأّن ا�ستهالك اأجهزة الدولة ل ي�ساهم يف �سيٍء من عملي

حتقيق فائ�س القيمة املعّد للر�سملة. 

ة 
ّ
راأ�سمالي مرحلة  من  النتقال  مقولت  من  بال�سّد   

 
ّ
الإمربيايل التمركز  ة 

ّ
راأ�سمالي اإىل   

ّ
احلر التزاحم 

)هيلفردينغ، لينني، بوخارين(، تذهب روزا اإىل اأّنه مل يكن 

بل  ة، 
ّ
الراأ�سمالي تاريخ  « يف 

ّ
تبادل حر اأبدًا »مرحلة  هناك 

ة، واأّنه ب�سكل 
ّ
نزعات اإىل مثل هذا تقابلها نزعاٌت حمائي

ن�ساطها  يرتبط  التي  املدن  يف  التجارّي  الراأ�سمال  عاّم، 

التبادل  اإىل  متيل  التي  ة، هي 
ّ
الدولي بالتجارة  القت�سادّي 

ة، 
ّ
 ينحو اإىل احلمائي

ّ
، يف حني اأّن الراأ�سمال ال�سناعي

ّ
احلر

 مع �سعود الراأ�سمال 
ّ
والذي تراَجَع هو اأوهام التبادل احلر

والرتاكم«(  ة 
ّ
»احلمائي  ،٣١ )الف�سل  وهنا   .

ّ
ال�سناعي
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فكرها:  يف  ة 
ّ
اأ�سا�سي ٍة 

ّ
اإ�سكالي تكثيف  من  روزا  تتمّكن 

الرتاكم )حتقيق ور�سملة   بني م�سالح 
ّ
التاريخي التناق�س 

 !
ّ
فائ�س القيمة( وبني التبادل ال�سلعي

ة 
ّ
« ل ميكن للراأ�سمالي

ّ
ب�سبب هذا التناق�س »التاريخي  

الذهاب بعيدًا يف حتقيق التنا�سب بني الإنتاج وال�ستهالك. 

من  متامًا  عليه  م�سيَطر  عامل  يف  الرتاكم  اأي�سًا،  ب�سببه 

الإنتاج الراأ�سمايل م�ستحيل. يعني ذلك اإذا اأخذنا بقناعة 

تزال  ول  ع، 
ّ
تتو�س تزال  ل  ة 

ّ
الراأ�سمالي اأّن  اإّما  اليوم،  روزا 

ع اإليها، واإّما اأّن 
ّ
ة تتو�س

ّ
 غري راأ�سمالي

ُ
ثّمة قطاعاٌت واأقاليم

منطق  هو  الذي  متامها  لتبلغ  بالفعل  عت 
ّ
تو�س ة 

ّ
الراأ�سمالي

ة 
ّ
نهايتها بالن�سبة اإىل روزا... واإّما اأّن نظرة روزا الأ�سا�سي

مل ي�سادق التاريخ على �سّحتها. 

باعرتاف روزا نف�سها يف »الرّد على النّقاد« )اأو »النقد   

اأتى  الذي  هو  لكتابها  يوّجه  نقد  اأخطر  كان  امل�ساّد«(، 

مبقاٍل  باور  اأوتو  النم�ساوية   - ة 
ّ
املارك�سي قطب  طرف  من 

»دياغرام«  باور  �سّمم  املال«.  راأ�س  »تراكم  عنوان  حمل 

الذي  ذاك  عن  خمتلفًا  عة 
ّ
مو�س ة 

ّ
راأ�سمالي اإنتاج  لإعادة 

ن�رسه مارك�س يف »املجّلد الثاين« ويلحظ تنامي التكوين 

ة ميكن اأن 
ّ
الع�سوّي لراأ�س املال، لكّنه يثبت اأّن الراأ�سمالي

عالقة  هناك  ولي�ست  حدة،  على  واحد  جمتمع  يف  تنمو 

ة، اإذ كان باور يرى اأّن نظرّية 
ّ
ع�سوّية بينها وبني الإمربيالي

روزا تقود اإىل اعتبار كّل جمتمع تنمو فيه القوى املنتجة 

اأو  ًا 
ّ
راأ�سمالي املجتمع  هذا  كان  �سواء  بالفطرة،  ًا 

ّ
اإمربيالي

ة. 
ّ
 باحلركة ال�سرتاكي

ّ
ًا، ويرى اأّن منطق كتابها م�رس

ّ
ا�سرتاكي

اأّن  يف املقابل، الدياغرام املرّكب الذي طرحه باور اأظهر 

 تراجعًا يف اأرباح 
ّ
ر الراأ�سمايل

ّ
من املمكن اأن ي�سهد التطو

نًا يف الأجور للعّمال يف الوقت نف�سه. 
ّ

ني، وحت�س
ّ
الراأ�سمالي

ة، لكّنه ذهب اإىل 
ّ
مل ينكر باور الأزمات الدورّية للراأ�سمالي

ر 
ّ
تتطو الدورّية  الأزمة  واأنغلز،  مارك�س  نظرة  بخالف  اأّنه 

يف�سل  ، لكن عندما 
ّ
ال�سلعي الإنتاج  فائ�س  ب�سبب  لي�س 

ة عمٍل كافية لزيادة 
ّ
ون يف تاأمني قو

ّ
ون ال�سناعي

ّ
الراأ�سمالي

الرتاكم  م�سار  ربط  اإىل  املقابل  يف  ذلك  قاده  الإنتاج. 

بالتزايد ال�سّكاين، فـ»الرتاكم يفرت�س التزايد ال�سّكايّن«.

يف  املَيل  هذا  اأّن  روؤيته  باور  اأوتو  ي�ستطع  مل  ما   

ل  الإفقار  نظرّية  عن  لالبتعاد  ة 
ّ
الأوروبي املجتمعات 

ت�ستطع  مل  مثلما  ة، 
ّ
الإمربيالي عن  مبعزل   

َّ
يف�رس اأن  ميكن 

ة ع�سوّيًا 
ّ
الراأ�سمالي باأّن ربطها  روزا لوك�سمبورغ الإقرار 

 اأكرث تعقيدًا يف جمتمعات 
ٌ
ة يرتّتب عليه م�سار

ّ
بالإمربيالي

 
ّ
ة، بحيث ل يعود ال�ستقطاب الطبقي

ّ
احلوا�رس الإمربيالي

ة، 
ّ
ال�سناعي الثورة  فرتة  يف  طبعْته  الذي  نف�سها  باحلّدّية 

واأ�سباه  امل�ستعمرات  ر�سملة  ة 
ّ
عملي ت�سهيل  دون  من 

ة فيها على 
ّ
امل�ستعمرات م�سار ت�سّكل الطبقات الجتماعي

 بني الراأ�سمال والعمل. 
ّ
اأ�سا�ٍس ا�ستقطابي

ة؟
ّ
هل االزمات �رضورّية للراأ�شمالي

على  دائمًا   
ٌ
قادر  

ّ
الراأ�سمايل النظام  اأّن  هذا  يعني  فهل 

بّد من طرح  هنا ل   - به   
ّ
تلم التي  الأزمات  من  الإفالت 

عملها ديفيد هاريف يف »مع�سلة راأ�س املال« 
ُ
املعادلة التي ي

ة �رسورة املال 
ّ
ر الراأ�سمالي

ّ
وهو اأّن الأزمات �رسورّية لتطو

، واأّن هذه الأزمات هي 
2٧

ة والعمل وراأ�س املال نف�سه
ّ
والقو

ة. 
ّ
ة الراأ�سمالي

ّ
ة لعقالني

ّ
ات« تعْقلن يف كّل مر

ّ
»لعقالني

املجّلدين  ة 
ّ
روحي بني  الختالف  �سيء،  من  يكن  اأّيًا   

 ح�سمه، وعدم 
ّ

الثاين والثالث لراأ�س املال لي�س من املي�رس

يعود  ال�سخم  كتابة عمله  النتهاء من  مارك�س من  متّكن 

ر 
ّ
اأخذ يتطو تناق�ٍس  اإىل  اإ�سكال كهذا،  اإىل  بعيٍد  اإىل حّد 

الكتاب،  بداية  منذ  اأثره  اقتفاء  وميكن  ف�سل،  بعد  ف�سالً 

ة 
ّ
الراأ�سمالي انهيار  اعتبار  اإىل  ينحو  اأحدهما  اجّتاهني،  بني 

اأكرث  متّددها  ة 
ّ
اإمكاني بالعك�س، من  ف، 

ّ
يتخو واآخر  ًا، 

ّ
حتمي

بكثري ممّا كان متوّقعًا من قبل مارك�س. 

يف  للغاية  مهّمة  حماولة  املال«  راأ�س  »تراكم  مّثل   

 
ّ
الت�سويب على م�ساألة اإعادة اإنتاج الراأ�سمال الجتماعي

، ومّثل 
ّ
من حيث هي عمق التفكري القت�سادّي املارك�سي

يف املقابل جمازفًة غري مكتملة ال�رسوط يف ترجيح الكّفة 

بال�سّد من  الأفق(  )الرتاكم م�سدود  الثالث  املجّلد  ملنطق 

املجّلد الثاين )الرتاكم الالمتناهي(. َبيد اأّنه، من وراء هذه 

 يف طرح م�ساألة »من اأين 
ّ
املجازفة، كان لروزا اإ�سهاٌم مهم

ياأتي الطلب« الذي يدفع اإىل املزيد من الإنتاج، وجواب 

ني والعّمال 
ّ
ة الراأ�سمالي

ّ
روزا باأّنه ل ميكن اأن ياأتي من ثنائي

ة.
ّ
ٍة اأ�سا�سي

ّ
لوحدها يحتفظ براهني

راأ�س  »تراكم  النقدّية يف  املواّد  من  كثري  املقابل،  يف   

املفّكرين  بني  النقا�سات  تتناول  التي  ة  بخا�سّ املال«، 

ر 
ّ
القت�سادّيني يف رو�سيا القي�رسّية حول اإمكانات التطو

 حتتاج اإىل التاأيّن يف النظر اإليها، واإعادة قراءة 
ّ
الراأ�سمايل

محاولة مهمة للغاية في التصويب على  مثل »تراكم رأس المال« 
مسألــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة إعادة إنتاج الرأسمال 
الماركسي. االقتصادي  التفكير  االجتماعي من حيث هي عمق 
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الهوام�ش

على  بالتشديد  إنما  القيمة،  فائض  نظرية  إنقاذ  روزا  كان خيار 
استحالة تحقيق فائض القيمة ضمن السوق الرأسمالية لوحدها.

من   
ٍّ
لكل ال�سدد  هذا  يف  النقد  روزا  وّجهْت  املنقودين. 

ة 
ّ
ة« التي تقول با�ستحالة توطيد الراأ�سمالي

ّ
النزعة »النارودني

ة، وللمدر�سة 
ّ
ة تفادي الراأ�سمالي

ّ
 باإمكاني

ّ
يف رو�سيا اأو من ثم

املقابلة، ممثلًة خ�سو�سًا مبيخائيل توغان بارانفو�سكي )ت 

ة تراكم راأ�س 
ّ
ًا من عملي

ّ
١٩١٩( الذي ر�سد �سكالً رو�سي

املال منذ القرن الثامن ع�رس. متيل روزا اإىل اختزال اأعمال 

بارانوف�سكي، الذي حتّل مئوّيته ال�سنوّية هذا العام اأي�سًا، 

ومعلول،  كعّلٍة  بنف�سه  املكتفي  الإنتاج  »توتولوجيا«  يف 

ك�سبب للطلب على الإنتاج وكاإطار لال�ستهالك، يف حني 

الذي  النقد  يف  تكمن  ة 
ّ
الأ�سا�سي بارانوف�سكي  قيمة  اأّن 

وّجهه ملقولة »فائ�س القيمة« نف�سها، واإعادة اعتباره لكلفة 

العمل  كلفة  مركزّية  ح�ساب  على   
ٍّ
ككل ماأخوذًة  الإنتاج 

�سًا بذلك لتاريٍخ من الت�سكيك، من 
ّ
يف »راأ�س املال«، موؤ�س

بنظرّية  مارك�س،  على  نقدّي  ب�سكل  املراكمة  يريد  موقع 

الأخري حول »فائ�س القيمة«. 

كان خيار روزا اإنقاذ نظرّية فائ�س القيمة، اإّنا بالت�سديد   

ة 
ّ
على ا�ستحالة حتقيق فائ�س القيمة �سمن ال�سوق الراأ�سمالي

يربط  الذي  بـ»الأي�س«  القيمة  فائ�س  وارتباط  لوحدها، 

ة على 
ّ
هذه ال�سوق مبا مل ير�سَمل بعد من عالقاٍت اجتماعي

ل تراكم راأ�س املال 
ّ
هذه الأر�س. مل يكن باإمكانها اأن تتخي

ل 
ّ
 ح�رسًا، ومل يكن باإمكانها اأن تتخي

ّ
يف جمتمٍع راأ�سمايل

الكوكب. واحلال  بعد ر�سملة كّل  ة من 
ّ
الراأ�سمالي ا�ستمرار 

روزا  اغتيال  على  عام  مئة  بعد  نف�سه  يطرح  التاأّمل  هذه، 

التي دافعت عن نظرّية فائ�س القيمة ب�رسط ربط الرتاكم 

وبعد  ة، 
ّ
الراأ�سمالي غري  والقطاعات  الأقاليم  اإىل  ع 

ّ
بالتو�س

مئة عام على رحيل توغان - بارانوف�سكي، الذي اعترب اأّن 

ر النظرّي 
ّ
»فائ�س القيمة« هي نوعًا ما اأ�سل العّلة يف الت�سو

الراأ�سمايّل: هل ما زالت  ابتناه مارك�س عن الرتاكم  الذي 

اأّن مقولة  اأم  هناك ف�ساءاٌت مل تر�سَمل بعد على الكوكب 

التي  هي  ة 
ّ
للراأ�سمالي  »

ّ
التكثيفي ع 

ّ
»التو�س عن  برن�ستاين 

ة 
ّ
ت�سلح منظارًا؟ قطعًا مل تكن روزا تتوّقع انتهاء الراأ�سمالي

كانت  ما  اأّنها  املوؤّكد  من  لكن  قليلة،  �سنوات  غ�سون  يف 

روح«،  بـ»األف  ة 
ّ
الراأ�سمالي اأّن  جيلها،  و�سائر  هي  ل، 

ّ
لتتخي

واأقرب بهذا املعنى اإىل ت�سخي�سات توغان - بارانوف�سكي. 

لالنهيار  ٍة 
ّ
اإمكاني كّل  املقابل  يف  هذا  ُيبطل  اأن  ميكن  هل 

ة، 
ّ
 ال�سامل؟ اأبدًا. ل �سيء م�سمونًا يف الراأ�سمالي

ّ
الراأ�سمايل

مبا يف ذلك عدم انهيارها ال�سامل.

ميكن حتميل ترجمة مار�سيل اوليفييه الفرن�سية لكتاب هيلفردينغ على:  ١

https://www.marxists.org/francais/hilferding/1910/lcp/hilf_lcp.pdf  

وهي ترجمة تت�سّدرها مقّدمة �سارحة ليفون بورديه  

الكارتيل والرتا�ست نوعان من »احتكار القّلة« ظهر اأّولهما اواخر القرن التا�سع   2

ع�رس وثانيهما مطلع القرن الع�رسين.

الكارتيل تعا�سد موؤّقت مل�ساريع خمتلفة تعمل يف نف�س الفرع ال�سناعي وتّتفق   

ة وتوزيع طلبات الزبائن فيما بينها من 
ّ
ة توريد املواّد الأولي

ّ
على توحيد عملي

 
ّ
دون اأن يكون الكارتيل م�رسوعاً قائماً بذاته. هذا بخالف الحتكار الئتماين

ة لل�سيطرة على قطاع بكامله من 
ّ
اأو »الرت�ست« النا�سيء عن اندماج كتلٍة مالي

« باملعنى املحّدد 
ّ
قطاعات الإنتاج، الأمر الذي تنبثق عنه ظاهرة »الراأ�سمال املايل

لال�سطالح

Paul Frölich, Rosa Luxemburg. Traduit de l’allemand par Jacqueline Bois.  ٣

Paris, Maspero, 1965, p. 187  

 ،
ّ
 اأملاين

ّ
 ومنا�سل �سيوعي

ّ
خ و�سحايف

ّ
بول فرولي�س )١٨٨٤ - ١٩٥٣( موؤر  ٤

 مع روزا 
ّ
ة واحلزب ال�سيوعي الأملاين

ّ
واأحد موؤ�ّس�سي الرابطة ال�سبارتاكي

ة من موقع متّثله بنهج 
ّ
لوك�سمبورغ وكارل ليبكنخت وا�سطدم لحقًا بال�ستاليني

ة روزا لوكم�سبورغ الذي ا�ستهر ب�سريته عنها )١٩٣٩(
ّ
وروحي

Rosa Luxemburg, Intervention sur le militarisme  ٥

et la politique coloniale au Congrès de l'Internationale,  

https://www.marxists.org/francais/luxembur/works/1900/09/congres.htm  

Gilbert Badia, L’analyse du developpement capitaliste chez Rosa Luxemburg  ٦

in Histoire du marxisme contemporain, t2, 10 / 18, 1976, 97 - 116  

جرت العودة اأثناء اإعداد هذه الدرا�سة اإىل كلٍّ من الرتجمتني الإنكليزّية   ٧

ة لكتاب الرتاكم
ّ
والفرن�سي

Rosa Luxemburg, The Accumulation of Capital,  

translated by Agnes Schwarzschild, with a new introduction  

by Tadeuz Kowalik. London, Routledge, 2003. Rosa Luxembourg,  

L’accumulation du capital, traduction d’Irène Petit.  

http://www.uqac.uquebec.ca/zone30/Classiques_des_sciences_sociales/index.html  

L’accumulation, p. 17  ٨

Idem, p. 25  ٩

 Karl Marx. «Introduction générale à l’étude de l’économie politique» in Karl  ١0

Marx. Œuvres. Economie I. Gallimard - Bibliothèque de la Pléiade, p. 243

Karl Marx, Le Capital, Livre Premier. Tome I, Paris, Editions Sociales, 1969, p.154  ١١

Idem, p. 150  ١2

Ibid  ١٣

Karl Marx, Le Capital, Livre Premier. Tome III, Paris, Editions Sociales, 1969, p. 8  ١٤

Ibid ١٥

Idem, p. 20  ١٦

Denis Collin, Le cauchemar de Marx. Le capitalisme  ١٧

est-il une histoire sans fin? Paris, Max Milo, 2009, p. 80  

L’accumulation, op.cit. p. 10  ١٨

املرجع ال�سابق، �س ١١  ١٩

املرجع ال�سابق، �س ٣0  20

املرجع ال�سابق، �س ١٣١  2١

املرجع ال�سابق، �س ١٣٥  22

املرجع ال�سابق، �س ١٤2  2٣

املرجع ال�سابق، �س ١٤٨  2٤

املرجع ال�سابق، �س ١٥١  2٥

احلمائية والرتاكم، الف�سل٣١  2٦

D. Harvey, The Enigma of Capital and the Crisis of Capitalism, Oxford 2010  2٧



بدايات  العدد 22 | ٦72019

راسئل روزا من السجن
المرأة اليت تفهم لغة الطري

1

عندما توّقف العندليب عن الغناء

ڤرونِكه، 2 اأّيار ١٩١٧

بِك عند  اّت�سلُت  املا�سي  العام  اأبريل من   / ني�سان  ... يف 

ة 
ّ
النباتي اإىل احلديقة  لكي حت�رسي فورًا  العا�رسة �سباحاً 

يوؤّدي  كان  الذي  العندليب  اإىل  ال�ستماع  اأجل  من 

اختباأنا  اأتذكرين؟  هناك،  املعتادة  معزوفاته  من  واحدة 

بالقرِب  خور  ال�سُّ على  وجل�سنا  كثيفة  �ُسَجرياٍت  خلف 

عن  العندليُب  توّقف  وعندما  �َسل�َسبيل.  ماٍء  جدوِل  من 

اأ�سبه  �سوُته  اٌح  َنوَّ رتيٌب  بكاٌء  فجاأًة  مكانه  َحلَّ  الغناء، 

اأن  من  ُبدَّ  ل  اإّنه  حينها  قلُت  ِبــ»كِلكِلكِلكِلكِلكِلكِلك!«. 

يكوَن نوعاً من طيور الأهوار، كارل وافقني الراأي، لكّننا 

قليلة يف  اأيام  منُذ  لي، �سمعُت 
َّ
َتَخي نوعه.  ما هو  نعرف  مل 

قريب.  مكاٍن  اآتيًا من  نف�َسُه  وَت  ال�سَّ هنا  الباكر  باح  ال�سّ

اأيَّ طائٍر هو، ومَل يهداأ  اأعرف  رب كي  انتظرُت بفارِغ ال�سَّ

لي�س طائِر  اأّنه  النهاية  َح يف  اتَّ�سّ اأن عرفت.  اإىل  باٌل  يل 

 وحجمه اأكرب بقليِل من 
ٌّ
اء، لونه رمادي وَّ

 اللَّ
ُ
اأهوار. اإّنه طري

اإمياءاته  من  ا�سمه  اكت�سب  وقد  الّدوري.  ع�سفور  حجم 

بهدف  يوؤّديها  التي  عنِقِه  والتواءاِت  والغريبة  اجلّذابة 

على  يقتاُت  وهو  باخلطر.  �سعوِرِه  حلظَة  اأعدائه  ترهيب 

ِبق متامًا كحيوان »اآكل  النَّمل فح�سب، يجمُعها بل�ساِنِه الدَّ

 .)hormiguero( »اأورميغريو«  ي�سّمونه  الإ�سبان  النَّمل«. 

اء، وَدَمَج  وَّ
 بع�س الأبيات املُمِتعة عن اللَّ

١
َع »موريِكه« َو�سَ

 �سوته يف املو�سيقى. الآن وقد علمُت ما 
2
»هوغو وولف«

ور كما لو 
ُّ

تيب، اأ�سعر بال�رس
َّ
هو الطائر �ساحب البكاء الر

مرا�سلة كارل لإخباره  ترغبني يف  قد  تّلقيُت هدّية.  اأّنني 

بذلك، �سريغب يف معرفة هذه املعلومة.

ة يف غالب الأحيان. 
ّ
تت�ساءلنَي عّما اأقراأ. العلوم الطبيعي  

باِت واحليوان. البارحة كنُت اأقراأ عن  اإيّن اأدر�ُس توزيَع النَّ

ى انت�سار  دة يف اأملانيا. لقد اأدَّ
ِّ
يور املَُغر اأ�سباب اختفاء الطُّ

عن  اإق�سائها  اإىل  راعة  والزِّ �سَتنة 
َ
والب ة 

ّ
العلمي احِلراجة 

نق�سي  نحن  ة. 
ّ
الغذائي م�سادرها  وعن  َتع�سي�سها  اأماكِن 

البور  والأرا�سي  فة  املَُجوَّ الأ�سجار  على  فاأكرث  اأكرث 

 قلبي. مل اأفّكر كثريًا 
َ
والآجام والأوراق املت�ساقطة. انَفَطر

التَّدمري  فكرة  من  تاأملُّت  لكّنني  للمتعة،  الب�رس  بفقدان 

البطيء واملُعاند لهذه املخلوقات ال�سغرية امل�ساملة، التي ل 

رُت  حوَل لها ول قّوَة، وانهالت دموعي على وجهي. تذكَّ

فيِه  ي�سُف  »زيوريخ«،  يف  قراأُته  كتاباً  اللحظة  تلك  يف 

ة، اإذ 
ّ
مالي العامل »�ْسييرِب« َهالَك الُهنوِد احُلمر يف اأمريكا ال�سَّ

ة بهم من قبل  يد اخلا�سّ متَّ نْفيهم تدريجاً من اأرا�سي ال�سَّ

يور. ين، متاماً كالطُّ �رَس املّتح�رسِّ
َ
الب

ُكِلّها  بالأ�سياِء   
َ
ا�ست�سعر كة لكي  اأّنني متوعِّ ُبدَّ من  ل   

كائناً  ل�سُت  اأّنني  اأحيانًا  يل  يبدو  ذلك،  مع  الُعمق.  بهذا 

ب�رسّياً على الإطالق، بل طائرًا اأو حيواناً يف هيئٍة ب�رسّية. 

كتلك  �سغرية  حديقٍة  يف  والراحة  بالطمئنان  اأ�سعر 

املوجودة هنا، واأكرث منها يف املروج التي َيُطنُّ الَنحُل يف 

ة التي كّنا نعقُدها. ل باأ�س اإْن 
ّ
ُع�ِسِبها، ومن املوؤمترات احلزبي

ة! 
ّ
اأخربتِك بذلك، اأعلم اأّنك لن تتَّهميني بخيانة ال�سرتاكي

فاأنِت تعلمنَي اأّنني اأودُّ اأن اأموَت يف اأحد قتالت ال�ّسوارع 

جن. 
ِّ

اأو يف ال�س

اأكرث  الُقرُقِف  اإىل طيور  لكنَّ وجداين الأعمق ينتمي   

لأجد  ملجاأ  عن  اأبحُث  لأّنني  لي�س  هذا  فاق. 
ِّ
الر اإىل  منه 

ما  غرار  على  الطبيعة،  اأح�سان  يف  كينة 
َّ

وال�س الهدوء 

على  بل  ًا. 
ّ
روحي املُفل�سني  ني 

ّ
يا�سي

ِّ
ال�س من  العديد  يفعل 

ة ما 
ّ
خالف ذلك، فاإّنني اأرى يف الطبيعة من ق�سوٍة ووح�سي

يجعلني اأتاأملَّ ب�سّدة.
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الربيع  يف  َحييت.  ما  اأن�ساُه  لن  حدثاً  لك  �ساأروي   

�ساكن،  هادٍئ  طريٍق  يف  اأم�سي  كنُت  وبينما  املا�سي 

ة، راأيُت بقعًة �سوداَء �سغرية على 
ّ
عائدًة من نزهتي الريفي

بكماَء  ماأ�ساًة  اأرى  بي  واإذ  الأمام،  اإىل  انحنيت  الأر�س. 

ح بقوائمها عاجزة، 
ّ
ًة على َظهِرها تلو

َّ
حتُدث. خنف�ساَء َملِقي

ة! 
ّ
َحي يلتهمونها  النَّمِل  من  جمٌع  حولها  يحت�سُد  بينما 

بِعُد  اأُ فاأخذُت منديلي من جيبي ورحُت  عب، 
ُّ
الر اأ�سابني 

كانت  الّنمالت  لكّن  عنها.  �سة  املتوحِّ ال�سغرية  النَّمالت 

بع�س  مّني  ا�ستغرق  الأمر  اأّن  درجة  اإىل  ثة 
ِّ
ت�سب

ُ
وم عنيدة 

 اخلنف�ساَء البائ�سة. وعندما و�سْعتها 
َ
ر

ِّ
اأُحر اأن  الوقت قبل 

من  اثنتنِي  اأّن  اأدركُت  الأع�ساب،  بني  اآمنة  م�سافٍة  على 

َمتا بالكامل... هربُت من امل�سهد واأنا  قوائمها كانتا قد ُق�سِ

ريبة وملتب�سة.
ُ
اأ�سعر باأيّن اأ�سديُت خدمًة م

هذه   
ّ

اأحب ام. 
ّ
الأي هذه  طويالً  يدوم  امل�ساء  ُق 

َ
َغ�س  

من  الكثري  يوجد  كان   »
ّ
اجلنوبي »الطرف  يف  اللحظات. 

َم�سَمع. كنُت  َمراأى لها ول  حرور، لكْن هنا ل  ال�سَّ طيور 

 زوجاً منها يف ال�ستاء، لكّنهما اختفيا.
ُ
اأُطِعم

الّنهار  من  الوقت  هذا  ال�سوارع يف  ل يف 
ّ
اأجتو كنت   

�سحرْتني  لطاملا   .»
ّ
اجلنوبي »الطرف  يف  كنُت  عندما 

د مع �سوء 
ِّ
ة عندما ت�سطع بربيقها املُتور

ّ
امل�سابيح الغازي

ة، كما 
َّ
ج ، يبدو نورها غريباً يف �سوء الدُّ

ّ
املغيب البنف�سجي

ُك 
َ
يَن هيئَة �سخ�ٍس يتحر

َ
 َتر

َّ
لو اأّنها تخجُل من نف�سها. ثم

اخُلطى  ُت�رِسُع  خادمًة  تكون  رمّبا  ال�سارع،  يف  �رسعاً 
ُ
م

املَتاجر.  قفل  قبل  البّقال  اأو  ان 
ّ
الفر من  �سيٍء  لإح�سار 

يلهوَن  وكانوا  اأ�سدقائي،  الأحذية  �سانع  اأولد  كان 

 
ٌ
نداء ي�ستدعيهم  اأن  اإىل  الليل  حلول  بعد  ال�سوارع  يف 

تباطئ 
ُ
م  

ٌ
�سحرور دائماً  هناك  الداخل. وكان  اإىل  �سارٌخ 

 اأو ي�ستيقظ فجاأًة 
ٍّ
عيَق كطفٍل �سِقي ل يهداأ، يوا�سل الزَّ

اأنا فكنت  اأما  اأخرى.  اإىل  ق من �سجرٍة  من غفوته ويحلِّ

تظهر  النجوم وهي  اأُعدُّ  ال�ّسارع،  و�سط  مكاين  اأبرح  ل 

ماء، َعزوفة عن العودة اإىل البيت، راف�سًة مغادرة 
َّ

يف ال�س

 فيه الليل والنهار 
ُ

ق الذي يتداعب
َ

الن�سيم العليل والَغ�س

.
ّ
ُنو

ُ
برّقٍة وح

�سونيو�سا، �ساأكتب لك قريباً. كوين مطمئّنة البال، كّل   

 على ما يرام و�ساأكون بخري، كارل كذلك. 
ُ
�سيٍء �سي�سبح

اأوّدُعِك حتى الر�سالة املقبلة.

ي،
ّ
ب

ُ
مع ح

روزا 

2

الو، منت�شف كانون االأول / دي�شمرب، 1917
ْ

بري�ش

وَت اخلافت لقطاٍر  ال�سَّ بعيٍد  اأ�سمُع من  بني فرتٍة واأخرى، 

جن الذي 
ِّ

عال اجلاف حلار�س ال�س
ُّ
عابر، اأو من قريٍب، ال�س

يتمّطى.  لكي  الثَّقيل  بحذائه  بطيئة  ب�سع خطواٍت  يخطو 

الليِل  رطوبَة  ميالأ  �سوتاً  قدميه  حتت  احل�سى  لنزلق  اإّن 

ويف  وحيدة  هنا  اأ�ستلقي  ثِه. 
َ
وَعب الوجود  ِم  اأَ

َ
ب�س املوِح�س 

د - 
َ

جر والأَ�رِس والرب لمة وال�سَّ الظُّ بلفائف  �سمت، مغّلفة 

تناهية، 
ُ
ولم لّغزة 

ُ
م ة 

ّ
داخلي ب�سعادٍة  ينب�ُس  قلبي  اأّن  »غري 

اق يف رو�سٍة 
ّ َ
م�ِس الرب  حتت �سوِء ال�سَّ

ُ
ح

َ
كما لو كنُت اأ�رس

 للحياة، َكَمن ميُلُك �سحرًا ميّكُنُه 
ُ
زِهرة. ويف الظالم اأبت�سم

ُ
م

 وماأ�ساٍة اإىل �سفاٍء و�رسور. ولكن عندما 
ٍّ
من حتويل كّل �رس

اأبحث عن �سبب هذه ال�سعادة، اأدرُك اأّنه ل وجود ل�سبب، 

واأ�سحك على نف�سي«. اأعتقد اأّن مفتاح هذا اللغز هو احلياة 

 وجميٌل كاملُخَمل اإذا 
ٌ
نف�سها. ظالم الليل الداكن َلهو ناعم

حِلار�س  الّثقيلة  الّدع�سات  اإليه كما يجب. حتت  نا 
ْ
نظر ما 

جن اأي�ساً اأغنيٌة رقيقٌة عن احلياة، مِلَن له اأُُذنان لي�سمع. 
ِّ

ال�س

 يف ت�سليم 
ُ
 فيِك، �سونيو�سا، واأفّكر

ُ
يف حلظاٍت كهذه اأفّكر

هذا املفتاح ال�رسّي لِك اأي�سًا.

احلياة  فرح  روؤية  على  قادرًة  �ست�سبحنَي  عندها،   

اأي�ساً  عندها  والأماكن.  اللحظات  جميع  يف  وجمالها 

و�سٍة 
َ
ر يف  وت�رسحنَي  اللذيذة،  احلياة  ن�سوة  �ستعي�سنَي 

اأّنني  اأو  ة، 
ّ
خيالي اًت 

ّ َ
َم�رس اأمنحِك  اأّنني  تُظّني  ل  زهرة. 

ُ
م

قي كل امللّذات 
ّ
ف. بل اأريدِك اأن تتذو هِد والتَّق�سُّ اأَِعُظِك بالزُّ

. رغبتي الوحيدة هي اأن اأهبِك، بالإ�سافة 
ّ

ة للحوا�س
ّ
احلقيقي

اإىل ذلك، اإح�سا�سي الذي ل ين�سب بالنَّعيم الّداخلي. اإذا 

�ساأنِك،  يف  البال  مطمئّنة  �ساأكون  ذلك،  فعل  من  متّكنُت 

زًة بالنُّجوم،  َّ
مدركًة اأّنِك �ستعربين احلياة مرتديًة عباءًة مطر

 وزهيٌد وموؤٍذ.
ٌ
�ستحميِك من كّل ما هو حقري

بالزهد  أعظك  أنني  أو  خيالية،  مسرات  أمنحك  أنني  تظني  ال 
والتقشف. بل أريدك أن تتذوقي كل الملذات الحقيقية للحواس.

رغبتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الوحيدة هي أن أهبك، 
باإلضافة إلى ذلك، إحساسي الذي ال ينضب بالنعيم الداخلي. 
شأنك. في  البال  مطمئنة  سأكون  ذلك،  فعل  من  تمكنت  إذا 
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لغة الطري

�سونيو�سا، 

ال�سغرية  لالأغنية  ميكن  اإّنه  لِك  قلُت  اإن  ت�سّدقينني  هل 

ك 
ّ
واأن حتر املَعنى،  اأن تكون ممتلئَة  الع�سفور  دها 

ّ
يغر التي 

اأعماقي؟ كانت اأّمي، التي تعتقد اأّن »�سيِلر«٣ والإجنيل هما 

اأ�سمى م�سادر احلكمة، مقتنعَة باأّن امللك �سليمان كان يفهم 

تدريبي  وخالل  ع�رسة،  الرابعة  بلغُت  عندما  يور.  الطُّ لغَة 

اأبت�سم.  جتعلني  اأّمي  ب�ساطُة  كانت  ة، 
ّ
الطبيعي العلوم  يف 

اأي�سًا  فاأنا  �سليمان،  كامللك  لأ�سبح  كربُت  اليوم  لكّنني 

يوِر واحليوانات. ذلك ل يعني طبعًا اأّنها تنطُق  اأفهم لغَة الطُّ

، لكّنني اأفهم معظم تنويعات املعاين 
ّ
بخطاب وا�سح َجِلي

الع�سفور  اأغنية  اإّن  التي حتملها تغريداُتها.  والأحا�سي�س 

تبدو هي نف�سها دائمًا فقط على َم�سَمِع اآذاٍن َجِلفة لإن�ساٍن 

يور واحليوانات ويتمتَّع  خامٍل غري مباٍل لكّن من يحّب الطُّ

ا�س، ي�ستطيع متييَز تنّوع هائل 
ّ

باإدراٍك متعاطف وذكاٍء ح�س

الكويّن  ال�سمت  معنى حتى يف  هناك  كاملة.  بارعة  للغٍة 

اإذا  اأّنني  اأعلم  الربيع.  ف�سل  مطَلع  �سو�ساء  يعقب  الذي 

فاإّن  الظّن(،  اأغلب  )وهو  اخلريف  يف  هنا  اأزال  ل  كنت 

اأ�سدقائي جميعهم �سيعودون اإىل نافذتي بحثًا عن الطعام. 

تغمرين البهجة من الآن عند التفكري يف عودة ذاك القرقف 

الأزرق. هو �سديٌق عزيٌز يل.

�سونيو�سا، 

دام  الذي  اعتقايل  ب�سبب  باملرارة  ت�سعرين  اأّنك  اأعلم 

م�سري  تقرير  على  الب�رس  يجروؤ  »كيف  وت�ساألني:  طوياًل، 

اإخوانهم؟ اأيُّ معنى لذلك؟ ل ت�ستائي اإن قلُت اإّنني اأ�سحك 

كارامازوڤ«  »الإخوة  رواية  يف  الكلمات.  هذه  اأقراأ  واأنا 

الأ�سئلَة  ِلدو�ستويف�سكي٤، تطرح »ال�سيّدة خوخالكوڤا« 

نف�سها وهي جتول بنظرها على احلا�رسين واحدًا تلو الآخر، 

ول تلبث اأن تطرح �سوؤاًل اآخر قبل اأن تت�سّنى لهم الإجابة 

تاريخ  اإّن  ال�سغرية،  ع�سفورتي  يا  الأّول.  ال�سوؤال  عن 

احل�سارة باأكمله )والذي وفقًا لتقديري املتوا�سع، ميتدُّ على 

»الب�رس  فكرة  على  يرتكز  �سنة(،  األف  نحو ع�رسين  مدى 

رة بعمق  رون م�سري اإخوانهم«. اإّنها ممار�سٌة متجذِّ
ّ
الذين يقر

وط املاّدّية للوجود الإن�سايّن. ل �سيء �سوى تطّوٍر  يف ال�رسُّ

ونحن  الواقع.  هذا  تغيري  ميكنه  واأليم،  �ساّق  تطّور  اآخر، 

»ما  وت�ساألني:  النتقايل.  الف�سل  هذا  داخل  اليوم  نعي�س 

يخ�سُّ  فيما  ًا  عقالنيّ لي�س  ت�ساوؤلِك  اإنَّ  ذلك؟«  كّل  معنى 

ُكليَّة احلياة واأ�سكالها. ما هو �سبب وجود القرقف الأزرق 

بوجوده،  �سعيدٌة  لكّنني  اأعرف،  اأنا حّقًا ل  العامل؟  يف هذا 

واأفرح بتغريدٍة اأ�سمعها فجاأًة من خلف اجلدار.

ميكن  اإذ  جاأ�سي.  رباطة  �ساأن  يف  قلياًل  تبالغني  اإّنك   

وعندما  وبهجتي.  اّتزاين  تعّكر  اأن  الأ�سياء  لأ�سغر 

ُمعاناتي،  و�سف  عن  تعجز  الكلمات  فاإّن  ذلك،  يح�سل 

ًا، 
ّ
حرفي اأعجز  �سمت.  يف  للتاأمّل  ة  اخلا�سّ طريقتي  لكّنها 

يف  كنُت  مثاًل،  واحدة.  بكلمٍة  التفّوه  عن  �سوني�سكا،  يا 

هذه الأّيام القليلة املا�سية م�رسورًة جذلنة، اأ�ستمتع بنور 

ْت رياٌح عاتية نهار الإثنني، ويف حلظٍة 
َّ
م�س، اإىل اأْن هب ال�سَّ

َد �رسوري وُغ�سُت يف كاآبٍة عميقة. تبدَّ

اأ�سبحت  اللحظة،  تلك  يف  مّني  �رسوري  ان�سلخ   

ة على اأحد، ل حيلة يل اإّل اأن 
ّ
عاجزًة حّتى عن اإلقاء التحي

اأتاأّمل املنظر يف ياأ�ٍس ُمدِقع. يف الواقع، نادرًا ما اأميل اإىل 

 اأ�سابيُع من دون اأن اأ�سمع �سوت حنجرتي. 
ُّ
م. هنا متر التكلُّ

»ميمي«  قّطتي   
َ
اأح�رِس اأّل  �سديد،  وبعزم  متّكنت،  لهذا 

ح والَهرج، تفرُح عندما اأغّني 
َ
معي. فهي معتادٌة على املَر

املنزل، كانت  اأرجاء  ي�سة يف  الُغمَّ واألعب معها  واأ�سحك 

»ماتيلد«.  رعاية  يف  تركُتها  لهذا  هنا.  بالكاآبة  �سُت�ساب 

�ستاأتي ماتيلد لزيارتي بعد اأّيام قليلة، �ساأفرح بذلك. رمّبا 

اأي�سًا.  اأنا  يل  �سعيدًا  مهرجانًا  العن�رَسة«  »اأحد  �سيكون 

لكن يا �سوني�سكا، يجب اأّل تياأ�سي، اأنا اأعلم اأّن كّل �سيء 

ي اإىل كارل. 
ّ
�سيكون على ما يرام يف النهاية. اأر�سلي حب

ولِك مّني عناٌق طويل.

4

ر�شالة اإىل رجل ميت 

بري�سالو، منت�سف ت�رسين الثاين / نوفمرب، ١٩١٧

حبيبتي �سوني�سكا،

كي  الفر�سة  تتاَح يل  اأن  اآملًة  قلمي،  التقاط  اإىل  اأ�سارُع 

الوقت  من  كم  انتظار.  طوِل  بعد  �سالة 
ِّ
الر بهذه  لِك  اأبعَث 

ِث معِك، َوَلو على  ا�سُطِررُت لالإحجام عن عادتي بالتَّحدُّ

الذي   ،
٥
ِلهانز بع�سها  �َس  اأخ�سِّ اأن   

َّ
َعَلي وكان  الورق. 

كان ينتظر ر�سائلي. لكن كلُّ �سيٍء انتهى الآن. ر�سالتي 

اأعادوها  وقد  َميت،  رجٍل  اإىل  هة  موجَّ كانت  له  الأخرية 
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دعينا  لكْن  ق.  دَّ ُت�سَ ل  زالت  ما  خ�سارته  اإّن  بالفعل.  يل 

 يف هذه الأمور 
َ
ُل التَّفكري من هذا احلديث الآن، فاأنا اأف�سِّ

يحاول  عندما  الو�سف  يفوق  امتعا�سي  اإّن  عزلتي.  يف 

عِلموين بالفاجعة على َعَجل، 
ُ
اأن ي َفَعَل »ن«،  النا�س، كما 

وا�ساتي«. 
ُ
»م طريق  واأ�ساُهم عن  حزَنُهم  ي�ستعر�سوا  واأن 

فهمي؟  عن  بون 
َّ
املقر اأ�سدقائي  يعجز  رجة  الدَّ لهذه  هل 

اأّن  اإدراك  عن  فيعجزون  النحو  هذا  على  بي  اأي�ستهينون 

اأف�سل ما ميكن فعله يف هذه الأحوال هو اأن يقولوا يل يف 

�رسعٍة واإيجاٍز وب�ساطة: »هانز مات«؟

نني 
ِّ

ف على خ�سارِة كّل هذه الأ�سهر وال�س
َّ

... كم اأتاأ�س  

املتعة  من  كثريًة  �ساعات  خاللها  لنق�سي  كّنا  التي 

يف  حتدُث  التي  الأهوال  كلِّ  من  غم 
ّ
الر على  والّت�سِلية، 

كوثي 
ُ
جميع اأنحاء العامل. اأتعلمنَي يا �سوني�سكا؟ كّلما طال م

ة وفظاعتها كّل 
ّ
هنا، وكّلما فاقْت �سناعة الأحداث اليومي

لنف�سي  اأقول  اأكرَث هدوءًا وثقة.  اأ�سبحْت نظرتي  احلدود، 

القوى  على  ة 
ّ
الأخالقي املعايري  تطبيق  العبث  من  اإّن 

 يف الإع�سار اأو الفي�سان اأو 
ُ
ة الُعظمى التي تظهر

ّ
الطبيعي

َلها كوقائٍع لال�ستقراء 
ّ
نتقب اأن  اإّنا علينا  ال�سم�س.  ك�سوف 

وال�ستجالء، وكموا�سيٍع للدرا�سة.

٥

مقتطف من ر�شالة اإىل هانز دييفينباخ

ڤرونِكه، ٦ متّوز / يوليو ١٩١٧، م�ساء يوم اجلمعة

انتبهوا اإىل بهاء هذا النهار!

اليوم، �سهدنا نهارًا اآخر يف غاية اجلمال. عادًة، اأعود اإىل 

ُجحري عند العا�رسة �سباحاً للعمل، لكّنني اليوم مل اأمتّكن 

من  امل�سنوع  مقعدي  على  م�ستلقيًة  كنُت  ذلك.  فعل  من 

ماء 
ّ

ال�س يف  اأحّدُق  اخللف،  اإىل  لًقى 
ُ
م راأ�سي  ف�ساف،  ال�سّ

اأ�سكالها  �سخمٌة  غيوٌم  ك. 
ّ
اأحتر اأن  دون  من  ل�ساعاٍت 

 بني الفينِة 
ُ
قيقة التي تلوح

ّ
ماء الر

ّ
ت ُزرَقَة ال�س

َ
رائعة اَكت�س

ال�ّسم�س   
ُ
جة. �سوء

ّ
املتعر ُحِب 

ُّ
ال�س اأطراف  والفينة من بني 

 
ّ
 مير

ّ
عرب

ُ
ها رمادّي م

ُ
غوّي �ساطع غيوماً قلب

َ
ُق ببيا�ِس ر

ّ
يطو

الّداكِن  اإىل  اخلافت   
ّ
ي الف�سّ من  جات، 

ّ
التدر جميع  يف 

مادي 
ّ
العا�سف. هل �سبق لك اأن لحظِت جمال اللوِن الر

 من اخَلَفر، وهو يحت�سن احتمالٍت كثرية. 
ُ
وِغناه؟ فيه كثري

ماِء الّزرقاء! 
ّ

مادّي على �سفحة ال�س
ّ
وعة! كّل هذا الر

ّ
يا للر

كثوٍب رمادّي ترتديه امراأٌة ذات َعيَن َزرقاَوين.

احَلور  �سجرة  حفيَف  اأ�سمع  كنُت  الأثناء،  تلك  يف   

الكبرية اأمامي، اأوراقها ترجتف يف رع�سٍة �َسِبقة، وتوِم�ُس 

م�س. خالل ال�ساعات التي كنُت فيها  متالألئًة حتت نور ال�سّ

وكما  �سعرُت  وزرقاء،  ة 
ّ
رمادي اأحالٍم  يف  بالكامل  غارقًة 

ِكبلينغ«  »روديارد  ث  يتحدَّ نني. 
ِّ

ال�س اآلف  ُعمري  اأّن  لو 

اجلوامي�س  من  قطيع  عن  ة 
ّ
الهندي ق�س�سه  اإحدى  يف 

تلك  كانت  القرية.  من  بعيدًا  يوم  كّل  ظهرية  قاد 
ُ
ي كان 

اأن  معدودة  دقائق  يف  ميكنها  التي  خمة،  ال�سّ احليوانات 

ن�ساعة 
ُ
م طيعًة 

ُ
م  

ُ
ع

َ
َتتب ت�سحَق حتت حوافرها قريًة كاملًة، 

 ثابتة نحو 
ً
ع�سا مزاِرَعنِي داِكَني الب�رسة، يقودانها ِبُخطى

تنزلُق  كانت  عارمة،  �سو�ساٍء  ويف  هناك،  ناٍء.  م�ستنقع 

بينما   فيه م�ستِلّذًة حّتى خيا�سيمها، 
ُ

يف الوحل وتنغم�س

ِظّل  حتت  امل�سَتِعرة  ال�ّسم�ِس  اأ�سّعِة  من  الأطفاُل  يحتمي 

ّز 
ُ
الأر كعكاَت  َمَهل  على  ياأكلون  نحيلة،  اأكا�سيا  �سجرِة 

حايّل الّنائمة 
ّ

التي كانوا قد اأح�رسوها معهم، يراقبوَن ال�س

لون يف �سمٍت ارجتاَج الف�ساء 
ّ
حتت اأ�سّعة ال�ّسم�س، ويتاأم

من حولهم... »ظهريٌة مثل هذه كانت تبدو لهم اأطول من 

عمِر كثرٍي من الب�رس«، يقول ِكبلينغ، اإن مل َتُخّن الّذاكرة. 

َكم اأجاد الّتعبري عن هذه الفكرة، األي�س كذلك؟ اأنا اأي�ساً 

اأعي�ُس �سباحاً  الهنود، عندما  الأطفال  اأ�سعر مثل هوؤلء 

�سبيهاً ب�سباِح اليوم.

هذا  بكّل  لوحدي  اأ�ستمتَع  اأن  يوؤملني:  واحٌد  �سيٌء   

َخ من اأعلى اجلدار: اأرجوكم، 
َ
اجلمال. لو يف و�سعي اأن اأ�رس

كنتم  لو  حّتى  تن�سوا،  ل  الرائع!  الّنهار  هذا  اإىل  انتبهوا 

اأمِرُكم منهمكني  َعَجٍل من  لو كنتم على  من�سغلني، حّتى 

بواجباتُكم الّطارئة، ل تن�سوا اأن تتوّقفوا للحظٍة وترفعوا 

ُحِب 
ّ

ال�س اإىل  نظرًة  تختل�سوا  واأن  اأعلى،  اإىل  ُكم 
َ
روؤو�س

الذي  اجَلليل  الأزرق  املحيِط  واإىل  خمة،  ال�سّ يِة  الف�سّ

 فيه. انتبهوا اإىل الهواِء املليء بتنّف�س اآخر زهرات 
ُ
ت�سبح

هذا  لأّن  وتاأّلقه،  النهار  هذا  َبهاء  اإىل  انتبهوا  الّزيَزفون، 

بني  مفتوحة  كزهرة  اإليكم  ِنَح 
ُ
م لقد  اأبدًا!  يعود  لن  اليوم 

وها اإىل �ِسفاِهُكم.
ّ
م  اأن تاأخذوها وت�سُ

ُ
اأقدامكم، تنتظر

كّل الر�سائل موجهة اىل �سويف ليبنخت، زوجة كارل يلبنخت، التي كانت روزا   ١

تدّللها با�سم »�سونيا« او»�سونيو�سا« او »�سونيو�سكا«. اإدوار موريِكه، �ساعر 

)١٨ - ١٨٧٥0٤( 
ّ
اأملاين

 كموؤلِّف اأغان
َ
 ن�ساوّي، )١٨٦0 - ١٩0٣(، ا�ستهر

ّ
موؤلِّف مو�سيقي  2

)١٨0١٧٥ - ٥0( 
ّ
 اأملاين

ّ
فريدريك �سيِلر، �ساعر وكاتب م�رسحي  ٣

)١٨ - ١٨٨١2١( 
ّ
فيودور دو�ستويف�سكي، روائي رو�سي  ٤

الطبيب هانز دييفينباخ، اأحد اأعّز اأ�سدقاء روزا لوك�سمبورغ، ُقِتَل يف احلرب  ٥

الهوام�ش
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يف ذكرى كارل 

ليبكنخت، كاثي 

كولفيتز، ١٩20
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ألكسندرا المرصي

جامعية وكاتبة، لبنان.

روزا لوكسمبورغ بعييّن رايا دونايفسكايا:
يف البدء كان الفعل

»وْصلنا اآلن الى نقطة، يا رفاق،
حيث أصبحنا قادرين على َقول إّننا تالَقينا مع ماركس،

أن  الجماهير  على   )...( رايته  تحت  مجدّدًا  نتقّدم  وأّننا 
تعلم كيف تستخدم القوّة.

البدء  في  الفعل...  مدرسة  في  سيتعّلمون  اليوم  العّمال 
كان الفعل«.

ّ
 الأملاين

ّ
روزا لوك�سمبورغ - خطاب تاأ�سي�س احلزب ال�سيوعي

ل / دي�سمرب ١٩١٨
ّ
كانون الأو

ل من ن�رس 
ّ
كانت رايا دونايف�سكايا )١٩١0 - ١٩٨١( اأو

ة لعام ١٨٤٤« لكارل 
ّ
ة والقت�سادي

ّ
»املخطوطات الفل�سفي

ة« 
ّ
واحلري ة 

ّ
»املارك�سي كتابها  )�سمن  ة 

ّ
بالإنكليزي مارك�س 

ة املولودة 
ّ
زت هذه املفّكرة واملنا�سلة الأمريكي

ّ
١٩٥٨(. متي

يف اأوكرانيا ب�سعيها وراء اإظهار جتّذر الأن�سنة يف فل�سفة 

ة«. 
ّ
الإن�ساني ة 

ّ
بـ»املارك�سي ُدعي  ارًا 

ّ
تي وتزّعمت  مارك�س، 

د مرحلٍة عابرة افرتق 
ّ
ة« مل تكن جمر

ّ
عندها اأّن »الإن�ساني

عنها مارك�س لحقاً حني جتاوز مرحلة �سبابه. من هنا كان 

رْف�سها ملقولة »القطيعة« بني مارك�س ال�ساب »الإن�سانوّي«، 

مارك�س  وبني  ة، 
ّ
الأملاني ة 

ّ
املثالي الفل�سفة  فلك  يف  الدائر 

الفيل�سوُف  حتديدًا  خه 
ّ
ر�س ما  وهو   ،»

ّ
»املارك�سي النا�سج 

ة 
ّ
نظري مع  ة، 

ّ
البنيوي مرحلته  يف  اإلتو�سري  لوي   

ّ
الفرن�سي

ة« التي تف�سل ما بني مارك�س الإن�سانوّي، 
ّ
»القطيعة املعرفي

، الذي 
ّ
 بعد، وبني مارك�س املاّدّي التاريخي

ّ
غري املارك�سي

من  واإّنا  الإن�سان  ة 
ّ
ماهي حول  موقٍف  من  ينطلق  يعد  مل 

ة. 
ّ
الجتماعي ة 

ّ
القت�سادي الت�سكيالت  حتكم  التي  نى 

ُ
الب

وقد حّدد اإلتو�سري زمن القطيعة يف حلظة »الأيديولوجيا 

الفل�سفة«  »بوؤ�س  برودون  على  والرّد   )١٨٤٦( ة« 
ّ
الأملاني

كتابة  ملارك�س مرحلة  الناجز  التمرك�س  )١٨٤٧(، وزمن 

»راأ�س املال«.

 
ّ
اأرجعْت دونايف�سكايا هذا الف�سل بني مارك�س اإن�ساين  

تاأّخر  منها  اأ�سباب،  جملة  اإىل   »
ّ
»مارك�سي مارك�س  وبني 

ن�رس اأعمال مارك�س ال�ساّب، ناهيك عن رواج التف�سريات 

املماأ�س�سة«،  ة 
ّ
»املارك�سي يف  ة 

ّ
وامليكانيكي ة 

ّ
الختزالي

حلظة  هي   »١٨٤٤ »خمطوطات  اأّن  على  و�سّددت 

املجتمع  مع  القطيعة  اإّنا  مارك�س،  عند  ة 
ّ
الأ�سا�سي القطيعة 

ثورّي.  هو  ما  قْدر   
ّ
اإن�ساين لفكٍر  والتاأ�سي�س  الربجوازّي 

وعلى عك�س م�ساعي الف�سل بني الفل�سفة والثورة، رّكزت 

ر«. من 
ّ
ْته »ديالكتيك التحر

ّ
على وحدتهما من خالل ما �سم

هذا املنطلق اأولْت دونايف�سكايا اهتماماً لفتاً مبن اعتربْتها 

ة لهذه الفل�سفة« اأي روزا لوك�سمبورغ. 
ّ
»الوريثة« احلقيقي

وفل�سفة  املراأة  ر 
ّ
حتر لوك�سمبورغ،  »روزا  كتابها  يندرج 

ة 
ّ
عرف بـ»ثالثي

ُ
الثورة لدى مارك�س« )١٩٨2(، �سمن ما ي

اإىل   ١٧٧٦ من  ة: 
ّ
ي
ّ
واحلر ة 

ّ
»املارك�سي جانب  اإىل  الثورة«، 

اليوم« )١٩٥٨( و»الفل�سفة والثورة: من هيغل اإىل �سارتر 

املنا�سلتان  اّتفقت   .)١٩٧٣( ماو«  اإىل  مارك�س  ومن 

على  تقريباً،  الزمن  من  عقود  اأربعة  بينهما  تف�سل  اللتني 

اأّن »احلركة من املمار�سة نف�سها هي بحّد ذاتها �سْكٌل من 

لْت اإليه دونايف�سكايا ب�سبب  ة«. وهو ما تو�سّ
ّ
اأ�سكال النظري

ما مفهوم »الوجود 
ّ
، ول �سي

ّ
احتكاكها بالديالكتيك الهيغلي

ة من 
ّ
ر�سي حركًة ثنائي

ُ
ْته بكونه ي

ّ
املطلق« لديه الذي ف�رس

١
ة اإىل املمار�سة.

ّ
ة، ومن النظري

ّ
املمار�سة اإىل النظري

الرباك�شي�س

ة«. 
ّ
ة مقولة اأخرى يف املارك�سي

ّ
ة على اأي

ّ
»الفعل له الأولوي

دونايف�سكايا،  اإىل  بالن�سبة  ارت�سمْت،  الأ�سا�س  هذا  على 

يف  كان  بعدما  ني 
ّ
الي�ساري ني 

ّ
الهيغلي مع  مارك�س  قطيعة 

عدادهم. حتّدد ذلك يف »مقّدمة نْقد فل�سفة احلّق عند هيغل« 

ة« 
ّ
»الذاتي مارك�س  وجد  حني  ة« 

ّ
اليهودي »امل�ساألة  يف   

ّ
ثم
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ة 
ّ
لبقي ل 

ّ
التحو نقطة  اأ�سبح  الذي  الأمر  العمل،  ة 

ّ
قو يف 

)alienation( يف  ال�ستالب  مفهوم  مع  ذلك  وتعّزز  حياته، 

»خمطوطات ١٨٤٤«، الذي ترى دونايف�سكايا اأّنه ي�سرب 

ة بني 
ّ
ة، بل العالقات احلقيقي

ّ
»لي�س فقط العالقات الطبقي

ة 
ّ
الثوري ة 

ّ
الإن�ساني للنزعة  دونايف�سكايا  تعطي   .

2
النا�س«

»ل  على  رّكز  ففي ١٨٤٤،  اً. 
ّ
تراكمي طابعاً  مارك�س  عند 

ة« العامل امل�ستَلب من راأ�س املال. مع »اأطروحاٍت 
ّ
اإن�ساني

اإدراك  اإىل  الواقع  ة 
ّ
حول فويرباخ« �سينتقل من مو�سوعي

الواقع كممار�سة، ويبنّي يف الأطروحة العا�رسة اأّن »نقطة 

، يف حني اأّن نقطة 
ّ
ة القدمية هي املجتمع املدين

ّ
ارتكاز املاّدي

ة 
ّ
، اأو الإن�ساني

ّ
ة اجلديدة هي املجتمع الإن�ساين

ّ
ارتكاز املاّدي

ع مارك�س مفهوم 
ّ
. ويف ١٨٥٧ - ١٨٥٨، و�س

٣
ة
ّ
ال�سرتاكي

ة اإىل اآ�سيا.
ّ
ة الغربي

ّ
ة لي�سمل دخول الراأ�سمالي

ّ
الال اإن�ساني

انف�سالً  كان  املال«  »راأ�س  اأّن  دونايف�سكايا  ترى   

عظيماً عن هيغل، لي�س فقط لأّن مو�سوعه كان اقت�سادًا 

اأن يكون يف  عو�ساً عن الفل�سفة، بل لأّن املو�سوع قبل 

. بدلً 
٤
القت�ساد والفل�سفة كان حول الإن�سان / اجلماهري

 
ّ
ر الذاتي

ّ
ة التطو

ّ
 الذي اأزال اإن�ساني

ّ
من الديالكتيك الهيغلي

ة يف ديالكتيك الوعي - الوعي الذاتي - العقل 
ّ
لالإن�ساني

ة يف الفل�سفة 
ّ
ل الثورة الهيغيلي

ّ
ة لتحو

ّ
ي
ّ
جاءْت طريق احلر

غم من 
ّ
. بالر

٥

ّ
اإىل فل�سفٍة للثورة مع الديالكتيك املارك�سي

ة اأخرى يف املجّلد الثاين من »راأ�س 
ّ
ذلك، اأعلن مارك�س مر

: »عالقتي بهيغل 
ّ
املال« اأّنه مدين اإىل الديالكتيك الهيغلي

واأزدري  لهيغل،  تلميذ  اأنا  الب�ساطة  مبنتهى  و�سفها  ميكن 

 الذين يزعمون دفن هذا املفّكر العظيم. غري 
َ
ب�رساحٍة هراء

 
ٍّ
نقدي م�سلٍك  انتهاج  تي يف 

ّ
ي
ّ
حر اأخْذت  املقابل،  اأيّن يف 

ف واإحداث 
ّ
جتاه معّلمي، وتخلي�س ديالكتيكه من الت�سو

ة املوّحدة« 
ّ
تغيري عميٍق فيه«. جتّلى ذلك من خالل »الكّلي

ة »الذات - 
ّ
لنظرة مارك�س اإىل العامل التي �سّكلْتها جدلي

اإىل  الإطار  هذا  يف  دونايف�سكايا  وتلفت  الربوليتاريا«، 

ة امل�ستعِبدة للفرد 
ّ
التبعي اأّن مارك�س الذي ربط بني نهاية 

ة كان مارك�س يف 
ّ
كفرٍد وبني الو�سول اإىل مرحلة ال�سيوعي

ملارك�س   
ّ
في

ّ
التع�س التق�سيم  بخالف  املال«،  »راأ�س  مرحلة 

بني �ساّب »اإن�سانوّي« وكهل ماّدوّي«.

الديالكتيك: فل�شفة ثورّية

اأ�سباب  اأحَد  مارك�س«  فل�سفة  فهم  يف  »النق�س  �سّكل 

 
ّ
ال�سرتاكي احلزب  وقيادة  لوك�سمبورغ  روزا  بني  اخلالف 

ة 
ّ
 البولندّي الذي كان يعمل �سمن الإمرباطوري

ّ
الدميقراطي

ًة: 
ّ
ثوري فل�سفًة  اإليها  بالن�سبة  الديالكتيك  مّثل   .

٦
ة
ّ
الرو�سي

ًا ل يف�سل القت�ساَد وال�سيا�سة عن الفاعل، 
ّ
اإطارًا مفاهيمي

ول يف�سل اجلماهري عن احلركة. معنى الديالكتيك اأّن كّل 

راأْت يف ثورة ١٩0٥  ي�سعر ويفّكر ويفعل.   ،
ِّ
اإن�سان حي

ة اأف�سل مثاٍل على اأّنه - يف العامل الفكرّي اجلديد 
ّ
الرو�سي

د حَقٍب 
ّ
الذي اأوجده كارل مارك�س - »التاريخ لي�س جمر

ة اإّنا جماهري ت�سنع التاريخ«.
ّ
اقت�سادي

ة 
ّ
اجلدلي ة 

ّ
املاّدي عن  لوك�سمبورغ  دافعْت  اأملانيا،  ويف   

من  ة 
ّ
املارك�سي »بتخلي�س  املطاِلب  برن�ستاين  وجه  يف 

ٍة 
ّ
ماّدي على  يرّكز  كان  الذي  وكاوت�سكي  الديالكتيك«، 

. مع هذا، كان خطاأ 
ّ
 فل�سفي

ّ
ة مف�سولة عن كّل هم

ّ
تاريخي

لوك�سمبورغ اأّنها نظرْت اإىل الديالكتيك كـ»اأداة« قبل اأن 

.
٧
ر«

ّ
تكون »منهج حتر

ترى دونايف�سكايا هنا اأّن روؤية لوك�سمبورغ يف البداية   

ني 
ّ
»كانْت تقريباً اخلطاأ املميت الذي وقع فيه كّل املارك�سي

اجلديد  الفكرّي  العامل  اعتبار  اأي  مارك�س«،  موت  بعد 

 ،
ّ
الطبقي ال�رساع  يف  �سالٍح  َد 

ّ
جمر الديالكتيك  يف  لديه 

ة، وكاأّن كلَّ ما نريده بعدها هو املمار�سة 
ّ
د اأداٍة فكري

ّ
جمر

الثورّي   
ّ
املارك�سي لينني  كان  املقابل،  يف   .

٨
ة
ّ
التطبيقي

الوحيد الذي عاد اإىل درا�سة هيغل عام ١٩١٤، معترباً اأّن 

»من امل�ستحيل فهم »راأ�س املال« ما مل يفهم املنطق لدى 

املا�سي  الن�سف  ني يف 
ّ
املارك�سي من  اأحد  ل  لذلك  هيغل. 

من هذا القرن قد فهم مارك�س« )مقال »عن الديالكتيك«، 

ة 
ّ
١٩١٥(. حتديدًا، ال�رسُخ الكبري الذي �سهدْته ال�سرتاكي

ة الأوىل، دفع لينني 
ّّ
ة مع اندلع احلرب العاملي

ّ
- الدميقراطي

اإىل العودة لـ»جذور« ت�سّكل جذور مارك�س واإنغلز.

ني الذين حتّدث عنهم لينني قبل ١٩١٤، 
ّ
كّل املارك�سي  

لينني، مل  اإىل  وبالن�سبة  الديالكتيك جتريدًا فقط.  اعتربوا 

رو�سيا،  يف  ة 
ّ
للمارك�سي �س 

ّ
املوؤ�س الأُب  بليخانوف،  يفهم 

فل�سفة الثورة عند مارك�س، كما مل يفهم ديالكتيك هيغل: 

ة مبتذلة، 
ّ
الكانطية من وجهة نظٍر ماّدي »بليخانوف ينتقد 

اإىل  بالن�سبة  املاّدّي«.  الديالكتيك  نظر  وجهة  منها  اأكرث 

هيغل  لدى  الديالكتيك  درا�سة   
ّ
تتم اأن  يجب  كان  لينني، 

على  حمافظته  من  غم 
ّ
الر على  وذلك  ولذاته«،  »بذاته 

اأّنه  العلم  مع   .
ّ
الهيغلي الديالكتيك  مع  املبا�رسة  املواَجهة 

يف ذلك الوقت، مل تكن »خمطوطات ١٨٤٤« قد اأب�رست 

نت 
ّ
وت�سم الأوىل عام ١٩٣2(،  ة 

ّ
للمر )ُن�رست  بعد  النور 

ة«.
ّ
ة الهيغلي

ّ
نقد مارك�س للديالكتيكي

العفوّية والتنظيم

والتي  لوك�سمبورغ  فكر  يف  ة 
ّ
املحوري النقاط  اإحدى 
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روزا وكالرا زتكن
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التنظيم  م�ساألة  من  موقفها  كان  دونايف�سكايا  اأيدتها 

الإمكانات  من  »اأر�ساً  اعتربْتها  التي  اجلماهري  ة 
ّ
وعفوي

عن  لينني  مفهوم  لوك�سمبورغ  عار�سْت  الالمتناهية«. 

اً على نحٍو مطلق«، موؤّكدًة 
ّ
التنظيم الذي اعتربْته »مركزي

، حيث 
ّ
 يف ن�ساطنا اليومي

٩
ني

ّ
اأّنه »ل ميكننا اأن نكون بالنكي

«. مل ُتنكر لوك�سمبورغ احلاجة 
ّ
نحتاج اإىل الوعي الطبقي

ة والعمل، لكّن ما عار�سْته هو حتويل ال�رسورة 
ّ
اإىل املركزي

الفكر   .
ّ
الن�سايل للعمل  قيمة  ومعيار  منف�سل  مبداأ  اإىل 

 براأيها، ل ميكن اأن ي�سلح ملعادلت »جامدة«، مبا 
ّ
املارك�سي

: »ل املثّقفون ول الربوليتاريا كانوا بحاجة 
١0

فيها التنظيم

اإىل ما اأ�ساد به لينني من )ان�سباط امل�سنع(«.

ًا فيما بعد، اإذ راأت 
ّ
هذه الروؤية تبّنْتها دونايف�سكايا كّلي  

ة، واأّن ما 
ّ
ة واحلركة الذاتي

ّ
د العفوي

ّ
بدورها اأّن اجلماهري جت�س

ما الإنتلجن�سيا، يجب اأن يفّكر اأو يخطط 
ّ
من اأحٍد، ل �سي

. �سّددت دونايف�سكايا مع لوك�سمبورغ على 
١١

بالنيابة عنهم

ة، واأّن ن�سالت 
ّ
اأّن اجلماهري هي »الذات« )subject( الثوري

ال، 
ّ
ر، �سواء عَنْت حقوَق العم

ّ
اجلماهري، مثل حركات التحر

ة 
ّ
الذاتي احلركة  لهذه  جت�سيد  هي  ال�سود،  اأو  الن�ساء،  اأو 

دْت روؤية 
ّ

)دونايف�سكايا، »الفل�سفة والثورة«، ١٩٧٣(. جت�س

يف  دونايف�سكايا،  براأي  اأ�سكالها،  باأف�سل  لوك�سمبورغ 

اأرقى  ة 
ّ
العفوي بلغْت  »حيث   ،١٩0٥ عام  ة 

ّ
الرو�سي الثورة 

.
١2

درجاتها على الإطالق لكّنها ف�سلْت يف حتقيق اأهدافها«

ارتكاب  العاملة يف  الطبقة  ة 
ّ
ي
ّ
حر على  روزا  �سّددْت   

»يف  بنف�سها:  ة 
ّ
التاريخي ة 

ّ
اجلدلي  

ّ
َثم من  لتتعّلم  الأخطاء 

ٍة لأنف�سنا باأّن الأخطاء التي 
ّ
النهاية، علينا اأن نعرتف بجّدي

اً 
ّ
ة، هي تاريخي

ّ
ة احلقيقي

ّ
الي

ّ
ة، العم

ّ
الي

ّ
ارتكبْتها احلركة العم

اللجان  اأف�سل  ف�سل  عدم  من  قيمة  واأعلى  جدوى  اأكرث 

ة 
ّ
البريقراطي  - ة 

ّ
امليكانيكي النظرة  بعك�س   .

١٣
ة«

ّ
املركزي

اجلماهريّي يف  العاّم  الإ�رساب  اأّن  على  �سّددت  اجلامدة، 

ة، اأكرث ما حّققْته اخلطط 
ّ
رو�سيا حّقق للربوليتاريا الرو�سي

. على 
١٤

ّ
 الأملاين

ّ
املنّظمة للحزب ال�سرتاكي - الدميقراطي

املنوال ذاته، انتقدْت دونايف�سكايا يف »الفل�سفة والثورة«، 

اخلاّلقة  الطاقات  ون 
َ
ير ل  الذين  ني 

ّ
الراديكالي املثّقفني 

للجماهري: »يف معار�ستهم )املثّقفني( واإيالء عنايته بن�ساط 

اأن�سطتهم  تكري�س  على  قادراً  مارك�س  كان  اجلماهري، 

.
١٥

ر«
ّ
ة من اأجل التحر

ّ
اخلالقة يف نظري

�سغلْت  تنظيم  بناء  اإىل  اأّن احلاجة  ترى دونايف�سكايا   

اأّن  درجة  اإىل  مارك�س،  با�ستثناء  ني 
ّ
املارك�سي كّل  كثرياً 

الوقت  يف  الأمر.  هذا  من  اأُقيمت  ة(، 
ّ
)�سنمي »فيتي�سية« 

ما  بعك�س  التنظيم  ة 
ّ
ي
ّ
لأهم واعياً  مارك�س  كان  نف�سه، 

لديه  يكن  مل  كونه  عن  املقالت  من  كبرياً  عدداً  ه 
َ
زعم

ة يف هذا املجال. بالن�سبة اإىل مارك�س، كان ال�سكل 
ّ
نظري

للمرحلة،  منا�سٍب  تنظيم  �سكل  الأوىل  ة 
ّ
لالأممي املوؤمترّي 

اأ�سكاٍل  باجرتاح  للجماهري  اخلالق  الن�سال  ويتكفل 

اأّنه  اإىل  دونايف�سكايا  ت�سري  )�س١٥٥(.  اأخرى  ة 
ّ
تنظيمي

ٌة حول التنظيم، 
ّ
مل يكن لدى مارك�س يف اأّي وقٍت �سنمي

ة من 
ّ
ي
ّ
ة هي اأكرث اأهم

ّ
اإذ اإّن »كّل خطوة من احلركة الواقعي

ع�رسات الربامج«.

ن�شوّية م�شترتة

عد الن�سوّي، املجهول 
ُ
�سّلطت دونايف�سكايا ال�سوء على الب

اإىل حّد كبري، يف ن�ساط لوك�سمبورغ، انطالقًا من مفهوم 

يف  ن�سوياً  دوراً  اأّدت  اأّنها  اإىل  وخل�سْت  الرباك�سي�س، 

»اأكرث  العامل  يف  ة 
ّ
ال�سيوعي احلركة  تاريخ  ويف  تاريخها 

زة، �سواء 
ّ
ة ممي

ّ
. قّدمْتها بو�سفها »�سخ�سي

١٦
ممّا كانت تعيه«

اأحيانًا  تبدو  قد  اأّنها  ومع  ة، 
ّ
كن�سوي اأو  ة، 

ّ
ثوري كمنّظرة 

كان  روزا  اأقلق  ما   .
١٧

ة«
ّ
ثوري دائماً  فهي  مرتّددة،  ة 

ّ
ن�سوي

ة 
ّ
ة« عند قادة »ال�سرتاكي

ّ
ة ذكوري

ّ
اأْن تقع اأ�سريًة لـ»�سوفيني

ى 
ّ
ة«، بحيث يقت�رس عمُلها على ما كان ي�سم

ّ
- الدميقراطي

 
ّ
النم�ساوي  

ّ
املارك�سي يرتّدد  مل  املراأة«.  ة 

ّ
»ق�سي اآنذاك 

كها 
ّ
ة« التي حتر

ّ
فيكتور اأدلر يف و�سفها بـ»العاهرة ال�سام

اأوغ�ست  اإىل  ر�سالة  )يف  اّلذات«  لإثبات  منحرفة  »رغبٌة 

بيبيل، اأغ�سط�س / اآب ١٩١٥(. بالتوازي، كان على روزا 

حتى  موجودة  ة« 
ّ
لل�سامي »معادية  نزعة  مع  تتعاي�س  اأن 

ني.
ّ
�سمن املارك�سي

الهيمنة  من  املراأة  ر 
ّ
حتر لوك�سمبورغ  روزا  ربطْت   

هذا  وعلى  ة، 
ّ
الراأ�سمالي من  ال�سامل  ر 

ّ
بالتحر ة 

ّ
الذكوري

الأ�سا�س جمعْتها �سداقة متينة مع كالرا ت�ستكني، املنا�سلة 

ر ن�ساء الطبقة العاملة ومْطلقة يوم 
ّ
ة من اأجل حتر

ّ
املارك�سي

ة« داخل 
ّ
. وكما جمعها الن�سال �سّد »التحريفي

ّ
املراأة العاملي

الن�سوّي،  ن�ساطها  يف  اأي�ساً  عاونْتها  ت�ستكني،  مع  احلزب 

و�ساهمْت يف �سحيفتها »غلي�سهايت« )م�ساواة(.

لم يتردد الماركسي النمساوي فيكتور أدلر في وصفها بـ»العاهرة 
بالتوازي،  الذات«.  إلثبات  منحرفة  »رغبة  تحركها  التي  السامة« 
كان على روزا أن تتعايش مع نزعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
»معادية للسامية« موجودة حتى ضمن الماركسييـــــــــــــــــــن.
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يف   ١٩02 �سنة  ن�رسْته  مقال  يف  لروزا،  و�سبق   

»Leipziger Volkszeitung« اأْن �سّددت على اأّنه، »مع التحرير 

يف   
ّ

تهب اأن  يجب  منع�سة  ن�سمٌة  هناك  للمراأة،   
ّ
ال�سيا�سي

ة، مبّددًة 
ّ
ة ال�سرتاكي

ّ
ة للدميقراطي

ّ
ة والروحي

ّ
احلياة ال�سيا�سي

ة التي انتقلْت بال خطاأ 
ّ
املناَخ اخلانق للعائلة التافهة احلالي

ال كما القادة«. و�ساركْت عام 
ّ
اإىل اأع�ساء حزبنا اأي�سًا، العم

وبعد  القرتاع،  حّق  الن�ساء  ملنح   
ٍّ
دويل موؤمتٍر  يف   ١٩١١

ة الأوىل، رّكزت اأكرث 
ّ
اأ�سهر قليلة من اندلع احلرب العاملي

ن�ساء  اإىل  »بالن�سبة  الربوليتاريا:  يف  الن�ساء  ة 
ّ
ي
ّ
اأهم على 

ا بالن�سبة 
ّ
ة اململوكات، املنزل هو العامَل. اأم

ّ
الطبقة الربجوازي

.
١٨

اإىل ن�ساء الربوليتاريا فالعامَل هو منزلهّن«

ة الأوىل، تابعْت »غلي�سهايت« 
ّ
مع اندلع احلرب العاملي  

ة« 
ّ
ال�سوفيني »القيادة  واأدركت  احلرب.  �سّد  دعايتها 

منح  على  املوافقة   ،
ّ
الدميقراطي  -  

ّ
ال�سرتاكي للحزب 

تاأخذ  اأن  عليها  اأّن  ة، 
ّ
احلربي العتمادات  ة 

ّ
الأملاني احلكومة 

 للمعار�سة �سّد احلرب. 
ّ
بعني احل�سبان هذا العمق الن�سائي

 
ِّ
اأ�سا�سي ب�سكل  �ستكون   ١٩١٩ ة 

ّ
الأملاني الثورة  هزمية 

 
ّ
الن�سائي القطاع  اإلغاء  اأّن  مثلما  ات، 

ّ
الثوري للن�ساء  هزميًة 

متّكن  مظاهر  ل 
ّ
اأو �سيكون   

ّ
البل�سفي احلزب  »جانوتل« يف 

ة.
ّ
ة - ال�ستاليني

ّ
النزعة البريقراطي

ال�سياق  اأرادْت دونايف�سكايا الرتكيز عليه يف هذا  ما   

ات 
ّ
الن�سوي »امل�سكلة هي خطاأ  هذه:  يتلّخ�س يف جملتها 

ة 
ّ
ة وكن�سوي

ّ
ات اأّنهّن قّللن من �ساأن روزا كثوري

ّ
ال�سرتاكي

و�ساعدن هوؤلء الرجال الذين حاولوا اأن يختزلوا مارك�س 

ًا يف 
ّ
يف جماٍل واحد، يف حني اأّنه يف جميع مراحله كان ثوري

. ترى دونايف�سكايا اأّن »الفّخ« 
١٩

ة كما يف املمار�سة«
ّ
النظري

ًا بتحرير املراأة، 
ّ
يكمن يف اعتبار اأّن مارك�س مل يكن مهتم

هًة اإىل روؤية معاجلة مارك�س »عالقة الرجل باملراأة« يف 
ّ
منب

ما ذهب  ليوافق على  كان  ما  واأّنه  »خمطوطات ١٨٤٤«، 

ة والدولة« من  ة اخلا�سّ
ّ
اإليه اإنغلز يف »اأ�سل العائلة وامللكي

« )النتقال 
ّ
ة للجن�س الن�سائي

ّ
ة العاملي

ّ
رْبط »الهزمية التاريخي

مبحّدداٍت   )
ّ
البطريركي النظام  اإىل   

ّ
الأمومي النظام  من 

اإىل مارك�س،  بالن�سبة  ة متاأثرة مبورغان وداروين. 
ّ
بيولوجي

عنا�رس القمع يف العموم، وقمع املراأة ب�سكل خا�ّس، برزْت 

ل للعمل كان 
ّ
ة، والتق�سيم الأو

ّ
ة البدائي

ّ
من داخل ال�سيوعي

التاريخ  . مع هذا، ل تخرج املراأة من 
ّ
اأ�سا�ٍس جن�سي على 

للعمل.  ة 
ّ
الجتماعي التق�سيمات  ا�ستتباب  بعد  املقابل  يف 

 ١٨٦٨ عام  كوغلمان  لودفيغ  اإىل  ر�سالته  يف  بالعك�س، 

يو�سح »كّل َمن يعرف �سيئاً من التاريخ يدرك اأّن التغيريات 

.
20

ة«
ّ
ة العظمى م�ستحيلة من دون خمريٍة ن�سائي

ّ
الجتماعي

ر من القرن ال�سابع 
ّ
در�سْت دونايف�سكايا حركات التحر  

مع  اأّنه  واعتربْت  املا�سي  القرن  من  ات 
ّ
ال�ستيني اإىل  ع�رس 

ِة 
ّ
قو مبثابة  ة 

ّ
الن�سوي »باتت  ًا 

ّ
جماهريي حركاٍت  اإىل  لها 

ّ
حتو

ة 
ّ
ثوري ٍة 

ّ
كقو الن�ساء  ظهور  عند  اً 

ّ
ملي وتوقفْت  خاّلقٍة«، 

دونايف�سكايا  نقلْت   .١٨٧١ باري�س  كومونة  يف  جديدة 

قولَها  للن�ساء،  ة 
ّ
الوطني املنظمة  ع�سو  راي،  دوري�س  عن 

ر املراأة التي عادت اإىل الظهور يف منت�سف 
ّ
اإّن حركة حتر

خ�سو�ساً،  ت�ستكني  كالرا  اإىل  بالف�سل  تعود  ات، 
ّ
ال�ستيني

اإىل  ق 
ّ
التطر عدم  اآثرتا  لوك�سمبورغ،  كما  ت�ستكني  اأّن  مع 

اأّن »الثورة  اأ�سا�س  ة داخل احلزب، على 
ّ
مو�سوع الذكوري

ًل«.
ّ
ة تاأتي اأو

ّ
ال�سرتاكي

الثورة الدائمة

ترى دونايف�سكايا اأّن هناك عنا�رس ملفهوم الثورة الدائمة 

لدى لوك�سمبورغ من اللحظة التي اعتربْت فيها اأّن ثورة 

 
ٌ
ة لي�سْت امتداداً لثورة ١٨٤٨، بل مفتتح

ّ
١٩0٥ الرو�سي

لوكم�سبورغ مل  لكّن  ة. 
ّ
الأوروبي الع�رسين  القرن  لثورات 

على  بذاتها،  قائمة  ًة 
ّ
نظري عندها  النزعة  هذه  من  جتعل 

اأّن الثورة  ته من 
ّ
غرار ليون تروت�سكي الذي تنطلق نظري

ها هي التي عليها اأن حتّقق مهاّم الثورة 
َ
ة نف�س

ّ
الربوليتاري

ة وت�رسع يف الوقت نف�سه لتعبيد الطريق نحو 
ّ
الدميقراطي

مارك�س  لأعمال  مراجعٍة  من  به  قامْت  ما  ة. 
ّ
ال�سرتاكي

ة 
ّ
املبّكرة، جعلها ت�ستبعد الف�سل بني »مرحلتني« برجوازي

ت بتجربة الإ�رساب العاّم يف 
ّ
ة. بالتوازي، اهتم

ّ
 بروليتاري

ّ
ثم

 بالقت�سادّي، وب�سلطة 
ّ
 ال�سيا�سي

َ
ثورة ١٩0٥، كونه مَزج

 ،
ّ
بالتنظيمي للعفوّي  كاحّتاد  )ال�سوفييتات(  املجال�س 

ة، 
ّ
�سة يف نظري

ّ
ْت نزعة »الثورة الدائمة«، غري املكر

ّ
وا�ستمر

عند روزا لوك�سمبورغ حتى ثورة ١٩١٩، عندما رف�ست 

ة« و�سّددت على 
ّ
ٍة تاأ�سي�سي

ّ
« لقيام »جمعي

ّ
»النداء الرجعي

وجوب قيام �سلطة جمال�س ال�سّغيلة.

اإىل  ات 
ّ
الثالثيني يف  عملْت  التي  ودونايف�سكايا   

عناية  بني  تقارن  عنه،  افرتاقها  قبل  تروت�سكي  جانب 

مع  املتفاعل  للتنظيم  ة 
ّ
احليوي بالأ�سكال  لوك�سمبورغ 

»اجلهازّي«  ال�سكل  وبني  وانتفا�ساتها،  اجلماهري  حركة 

الف�سَل  �س  تخ�سّ اإذ  وهي  وتروت�سكي،  لينني  عند  له 

اأّنه عو�سًا  عليه  تعيب  تروت�سكي،  كتابها عن  الأخري من 

ة تقوية الأ�سا�س النظرّي للحزب الثورّي ان�سغل 
ّ
ي
ّ
عن اأهم

باإعادة تنظيم جهاز احلزب. بدًل من تعميق هذا الأ�سا�س 

ة 
ّ
ال�سيكولوجي »النزعُة  تروت�سكي  عند  غلبْت  النظرّي، 

فتّقل�سْت  لت، 
ّ
والتحو الظواهر  لتف�سري  ة« 

ّ
الأخالقوي  -
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ة التاأثري 
ّ
فل�سفة الثورة الدائمة عندها اإىل �رساع على كيفي

ٍة 
ّ
فوقي نزعٍة  مع  ًا، 

ّ
�سيا�سي النا�سجة  غري  الربوليتاريا  على 

ني، وحتديداً الفاّلحني، 
ّ
ٍة جتاه الكادحني غري الربوليتاري

ّ
�سلبي

.
ّ
ة يف العمل ال�سيا�سي

ّ
وهيمنة التقاليد الع�سبوي

ّ
اخلالف احلزبي

ة يف العام 
ّ
ة - الياباني

ّ
عت لوك�سمورغ منذ احلرب ال�سيني

ّ
تتب

 
ّ
١٨٩٥ امل�سار املوؤّدي اإىل ا�ستعال احلريق الإمربيايّل العاملي

ة 
ّ
عام ١٩١٤، ور�سدْت تزايد النزعة الع�سكرّية لالإمربيالي

ة يف اأعقاب اأزمة املغرب الثانية، اإذ جاءْت  ة، وبخا�سّ
ّ
الأملاني

ة با�ستعمار 
ّ
اأزمة اأغادير ١٩١١، الناجتة من املطالبة الأملاني

املغرب وا�سطدامها ب�سبب ذلك بفرن�سا، لتغّذي نزعَة معاداة 

ة كحقبة 
ّ
ة عند لوك�سمبورغ، ودرا�ستها لالإمربيالي

ّ
الإمربيالي

اأكرث  للقطيعة  �س ذلك 
ّ
واأ�س  ،

ّ
الراأ�سمايل ر 

ّ
التطو جديدة يف 

ة.
ّ
ة الأملاني

ّ
ة - الدميقراطي

ّ
فاأكرث مع ال�سرتاكي

قادة  اإّن  لوك�سمبورغ  قالت  اأغادير،  اأزمة  بخ�سو�س   

ة 
ّ
 جّدّي لق�سي

ّ
احلزب »عو�ساً عن القيام بتحليٍل مارك�سي

 
ّ
ال�سرتاكي  

ّ
ال�سيا�سي الهراء  ميار�سون  كانوا  �ساخنة، 

ة 
ّ
العاملي احلرب  اندلع  بعد  اعتربْت  مثلما   .»

ّ
الدميقراطي

ة جّداً: »حامل 
ّ
ة مهم

ّ
الأوىل اأّن احلزب »توىّل وظيفًة تاريخي

ة«. يف املن�سور الذي كتبْته 
ّ
ة يف احلرب احلالي

ّ
درع الإمربيالي

»يقف  كيف  نّددت  يونيو�س،  با�سم  ووّقعته  �سجنها  خالل 

الدم  يف  ويخو�س  واخلْزي،  العار  يف  الراأ�سمايّل  املجتمع 

وت�سيل القذارة منه، ويف و�سط هذه العربدة، حتدث تراجيديا 

ت�رسح   .
2١

ة«
ّ
ال�سرتاكي ة 

ّ
الدميقراطي راأ�س  قْطع  ة: 

ّ
عاملي

ة 
ّ
دونايف�سكايا باأّن هذه العزلة املتنامية لروزا يف ال�سرتاكي

ة، اأتاحْت لها تاأليف اأعظم اأعمالها النظرّية: »تراكم 
ّ
الأملاني

هذا  يف  ة(. 
ّ
الإمربيالي تف�سري  يف  )م�ساهمة  املال«  راأ�س 

العمل �سعْت لوك�سمبورغ اإىل اكت�ساف اجلذور القت�سادّية 

ة، وهو العمل القت�سادّي الوحيد املن�سور خالل 
ّ
لالإمربيالي

اإىل  الدوام  على  ة 
ّ
الراأ�سمالي حاجة  فيه  عاجلْت  حياتها. 

ة، وخل�سْت اإىل اأّن النظام 
ّ
ع اإىل املناطق غري الراأ�سمالي

ّ
التو�س

ة 
ّ
ع تقوده دائمًا اإىل الإمربيالي

ّ
الراأ�سمايّل وحاجته اإىل التو�س

واحلرب. بالتوازي، ُعرفْت لوك�سمبورغ مبعار�ستها تكري�س 

حّق تقرير الأمم م�سريها، وكان خالفها حاّداً حول امل�ساألة 

ة  خا�سّ يوتوبيا  امل�سري  تقرير  يف  راأْت  لينني.  مع  ة 
ّ
الوطني

ة، 
ّ
ة الربجوازّية، ي�ستحيل حتقيقها يف ظّل الراأ�سمالي

ّ
بالوطني

ورغم  ة. 
ّ
ال�سرتاكي ظّل  يف  الأ�سل  من  لها  حاجَة  ول 

ة يف مرحلتها 
ّ
ة وقت مارك�س والراأ�سمالي

ّ
اختالف الراأ�سمالي

غ موقفها حيال امل�ساألة 
ّ
ة، ظّلت لوك�سمورغ ت�سو

ّ
الإمربيالي

الذي  مارك�س  اإىل  بالرجوع  لالأمم  امل�سري  وتقرير  ة 
ّ
القومي

ة بكونها »حتويَل الواقع اإىل جتريد«.
ّ
حّلل امل�ساألة الوطني

روزا  بني  اجلمع  يف  دونايف�سكايا  كتاب  ة 
ّ
ي
ّ
اأهم  

ة 
ّ
قواُمه جدلي واحد،  كلٍّ  مارك�س يف  وكارل  لوك�سمبورغ 

ني 
ّ
الهيغلي مع  قطع  الذي  فمارك�س  ّية«. 

ّ
واحلر »الفعل 

ال�سباب لأّنهم رف�سوا ال�ستدارة اإىل عامل املمار�سة، كان 

ّية كانت 
ّ
يبحث عن بداية جديدة، و»الذات« / الفعل واحلر

القلب  ب،  والع�سَ العظام  كانت  ّية 
ّ
»احلر لذلك:  ة 

ّ
الأر�سي

لوك�سمورغ يف  اأّما   .
22

اجلديدة« للبدايات  وجهة  والروح، 

الأملايّن يف   
ّ
ال�سيوعي �س للحزب  املوؤ�سِّ  

ّ
التاريخي خطابها 

ل / دي�سمرب ١٩١٨، قبل اأ�سابيع من اغتيالها، 
ّ
كانون الأو

حيث  رفاق،  يا  نقطة،  اإىل  الآن  »و�سلنا  اأّننا  اإىل  فذهبْت 

اإّننا تالقينا مع مارك�س، واأّننا  اأ�سبحنا قادرين على القول 

تعلم كيف  اأن  )...( على اجلماهري  رايته  نتقّدم جمّددًا حتت 

ال اليوم �سيتعّلمون يف مدر�سة الفعل... 
ّ
ة. العم

ّ
ت�ستخدم القو

يف البدء كان الفعل«.

Raya Dunayevskaya, Rosa Luxemburg, Women's Liberation,  ١

and Marx's Philosophy of Revolution. (Atlantic Highlands,  

N.J.: Humanities Press, 1982), p. 191  

املرجع ال�سابق، �س ١2٦  2

املرجع ال�سابق، �س ١2٨  ٣

املرجع ال�سابق، �س ١٤٣  ٤

املرجع ال�سابق، �س ١٤٥  ٥

املرجع ال�سابق، �س ١١٩  ٦

املرجع ال�سابق، �س ١١٨  ٧

يف كتابها »اإ�سالح وثورة«، كتبت لوك�سمبورغ اأّن الديالكتيك هو الذراع   ٨

الفكرّية التي مب�ساعدتها �ستتمّكن الربوليتاريا حتت نري البورجوازّية من 

النت�سار عليها، لذلك »اإّن نظامنا اجلديّل، هو بالفعل يحّقق ثورة يف جمال 

الفكر«.

ن�سبًة اإىل ال�سرتاكي الفرن�سي لوي�س اأوغ�ست بالنكي الذي نّظر اإىل اأن الثورة   ٩

ال�سرتاكية تقوم بها جمموعة �سغرية من الثوار املت�سمني بالتنظيم وال�رسية

Dunayevskaya, Rosa Luxemburg, Women's Liberation,  ١0

and Marx's Philosophy of Revolution, p. 60  

 «Returning to Rosa Luxemburg: A Comment on Raya Dunayevskaya’s Concept  ١١

of the Masses as Revolutionary Subjet»,

The international marxist-humanist journal, 28 January 2010  

Dunayevskaya, Rosa Luxemburg, Women's Liberation,  ١2

and Marx's Philosophy of Revolution, p. 60  

املرجع ال�سابق، �س ٦0  ١٣

املرجع ال�سابق، �س 2٣  ١٤

املرجع ال�سابق، �س 2٣  ١٥

املرجع ال�سابق، �س ١٣٥  ١٦

املرجع ال�سابق، �س ١٨٥  ١٧

املرجع ال�سابق، �س ٨٥  ١٨
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الكتابة واأللم

اأحتار كيف اأبداأ اليوم، فاأنا اأ�سعر مبزيج من اخلجل واحلرية. 

باأّن  �سعوري  اإىل  فقط  يعودان  ل  وحريتي  خجلي   

الروائي والكاتب الذي تكّلمتم عنه ي�سبهني، بل لأّن هذا 

اٍت احتّلت الروايات، وامتزجْت 
ّ
الكاتب �سار ظالً ل�سخ�سي

ب�سورته، اإىل درجة اأنّه يحار بني ال�سورة وظاللها، ف�سارْت 

ل  الكاتب،  ة. 
ّ
الأ�سلي ال�سورة  هي  كاأنّها  ال�سورة  ظالُل 

 من 
ّ
اأين �ستقوده الكلمات. والأهم اإىل  يدري حني يكتب 

�سيعيد  وكيف  الكلمات،  �ستم�سي  اأين  اإىل  يعلم  ل  ذلك، 

الزمن تاأليفها.

رواية �شارت قرية

واأكرثها  حياتي  حلظات  اأ�سعب  اإحدى  اإّن  يقال،  واحلّق 

جمالً، كانت يف كانون الثاين / يناير 20١٤، حني قامْت 

بال�سيطرة  ني 
ّ
الفل�سطيني ان 

ّ
وال�سب ات 

ّ
ال�ساب من  جمموعة 

�سها الحتالل لال�ستيطان،  على اأر�س قرب القد�س، خ�سّ

اأطلقوا  والإرادة  اخليام  من  م�سنوعة  قريًة  عليها  فاأقاموا 

عليها ا�سم باب ال�سم�س، يف اإ�سارٍة معلنة اإىل الرواية التي 

حتمل العنوان نف�سه. طبعاً قام جي�س الحتالل بتدمري هذه 

ة 
ّ
ام، ُملحقينها مبئات القرى الفل�سطيني

ّ
القرية بعد ثالثة اأي

التي جرى تدمريها وجرف بيوتها واأ�سجارها.

اأنا املقيم  بالغة ال�سعوبة لأنّني،  كانت تلك اللحظات   

هنا يف بريوت، مل يكن يف ا�ستطاعتي اللتحاق بالقرية 

�سيها اعتباري مواطناً فيها، وانتابني 
ّ
التي طلبت من موؤ�س

اخلوف على م�سري اأبناء القرية وهم يواجهون قمع جي�س 

كانت يف  اللحظات  تلك  لكّن  بهدمها.  وقراره  الحتالل 

ما  اأجمل  ولعّل  ية، 
ّ
احلر ات 

ّ
بجمالي تتالألأ  �ساحرًة  املقابل 

منها،  طردهم  بعد  �سوا 
ّ
اأ�س القرية،  �سي 

ّ
موؤ�س اأن  هو  فيها 

ناً 
ّ
تيم يون�س«،  »اأحفاد  ا�سم  عليها  اأطلقوا  جديدة  قريًة 

ببطل رواية »باب ال�سم�س« يون�س الأ�سدي.

وا با�سم اأحد  اء باإعادة تاأليف الرواية وت�سمَّ
ّ
لقد قام القر  

اه. فطموح املوؤّلف هو 
ّ
اأبطالها، ون�سوا املوؤلف، بل اأن�سوين اإي

اأن مّيحي كي يتاأّلق اأبطال الرواية، وُين�سى كي يحيا هوؤلء 

ة يف ذاكرة الّنا�س. الأبطال حيواتهم اخلا�سّ

قلت اإّنني اأحتار كيف اأبداأ، لأّنني اأجد اأّن البداية هي   

يون�س  كان  لذا  جمالً.  الأكرث  ورمّبا  الأ�سعب،  اللحظة 

ل«، حني يواجه منعطفات فل�سطني املالأى 
ّ
ي�رسخ »من الأو

اإّل   
ّ

احلب عن  دروي�س  حممود  يكتب  مل  ولذا  باملاآ�سي، 

.
ّ

ل احلب
ّ
ليتغّنى باأو

 الذي احتّل العمر كّله، كانت م�ساألة 
ّ
يف عملي الروائي  

»األف  مدر�سة  ففي  ال�سوؤال.  هي  احلكاية  تبداأ  واأين  كيف 

ة ل  ة، اأو لنقل اإّن الق�سّ ليلة وليلة« ل وجود لنهاية الق�سّ

تنتهي، فهي قادرٌة على التوالد الدائم وال�ستعادة واإعادة 

اه بورخي�س وهو 
ّ
نا اإي

َ
التكوين اإىل ما ل نهاية. هذا ما عّلم

يقراأ هذا الكتاب بعينيه املغم�ستني.

يه نّقاد »األف 
ّ
بداية احلكاية هي امل�ساألة، وهذا ما ي�سم  

اأّدْت  التي  احلكاية  اأي  الإطار«،  »احلكاية  وليلة«  ليلة 

دور نقطة النطالق للتوالد العجائبي للحكايات. وعلى 

اأي حكاية  باأّن احلكاية الإطار،  النّقاد  الرغم من اقتناع 

امللَكني ال�سقيقني �سهريار و�ساه زمان والأختني �سهرزاد 

وبعد  احلكايات  �سياق  خارج  من  �سعْت 
ُ
و زاد،  ودنيا 

ة 
ّ
تاأليفها، فاإنّني اأعتقد اأّن هذا الإطار كان �رسورة �سكلي

لً احلكايات 
ّ
كي يكتمل ال�رسد ويّتخذ �سكَله الأخري حمو

اإىل مرايا.

اأنّه  قلت اإّن احلكايات ل نهاية لها، وهذا يعني اأي�ساً   

ل بداية لها، لذا ي�سري ال�سوؤال عن البداية هو �سوؤاٌل عن 

اإطاٍر للحكاية ي�سمح لها باأن تاأخذ م�ساراتها.

ال�سوؤال عن البداية ل معنى له اإّل ب�سفته �سوؤالً عن   

هذا الإطار.

روايئ وكاتب وناقد 
أديب وصحايف، 
لبنان. من آخر 
أعماله »سينالكول« 
)20١2(، »أوالد 
الغيتو: اسمي آدم« 
)20١2(، »أوالد 
الغيتو2: جنمة البحر« 
)20١9(. ألقَي النّص 
احلايل يف مؤتر »عن 
األدب والسياسة: 
الياس خوري روائّيًا 
ومثّقفًا وصحافّيًا«، 
الذي انعقد بدعوة 
من دائرة اللغة العربّية 
ولغات الرشق األدىن 
يف اجلامعة األمريكّية يف 
بريوت يف 2٣ نياسن / 
أبريل 20١8.

الياس خوري
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ة 
ّ
الرواية ابنة احلرب االأهلي

ماذا يعني اإطار احلكاية، وكيف نبحث عنه واأين جنده؟

ُتقراأ  اأن  ميكن  جديد،   
ٍّ
اأدبي كفّن  الرواية  اأّن  �سحيح   

يف  كانت  لكّنها   ،
ّ
احلكائي الرتاث  مع  قطيعًة  ب�سفتها 

 يختلف عن احلكاية 
ّ
حاجة دائمٍة اإىل اإطار. الإطار الروائي

، لكّنه ي�سرتك معه 
ّ
ال�سعبي  

ّ
الإطارّية يف الأدب احلكائي

يف ر�سم الأ�س�س التي ينبني عليها ال�رسد. هكذا �سهدنا 

ة، 
ّ
ة والواقعي

ّ
ًة جذرّية من الروايتني الطبيعي

ّ
لت �سكلي

ّ
حتو

اإىل  و�سولً  الوعي،  ار 
ّ
تي وبروز  الرمزّية  الرواية  اإىل 

ة ال�سحرّية.
ّ
الواقعي

ر 
ّ
تطو عن  نظريٍّ  بحٍث  يف  هنا  الدخول  اأريد  ل   

اأّن  اإىل  اأ�سري  اأن  اأريد  لكّنني  املتعّددة،  ة 
ّ
الروائي املدار�س 

ة وحدها، بل 
ّ
لت لي�ست نتاج املختربات الأدبي

ّ
هذه التحو

ة 
ّ
ة و�سيا�سي

ّ
ة واأيديولوجي

ّ
ا�ستكمال ملباٍن معرفي هي اأي�ساً 

البحث  تعاقبت على  التي  ة 
ّ
الأدبي يف املجتمع. فاملدار�س 

 مالئم، من �رسفانت�س اإىل برو�ست، ومن 
ٍّ
عن �سكٍل روائي

من  اإىل جنيب حمفوظ، كانت جزءاً  ال�سدياق واملويلحي 

لٍت �سّتى اأف�سْت اإىل 
ّ
 عرف حتو

ّ
 ومعريف

ٍّ
مرّكٍب اجتماعي

اٍت كربى يف البنى ال�رسدّية وماآلتها.
ّ

تغري

نبداأ حني  كيف  هو  الآن  يواجهنا  الذي  ال�سوؤال  لكّن   

من  ة 
ّ
والأيديولوجي ة 

ّ
والثقافي ة 

ّ
الجتماعي الأطر  تتفّكك 

ة 
ّ
حولنا؟ �سبق اأن قّدمت يف حما�رسة يف اجلامعة الأمريكي

العدد  يف  ونُ�رست   )200٤ مايو   / )اأيار  بريوت  يف 

٥2 - ٥٣ من جمّلة الأبحاث 200٤ - 200٥، بعنوان 

ن�سوء  عن  نظرّياً  افرتا�ساً  واحلرب«  الروائي  »الرواية، 

الن�سوء  هذا  بني  وربطت  ة، 
ّ
اأدبي كحركة  ة 

ّ
اللبناني الرواية 

ة.
ّ
وبني انفجار احلرب الأهلي

مات 
ّ
كان افرتا�سي ينطلق من قراءٍة ملعنى انهيار املحر  

ة وطقو�س القرية التي جعلْت من املبنى الثقايف 
ّ
اللبناني

ة كما �ساغها 
ّ
اللبناين اأ�سرياً ل�سعرّية احلكاية الرومان�سي

وهي  الفريوزّية،  اتهما 
ّ
م�رسحي يف  رحباين  الأخوان 

بهاج�س  م�سكونة  ة 
ّ
افرتا�سي روؤية  على  قائمة  �سيغٌة 

ة، اأو حتويلها اإىل 
ّ
ة والطائفي

ّ
حجب التناق�سات الجتماعي

على  حقيقًة  ت�سري  التي  الكذبة  تتمّثل يف  ة 
ّ
�سكلي لعبٍة 

كما يف  كذبًة  ت�سري  التي  احلقيقة  اأو يف  راجح،  طريقة 

ة.
ّ
ات التاريخي

ّ
امل�رسحي

 �سنعه رّواد 
ٍّ
هذا احلجب املتعّمد هو نتاج تاريٍخ ثقايف  

ة التي 
ّ
النه�سة وهم يقومون ب�سكٍل واٍع مبحو احلرب الأهلي

احلرب  الذاكرة، وهي  من  التا�سع ع�رس  القرن  ن�سبت يف 

بُنيت  التي  ة 
ّ
املت�رسفي ة يف 

ّ
اللبناني ة 

ّ
للكياني �ست 

ّ
اأ�س التي 

رْت اإىل 
ّ
 تطو

ّ
ة، ثم

ّ
على جتربتها دولة لبنان الكبري النتدابي

 يف �سنة ١٩٤٣.
ّ
 ال�ستقاليل

ّ
امليثاق الوطني

ة التي جعلْت من ال�سعر 
ّ
هذا هو اأحد الأ�سباب الرئي�سي  

ني اإىل �سعيد عقل 
ّ
 املهيمن، من الرومان�سي

ّ
هو النتاج الأدبي

ني الرمزّيني ودعاة النبعاث.
ّ
و�سولً اإىل احلداثي

ة، هو 
ّ
ت احلرب الأهلي

َ
كان �سوؤايل الدائم عندما انفجر  

كيف قراأ اأجدادي حربهم ال�سابقة على حربنا، وملاذا كانت 

بال�رساعات  مرتبطة  تعقيداٍت  من  فيها  ما  على  حربنا، 

 
ّ
ة وباحلرب الباردة وبال�رساع العربي

ّ
ة والطبقي

ّ
الجتماعي

لبع�س  تكرارًا  اأوجهها  بع�س  يف  تقّدم   ،
ّ
الإ�رسائيلي  -

املالمح التي �سهدْتها حرب لبنان يف القرن التا�سع ع�رس؟ 

يقّدم  ة، 
ّ
والتاريخي ة 

ّ
الجتماعي الدرا�سات  �سعف  ظّل  يف 

ة على زمنه، وكتابته 
ّ
ة هي �سهادته احلي

ّ
الأدب معرفًة جزئي

ة 
ّ
الواقعي متزج  التي  احلا�رس  وبلغة  تناق�ساته  يف   

َ
احلا�رس

ة ال�سائدة.
ّ
باخلرافات الجتماعي

قراأوا  النه�سة  رّواد ع�رس  من  اأجدادي  اأّن  اكت�سفُت   

اإحدى  واأّن  رمّبا،  اأنف�سهم،  من  حربهم عرب حموها خجالً 

مهّمات الكتابة، بالن�سبة اإليهم، كانت الدعوة اإىل الن�سيان، 

 يتعاىل 
ّ
ة التي كانت اأداة �سهر اجتماعي

ّ
عرب الفكرة القومي

ة والع�سائرّية.
ّ
عن البنى الطائفي

بداأت يف �سنة  التي  املعا�رسة  ة 
ّ
الأهلي اأّن احلرب  غري   

١٩٧٥، بدْت يف منعطفاتها ومراحلها التي اأعقبت حرب 

الثقافة  ف�سقطت  الن�سيان،  من  انتقاٌم  كاأنّها  ال�سنتني، 

اأقدام الوقائع الفّجة، وبرزْت لغة  ة امل�سيِطرة حتت 
ّ
اللبناني

ة، وكان هذا 
ّ
اأهمي اأّي  ة 

ّ
اللبناني التابوهات  جديدة ل تعري 

ة قادرٍة على بناء مرايا للتجارب 
ّ
اإيذانًا بولدة رواية لبناني

ة.
ّ
الفردّية واجلماعي

ل اأزال اأعتقد ب�سّحة هذا الفرتا�س النظرّي، فجيل   

واعياً  كان  اإليه،  اأنتمي  الذين  ني 
ّ
والروائي ات 

ّ
الروائي

ب�رسورة اأن نكتب احلا�رس ون�سّمي الأ�سياء، ونبني اأعمالنا 

ة التي 
ّ
ة وال�سيا�سي

ّ
ة من قلب التناق�سات الجتماعي

ّ
الروائي

اإىل  احلا�رس  قادنا  لقد   .
ّ
العربي وامل�رسق  بلبنان  ع�سفْت 

�سنع جتربًة  لكّنه  متعّددة،  ة 
ّ
فّني وخيارات  عة، 

ّ
متنو دروٍب 

ت�ستطيع  مرايا جديدة حلا�رسنا،  بناء  �ساهمْت يف  ة 
ّ
روائي

ة 
ّ
اأن ت�سّكل مرجعًا مَلن يريد اأن يقراأ تاريخ احلرب اللبناني

نهمل  اأن  دون  من  وطبعاً  الوعي،  ت�سكيل  يف  واأثرها 

تها الفّنية واللغوّية.
ّ
اأهّمي

اأّن  هو  الفرتا�س  هذا  اإىل  ن�سيفه  اأن  يجب  ما  لكّن   

 
ٍّ
روائي مبنى  وريثة  اأي�سًا  لأنّها  ممكنة  كانت  الولدة  هذه 

ته، ووجد 
ّ
ات امل�رسّي بتجريبي

ّ
 افتتحه جيل ال�ستيني

ّ
عربي
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كنفاين  وغ�سان  جربا  اإبراهيم  جربا  اأعمال  يف  روافده 

واإميل  اإبراهيم  الله  و�سنع  هل�سا  وغالب  الراهب  وهاين 

حبيبي ويو�سف حب�سي الأ�سقر واآخرين.

ة، 
ّ
املحفوظي بعد  ما  ة 

ّ
العربي الرواية  ا�ستطاعت  لقد   

التي  الرت�سيمة  عن  تخرج  اأن  �سعيد،  اإدوارد  بح�سب 

 انطالقًا من رواية »زينب« 
ّ
كانت �سائدة يف الفّن الروائي

 
ّ
 الواقعي

ّ
 ثم

ّ
لهيكل، وجنحت يف ك�رس القالب الرومان�سي

عرب اإعادة و�سل ال�رسد باحتمالته املفتوحة التي تاأخذه 

من ال�سدياق اإىل املقامات و»األف ليلة وليلة«، اأو ترمي به 

 العاري.
ّ
يف اأتون الواقع اليومي

النا�رسّية  للتجربة  نقديٍّ  وعٍي  �سمن  ذلك  جاء   

هذا  اأطراف  على  النقد  لِد 
ُ
فو الي�ساري،  القومي  وخطابها 

الذي  املهزوم  العربي  للواقع  جذرّية  كمراجعٍة  اخلطاب، 

 / اأفقه يف هزمية اخلام�س من حزيران  ان�سداد  ك�سف عن 

يونيو ١٩٦٥٧.

النقد،  هذا  رحم  يف  اجلديدة  ة 
ّ
اللبناني الرواية  ولدت   

وكانت قادرًة على اأخذه اإىل مطارح جديدة واأكرث جذرّية 

ة 
ّ
الأهلي احلرب  لأّن  ة، 

ّ
وال�سكلي الفكرّية  خياراتها  يف 

ني بالغو�س يف ثنايا الأ�سئلة 
ّ
ات والروائي

ّ
�سمحْت للروائي

الكربى التي تطيح بامل�سّلمات، ولأّن الغو�س يف الأبعاد 

ر 
ّ
بالتحر للكتابة  �سمحْت  احلرب،  �سنعتها  التي  املاأ�سوّية 

ة اجلاهزة.
ّ
من امل�سبقات الأيديولوجي

ة الدائمة
ّ
نظام احلرب االأهلي

لنواجه ثالث  ة 
ّ
اللبناني احلرب  اأهوال  من  ا�ستفقنا  لكّننا 

التي  ة 
ّ
الأهلي احلرب  اأّن  هي  الأوىل  احلقيقة  حقائق: 

ت 
ّ
اعتقدنا اأنّها انتهت يف �سنة ١٩٩١ مل تنتِه، بل ا�ستمر

ى 
ّ
حم و�سط  القدمية  بريوت  تدمري  من  عة، 

ّ
متنو باأ�سكاٍل 

جديداً  و�سيطاً  لبنان  من  يجعل  اأن  به  يراد  كان  اإعمار 

يف مرحلٍة قيل اإنّها مرحلة ال�سالم يف املنطقة، اإىل جتّدد 

ني كبريين: طرد الحتالل 
ّ
النق�سامات بعد حدثني تاريخي

 من لبنان يف �سنة 2000، واإنهاء الو�ساية 
ّ
الإ�رسائيلي

املتجّدد  النق�سام  قاد  لقد   .200٥ �سنة  يف  ال�سورّية 

اأن نطلق   جديد - قدمي ميكن 
ٍّ
اإىل ا�ستيالد نظاٍم �سيا�سي

فيه  ينعم  الذي  الدائمة،  ة 
ّ
الأهلي احلرب  نظام  ا�سم  عليه 

ون ب�سالم الل�سو�س، و�سط منطقٍة عربية حترتق.
ّ
اللبناني

فل�سطني  يف  ال�سالم  اأوهام  اأّن  هي  الثانية  احلقيقة   

ة الأوىل 
ّ
واملنطقة، والتي تنامت بعد النتفا�سة الفل�سطيني

وتوقيع اّتفاق اأو�سلو، �رسعان ما تبّددت، لتجد فل�سطني 

�س اليوم 
ّ
 الذي يوؤ�س

ّ
نف�سها يف �سدق الوح�س الإ�رسائيلي

لنظام متييز عن�رسّي يفر�س علينا اأن نعيد تاأ�سي�س فكرة 

فل�سطني من جديد.

ة 
ّ
ع اأّن احلرب الأهلي

ّ
احلقيقة الثالثة هي اكت�سافنا املرو  

د 
ّ
جمر �سارت  ة، 

ّ
والدولي ة 

ّ
الإقليمي بعنا�رسها  ة 

ّ
اللبناني

مترين �سغرٍي اأمام الأهوال التي يعي�سها امل�رسق العربي، 

يف م�سل�سل الأمل واملوت والهجرات يف كلٍّ من �سورية 

والعراق واليمن وليبيا.

ة 
ّ
لقد و�سلْت ف�سيحة ال�ستبداد واأنظمة احلكم الوراثي  

احتمالت  لًة 
ّ
حمو املخيفة،  ة 

ّ
الإجرامي نهاياتها  اإىل 

اخلبز  �سعارات  رفعت  التي  الثالثة  ة 
ّ
العربي النه�سة 

العربية،  ة 
ّ
ال�سعبي النتفا�سات  يف  ة 

ّ
والدميقراطي ية 

ّ
واحلر

اإىل كابو�س من الثورة امل�ساّدة التي حتاول اإعادة تاأ�سي�س 

ة والتمّزق الجتماعي، واإطفاء ال�سوء 
ّ
ال�ستبداد والطائفي

ة التي عرفت تناميها 
ّ
ارات الأ�سولي

ّ
يف العيون. وكانت التي

ة من احلرب الباردة يف اأفغان�ستان، قد 
ّ
يف املراحل النهائي

لت اإىل وح�ٍس دموّي �ساهم مع امل�ستبّدين ومع اأنظمة 
ّ
حتو

الكاز والغاز يف واأد حلم التغيري.

والأمل،  القمع  عراء  اليوم يف  تعي�س  ة 
ّ
العربي الثقافة   

 يح�سد النتائج 
ّ
م وو�سط مدٍّ عاملي

َ
ويف زمن انهيار القي

على  املتوّح�سة  ة 
ّ
النيوليربالي ة 

ّ
الراأ�سمالي للعوملة  الأوىل 

 
ّ
ونو وديني،   

ّ
قومي ب  وتع�سّ ة 

ّ
عن�رسي دعواٍت  �سكل 

ة 
ّ
الإن�سانوي الثقافة  واأد  حتاول  التي  عة 

ّ
املتنو ات 

ّ
للفا�سي

يف العامل.

ت�سنع  التي  الأطر  ة 
ّ
اأغلبي ت 

ّ
تك�رس بعدما  نبداأ  كيف   

 
ّ
املثايل الزمن  هو  نعي�سه  الذي  الزمن  يكون  قد  املعنى؟ 

النكبات  كتب  يف  يقراأ  ن 
َ
م يظّن  هكذا  اأو  للكتابة، 

اأو  ة، 
ّ
ال�سليبي اأو  ة 

ّ
الإفرجني احلروب  عن  نقراأ  ة. 

ّ
التاريخي

نقراأ عن �سقوط بغداد يف يد املغول، اأو نقراأ عن �سقوط 

تلقاء  من  تتوالد  وهي  احلكايات  لنا  فتبدو  الأندل�س، 

نف�سها، فخيال املحاربني واملجرمني والقتلة اأكرث اّت�ساعًا 

اأّي  من   
ٌ
ر

ّ
متحر لأنّه خيال  وال�سعراء،  الكّتاب  من خيال 

ة.
ّ
ة اإن�ساني

ّ
 اأو ح�سا�سي

ّ
رادع اأخالقي

املعاين مطروحة يف الطريق، بح�سب افرتا�س اجلاحظ   

غ وجن�س 
ْ
ٌب من ال�سب

ْ
حني حّدد ال�سعر باأنّه »�سناعة و�رس

من الت�سوير«، وهو على حّق، لأّن عمل ال�ساعر والكاتب 

ل يكمن يف اخرتاع املعاين اأو احلكايات لأنّها متوافرة 

«، بل يعمل على �سناعتها كي 
ّ
»يعرفها العربي والعجمي

يكت�سف فيها معنى املعنى، بح�سب اجلرجاين، اأي تكون 

اأطلقنا  ما  املعاين، عرب  تاأ�سي�س  اإعادة  اإىل  باباً  ال�سناعة 

عليه هنا ا�سم بناء احلكاية الإطار.
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قرية باب ال�سم�س 

�رسق القد�س



بدايات  العدد 22 | 8٦2019

 املفرت�س للكتابة يتك�ّسف عن �سعوباته 
ّ
زمننا املثايل  

الكربى، اإذ يكت�سف الكاتب الذي يريد لكتابته اأن تكون 

اإىل  ل 
ّ
للتحو اأّي حلظة  اأنّه عر�سة يف  على زمنه،  �ساهداً 

ال�رساعات  ة 
ّ
لكّن عبثي  ،

ّ
العبثي للرعب  اإنّه زمن  �سهيد. 

لي�ست  املتوّح�س  القمع  معنى  ول  ة 
ّ
والإثني ة 

ّ
الطائفي

لفر�س  اً 
ّ
اإ�سافي �سبباً  تكون  قد  بل  الرعب،  �سّد  عالجًا 

التي ل تزال قادرة على  اللغة الأخرية  ال�سمت ب�سفته 

التقاط املعاين.

ة: ال�شمت
ّ
اللحظة الهاملتي

ما ن�سهده اليوم هو انهيار مثّلث الأ�سالع: انهيار خطاب 

ل اإىل 
ّ
غاته، فتحو

ّ
ال�سلطة ال�ستبدادّية الذي فَقَد كّل م�سو

 مطَلق، وهو ما اأ�سار اإليه انهيار الأنظمة التي 
ٍّ
خطاب قمعي

اإىل دولَتي   من م�رس النا�رسّية 
ّ
ُبنيت على الفكر القومي

البعث يف �سورية والعراق. هذا النهيار ميتلك طاقاٍت ل 

حدود لها على تدمري املجتمع. وانهيار خطاب املعار�سة 

ن لذ ب�سلطة ال�ستبداد با�سم 
َ
الي�سارّية الذي ت�سّظى بني م

ولية  ظّل  يف  املمانعة  با�سم  اأو  ني، 
ّ
الإ�سالمي من  اخلوف 

اإىل  ل 
ّ
حتو اأن  لبث  ما  اً 

ّ
ليربالي خطاباً  تبّنى  ن 

َ
وم الفقيه، 

فجيعة مبَن يدعو اإىل احرتام حقوق الإن�سان على الطريقة 

اأنّه  اأثبت  الذي  الإ�سالموّي  اخلطاب  وتراجع  ة. 
ّ
الأمريكي

لي�س اأداًة لتوحيد املجتمع، واإّنا هو اأداة لتق�سيمه واإ�سعال 

ة.
ّ
احلروب الأهلي

يتفّكك  وحني  واملعار�سة،  ال�سلطة  ينهار خطابا  حني   

اأطر،  بال  احلكايات  ت�سري  املجتمع،  يوّحد  الذي  الن�ّس 

ة 
ّ
لت التاريخي

ّ
ل حلم الكاتب باأن يعي�س زمن التحو

ّ
ويتحو

ة 
ّ
العا�سفة اإىل كابو�س، وندخل فيما ي�سبه الرطانة البالغي

التي ت�سّل الإبداع.

يف  اليوم  نعي�س  والأ�سدقاء  ال�سديقات  اأّيتها  نحن   

زمن هذا الكابو�س.

عندما نتذّكر هاملت تاأتي عبارتاه ال�سهريتان: »اأن   

نكون اأو ل نكون«، و»كلمات كلمات كلمات«. العبارة 

لق�سيدته  مّتكاأً  دروي�س  حممود  منها  جعل  الأوىل 

احلاج  اأن�سي  ا�ستعار  بينما  العايل«،  الظّل  »مديح 

ة 
ّ
الحتجاجي مقالته  ل�سل�سلة  عنوانًا  الثانية  العبارة 

القرن  ات 
ّ
�ستيني النهار«، يف  »ملحق  ُن�رسْت يف  التي 

العبارتني  هاتني  نتذّكر  اته. 
ّ
�سبعيني واأوائل  املا�سي 

حت�رَس: 
ُ
ال�سائعتني ونن�سى كلمة هاملت الأخرية وهو ي

»ما تبّقى �سمت، The rest is silence«. هل و�سلنا اإىل 

ة؟
ّ
هذه اللحظة الهاملتي

يف �سنة ١٩٦٦ كتب غ�سان كنفاين رواية بعنوان »ما   

يف  »رجال  روايته  فوكرنية  بنربٍة  م�ستكمالً  لكم«،  تبّقى 

ال�سم�س« )١٩٦٣(، ويف الروايتني كان كنفاين ي�ست�رسف 

ئه ال�سحايا يف �سمتهم املدّوي.
ّ
الكالم الذي يخب

قبل  ما  �سمت  هي  نعي�س  التي  اللحظة  هذه  هل   

الكالم، اأم �سمت نهاية الكالم؟ اأعتقد اأّن التوازي بني ما 

قبل الكالم وما بعده لي�س دقيقاً، حتى هاملت ترك امل�ساألة 

ة نقراأ 
ّ
ملتب�سة، ففي ترجمة جربا اإبراهيم جربا للم�رسحي

املقطع على ال�سكل التايل:

ّإنني أموت يا هوراشيو
والسّم يعلو على النفس فّي بصياحه

فلن أعيش ألسمع األنباء من إنكلترا
غير ّأنني أتنّبأ أّن خالفة العرش ستستقّر

على فورتينبراس، وأنا أهبه صوتي المحتَضر
فاْرِو له عن الكبيرة والصغيرة

ليعرف دوافعي... والبقّية صمت وسكون

ة 
ّ
»البقي بـ   The rest is silence عبارة  جربا  اأ�ستاذنا  ترجم 

 
ّ

ة لل�سمت، اإذ تف�رس
ّ
�سمت و�سكون«، وهي ترجمة تاأويلي

ال�سمت بال�سكون الذي يحيل اإىل املوت. اأّما اأنا فاأقرتح 

ترجمتها بعبارة »ما تبّقى �سمت«، لأّن »ما تبّقى« حتافظ 

نف�سه  الوقت  يف  وحتيلنا  للعبارة،  ة 
ّ
ال�سمي ال�سفة  على 

اإىل عنوان كنفاين، كما اأّن كلمة �سمت تبقى عارية لأنّها 

ة كاّفة.
ّ
تختزن يف داخلها اأ�سداءها الحتمالي

امل�ساألة هي اأّن �سمت هاملت هو يف الوقت نف�سه دعوة   

اإىل الكالم. اإنّه �سمٌت يختزن احتمالت رواية احلكاية من 

جديد. فعلى هورا�سيو كي يروي، كما طلب منه هاملت، اأن 

يقوم باإعادة تاأليف احلكاية من ثنايا �سمت الأمري املقتول.

تاأويل �شمت ال�شحايا

دنون  اآدم  اإليها  قادين  والكالم  ال�سمت  بني  العالقة  هذه 

عندما جعل �سمت �سحايا غيتو اللد يت�سّقق يف الن�ّس 

لقد  اآدم«.  ا�سمي   - الغيتو  »اأولد  رواية  يف  كتبه  الذي 

قادين �سمت و�ّساح اليمن وهم�سات منال يف هذه الرواية 

اإىل �سمت هاملت ولي�س العك�س، وعندما ا�ستعْدت هذا 

الّن�س ال�سك�سبريّي يف �سياق اإعداد هذه املداخلة اأُ�سبت 

بالذهول، ل لأّن الكتابة هي �سكل من اأ�سكال اإعادة الكتابة 

فقط، بل لأّن �سمت ال�سحايا يقاوم �سجيج املنت�رسين 

ة اأي�سًا.
ّ
بحقيقته الإن�ساني
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ة 
ّ
احلكائي املتوالية  قراءة  اأعْدت  نف�سه  ال�سياق  ويف   

اأّيوب يف »باب ال�سم�س«،  ة يف مونولوغ خليل 
ّ
والكالمي

يف  اجلليل  حكايات  داخله  يف  تتوالد  الذي  الن�ّس  وهو 

 
ّ
احلي  - امليت  يون�س،  ل�سمت  ا�ستنطاقًا  ب�سفته  النكبة، 

خليل  الغيبوبة.  ورماه يف  الدماغي  النزيف  اأ�سكته  الذي 

ُينطق ال�سمت حكايات، وين�سج من عتمته �سورة للكارثة 

فت�سري حكايًة قادرة على مواجهة كالم املنت�رسين الذين 

�سادروا كتابة التاريخ.

رحلة  واأ�سا�سًا  اأّولً  هو  نوا�س  اأبو  عّلمنا  كما  الأدب   

بحث عن املعنى يف املعنى:

غيَر أّني قائٌل ما أتاني
ٌب للعياِن من ظنوني مكذِّ

آخٌذ نفسي بتأليف شيٍء
واحٍد في اللفظ شتى المعاني

قائٌم في الوهم حتى إذا ما
ُرْمُته ُرْمُت معمّي المكان

فكأني تابٌع ُحْسَن شــيٍء
من أمامي ليس بالمستبان

الن�ّس  يحملها  التي  املتعّددة  املعاين  اأي  املعاين،  �ستى 

التعّدد  جوهر  اأي  ة، 
ّ
الأدبي املعادلة  جوهر  هي  ال�سعرّي، 

الذي يجعل من الأدب نافذًة على اأفٍق بال حدود.

ارت�سم  مثلما  جديد،  من  اأمامنا  يرت�سم  الأفق  هذا   

 ،
ّ
الغزيل بالكالم  الذي كان يتالعب   

ّ
العبا�سي ال�ساعر  اأمام 

�سوى  لي�س  الأدب  لأّن  منه،  اأفلتت  املعاين  اأّن  ليكت�سف 

ة، وهو بدوره عر�سة للتاأويل الدائم.
ّ
تاأويل للتجربة الإن�ساني

وهو  ال�سحايا،  �سمت  تاأويل  حتّدي  اأمام  اليوم  نحن   

 ي�سمح بك�رس كّل الأطر التي حاولت الثقافة 
ٌ
اإطار مفتوح

عة.
ّ
ة املتنو

ّ
اأن ت�سنعها يف اآفاقها التجريبي

ن�سنع  اأن  ن�ستطيع  هل  الأ�سا�سي:  �سوؤايل  اإىل  اأعود   

حتت  اأطره  جميع  تداعْت   
ّ
اجتماعي لواقع  ًا 

ّ
حكائي اإطاراً 

�رسبات القمع واحلروب؟

والأمل  الدم  بحار  و�سط  للحكايات  بداية  جند  كيف   

والهجرات؟ يف العالقة بني ال�سمت والكالم، نكت�سف اأنّنا 

الن�س  اأطراف   
ّ
يلم اإطار  بال  نكتب  اأن  احتمالت  نواجه 

وياأخذه اإىل املعنى. هل هذا ممكن؟

للتاأّمل يف  اأريد  ال�سوؤال،  هذا  الإجابة عن  عن  بعيداً   

واقعنا اأن ياأخذين اإىل و�سف حالتنا بكلماٍت غري ماألوفة، 

�سارت  لكّنها  املو�سوع،  هي  النا�س  اآلم  باأّن  اأ�سعر  فاأنا 

اليوم خارج املو�سوع.

اً، لكّنه لي�س اأكرث غرابة من احلا�رس 
ّ
يبدو كالمي غرائبي  

ففي  املو�سوع.  فاملو�سوع �سار خارج  نعم  نعي�سه.  الذي 

اأتون الثورة امل�ساّدة التي تفرت�س بالدنا بالديكتاتورّيات 

ف كاملافيات 
ّ
الع�سكرّية، ويف ظل اأجهزة الدول التي تت�رس

ف�ساءاتنا  واحتّلت  املو�سوع،  خارج  �رسنا  وامللي�سيات، 

حتليالت عن ال�رساع الدويل والإقليمي، كاأن بالد العرب 

د مالعب له.
ّ
لي�ست طرفاً يف ال�رساع، واإّنا جمر

 تهمي�س الأمل، والعتياد عليه، مبقدار ما 
ّ
ومبقدار ما يتم  

ي�سري املو�سوع خارج املو�سوع.

هل ي�ستطيع الأمل اأن ي�سّكل اإطار حكاياتنا؟  

�سعد  كتب  بعيداً،  اليوم  يبدو  لكّنه  قريب،  ما�ٍس  يف   

اأ اإميل 
ّ
الله ونّو�س عبارته: »نحن حمكومون بالأمل«، وخب

حبيبي تفاوؤله التاريخي عرب نحته كلمة »املت�سائل«، ومل 

العقل  ت�ساوؤم  ة عن 
ّ
الغرام�سي املقولة  ا�ستعادة  نتوّقف عن 

وتفاوؤل الإرادة.

ومعادلة  الأمل  جتاوز  واقعنا  باأّن  اليوم  اأ�سعر  لكّنني   

التفاوؤل والت�ساوؤم، لأنّنا نعي�س فيما بعد الياأ�س.

نحن اجليل الأّول ملرحلة ما بعد الياأ�س، وهي مرحلة   

قعر  يف  نغو�س  باأن  لنا  وت�سمح  النتظارات،  من  رنا 
ّ
حتر

ن 
َ
م اإّل  اإليها  الو�سول  ي�ستطيع  ل  التي  لغته  لالأمل  الأمل. 

احلياة  حتّدي  يكمن  وهنا  ال�سحايا،  �سمت  رموز  يفّك 

وحتّدي الكتابة.

اإىل  يعيدنا  وهذا  الياأ�س،  بعد  ما  زمن  يف  اإنّنا  قلت   

الأ�سئلة الأوىل التي بقيْت معّلقة منذ بداية ع�رس النه�سة.

»من  يون�س:  مع  اأ�رسخ  اأن  على  قادراً  زلت  ما  هل   

اء، 
ّ
القر اإىل  دعوٍة  �سوى  لي�ست  �رسختي  اإن  اأم  الأّول«، 

ني، كي يبحثوا معي عن اأّول 
ّ
ب�سفتهم كّتاب الأدب احلقيقي

يبداأ بكلمات جديدة؟

نحن الجيل األول لمرحلة ما بعد اليأس، وهي مرحلة تحررنا من 
االنتظارات، وتسمح لنا بأن نغوص في قعر األلم. لأللم لغته التي 
ال يستطيع الوصول إليها إال من يفك رموز صمت الضحايا، وهنا 
يكمن تحدي الحياة وتحدي الكتابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة.
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فلسطني، أستاذ 
رشف، اجلامعة 
األمريكّية يف بريوت.

طريف اخلالدي

 أمحد فارس الشدياق يف بريطانيا: ١848 - ١8٥٦

يف �سباح يوم ال�سبت يف الثاين من اأيلول / �سبتمرب من 

فار�س  ا�سمه   
ّ
م�سيحي  

ّ
لبناين  

ٌ
اأديب غادر   ١٨٤٨ العام 

فار�س  اأحمد  با�سم  لحقًا  ُيعرف  اأ�سبح  )الذي  ال�سدياق 

اإنكلرتا.  اإىل  زوجته  برفقة  بحراً  مالطا  جزيرة  ال�سدياق( 

وبعد التوّقف يف عّدة مرافئ و�سل الثنان اإىل لندن عرب 

قد  ال�سدياق  وكان  �سبتمرب.   / اأيلول   2٩ يف  التاميز  نهر 

ٍة 
ّ
ٍة تب�سريي

ّ
اأم�سى ب�سع �سنواٍت يف مالطا يعمل مع جمعي

ة 
ّ
للجمعي وكم�ساعٍد  ة 

ّ
العربي لّلغة  �ٍس 

ّ
كمدر ٍة 

ّ
بروت�ستانتي

وقتئٍذ  العمر  من  بلغ  واإذ  اجلزيرة.  تلك  يف  مطبعتها  يف 

من  هاّم  عر�ٌس  الآونة  تلك  يف  جاءه  والأربعني،  الثالثة 

ة )SPCK( للعمل مع الدكتور 
ّ
ة ترويج العلوم امل�سيحي

ّ
جمعي

 ال�سري توما�س اآدامز للدرا�سات 
ّ
�سمويل يل، اأ�ستاذ كر�سي

ة يف جامعة كمربيدج، على ترجمة الكتاب املقّد�س 
ّ
العربي

انطباعاته  ال�سدياق  �سّجل  ة. ويف زمٍن لحٍق، 
ّ
العربي اإىل 

اثنني  كتابني  يف  اإنكلرتا  يف  اأم�ساها  التي  ال�سنوات  عن 

اً يف الأ�سلوب هما كتاب »ال�ساق 
ّ
يختلفان اختالفًا جذري

على ال�ساق« الذي قد حظي الآن برتجمٍة ممتازة اإىل اللغة 

ا« الذي 
ّ
ا من فنون اأوروب

ّ
 كتاب »ك�سف املخب

ّ
ة، ثم

ّ
الإنكليزي

ة.
ّ
ل يزال ينتظر، وبفارغ ال�سرب، من يرتجمه اإىل الإنكليزي

كان ال�سدياق كثري الأ�سفار. عا�س لعّدة �سنوات يف   

 اإنكلرتا وفرن�سا وتون�س واأخرياً يف 
ّ
 يف مالطا ثم

ّ
م�رس ثم

جريدة  تاأ�سي�س  يف  باهراً  جناحاً  حّقق  حيث  اإ�سطنبول 

ال�سدياق  كان  واإدارتها.  »اجلوائب«  تدعى  ة 
ّ
ر�سمي �سبه 

رجالً  اأي�سًا  كان  كما  واملواهب،  ال�سفات  متعّدد  رجالً 

ة 
ّ
الربوت�ستانتي اإىل  ة 

ّ
املاروني من  انتقل  اإذ  امِللل،  متعّدد 

ال�سحافة  ميدان  يف  رائداً  كان  الإ�سالم.  اإىل   
ّ
ثم ومن 

�سهرياً  ومرتجمًا  له،  نظري  ل  اً 
ّ
لغوي وعاّلمًة  ة، 

ّ
ال�سيا�سي

وُم�سِلحًا  للمجتمعات،  بارعاً  ا�سًة 
ّ
ودر املقّد�س،  للكتاب 

واأديبًا  املرا�س،  �سديد  حذقاً  وُمناِظراً  اً، 
ّ
وفكري ًا 

ّ
اجتماعي

بروح  ويتمّتع  الأخرى،  الأمم  واآداب  ته 
ّ
اأم باآداب  قًا 

ّ
متعم

ٍة 
ّ
بقامة فكري نقارنه  اأن  اأردنا  دعابٍة و�سخريٍة لذعة. ولو 

من الع�سور املا�سية فلعّل الأقرب اإليه يف تلك الع�سور 

ة 
ّ
ا العرتاف مبكانته املحوري

ّ
هو عمرو بن بحر اجلاحظ. اأم

 احلديث فقد جاء متباطئاً بع�س ال�سيء. 
ّ
يف الأدب العربي

ونحن اليوم جند اأنف�سنا يف و�سع اف�سَل بكثري ممّا كّنا عليه 

 .
١
من قبل بالن�سبة اإىل تقييم اإجنازاته الفكرية وتقريظها

ة 
ّ
»ُغر ال�سدياق  اأّن  ثقٍه  وبكّل  جنزم  اأن  اليوم  باإمكاننا  اإذ 

البتكار والتجّدد« )enfant terrible( يف ع�رس النه�سة يف 

القرن التا�سع ع�رس، تلك النه�سة التي كان لها يف البدء 

اأبوان: بريوت والقاهرة. 

النه�شة وحوار النّد 

متى بداأْت تلك النه�سة ومتى انتهت؟ تلك اأ�سئلٌة ما زالت 

تخ�سع للنقا�س يف يومنا احلا�رس، لكن ل جدال يف اأّن 

القرن التا�سع ع�رس �سهد ذروة تلك النه�سة. فقد عا�سْت 

ًة عميقًة قد نوجزها كما 
ّ
لٍت اجتماعي

ّ
هاتان املدينتان حتو

هم  ني 
ّ
امل�سيحي وكهنة  امل�سلمون  ين  الدِّ علماء  كان  يلي. 

العلوم  اأ�سحاَب  والع�سور  ام 
ّ
الأي  

ّ
مر على  كانوا  الذين 

�سيها والقائمني على اإي�سالها اإىل الّنا�س من خالل 
ّ
ومدر

اأ�سبحوا  قد  اأّنهم  وجدوا  لكّنهم  املختلفة.  �ساتهم 
ّ
موؤ�س

طبقات  مع  متعاظم  تناف�ٍس  يف  ع�رس  التا�سع  القرن  يف 

اجلدد«،  »املثّقفون  عليهم  ُيطَلق  قد  جديدٍة  ة 
ّ
اجتماعي

والأ�ساتذة  واملهند�سني  واملحامني  اء 
ّ
الأطب بهم  واأعني 

ت�سعى  دوٌل  بهم  اأتْت  الذين  من  وغريهم  ني 
ّ
وال�سحافي

جديدٍة  �ساٍت 
ّ
موؤ�س خلق  خالل  من  ال�سلطة  تركيز  نحو 

اجلديد   
ّ
البريوقراطي واجلهاز  والع�سكر  كال�سحافة 

واملدار�س واملعاهد اجلديدة واإىل ما هنالك. وكانت تلك 

الطبقة هي التي انتمى اإليها ال�سدياق.
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اأي�سًا  هي  كانت  ة 
ّ
التقليدي الأ�سواق  فاإّن  بالإ�سافة،   

ني 
ّ
وال�سناعي التّجار  من  جديدٍة  طبقٍة  م�رسحًا لجتياح 

كلَّ  و�سحب  ا. 
ّ
اأوروب مع  الوثيقة  العالقات  ذوي  من 

متعاظمٍ  جمهور  بني  انت�رست  مطبوعٍة  ثقافٍة  قياُم  ذلك 

الأفكار  لإي�سال  حديثة  اأ�ساليٍب  خالل  من  اء 
ّ
القر من 

ات 
ّ
وامل�رسحي والروايات  ة 

ّ
واملدر�سي ة 

ّ
العلمي كالكتب 

ن 
ّ
واملجاّلت احلديثة واإىل ما هنالك. وكانت النتيجة تكو

 من ذي قبل، ولعلّه 
ً
 اأكرث ثراء

ّ
مناٍخ فكريٍّ واأيديولوجي

التفاعل  اأ�سحى  اإذ  ر، 
ّ
والتطو بالرتقاء  اميانًا  اأكرث  اأي�سًا 

ا 
ّ
ط ومع اأوروب

ّ
املبا�رس وغري املبا�رس مع بلدان البحر املتو�س

ًا. وملّا كان ع�رس الّنه�سة يف فجره ُيطلق عليه 
ّ
اأمراً روتيني

لنا  بّد  ل   ،
ّ
العربي امل�رسق  يف   ،

2
احلداثة« »بدايات  ا�سم 

من احلديث، ولو باإيجاز، عن مفهوم احلداثة وهو مفهوٌم 

غام�س متزعزع، خ�سو�سًا فيما يتعّلق بال�سدياق.

ة حول مو�سوع الّنه�سة كما يف 
ّ
اإّن الأبحاث الأكادميي  

الأربعني �سنًة املا�سية تبدو وكاأّنها انتقلْت من �سّفٍة اإىل 

تفاعل  ة 
ّ
اأّنها عملي النه�سة على  تعريف  اأي من  اأخرى، 

كانت  اأّنها  على  تعريفها  اإىل  ا 
ّ
اأوروب ه 

ُ
م�سدر  

ٍّ
ح�ساري

نتاج خماطبة مع الّذات بقْدر ما كانت نتاج خماطبة مع 

خالل  التحديث  ات 
ّ
عملي ز 

ّ
ميي الذي  الأمر  ا 

ّ
اأم  .

٣
ا
ّ
اأوروب

اٍت م�سابهٍة لها يف 
ّ
نه�سة القرن التا�سع ع�رس عن عملي

فه كما يلي. مل تكن نه�سة 
ّ
ما �سلف من الع�سور فقد نعر

ة 
ّ
الّتا�سع ع�رس حممولًة يف الغالب على اأكتاف الربجوازي

اجلديدة كما واأكتاف »املثّقفني اجلدد« فح�سب بل كانت 

ز اأي�سًا، وهو اأمر �سديد ال�سلة بال�سدياق، باأّن احلداثة 
ّ
تتمي

التي اأنتجْتها تلك النه�سة كانت حركًة عابرة للطوائف، 

من  غريهم  مع  ون 
ّ
وامل�سيحي امل�سلمون  فيها  �سارك  اأي 

يف  اجلدد  املثّقفون  هوؤلء  وكان   .
ّ
العربي امل�رسق  ملل 

ٍة لكّنهم كانوا اأي�سًا، 
ّ
ٍة علماني

ّ
الغالب من ذوي نزعٍة فكري

 
ّ
الديني تراثهم  على  عميٍق  اّطالع  على  ال�سدياق،  كما 

، الأمر الذي جعلهم يف مو�سع ميّكنهم من �سّن 
ّ
والأدبي

هجماتهم على املكانة ال�سامية التي كان يحتلّها روؤ�ساء 

ة املهيِمنة 
ّ
�سات الثقافي

ّ
الدين عند طوائفهم وعلى املوؤ�س

يف زمنهم.

ة للحداثة فلعّل التعبري الأو�سح لها 
ّ
ا النربة البالغي

ّ
اأم  

ة«. 
ّ
ة« و»العام كان يف تال�سي التمييز التقليدّي بني »اخلا�سّ

والعلم  الثقافة  اأّن  ال�سابقة  الع�سور  الراأي يف  �ساد  فقد 

ة ح�رساً. 
ّ
 هما ما تتحّلى به الُنَخب الجتماعي

ّ
بوجه عام

ن با�ستمرار اإىل ا�ستمالة 
َ
لكّن املثّقفني اجلدد كانوا ي�سعو

ة« وجذبهم نحو املعرفة وحتفيزهم على طلب العلم، 
ّ
»العام

ة« قابلٌة لتلّقي العلوم احلديثة 
ّ
اإذ كانوا على يقنٍي اأّن »العام

اأّن ال�سدياق  اأعماله  اأ�سكالها. وجند يف العديد من  على 

ة. ة اإىل ال�سخرية من اخلا�سّ
ّ
كان يف واقع الأمر يدعو العام

اجلدد  املثّقفني  هوؤلء  خطاب  بدّقة  نتفّح�س  عندما   

اأو  ة« 
ّ
املو�سيقي »املقامات  يه 

ّ
ن�سم قد  ممّا  عدداً  فيه  جند 

لً خطاٌب ي�سي 
ّ
. هنالك اأو

ّ
»النغمات«، وذلك ب�سكٍل عام

ة: هذا املبداأ اأو هذه العقيدة فقط هي التي ت�سمن 
ّ
باحلتمي

ر والرتقاء. فال�سدياق مثالً يرى اأّن هذا املبداأ هو 
ّ
التطو

اإذا  هذا  ة، 
ّ
الجتماعي امل�ساواة  يف  تتجّلى  كما  العدالة 

ة 
ّ
ثم ثانيًا،   .

٤
ة
ّ
وواقعي بجّديٍة  يتكّلم  وهو  القارئ  اأدركه 

ا، 
ّ
اأوروب اجلدد  املثّقفون  يحاور  ، حني 

ُ
اآخر  

ّ
بالغي »مقاٌم« 

تراثهم  من  ُم�ستّلٍة  باأ�سلحة  يت�سّلحون  اأّنهم  يف  يتمّثل 

. فال�سدياق مثالً، كما �سرِيد لحقًا، 
ّ
 والإن�ساين

ّ
العقالين

 
ّ
 الرتاثي

ّ
 الفّذ والأديب العقالين

ّ
ميتطي �سهوة القامو�سي

 .
ّ
الأوروبي  

ّ
الأدبي بالرتاث  عميقًا  انغما�سًا  بذلك  وُيقرن 

ا، علينا اأن نتحاور 
ّ
لذا، وحني ناأتي اإىل املحاورة مع اأوروب

اإىل  يدعو   
ّ
بالغي »مقاٌم«  ة 

ّ
ثم ثالثاً،  للّنّد.  الّنّد  من  معها 

العلم والتعّلم تواكبه عند ال�سدياق دعوٌة اإىل امل�ساواة بني 

ون اأّن للعلم والتعّلم 
َ
املراأة والرجل. كان املثّقفون اجلدد ير

د ما يح�سل عليه الفرد يف 
ّ
اأو�سع بكثرٍي من جمر جمالً 

من  نوعًا  يه 
ّ
ن�سم قد  ما  ن 

ّ
يت�سم فهو  واملعاهد  املدار�س 

يف  ل 
ّ
التحو اإىل  يوؤّدي  الذي   

ّ
الأخالقي الت�سّلح  اأنواع 

نٍة كاملواطنة وامل�ساواة 
ّ
ة. فالتعّلم لأجل اأموٍر معي

ّ
ال�سخ�سي

ة 
ّ
�سيا�سي لل�سلطة،  الأعمى  كالمتثال  اأخرى  اأموٍر  و�سّد 

اأّن  ال�ساق، جند  ال�ساق على  ة. ويف كتاب 
ّ
ديني اأم  كانت 

ًة 
ّ
اآراء ال�سدياق حول املراأة هي على وجهها الأكرث حيوي

ة« التي ترف�س 
ّ
يف الكالم املن�سوب اإىل زوجته »الفارياقي

واطن ال�سعف عند الن�ساء، 
َ
ب�سّدة وبروٍح من الدعابة كّل م

عن  م�ستميتًا  دفاعًا  وتبني  ة، 
ّ
اجتماعي اأو  كانت  ة 

ّ
جن�سي

التاسع عشر محمولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة نهضة  تكن  لم 
في الغالب على أكتاف البرجوازيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

الجديدة كما وأكتاف »المثقفين الجدد« فحسب بل كانت تتميز 
أيضا، بأن الحداثة التي أنتجتها تلك النهضة كانت حركة عابرة 
غيرهم  مع  والمسيحيون  المسلمون  فيها  شارك  أي  للطوائف، 
في الجدد  المثقفون  هؤالء  وكان  العربي.  المشرق  ملل  من 
الغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالب من ذوي نزعة فكرية علمانية.
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ة، ل 
ّ
ة بني اجلن�سني ورغباتهم النف�سي

ّ
امل�ساواة الجتماعي

.
٥
جند له مثيالً عند اأّي مفّكر اآخر يف ع�رس النه�سة

فيما  بال�سدياق  الت�ساقًا  الأكرث  التعريف  ولعّل   

عند  يِرد  الذي  التعريف  هو  ة 
ّ
البالغي باحلداثة  يخت�ّس 

الكاتب الإنكليزّي املعا�رس تريي ايغلتون الذي ي�سف 

فيها  »اأ�سحْت  التي  الطريقة  باأنها  احلداثه  اأوجه  بع�س 

اللغة ذاتها مو�سوعاً لها، فتجعل من ذاتها  اللغة تّتخذ 

الأمر  هذا  يفعل  فال�سدياق   .
٦
ل�ستطالعها« مو�سوعًا 

ويقلب  اأغوارها  ي�سرب  اإذ  ة، 
ّ
العربي مع  يتفاعل  حني 

ملفرداتها  املذهل  امتالكه  وب�سبب  اإىل خارجها.  باطنها 

اأخذ  كمن  ال�ساق  على  ال�ساق  يبدو يف  فهو  و�رسفها، 

التقطها   
ّ
ثم الهواء  يف  عالياً  ونرثها  بيده  اللغة  تلك 

التي  املرتادفات  �ساّللٍت من  منها  تهوي، �سائغًا  وهي 

تبّحرها  يف  رائعٍة  �سياغٍة  حركُة  ذاته  الوقت  يف  هي 

وخالية من التوقري والحرتام. ما يفعله ال�سدياق هو يف 

ة، 
ّ
بالعربي اأنواع الحتفال والتغّني  الوقت عينه نوٌع من 

التي كثرياً ما ي�سفها باأّنها لغٌة نبيلة �رسيفة، ونوع من 

ة لها. من هنا فقد نرى اأّن غياب 
ّ
اأنواع املحاكاة التهكمي

 من 
ّ
ن هام

ِّ
التوقري والحرتام، كما عند ال�سدياق، هو مكو

ة.
ّ
نات احلداثة الأدبي

ّ
مكو

بع�س  ال�سدياق  عن  املعا�رسة  الدرا�سات  تقرتح   

على  ال�ساق  كتاب  بني  والتاأثري  واملقارنات  الت  ال�سِّ

اأكرث  ولعّل  ال�سابقة،  ة 
ّ
الأدبي الأعمال  من  ال�ساق وغريه 

»تري�سرتام  رواية  هو  ال�سدد  هذا  يف  ذكره  يرتّدد  ما 

�ساندي« )Tristram Shandy( للكاتب الإنكليزّي لورن�س 

�سترين التي �سدرْت بني العامني ١٧٥٩ و١٧٦٦، كما 

املقارنات  القدمي. هذه   
ّ
العربي الأدب  املقامات يف  كتب 

اأي�سًا  لكّنها  بالهتمام  وجديرٌة  وجيهٌة  الت  وال�سِّ

يف  احلال  هو  كما  ال�ساق،  يف  فال�سدياق  كافية.  غري 

ي�سف  ال�ساق(  يف   
ٌ
مذكور باملنا�سبة  )وهو  »تري�سرتام«، 

 )psychedelic( رحلًة وكاأنّها ُكتبْت حتت تاأثري املخّدرات

الوعي  من  جمرى  داخل  ة 
ّ
الذاتي ال�سرية  ُتغلَّف  حيث 

وجتريح  املنفلت  واملرح  ة 
ّ
الهزلي املبالغة  بني  يتاأرجح 

ة وال�سبق والهزء الدائم.
ّ
املقّد�س والعبثي

 على �سل�سلٍة 
ٌّ
اأدب املقامات، مبني وال�ساق، كما يف   

من احلوادث املنف�سلة التي ل يربط الزمن بينها اإّل مُلاماً، 

ة ويحجب 
ّ
الناري الألعاب  اللغوّي ي�سبه  التالعب  حيث 

واآخر.  منخدع  جمل�ٍس  بني  انتقاله  يف  املراوغ  البطل 

الروايتني  يف  وخ�سو�سًا  ال�سدياق  عند  جند  اأنّنا  غري 

امه 
ّ
املختلفتني متاماً يف الأ�سلوب والّنربة والّنغم حول اأي

ال�سوت  يف  بكثرٍي  اأو�سع  طيفًا  فيهما  جند  اإنكلرتا،  يف 

اأو  �ساندي«  »تر�سرتام  يف  جنده  ممّا  والأوزان  والإيقاع 

التاأثري.  د 
ّ
جمر يتخّطى  الذي  الأمر  املقامات،  اأدب  يف 

ولعّل من املفيد هنا اأن ن�ست�سهد يف هذا ال�سدد مبا قاله 

 ال�سهري 
ّ
الناقد املعا�رس فريديرك جامي�سون عن الروائي

اأنواع  من  نوعًا  لي�س  »التاأثري  ماركيز:  غار�سيا  غربيال 

عة يح�سل  الحتذاء اأو الن�سخ، بل هو رخ�سٌة غري متوقَّ

ول�رسد  جديد  ب�سكٍل  املوا�سيع  ملقاربة  الكاتب  عليها 

الكاتب  يكن  مل  اٍت 
ّ
وتقني اأ�سكاٍل  خالل  من  الق�س�س 

اإىل  الآن  فلنلتفْت   .
٧
ا�ستخدامها« احلّق يف  له  اأّن  يعلم 

هاتني الروايتني املختلفتني متاماً حول �سنواته يف اإنكلرتا.

جمتمع االإنكليز: الرتاتب واال�شتغالل

اأق�رس واأقدم من تلك  الرواية التي جندها يف ال�ساق هي 

ة يف باري�س 
ّ
ل مر

ّ
التي يف ك�سف املخبا اذ ُطبع ال�ساق لأو

يف  ال�سدياق  ام 
ّ
اأي اأواخر  يف  وذلك   ١٨٥٥ العام  يف 

ة يف تون�س 
ّ
ل مر

ّ
ا فقد �سدر لأو

ّ
ا ك�سف املخب

ّ
اأم اإنكلرتا، 

 اأعيد تنقيحه ون�رسه يف ا�سطنبول يف 
ّ
يف العام ١٨٦2 ثم

العام ١٨٨١.

ال�ساق  من  الأخرية  الأجزاء  يف  اإنكلرتا  و�سف  يرد   

هذا  على  الغالبة  والنربة  مبا�رسة.  باري�س  ف  و�سْ وقبل 

اأنّه  فرغم   ،)burlesque( ة 
ّ
الهزلي املبالغة  نربة  هي  الكتاب 

ب 
ّ
ٍة يف ظاهر الأمر فهو يف احلقيقة يخر

ّ
رواية ل�سرية ذاتي

رابٍط  من  كان  واإذا  بانتظام.   
ّ
الروائي الأ�سلوب  وينق�س 

الغام�سة  والتلميحات  املعّقدة  ال�ستطرادات  تلك  يربط 

ليات من املفردات التي  الواردة يف ال�ساق فهو تلك ال�سّ

ة وغالباً 
ّ
ة لّلغة الكال�سيكي

ّ
ات جرٍد هزلي

ّ
تبدو وكاأنّها عملي

.
ّ
ما ترد على �سكل �سجع تهّكمي

ال�سدياق  ياأتي  حني   
ّ
ت�ستمر النغمة  اأو  النربة  هذه   

و�سفه  من  يجعل  الذي  الأمر  اإنكلرتا،  امه يف 
ّ
اأي لي�سف 

اأو   
ٌّ
عربي بها  قام  رحلة  اأّي  يف  له  �سبيه  ل  و�سفاً  هذا 

ا يف القرن التا�سع ع�رس، ولرمّبا يف اأّي 
ّ
 اإىل اأوروب

ٌّ
اآ�سيوي

كمن أخذ تلك اللغة بيده ونثرها  يبدو في »الساق على الساق« 
عاليــــــــــــــــا في الهواء ثم التقطها وهي تهوي، صائغا منها 
شـــــــــــــــــــالالت من المترادفات التي هي في الوقت ذاته 
واالحترام. التوقير  من  وخالية  تبحرها  رائعة في  حركة صياغة 
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 ل ُي�ستهان به من ذلك الو�سف يجري 
ٌ
ة ق�سم

ّ
قرٍن كان. ثم

على �سكل حواٍر �رسيع بني الفارياق، بطل الرواية الذي 

ة.
ّ
هو »الأنا الأخرى« لل�سدياق، وبني زوجته الفارياقي

من  البع�س  يف  فنجدها  للو�سف  ة 
ّ
العام النغمة  ا 

ّ
اأم  

مالحظاته املبّكرة حول اإنكلرتا:

الّنا�س  اأ�سّد  الإنكليز  اأّن  ظ  ُيالحَ اأن  ينبغي  »وهنا   

ة 
ّ
حر�ساً على الألقاب فاإذا زارهم اأحٌد من البالد الأجنبي

مّت�سفاً بلقب اأمري اأو �سيخ اأو مطران حظي عندهم احلظوة 

 .
٨
ة«

ّ
ما اإذا كان يتكّلم باللغة الفرن�ساوي

ّ
ة، ول �سي

ّ
التام

هي  ة 
ّ
بالإفرن�سي احلديث  حول  الأخرية  العبارة  تلك   

مثاٌل للعبارات التي ُيدرجها ال�سدياق هنا وهناك وكاأنّها 

اأو كاأنّها غمزة للقارئ. لكْن �رسعان   بريئٌة طارئة 
ٌ
اأفكار

يف  مي�سي  من  وخ�سو�سًا   
ّ
الأجنبي الزائر  اأّن  ي�سيف  ما 

، اأو الطربو�س كما كان يفعل 
ّ
ه الوطني

ّ
ال�سوارع مرتديًا زي

ا ال�سَفلة 
ّ
ة الإنكليز، اأم

ّ
ل بال�سحك من املار

َ
الفارياق، ُيقاب

 وما ذلك 
ّ
منهم فيناديه اأحدهم »من مكان بعيد حتى يبح

امه يف 
ّ
اأي ا 

ّ
اأم يا غريب دموّي ملعون!«  اإنّك  له  ليقول  اإّل 

بلدة كمربيدج فقد هجاها كما يلي:

رمْتني الّنوى في كمبريج مالزمًا
لبيتي نهارًا إن تراني أوباش

فتعبث بي حتى إذا الليل جّنني
خرجت على أمن كأّني خّفاش

 فروته وتالزمه، قال فيها:
ّ
ولأّن الكالب اأي�سًا كانت ت�سم

ولي فروة تأتي الكالب تشّمها
ولم تندفع عنها إذا ما دفعتها

تهّر على تمزيق جلدي وجلدها
كأّني من آبائها قد صنعتها 

ثرّي  اإنكليزّي  مع  لقاٌء  مبا�رسًة  الو�سف  هذا  يلي  لكْن 

بوجود  �سمع  ملّا  والذي  ة، 
ّ
ال�رسقي باللغات  اهتمام  لديه 

الفارياق يف كمربيدج دعاه لزيارة منزله الفخم وا�ستقبله 

التفرقة  الذي قوامه  املنظور،  ، فهذا 
٩
بالرتحاب والتكرمي

بني ال�سالون وال�سارع، وبني الطبقات العليا والدنيا، وبني 

ة 
ّ
الجتماعي اخلريطة  الغالب  يف  هو  والفقراء،  الأغنياء 

القارئ  يلمحها  والتي  لإنكلرتا  ال�سدياق  ير�سمها  التي 

يف كّل مكان، واإن تكن تختبئ حتت املجون واللذة التي 

هذا  فاإّن  كذلك،  الكتابة.  د 
ّ
جمر من  ال�سدياق  ي�ستمّدها 

بني  ي�سنعه  الذي  التوازن  يوؤّطر  الذي  هو  ذاته  املنظور 

تني 
ّ
اجتماعي ة طبقتني 

ّ
ثم لكّن  ومثالبهم.  الإنكليز  مناقب 

ورّدات  اأحا�سي�سه  وتثريان  خا�ّس  باهتماٍم  لديه  حتظيان 

ني من 
ّ
ال�سناعي ال 

ّ
الفاّلحني والعم اأي  فعله الأكرث عمقًا، 

ات والعاهرات من جهة ثانية. 
ّ
جهة، واخلادمات الإنكليزي

بالده  يف  الطبقات  تلك  اأّن  يجزم  ما  كثرياً  فال�سدياق 

اأف�سل حالً واأ�سعد من هوؤلء.

اأم�ساها يف قرية باريل،  امه التي 
ّ
اأي ي�سف ال�سدياق   

البدء،  األقى رحاله يف  يف مقاطعة هرتفورد�ساير، حيث 

�سوؤمًا.  واأكرثها  حياته  ام 
ّ
اأي واأتع�س  اأ�سقى  من  كانت 

�سكٍل  على  ُتويّف  الر�سيع  ابنه  لأّن  فقط  لي�س  وال�سبب 

ة فيها، بل 
ّ
ي
ّ
ماأ�ساوّي يف تلك القرية لغياب اأّي عناية طب

حياة  من  بكثري   
َ

اأتع�س فاّلحيها  حياة  وجد  لأنّه  اأي�ساً 

فاّلحي بالده فيقول:

الإنكليز  اأّن  اجلزيرة  يف  ونحن  اأح�سب  كنت  »قد   

وعا�رسناهم  بالدهم  قدمنا  ا 
ّ
فلم حالً...  الّنا�س  اأح�سن 

اإذا فاّلحوهم اأ�سقى خلق الله. انظر اإىل اأهل هذه القرى 

عن النظر فيهم جتدهم ل فرق بينهم وبني 
ْ
لنا واأم

ْ
التي حو

اإىل الكّد والتَعب  ج. يذهب الفاّلح منهم يف الغداة 
َ
الهم

 ياأتي بيَته يف امل�ساء فال يرى اأحداً من خلق الله ول 
ّ
ثم

فال يف  مداراً حمتتناً  تدور  التي  كالآلة  فهو  اأحد...  يراه 

دورانها لها حظٌّ وفوٌز ول يف وقفها راحة. فاإذا جاء يوُم 

الأحد، وهو يوم الفرح واللهو يف جميع الأقطار، مل يكن 

له حظٌّ �سوى الذهاب اإىل الكني�سة، فيمكث فيها �ساعتني 

 يعود اإىل بيته... 
ّ
نم يتثاءب �ساعًة ويرقد اأخرى ثم كال�سّ

 الأر�س وهو 
ّ
ي�س وخويل

ّ
فاإنّك ل ترى فيها ُمرثيًا اإّل الق�س

اأي�سًا  وهما  مالكها،  من  واحلقول  املَزارع  ي�سمن  الذي 

مبثابة الفاّلحني«.

ني الذين 
ّ
ال ال�سناعة واحلرفي

ّ
والأمر ذاته ُيقال يف عم  

ي�سنعون تلك ال�سنائع البديعة والّتَحف العجيبة والَفر�س 

منها  لكّنهم  �سّناعها  فهم  الأغنياء،  بيوت  يف  الّنفي�س 

حمرومون، وهذا يدفع ال�سدياق / الفارياق اإىل �سّن هجمٍة 

عنيفٍة على اأثرياء الإنكليز فيقول:

»اأم يح�سبون اأّن الله تعاىل اإّنا خَلق الفقراء خلدمتهم   

 اإىل الفقري اأ�سّد من حاجة 
ّ
فقط؟ لَعمري اإّن حاجة الغني

. اأم ياأنفون من الّنظر من مقامهم الرفيع 
ّ
الفقري اإىل الغني

ي�رسي  اأن  خ�سية  واخلمول  عة  ال�سّ ذوي  اإىل  ال�سامي 

باذخاً  ارتقى �رسفًا  ي�سووؤهم؟ كمن  ما  بوؤ�سهم  اإليهم من 
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اإليها لئاّل  ٌة عظيمة فهو ياأبى اأن يتطاأطاأ وينظر 
ّ
وحتته هو

 اأو غ�سيان فيهبط من �رسفه... واإذا 
ٌ
يلحَقه من ذلك دوار

مبالهم  اأ�سعدوه  اإن هم  الف�ساَد   
ّ
ال�سقي كانوا يخ�َسون من 

اهم 
ّ
ته لفقره ومن كراهته اإي

ّ
ورفدهم... فخوُفهم من ف�ساد ني

.
١0

اأوىل، لأّن ال�سقاوة اأْدعى اإىل الف�ساد من ال�سعادة«

جماٌل، �شَبٌق وبوؤ�س يف ن�شاء االإنكليز

يختفي املجون يف هذه الفقرات لكّن ال�سخرية وا�سحٌة 

متاماً. غري اأّن املو�سوع الذي ي�ستحوذ على �سعوره بالكامل 

يف ال�ساق هو مو�سوع ن�ساء الإنكليز. فهو كثرياً ما ميدح 

م�سحوبًة  وال�سهوة،  بال�سبق  ت�سي  وبعباراٍت  جمالهّن 

ب�سال�سَل من النعوت املرتادفة كما مثالً:

الغّز،  اأين  اأين  ممّا عنوانُه  الإنكليز هو  ن�ساء  »فجمال   

اأين اأين امل�سبع، لدّي يذّل ال�سعب. فاإنّك ترى املراأة منهّن 

دة 
ّ
معب �ساردة  م�ساندة  �سامدة  منزة   

ٌ
�سفوح وهي  مت�سي 

�سامرة نافرة جافلة جامزة اآبزة نافزة ناقزة �ساربة عا�سجة 

ة �سافنة ُمهطعة مر�سقة 
ّ
طاحمة جاحمة �ساخمة خانفة م�سم

منتالعة خمرنطمة م�سحنفرة جملوذة...«.

ويلي ذلك حوايل اأربعني مرادفًا ي�سف �سكلها وطريقة   

�سريها وينتهي اإىل و�سف املُراقب لهّن باأنّه يقف »كاجلابه 

احلريان فال يتما�سك عن اأْن ت�سطّك �ساقاه تعّجبًا واإعظامًا 

وتنتفخ  عنُقه  وتلتوي  ل�سانه  ويندلع  اأ�سنانُه  حترتق  واأن 

املرادفات  من  اأخرى  طويلة  �سل�سلٌة  ذلك  يلي  اأوداُجه«. 

 
ّ
فان الذي ي�سيبه بالق�سعريرة فتتجاذبه الأماين جَ ّ

حول الر

.
١١

وخوالج ال�سهوة

وكاأنّها  تبدو  لديه  وال�ستنكار  ال�سدمة  نربة  لكّن   

�سادقٌة ونابعٌة من القلب والوجدان حني ي�سف »الآلف« 

ّثة »الالتي مل يبلغن 
ّ
من فتيات لندن العاهرات بثيابهّن الر

اأ�سواق  يف  يجرين  �سنة«  ع�رسة  خم�س  العمر  من  بعُد 

تن 
ّ
يتقو ما  يَنْلن  اأن   

َ
رجاء ة 

ّ
املار على  متهافتاٍت  املدينة 

من  املب�رسون  ولعّلهم  له،  يقول  من  على  يحنق  فهو  به. 

اأ�سواأ  بطريقٍة  لن 
َ
ُيعام بالده  يف  الن�ساء  اأّن  اأ�سدقائه، 

راأيه  املاَلمة يف  اأوروبا. وتقع  املراأة يف  معاملة  بكثرٍي من 

بتلك  ُتعنيان  ل  فهما  اإنكلرتا  والكني�سة يف  الدولة  على 

الفتيات ول بتجهيزهّن وتربيتهّن مبا ي�سمح لهّن بالزواج 

القارئ  تذّكر  بوؤ�سهّن  حول  فقرٌة  ذلك  ويلي   .
ّ
ال�رسعي

بروايات ت�سارلز ديكنز:

مبادئ  من  ة 
ّ
مر َل 

ّ
اأو حبلت  بنٍت  من  لَعمري  »وكم   

 اأ�سقطْت جنينها خوَف الفقر. 
ّ
�سوطها يف ميدان العهر ثم

ال�ستاء  ليايل  يف  املدينة  طرق  يف  تلد  ملَن  منهّن  واإّن 

الباردة لعدم ماأوى لها، اأو اأنّها َتبيت مع بنٍت اأخرى على 

فرا�ٍس واحد وهي عادٌة م�ستفي�سة يف لندن وذلك لعدم 

ُن 
َ
 بها، فال تاأم

ٍّ
قدرتها على اأن ت�ستقّل بفرا�س وِكّن خا�س

واحلالة هذه من اأن يلحقها اأذًى من �سجيعتها ليالً. نعم 

م 
َ
اإّن اأولد الّزنا ياأتون يف الغالب �سياظمة جبابرة... كِولي

 بالد الإنكليز. اإّل اأّن النفع الأكرثّي مع 
َ
الفاحت الذي فَتح

النفع  من  والتقدمي  باملراعاة  اأحّق  والعتدال  القت�ساد 

.
١2

الأندرّي مع الإ�رساف والإرغال«

اأر�س  يف  العار  من  اأّن  الفارياق   / ال�سدياق  ويرى   

جون 
ّ
يتزو ل  رجالهم  اأّن  والتمّدن«  وال�سنائع  »العلوم 

ًا 
ّ
�ساب ما يرى  لذا فهو كثرياً  ثروتهم.  لزيادة  �سوى  املراأة 

تبقى  فيما  مبالها  طمعاً  �سمطاء  عجوزاً  ج 
ّ
تزو قد  جميالً 

اأن  ة 
ّ
الغني للمراأة  حتى  بّد  ول  كا�سدة...  الفقرية  اجلميلة 

يتبعَ غناها عناٌء اذ ل منا�س لها من اإقامة الولئم واملاآدب 

كان  واإذا  بجماله.  عيُنها   
ّ
تقر من  اخلّدام  من  لها  وتّتخذ 

ة فهي »تخلو مبن 
ّ
ة اأو املالي

ّ
الزوج مولعًا بالأمور ال�سيا�سي

تخلو وتلهو مبن تلهو«. وي�ست�سهد باأحد موؤلّفيهم »اإن من 

اً فاإّنا هو من 
ّ
ًا تار

ّ
ترى من اأولد الأعيان والأمراء هّناً قوي

.
١٣

اإلقاح بع�س احل�َسم«

من  ي�ستدعني  فهّن  الأعيان  بيوت  يف  اخلادمات  اأّما   

قاً. 
َ
ال�سدياق / الفارياق اأحد اأكرث اأو�سافه لن�سائهم حيوّيًة و�سب

 لأحد تلك البيوت الفخمة:
ّ
ج اخلارجي

َ
امل�سهد هو الّدر

اأنّك �ساكٌن يف حارٍة من حارات  ر يف عقلك 
ّ
»ت�سو  

لندره ذات �سّفني متوازيني... يف كّل �سفٍّ ع�رسون داراً 

 
ٌ
ج

َ
در عتبٍة  كّل  واأمام  عتبٌة  باٍب  ولكّل  باٌب  داٍر  ولكّل 

مم 
ُّ
الر من  بنتاً  اأربعون  الله  هداك  لعينك  مُثل   

ّ
ثم لَّط. 

َ
مب

الثوامد  ُجح 
ُ
والر املواغد  والُعنُب  اخلرائد  واجُلثم  النواهد 

ذوات التبهكن واملرافد...«.

 يرفد هذا الو�سَف بحوال مئٍة اأو اأكرث من النعوت 
ّ
ثم  

�سورٌة  ذلك  ويلي  ة. 
ّ
اجل�سدي هّن  خ�سائ�سَ ت�سف  التي 

لإحداهّن وهي تاأخذ بيديها الناعمتني مك�سطًا و�سابونة 

 جتثو على ركبتيها وحتّك عتبة 
ّ
ثم فيه ماء �ساخٌن  ودلواً 

لو�سف  يزيُد  اأو  نعتًا  خم�سني  حواىل  ذلك  ويتبع  الدار. 

ى وتتململ وت�ستكي هام�سًة 
ّ
دها وهي تتلو

َ
حركات ج�س

 يلتفت ال�سدياق / الفارياق ليخاطب اأعيان 
ّ
وبح�رسة. ثم

ن 
ْ

احل�س ذاك  كّل  وانتهاك  اإذلل  على  عيبهم 
َ
وي لندن 

واجلمال فيقول: »ومع ذلك تزعمون اأنّكم حترتمون الّن�ساء 

 ذلك قولً!« وينطلق 
ُ

 مّنا؟ لقد كرب
َ
وتعرفون قدرهّن اأكرث

الظاهرة  تلك  لن�ساأة  �ساخراً  اً 
ّ
تاريخي تف�سرياً  ليعطي 

املذمومة فيقول:
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»ول�ست اأرى لهذه العادة امل�سّطة من �سبٍب �سوى اأّن   

اأعلم  والله  رعبوبًة  خادمًة  اّتخذ  قد  كان  كربائكم  اأحد 

منذ ثالثمائة وخم�سني �سنًة وكانت امراأته دميمة فغارْت 

دة منها فكّلفتها حكَّ العتبة يف كّل يوٍم اإذللً لها يف 
ّ
ال�سي

دها كاأّن القلب ل يْعلق بهوى اجلميلة امل�سكينة 
ّ
عني �سي

الذميمة يف  العادة  ْت هذه 
َ َ
الُفُنق... ف�رس كما يعلق بهوى 

فق 
ّ
والر التمّدن  ع�رس  هذا،  ع�رسنا  اإىل  كربائكم  جميع 

.
١٤

بالن�ساء، واأنتم اأ�رسى العادات والتقاليد«

بن�ساء  يخت�ّس  فيما  حنقه  تثري  اأخرى   
ٌ
اأمور َة 

ّ
ثم  

 
ّ
واأذرعهن  

ّ
اأكتافهن العجائز  ك�ْسُف  الإنكليز ومنها مثالً 

ومنها  ات، 
ّ
ال�ساب تفعل  ممّا  اأكرَث  الأغنياء  ولئم  يف 

بدين 
ُ
 ي�سحْكن وي

ّ
واد حداداً وهن

ّ
 بال�س

ّ
املتو�ّسحات منهن

البناُت  اأولئَك  العرو�س، ومنها  تبديه  ممّا  اأكرَث  ح 
َ
املر من 

ل�ستدراج  وكمربيدج  اأك�سفورد  بلدَتي  ياأتني  اللواتي 

 / ال�سدياق  فيها  يقارن  فقرة  وهناك  الأغنياء.  الطاّلب 

فيقول  باري�س  وعاهرات  لندن  عاهرات  بني  الفارياق 

تتوّقع  ل  ولذا  ة 
ّ
ي
ّ
باحلر ت�سعر  ل  اأنّها  لندن  عاهرة  عن 

الحرتام من الزبائن، فيما عاهرُة باري�س متنح خدماتها 

للزبائن وكاأنّها تطلب منهم اعرتافًا بجميلها. ويف حال 

اأْن اأ�سابت القراء �سدمٌة ب�سبب هذا املجون فهو ي�سارع 

جوناثان  الكهنة  كبري  كتبها  التي  بالر�سالة  لتذكريهم 

الوارد يف  واملجون  الإ�ست،  حول   Dean Swift �سويفت 

الكني�سة  رجال  من  وجميعهم  وكليالند،  �سترين  كتب 

املبّجلني. كذلك ي�سري اأي�سًا اإىل املجون الوارد يف تراثه 

.
١٥

 ك�سعر ابن احلاّلج وغريه
ّ
الأدبي

ة 
ّ
العام اأحكامه  اإىل  املطاف  نهاية  يف  وبالنتقال   

ات التي قد جتابه من يزور 
ّ
ات وال�سلبي

ّ
وح�ساب الإيجابي

ل  كتوم   
ٌ

�سعب باأنّه  ال�سعب  ة 
ّ
عام ي�سف  فهو  اإنكلرتا، 

اأّن التعبري عنها   عن م�ساعره واأحا�سي�سه بل يرى 
ّ

يعرب

فهو  وخبُزهم  الإنكليز  طعام  ا 
ّ
اأم وهوج«.  »طي�ٌس  هو 

 له يف راأيه، وي�ستغرب كيف 
َ
يزدريه ويحتقره اإذ ل طعم

وا الدعوة اإىل 
ّ
اأّن الإنكليز ياأكلون يف بيوتهم قبل اأن يلب

اإىل  الفارياق   / ال�سدياق  يعمد  وحني  الآخرين.  ولئم 

تلقني زوجته در�سًا حول التعامل مع الإنكليز يقول لها 

ما يلي:

تذكريها  اأْن  اك 
ّ
فاإي فعالتهم  من  َفِعلًة  اأنكرَت  »واإذا   

عاملهم 
َ
لهم. واأطري ما اأمكن على عاداتهم واأطوارهم وم

طول  وعلى  ومالب�سهم  وماآدبهم  وم�ساربهم  وماآكلهم 

وعلى   
ّ
�سوالفهن تفتيل  وعلى   

ّ
واأظفارهن اأظفارهم 

لال�سطالء.  اأدبارهم  ك�سف  وعلى   
ّ
�سعرهن من  املنّف�س 

وكّلما راأيت �سياً يف بيوتهم من اأثاٍث وغريه فا�ستح�سنيه 

واعجبي به وقويل واأنت مدهو�سة اآه ما اأجمَل هذا! اآه ما 

كم!...  اأجمَل ذاك! ما اأبهى هوؤلِء!... اآه ما اأذكى مراحي�سَ

ع بها الغرباء هنا ل�ستجالب 
ّ
فهذه هي الذريعة التي يتذر

موّدتهم وك�سب ر�ساهم. واأعرف كثريين قد ا�ستعملوها 

 .
١٦

وجنحوا بها«

لن  والأفكار  بالألفاظ  ال�ساحر  املتالعب  هذا  لكّن   

اإّل  لي�س  تهّكميًا  ًا 
ّ
هزلي و�سّفًا  وراءه  قارئه خمّلفًا  يرتك 

ي�سف  ما  كثرياً  اأعاله،  راأينا  فكما  اإنكلرتا.  يف  امه 
ّ
لأي

ال�سدياق / الفارياق اإنكلرتا باأنّها بالد العلوم وال�سناعات 

ينت�رس يف  فْقٍر مدقٍع  والتمّدن رغم لأنّها ت�سمح بوجود 

كاّفة اأرجائها. ويقع القارئ بني احلني والآخر على فقراٍت 

كالآتية، ت�سي بالإعجاب والتقدير:

كثريو  الكالم  قليلو  اأنّهم  ف�سائلهم[  ]اأي  »ومنها   

وال�سيا�سة  بالرتتيب  لالأمور  املعاطاة  ح�سنو  الفعل، 

ة 
ّ
الب�رسي احلقوق  يف  الّنا�س  فكّل  والكيا�سة...  والر�سد 

خال  ما  الغريب  ون 
ّ
يحب واإنّهم  هذا  مت�ساوون.  عندهم 

ويعرفون  واملَجد  ال�سيادة  ذوي  مون 
ّ
ويكر اأوبا�َسهم... 

قْدر ذوي العلم ويعينون على اإدراك العلوم واملعارف يف 

كّل  لإجراء  منعقدٌة  اٌت 
ّ
جمعي وعندهم  ة. 

ّ
الأجنبي البالد 

اء هنا يداوون املر�سى جّمانًا 
ّ
نفع وخري... وكثري من الأطب

ينزل  ن 
َ
وم قطر...  كّل  يف  املبثوثَة  امل�ست�سفياِت  عدا  ما 

نزلً لديهم اأو ي�ستاأجر غرفًة فاإّن �ساحبة املنزل توؤان�سه 

رتها من غري اأن ي�ستاء زوجها 
َ
وترفق به وتدعوه اإىل م�سام

لذلك... واإذا قِدم اإىل بالدهم اأحٌد بكتاب تو�سيٍة احتفل 

.
١٧

به املو�سى... ونخله له الوّد والن�سح«

وهناك فقرٌة اأطول بكثرٍي من تلك الواردة اأعاله معقودٌة   

اجُلمل  من  اإطاٍر  يف  الإنكليز  فات 
ّ
ت�رس ل�رسد  بالكامل 

املتعاقبة التي ت�سع يف امليزان ما جمموُعه حواىل اأربعني 

م�سابهُة  جمموعٌة  توازيها  خ�سائلهم  من  ذميمًة  خ�سلًة 

الفارياق   / فال�سدياق  احلميدة.  خ�سائلهم  من  العدد  يف 

اخلامتة  اإىل  ي�سل  وحني  وهزله،  تالعبه  اأو�سِح  على  هنا 

جح كّفة 
ْ
يقول لقارئه: »ويف اجلملة فاإّن كّفة حَمامدهم تر

 يْلمح القارئ اأي�سًا ذاَت 
ّ
هم«. ويف هذا احلكم النهائي

ّ
مذام

.
١٨

الغمزة ال�ساخرة التي َتلّف هذا الكتاب باأ�رسه

  

ة
ّ
ا«: ال�شحافة اال�شتق�شائي

ّ
»ك�شف املخب

امه يف اإنكلرتا فهي كما اأ�رسنا �سابقًا 
ّ
ا الرواية الثانية لأي

ّ
اأم

بنربٍة تختلف  غ 
ْ
ي �سِ الكتاب  ا. وهذا 

ّ
املخب يف كتاب ك�سف 

ة كما 
ّ
بالكامل عن نربة ال�ساق، اإذ تختفي التالعبات اللفظي
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تختفي �سال�سل املفردات وال�ستطراداُت املفاِجئة واملجوُن 

وقد  ل. 
ّ
الأو العمل  �سمات  من  وغريها  ق 

َ
وال�سب والّتهّكم 

ال�سدياق،  حملَّه  ليحّل  هنا  اختفى  قد  الفارياق  اإّن  نقول 

اإذ ل يبقى فيه ما يذّكرنا باأّن املوؤلّف هو ذاته �سوى بع�س 

بالكرثة  حال  كّل  على  لي�ست  التي  ال�سخرية  وم�سات 

الواردة يف ال�ساق، ولرمّبا اأي�سًا املقارنات التي يعقدها بني 

اإنكلرتا وفرن�سا من جهٍة وبني بالده من جهة اأخرى.

ك�سف  اأ�سلوب  و�سَف  نحاول  اأن  بنا  يجدر  هنا  من   

هنا  ال�رسد  اإّن  بدٍء  بادئ  فنقول  اإلهامه  وم�سدر  ا 
ّ
املخب

ة 
ّ
العربي لل�سحافة  جّداً   

ٌ
مبّكر مثاٌل  اأنّه  على  ُي�سنَّف  قد 

ة. فالكتاب يرمي اإىل ر�سم �سورٍة 
ّ
ة وال�ستق�سائي

ّ
الو�سفي

وجمتمعها  وتاريخها  اإنكلرتا  جلغرافيا  ور�سينة  �ساملة 

اء العرب 
ّ
وجتارتها و�سيا�ستها، وهو كتاٌب يتوّجه اإىل القر

قد  ال�سدياق  ولعّل  وتنويرهم.  معرفتهم  لإثراء  املثّقفني 

ط 
ّ
اأ�سابه ما اأ�ساب الإنكليز يف الع�رس الفيكتورّي املتو�س

ات 
ّ
بالإح�سائي يزخر  فالكتاب  ات، 

ّ
بالإح�سائي لَع 

َ
و من 

على خمتلف اأنواعها، كما يزخر بالإ�سارات اإىل م�سادره 

والتواريخ  والروزنامات  ال�سحف  ت�سمل  التي  عة 
ّ
املتنو

ال�سدياق  مالحظاِت  مع  ويتقاطع  يختلط  وجميُعها 

ك�سف  فوق  م 
ّ
يحو الذي  والكتاب  ة. 

ّ
ال�سخ�سي وجتاربه 

ة« لفولتري الذي 
ّ
ا كال�سبح هو كتاب »ر�سائل فل�سفي

ّ
املخب

ي�ست�سهد به ال�سدياق يف اأماكن عّدة. ل ريب يف اأّن كتاب 

 وا�سٌع على النغمة ال�سائدة يف رواية 
ٌ
فولتري كان له تاأثري

 املوؤلّف يف اهتماماته 
َ
ال�سدياق، ومن املرّجح اأي�سًا اأنّه األَهم

حول  الته 
ّ
تاأم ويف  »الر�سائل«،  يف  كما  نٍة 

ّ
معي مبوا�سيَع 

عادات اأهل بالده واأخالقهم.

ا 
ّ
املخب ك�سف  ملحتويات  فهر�سًا  ن�سع  اأن  اأردنا  واإذا   

ٍة 
ّ
بلمحٍة عام الكتاب  يبداأ  التايل:  ال�سكل  يبدو على  فقد 

عن جغرافيا اإنكلرتا وتاريخها مبا يف ذلك اأحوال الزراعة 

الرتتيب  عن  للحديث  ينتقل   
ّ
ثم وال�سناعة،  واملعادن 

 ياأتي 
ّ
ة، واجلرمية والعدالة. ثم

ّ
، والدرا�سات ال�رسقي

ّ
الطبقي

من  ُيحمد  وما  وتقاليدهم  ة 
ّ
والعام اخلا�ّسة  عادات  اإىل 

والولئم،  الزفاف  وحفالت  الزواج  وطقو�س  خ�سائلهم، 

و�سلك  الكني�سة  اإىل  ينتقل   
ّ
ثم الإنكليزي.  واملطبخ 

الخرتاعات  من  وغريه  والتلغراف  والتجارة  الكهنوت 

الغال.  وبالد  ا�سكتلندا  حول  املالحظات  ببع�س  وينتهي 

د بهذه املوا�سيع بل كثرياً ما ي�ستطرد 
ّ
لكّن ال�سدياق ل يتقي

كما يف كتب الأدب عند قدماء العرب، فال ينبغي اأن ُيوؤخذ 

ًا بل هو مبثابة اإ�سارٍة 
ّ
هذا الفهر�س ملحتويات الكتاب حرفي

ة 
ّ
ي
ّ
ٍة اإىل حمتوياته اإذ كثرياً ما مينح ال�سدياق لنف�سه احلر

ّ
عام

يف معاجلة موا�سيعه بدون اللتزام بحدودها.

فه لقرية باريل يف مقاطعة هارتفورد�ساير  هاك مثالً و�سْ  

امه يف اإنكلرتا:
ّ
حيث �سكن يف بداية اأي

القرى  بالقرب من  اأْن يكون لهم  الإنكليز  »من عادة   

وامل�رسوب  املاأكول  من  لهم  يلزم  ما  فيها  ُيباع  بَُليدٌة 

يف  ة 
ّ
مر الفاّلحون  اإليها  فيذهب  والأثاث،  وامللبو�س 

البيوت  على   
ّ
مير وقد  يلزمهم.  ما  وي�سرتون  الأ�سبوع 

تلك  اإىل  ذهابه  على  تنبيهًا  بوٍق  يف  ينفخ  رجٌل  ليالً 

على  وجزاه  به  كّلفه  �سيئاً  ي�سرتي  اأن  �ساء  ن 
َ
فم ليدة 

ُ
الب

 بعجالت فيها نحو النّب وال�ساي 
ٌ
 اأي�ساً جّتار

ّ
ذلك. وقد مير

عة وال�سعوبة املربحة 
ّ
وال�سّكر... ومبثل هذه الأ�سباب املتنو

ا حمار البحر 
ّ
ل الإن�سان ما ل بّد له لقوام عي�سه. اأم يح�سّ

ونه »لب�سرت«، وهو 
ّ
وال�رسطان والإنكلي�س وهذا الذي ي�سم

ا ال�سمك 
ّ
اأطيب ما يوؤكل عندهم... فال وجود لها البّتة. اأم

ًة يف كّل ثالثة اأ�سهر... وجميع اأ�سناف 
ّ
فال يرد منه اإّل مر

ب لكْن 
ّ
ُمن« وهو طي

ُ
�سمكهم م�سيخٌة اإّل �سنفًا يقال له »�س

ل طعم له بالن�سبة اإىل �سمك بالدنا. وقد ي�سعونه يف الثلج 

بعد  ال�سمكة  عمر  كان  فرمّبا  نهاراً  للبيع  ويْعر�سونه  ليالً 

�سيدها اأطوَل منه قبله. 

»وَمن قِدم اإىل لندره وراأى فيها تلك احلوانيت العظيمة   

ة والغنى والرثوة حَكم على جميع الإنكليز 
ّ
والأ�سغال اجلم

هنا  القرى  اأهل  فاإّن  �سعداء، ولكن هيهات.  اأغنياء  باأنّهم 

كاأهل القرى يف ال�سام بل هم اأ�سّد ق�سفًا... وقد يبلغ من 

يعطوا  لئاّل  ة 
ّ
معمودي بغري  اأولدهم  يرتكون  اأنّهم  فقرهم 

 
َ
غري مات  ملن  تاأذن  ل  فالكني�سة  م�رسوفها...  الق�سي�س 

املنتحر... وقّلما  فُتنزله منزلة  اأْن ُيدفن يف مدافنها  ٍد 
ّ
معم

واجلنب.  اخلبز  اأكلهم  فجّل  اللحم  امل�ساكنُي  هوؤلء  يذوق 

الأ�سبوع  ة يف 
ّ
اإّل مر بقرة  اأو  �ساًة  ذبح 

َ
ي القرية ل  فجّزار 

ن كان 
َ
ول يبيع من اللحم �سوى ن�سف رطل اأو ربعه... وم

َخها وتبّلغ 
َ
ذا ُي�رس قليل ا�سرتى قطعة حلم يف ال�سبت وطب

اإذا لي�س ت�سخني الطعام ماألوفاً  ة الأ�سبوع باردة، 
ّ
بها عام

»كشــــــــــــــــــــف المخبا« صيغ بنبرة تختلف بالكامل عن نبرة
الســـــــــــــــــــــاق، إذ تختفي التالعبات اللفظية كما تختفي 
والتهكم  والمجون  المفاجئة  واالستطرادات  المفردات  سالسل 
والشبق وغيرها من سمات العمل األول. وقد نقول إن الفارياق 
قد اختفى هنا ليحل محله الشديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاق.
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عندها  نازلً  كنت  التي  املراأة  من  ت 
ْ
طلب وملّا  عندهم... 

ت�سخني طعاٍم بقي يل من الغداء مل تكد تفهم مّني اإّل بعد 

�رسٍح وتف�سري، وراح كلٌّ مّنا يتعّجب من �ساحبه.

من  يخرج  اأن  لالإن�سان  ميكن  ل  ال�ستاء  اأوان  »ويف   

منزله ل�ستن�ساق الهواء وذلك لكرثة الوحل يف الطريق 

ام رهنَي بيته. ولي�س يف القرى خيٌل اأو 
ّ
فقد ميكث عّدة اأي

حمري اأو بغال اأو عواجل ُتكرى، فلي�س اإّل مركوب الّنعل. 

مل  امل�سوؤومة  القرية  تلك  يف  اإقامتي  مّدَة  اأيّن  الله  ويعلم 

اأجلب  فكنت  املعي�سة  لوازم  بتح�سيل  اإل   
ّ
هم يل  يكن 

روي�سنت  من  النقل  وبع�س  كمربيدج  من  القطاين  بع�س 

واملْزر من لندره يف �سّكة احلديد. ولكن ملّا وجدُته غاليًا 

 �سعٌف ووهن يف ركبي 
ّ
اقت�رست عن جلبه فا�ستوىل علي

 .
١٩

 به يف عمري ًقّط«
ّ

مل اأح�س

 يف حداثته، مثاٌل ملا يجده 
ّ
هذا الو�سف، الإثنوغرايف  

ا. هذا الر�سد الدقيق ملحيطه 
ّ
اء يف كتاب ك�سف املخب

ّ
القر

بالده  يف  الفاّلحني  اأحوال  مع  مقارناٌت  اأحيانًا  تواكبه 

ئ، 
ّ
ال�سي والطعام  ديء 

ّ
الر الطق�س  حول  ومالحظاٌت  كما 

وكهنوتها.  الكني�سة  على   
ّ
امل�ستمر تهّجمه  من  يخلو  ول 

ومن املالحظ اأي�سًا رغبة ال�سدياق اأّل ينخدع اأهل بالده 

فيظّنوا اأّن اإنكلرتا هي الفردو�س املفقود، فعظمة لندن ل 

متتّد اإىل الأرياف الغارقة يف التعا�سة.

خم�س طبقات

يف  وال�سيا�سة  للمجتمع  العاّم  و�سفه  اإىل  الآن  وناأتي 

اإنكلرتا، والأمران متداخالن عند ال�سدياق:

اأمّهد  اأن  فالواجب  وعاداتهم  الإنكليز  اأخالق  ا 
ّ
»اأم  

من  رد 
َ
ي فيما  اللتبا�س  لإزالة  وجيزة  مقّدمًة  فيها  للقول 

بيان ذلك فاأقول: اإّن هذا اجليَل ينق�سم اإىل خم�س طبقات. 

املنا�سب  وذوو  والنبالء  والوزراء  الأمراء  الأوىل:  الطبقة 

ة، 
ّ
ال�سامية ويلحق بهم الأ�ساقفة. الثانية: الأعيان اأو العلي

وهم الذين يعي�سون من اأرزاقهم واأمالكهم ل من معاطاة 

العلماء  الثالثة:  تعظيم.  لقب  لهم  ولي�س  حرفة،  اأو  �سغل 

اأهل  والّتّجار  ي�سون 
ّ
الق�س بهم  ويلحق  والفقهاء  والق�ساة 

والكّتاب  الدكاكني  اأ�سحاب  الّتّجار  الرابعة:  املرا�سالت. 

بالحرتاف  معا�سهم  حت�سيل  اإىل  يحتاجون  الذين  وهم 

ف 
َ
احلر اأهل  اخلام�سة:  الوجه.  ماء  ابتذال  بدون  ولكن 

َلة والفاّلحون، وهم اجلمهور الأكرب.
َ
وال�سنائع والعم

املباينة  بع�َس  مباِينٌة  الأوىل  الطبقة  اأهل  »فعادات   

للثانية ولكن لي�س بينها وبني الأخرية من منا�سبة اأ�سالً. 

وعادات اأهل الطبقتني الثالثة والرابعة مت�ساويٌة ل اختالَف 

ٍه 
ْ

ا اأهل الطبقة الثانية فاإّن بهم من وج
ّ
فيها اإّل ما ندر. اأم

ه 
ْ

نُزوعًا اإىل الأوىل بالّنَظر اإىل العّز وال�ستبداد، ومن وج

والإلفة.  ة 
ّ
اجلن�سي اإىل  بالنظر  الباقي  اإىل  ينزعون  اآخر 

الوطن واملباهاة   
ّ

الطبقات حب والغالب على جميع هذه 

مبا عندهم من ال�سنائع والأحكام والإذعان للقوانني... وملّا 

وهم  الأكرب  اجلمهور  هم  الأخرية  الطبقة  اأ�سحاب  كان 

ون اأو اإنكليز لكونهم بقوا 
ّ
ون باأّن يقال فيهم بريتاني

ّ
احَلري

الغريب  يراها  ل خّلة 
ّ
اأو واأطوارهم...  اأحوالهم  قدمي  على 

عني 
َ
ي ل  بل  منه  ونفورهم  له  اكرتاثهم  عدم  هي  فيهم 

 غري اأمر نف�سه. فكّل 
ٌ
ه اأمر

ّ
اأحد منهم ب�ساأن جاره ول يهم

ذي حرفة يقت�رس على ال�ستغال بحرفته مّدة حياته ول 

يتطاول اإىل معرفة غريها... وميكن اأن يقال اإّن بهذه اخل�سلة 

ة 
ّ
الرعي لأّن  �سوكتها  وعُظمْت  الإنكليز  دولة  عّز   

ّ
ا�ستتب

تتطاول  ول  تدبريهم  والّنهي يف  الأمر  ذوي  تعرت�س  ل 

عندهم  يحدث  قّلما  فلذلك  �ساداتهم  تقت�سيه  ما  ملعرفة 

اإّن  يقول  اأْن  لقائٍل  فرن�سا...  اأهل  بخالف  فتنة،  اأو  �سَغٌب 

هم املانع لهم من ال�ستغال 
ُ
لعدم الفتنة �سببًا اآخر وهو فقر

بغري ما ُيك�سبهم القوت ال�رسورّي... وهم اأطوع خلق الله 

لأولياء اأمورهم... وكيف كان فاإّن �سقاءهم موِجب ل�سعادة 

ة 
ّ
الدولة وا�ستغنائها عن كثري من الع�ساكر... وكما اأّن عام

ول  اإ�سبانيا  من  فيهم  غريب  كّل  يح�سبون  الفرن�سي�س 

ة الإنكليز يح�سبون 
ّ
ما اإذا كان اأ�سمر اللون، كذلك عام

ّ
�سي

وجه  يف  يحّدقون  فاإنّهم  ًا... 
ّ
فرن�ساوي فيهم  غريب  كّل 

ما اإذا مل يكن ُيح�سن 
ّ
 ُيتبعونه بقهقهة ول �سي

ّ
الغريب ثم

اأنف�سهم ل ُيح�سنون النطق  اأنّهم هم  النطق بلغتهم على 

.
20

بها فكالمهم كّله حلٌن وخطاأ«

فهذا  الّن�ّس،  هذا  يف  وفرية  التعميمات  اأّن  يالحظ   

حدٍّ  على  والغرب  ال�رسق  كّتاب  عند  التعميم  ع�رس  هو 

ة 
ّ
جوهري ًة 

ّ
تعميمي �سفاٍت  هوؤلء  اأ�سفى  حيث  �سواء 

ما  اأّن  غري  واملجتمعات.  الأمم  من  غريهم  على  ومطلقة 

كثافة  اإىل  بالإ�سافة  اإنكلرتا،  حول  ال�سدياق  ن�ّس  ز 
ّ
ميي

)»كثرياً  التعميم:  يف  والعتدال  التحّفظ  هو  الو�سف، 

ما«، »نادراً ما«، »يف الغالب«، اإلخ.( كذلك، فهو يعّدد ما 

ٌة ت�ستحّق الإ�سادة بها كاحرتام 
ّ
يرى اأنّها عاداٌت اإنكليزي

هذا  بغياب  الأمر  هذا  ويقارن  اخلا�ّسة،  الإن�سان  حياة 

اأنف�سهم يف حياة   
ُ

الّنا�س الحرتام يف بالده حيث يقحم 

ذو  الإن�سان  يلقاه  الذي  بالت�سجيع  ي�سيد  كما  الآخرين، 

اخلافتة  باأ�سواتهم  كذلك  وي�سيد  اإنكلرتا،  يف  املوهبة 

الأركان  ثابتة  وبدولتهم  واملواعيد  للوقت  وباحرتامهم 

اإنكلرتا  يعي�س يف  كان  اأنّه  ومبا   .
ّ
البريوقراطي وجهازهم 
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 عن ده�سٍة 
ّ

ان حرب القرم )١٨٥٣ - ١٨٥٦(، فهو يعرب
ّ
اإب

بالغٍة لأّن تلك احلرب مل تخّلف اأّي اأثٍر ُيذكر على احلياة 

ومي�سي فيقول:
2١

ة
ّ
اليومي

الن�ساء  على  التعّنت  عدم  احلميدة[  �سفاتهم  »]ومن   

فيما ل يكون به مثلبة للِعر�س فاإذا كان الرجل غائبًا وجاء 

منزلَه فوجد رجالً يحادث زوجته ل يتناولها بالهراوة اأو 

اإذا  ا 
ّ
فاأم الرجل.  زيارة  �سبب  يعلم  اأن  قبل  من  القذع... 

عرف منها اخليانة فال رحمة بعدها ول اأعذار... وكثرياً ما 

�سمعُت زوجة الرجل تقول لل�سيف بح�رسة زوجها »خذ 

يا عزيزي« و»هات يا عزيزي«.

فاإّن  فانو�س...  الأمُن يف اخلروج من دون  »ومن ذلك   

الإن�سان لَي�سافر فيها ليالً وهو يف اآمن حاٍل واأ�سفى بال 

الولد مي�سي يف املدن  لو �سافر يف بالدنا نهاراً. وترى  ممّا 

للع�ساكر  �سيئاً، ول هيبة  ول يخ�سى  ليالً  الكربى وحده 

ين بهم. واإّن البنت التي مل تبلغ ع�رس 
ّ
وال�رسطة عند املار

ت 
ّ
 بال�رسطة فكاأنّها مر

ّ
�سنني لَت�سعى بعد ن�سف الليل ومتر

اأقاربها فت�ساألهم وير�سدونها ويذهبون معها.  على بع�س 

الديوان  باإذن  اإّل  اأحٍد  بيت  يدخل  اأن   
ّ
لل�رسطي ولي�س 

اإذا  ة 
ّ
ال�رسقي البالد  ويف  خطري...  ل�سبب  الوزارة[  ]اأي 

كّلمت املراأة بع�س ال�رسطة ليالً مل يلبث اأن ميّد اإليها يده 

وعندي  منتِقم.  منه  ينتقم  اأن  وهيهات  حجابها  ويهتك 

الذي يورث جيل  الهيبة واخلوف على �سَغر هو  اأّن عدم 

عدا  وما  الأمور...  على  واجلراأة  الإقدام  جميعاً  الإفرجن 

البالد  بع�س  يف  الديانة  وروؤ�ساء  والّظالم  احلّكام  خوَف 

هات يزرعن يف قلوب اأطفالهّن اخلوف 
ّ
ة فاإّن الأم

ّ
ال�رسقي

من العفريت والروح ال�رسير واخليال والظالم وغري ذلك... 

عليه  يوؤمتنون  ما  على  احلر�ُس  املحمودة  خ�سائلهم  ومن 

فاإذا �سّلمت لأحدهم مثالً طر�سًا فاإنّه ي�سونه عنده مبنزلة 

عليك  اأعاده  �سنني  بعد  ا�سرتجعَته  اإذا  حتى  نف�سه  طر�س 

كما ت�سلَّمه بل لرمّبا اأزال منه الو�سخ ورّده اإليك نظيفًا وقال 

لك معتذراً: قد جتا�رسُت على اأن اأزلت الطبع من الطر�س 

واأرجو اأيّن مل اأ�سئ فيما فعلت، وق�س على هذا �سائر ما 

فال  للر�سائل  احرتامهم  ذلك  اإىل   
ّ
وين�سم عليه.  تاأمتنهم 

يبذل جهده يف  بل  غريه  با�سم  جاءه  كتاباً  اأحدهم  يفتح 

اإي�ساله اإليه...

قبلون 
َ
ي ل  عندهم  املراتب  اأ�سحاب  اأّن  ذلك  »ومن   

ذلك  ارتكب  اأنّه  ُعلم  واإْن  اأحد...  من  والر�سوة  امل�سانعة 

اقُت�ّس منه كما ُيقت�ّس من ال�سارق. نعم اإّن املراتب هنا اإّنا 

ُتعطى غالبًا باملحاباة ل بال�ستحقاق... اإّل اأّن هذا الداء عاّم 

يف جميع املمالك. وحلق مبا تقّدم اأّن الّنفر من الع�سكر ل 

اط واإن ارتقى األف ح�سٍن 
ّ
ميكن اأن يرتقي اإىل مرتبة ال�سب

اجلي�س.  قائد  عنه  ُيق�رّس  ما  ال�سجاعة  من  واأبدى   
ّ
للعدو

اخلدمة  من  خروجه  يوم  اإىل  اكتتابه  يوم  من   
ٌ
نفر فهو 

 من يوم ينزل عن ظهر اأبيه اإىل يوَم 
ٌ
واحلياة، والأمري اأمري

الّنا�س عندهم  اأ�سناف  ترتيب  فكاأّن  النع�س.  يركب ظهر 

مبنزلة ترتيب اأع�ساء اجل�سد... فالراأ�س ل يزال راأ�سًا واإن 

ف والَقدم ل تزال قدماً واإن هي اأجنْته واأجنت 
َ
�رسى فيه اخلر

اجل�سم كّله.

فاإّن  ر�سيٌد  �سديٌد   
َ
اآخر وجٍه  من  التخ�سي�س  »وهذا   

اأن  يف  حقٌّ  له  لي�س  مثالً  عندهم  ة 
ّ
اخلارجي الأمور   

َ
ناظر

ة يف �سيء وناظر جمل�س 
ّ
يدمق على ناظر الأمور الداخلي

امل�سورة لي�س له جدارٌة باأن يحكم على اأحد الباعة ب�سيء 

ا يف بالدنا حر�سها الله... فللحاكم اأو 
ّ
 على ذلك. فاأم

ْ
وق�س

للمطران اأن ي�سقط حّق املحّق حلرف اأ�سقطه يف الكالم... 

وللبطرك  كان...  �سخ�س  اأّي  على  يقب�س  اأن  ولل�رسطي 

ته... واإىل من امل�ستَكى 
ّ
اأن يحرم اأّي �سخ�ٍس كان من رعي

كهوؤلء  ب�رساً  اآدم  ولد  نحن  ن�سري  متى  الّن�سري؟  واأين 

.
22

الب�رس ومتى نعرف احلقوق الواجبة لنا وعلينا؟«

وال�سعي  امل�رسوطة  والإ�سادة  واملقارنات،  فاملوازنة،   

ني لأبناء قومه يف زمٍن كان فيه 
ّ
ي
ّ
 »جراأة« الأوروب

ّ
ل�رسح �رس

ة، 
ّ
هوؤلِء قد بداأوا ميّثلون خطراً داهمًا على الدولة العثماني

اأعاله،  الّن�ّس  نهاية  القلب يف  تلك ال�رسخة من  واأخرياً 

كّلها ُتظهر ال�سدياق مبظهٍر »فولتريّي« اأي يف حّدة النظر، 

، وا�ستنطاق الذات.
ّ
ف، والوعي ال�سيا�سي

ْ
والّظر

طقو�س الزواج واالأكل وتربية االأطفال

ويجد القارئ اأبحاثًا م�ستفي�سًة حول موا�سيع كمثل تربية 

الزواج.  وعادات  طقو�س  كمثل  اأو  اإنكلرتا  يف  الأطفال 

ل فاإّن الفقرة اأدناُه توحي باأّن 
ّ
وفيما يخت�ّس باملو�سوع الأو

ال�سدياق كان على اّطالٍع مبا�رس على ذاك املو�سوع، ممّا 

يْحمله على توجيه الّن�سح لبني قومه كي ياأخذوا بالعتبار 

قًا اأخرى واأقرب اإىل ال�سّحة يف تربية اأولدهم:
ُ
ُطر

غريهم  من  لالأولد  تربيًة  اأح�سُن  اأنّهم  »والظاهر   

 
َ
فاإنّهم يغ�سلونهم باملاء البارد يف كّل يوٍم اإذا كانوا اأقوياء

ميتنعوا  يقمطونهم حتى  ول  �سعفاء.  كانوا  اإذا  بالفاتر  اأو 

بحزاٍم  ي�سّدونهم  واإّنا  بالدنا  يف  ُيفَعل  كما  احلركة  عن 

دونهم على الأكل اخلفيف مع 
ّ
فقط. وبعد ن�سف �سنة يعو

اللنَب. فال تاأتي �سنٌة على الطفل اإّل وهو يلتقم كّل �سيء. 

اأو ُيفحم يف البكاء كما  ول يكاد طفٌل ُيْحدث يف ثيابه 

هات هنا ي�سقني 
ّ
يكون عندنا. غري اأيّن كثرياً ما راأيت الأم
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نهم... ويدخْلن بهم يف 
ْ
نم

ُ
 اأو �رسابًا غريه لي

َ
اأطفالهّن املزر

الزحام واأماكن اخل�سام واللكام. وممّا ُيحمد من تربيتهّن 

ف من دون لثغٍة ول ك�رٍس، ل 
َ
اأنّّهن يكّلمنهم بالكالم املتعار

كما تفعل ن�ساء بالدنا، بل لرمّبا حَكني لهم حكاياٍت وهم 

دنهم 
ّ
ن يفهم... تعو

َ
نهم مبا يخاطنْب به م

ْ
ل يعقلون ويخاطب

على الفهم من �سَغر. والذي ظهر يل اأّن اأطفال الإنكليز 

ويف  املراهقون.  ذلك  وبعك�س  اأطفالنا  من  واأزكن  اأذكى 

ي اإّل ولَدها البكر 
ّ
احلقيقة فاإّن الأّم يف بالد الفاّلحني ل ترب

.
2٣

يهم اإْخوتهم الأكرب فالأكرب«
ّ
والباقون يرب

تثري  الإنكليز  عند  وطقو�سه  الزواج  عاداِت   
ّ
لكن  

ده�سته وحريته كما يف الّن�ّس الآتي:

ن 
َ
ج اإّل م

ّ
»ومن عادتهم يف الزواج اأّن البنت ل تتزو  

 اأو كان اأكرب منها ب�سنتني اأو 
ّ
كان م�ساوياً لها يف ال�سن

ثالث، ويف ذلك �سطٌط اإذ ل يخفى اأّن املراأة متى بلغت 

ة والن�ساط ما يبقى يف 
ّ
الأربعني �سنة مل يبق فيها من القو

ما اإذا كانت منتاقًا. نعم اإّن الن�ساء هنا ل 
ّ
الرجل ول �سي

 الهرم فاإّن من يكون �سّنها ثالثني �سنًة تبدو 
ّ
يعجل فيهن

َفة تراعى  كمن �سّنها ع�رسون يف بالدنا. غري اأّن هذه ال�سّ

 على من بلغ 
َ

اأي�سًا يف جهة الرجال. ويف بالدنا ل ترثيب

ج بنَت ع�رسين وهذا يندر هنا جّداً اإّل 
ّ
اخلم�سني اأن يتزو

ل�سبٍب عظيم، وذلك كاأن يكون الرجل اأ�رسف من املراأة 

كانت  اإذ  وغناه  فه 
َ
�رس لت�ساركه يف  فيه  واأغنى فرتغب 

هاتان ال�سفتان عند الإنكليز اأف�سل من جميع املناقب 

ما اإذا روعي يف ذلك م�سلحة تربية الأولد. ويف 
ّ
ول �سي

�سيخًا  الزوج  يكون  اأن  من  اأي�سا  مانع  فال  احلالة  هذه 

بربودته  تذهب  اأن  تلبث  ل  حرارتها  اأّن  لعلمها  قحالً 

 بدا له 
ّ
فت�ستويل على املرياث. واإذا خطب اأحٌد امراأة ثم

 غرم لها مبلغًا 
ّ
اأْن يعدل عن الزواج لغري موجب �رسعي

اإذا  �ساء  الزواج مبن  ابنته على  اأن يجرب  عظيمًا. ولالأب 

�سنة.  اإحدى وع�رسون  عندهم  وهو  الر�سد  تبلغ حّد  مل 

وبعده لي�س له عليها من اإمرة... وللّذَكر اأن يعقد الزواج 

عند بلوغه اأربع ع�رسة �سنة وللبنت عند اثنتي ع�رسة... 

جت املراأة انتقل جميع ملكها اإىل حوز بعلها 
ّ
ومتى تزو

وفاء  على  هو  جرب 
ُ
وي ا�سمه  على  ت�ستدين  اأن  لها   

ّ
لكن

ج اأخت زوجته ]اأي بعد 
ّ
دينها. ول يحّل للرجل اأن يتزو

ا 
ّ
موتها[ وقد كان لرجٍل زوجٌة وله منها عّدة اأولد فلم

اأختها  ج 
ّ
يتزو اأن  زوجها  على  اأق�سمْت  املوت  ح�رسها 

ا علم ذلك يف ديوان احلكم 
ّ
ي اأولدها، فلم

ّ
بعد موتها لرتب

هذا  �سبب  عن  بذلك  اأخربين  ن 
َ
م ف�ساألُت  بينهما.  ق 

ّ
فر

 على م�سلحة وقلت: اإن كان حترميه 
ّ
احلظر لأنّه غري مبني

د فيها حترمي اأموٍر كثرية ا�ستحّلها 
ّ
د يف التوراة فقد ور

َ
ور

كتم بهذه 
ّ
الن�سارى. فالأّي �سبب اأ�رسبتم عن تلك ومت�س

فقط؟ فقال: امل�سلحة اأّل يتو�ّسل رجٌل واحد اإىل اإحراز 

جون 
ّ
 الفقراء يتزو

ّ
جهازين من بيٍت واحد فقلت: ولكن

من غري جهاز ول مرياث فقال: اإّن ال�رسع هنا ملحوظ 

.
2٤

فيه م�سلحة الكرباء«

تعيدنا اجلملة الأخرية يف هذا الّن�ّس اإىل ما ذكرناه   

وال�سعفاء،  يالعظماء  ال�سدياق  افتتان  اإىل  اأي  اأعاله، 

اً 
ّ
اأ�سا�سي جزءاً  ي�سّكل  الذي  المر  والفقراء،  والأغنياء 

من و�سفه للمجتمع الإنكليزّي كما يرد يف ال�ساق ويف 

ة ال�سعب 
ّ
ني وعام

ّ
ة بني الأر�ستقراطي

ّ
ا. فالهو

ّ
ك�سف املخب

تبدو وكاأنّها غري قابلٍة للردم، وال�سبب يف بع�سه يعود اإىل 

ة 
ّ
ة يف بالد الإنكليز اأ�سواأ من اأحوال العام

ّ
اأّن اأحوال العام

ني 
ّ
يف بلد ال�سدياق، ويف بع�سه الآخر لأّن الأر�ستقراطي

»النورمان«  الفاحتني  راأيه من �ساللت  الإنكليز هم يف 

الذين حافظوا عرب القرون على امتيازاتهم وغطر�ستهم 

 .
2٥

جتاه ال�سعب الذي قهروه وا�ستولوا على اأرا�سيه

فيها  جند  الك�سف  يف  الفقرات  من  العديد  ة 
ّ
ثم  

ة 
ّ
ال�سدياق ينقل القارئ اإىل داخل مكتٍب اأو �رسكة جتاري

اأو منزل حيث ي�سف بالتف�سيل ما يجده يف ذلك املكان. 

حيث  كالتالية،  فقرٍة  يف  وا�سحان  واملداعبة  فاملزاح 

ي�سف وليمة ع�ساٍء عند اأحد الوجهاء، وهم من الطبقة 

الو�سطى كما �سرنى:

»وعادتهم يف املاآدب اأن جتل�س ال�سيوف على املائدة   

دة الدار يف ال�سدر وتاأخذ يف اأن تقّطع لهم 
ّ
وجتل�س �سي

�رسائح اللحم رقيقًة وتناول ال�سحفة للخادمة فت�سعها 

تلك  من  ح�س�س  خم�س  لك  ح�سل  ولو  الآكل.  اأمام 

ال�رسائح ملا �سبعت. والإكثار من اأكل اخلبز عندهم مظّنة 

ا جل�سنا 
ّ
ة عند اأحد اأعيانهم فلم

ّ
ة. وقد اأدبت مر

ّ
الهمجي

ك�رسة  وكانت  حجري  على  تها 
ْ
وو�سع الفوطة  اأخذُت 

اأن  يُت 
َ
وا�ستحي اأدري  ل  واأنا  فوقعْت  فيها  اأة 

ّ
خمب اخلبز 

ا 
ّ
ا اأيّن »تنكلزت« يف بالدهم. فلم

ّ
اأطلب غريها وهم ظنو

كنا للقيام اإذا بالك�رسة ل�سقة بنعلي فتذّكرت حينئٍذ 
ّ
حتر

ة ذاك ال�سائل الذي طرق باب بخيل... واإذا كان على  ق�سّ

املائدة لونان من الطعام اأو ثالثة كاأْن يكون مثالً �سواء 

هما تريد، فاإذا تناولت 
ّ
تَك ال�ستُّ اأي

ّ
من البقر ودجاج خري

من لوٍن �سقطْت �سفعتك من الثاين... ول ميكن للمدعو 

اأن ميّد يده اإىل زجاجة اخلمر... بل ل بّد اأن ينتظر ال�سائد 

اأو ال�سّت اأن يعر�سا عليه. ويحزنني اأن اأقول اإيّن كثرياً ما 

 ي�ستكرثه 
ّ
راأيت �ساحب املنزل يقطع لل�سيوف اللحم ثم
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عليهم في�سع يف �سحفته ما ا�ستكرثه فرمّبا امتالأت من 

اأرى املدعوين معي يتكّلفون الأكل  تلك القطع. وكنت 

، فيبقى ثالثة 
ّ
تكّلفاً ويتبلغون مبا ل يكاد يكفي ال�سبي

كنت  التي  املراأة  �ساألت  وقد  هو...  كما  الطعام  اأرباع 

ما  اإّل  بالله،  ن�سدتك  لها:  فقلت  يوم  ذات  عندها  نازلً 

�سدْقتني، هل اأنا من الآكلني املفرطني؟ قالت، ل بل من 

اجلماعة  وراأيت  ة 
ّ
مر غري  ُدعيت  قد  قلت:  املقت�سدين. 

تني، فقالت 
ّ
املدعوين معي مل ياأكلوا قْدر ما اأكلت اأنا مر

املدعوين  فاإّن  فقط  �سورٌة  هي  اإّنا  هنا  الدعوة  اإّن  يل: 

فاأخذين  الوليمة،  يح�رسوا  اأن  قبل  بيوتهم  يف  ياأكلون 

ذلك  يف  خمالفتهم  يف  اأفّكر  وطفْقت  ذلك  من  العجب 

لعاداتنا فاإّن املدعوين عندنا كّلما اأكرثوا من الأكل زاد 

�رسور الداعي...

العظماء  عند  ا 
ّ
فاأم الّنا�س،  من  الو�سط  عند  »هذا   

باآنية  احلا�رسين  على  يطوف  اخلادم  فاإّن  والزعماء 

ال�رسب... حتى اإذا فرغوا من الأكل قامت الن�ساء وانفرْدن 

ُتتداول  املائدة وحينئٍذ  الرجال على  يف مق�سورٍة وبقيت 

كوؤو�س ال�رساب بغري حما�ساة ورمّبا ق�ست الرجال �ساعًة 

اأو �ساعتني على ال�رسب و�ساعًة من قبلها على الطعام. واإّنا 

ال�رسب  يف  اجللو�س  اأحد  ينهمك  اأن  خوف  الن�ساء  تقوم 

فينطق مبا ل يليق. 

ك امل�سلوق 
َ
م

ّ
»ول بّد يف املوائد احلافلة من و�سع ال�س  

وقد  الفلفل.  ح�سا  عن  عبارٌة  فهي  ال�سوربة  ا 
ّ
فاأم لً، 

ّ
اأو

راأيت على هذه املوائد البطاط�س ياأتون بها يف �سحاٍف 

ٌط من الكّتّان الرفيع فلم اأدر ما املُراد 
َ
�سة وحتتها فو مف�سّ

 حيثما 
ٌ

اخل�سي�س خ�سي�س فاإّن  والتنّط�س  الحتفال  بهذا 

قته ذهبًا... واإذا كانوا جمتمعني 
ّ
كان، والكلب كلٌب واإن طو

يف جمل�ٍس واأرادوا اخلروج اإىل حمّل املائدة اأخذ الرجل 

واأخذ غريه   
ّ
الكر�سي ها على 

َ
واأجل�س بذراع زوجة غريه 

ذلك  كان  زبوٍن  بغري  واحدٌة  بقيْت  واإذا  زوجته.  بذراع 

.
2٦

داعياً خلجلها«

يف اجلامعات امل�شت�رضقني

ة ونْحوها ومفرداتها 
ّ
ولَكون ال�سدياق من اأ�ساطني العربي

للكتاب  لرتجمته  به  ياأتي  الذي  الو�سف  فاإّن  واآدابها، 

�سمويل  الدكتور  مع  بال�سرتاك  �سنعها  والتي  املقّد�س 

عّد من اأوائل اللقاءات املبا�رسة 
ُ
يل يف جامعة كمربيدج ي

�س باملديح  ني. فال�سدياق يخ�سّ
ّ
ي
ّ
مع امل�ست�رسقني الأوروب

�سايل،  الإنكليز كمثل جورج  من  ة 
ّ
العربي بع�َس علماء 

وليلة  ليلة  األف  مرتجم  لين،  واإدوارد  القراآن،  مرتجم 

مرتجم  بر�سنت،  وثيودور  ال�سهري،  القامو�س  و�ساحب 

ة 
ّ
ا فيما يخت�ّس بعلماء العربي

ّ
بع�س مقامات احلريري. اأم

للغاية.  تعي�س  ال�سدياق  راأي  يف  فالو�سع  املجمل  يف 

فالدكتور يل مثالً ُت�سيبه من اأ�سهم ال�سدياق وانتقاداته 

بال�سطالحات  معرفته  لعدم  �سفحات  عّدة  ملوؤه  ما 

خالل  بعناٍد  يرف�س  فهو  كذلك  ة. 
ّ
العربي يف  والتعابري 

ت�سي  اأو  توحي  قد  لفظة  اأّي  ي�ستخدم  اأن  الرتجمة 

ا�ستقاق  على   
ّ
ي�رس وهو  القراآن،  باألفاظ  بعيٍد  من  ولو 

ة. ويف راأي ال�سدياق فاإّن العديد من 
ّ
ة من العربي

ّ
العربي

ة 
ّ
وثم للغاية.  ئة 

ّ
�سي ة 

ّ
الفار�سي اأو  ة 

ّ
العربي الرتجمات عن 

ربزه 
ُ
ي الذي  ال�سبب   

ّ
لكن الأمر  لهذا  متعّددة  اأ�سباٌب 

اأفواه  من  يتلّقونها  ل  ة 
ّ
العربي دار�سي  اأّن  هو  ال�سدياق 

ة« 
ّ
اأهلها. وي�سخر ال�سدياق من كتاب »نحو اللغة العربي

ليربهن  منه  اأمثلة  عّدة  ورد 
ُ
في ريت�سارد�سن  جون  بقلم 

كما  الّنحو،  قواعد  لأب�سط  املوؤلّف حتى  فهم  عدم  على 

يكت�سف اأّن امل�ست�رسقني يف الغالب لي�س بو�سعهم النطق 

ة. وعلى كّل حاٍل فاللغتان 
ّ
بالعربي ولو ببع�س الكلمات 

اأرفع بكثرٍي ممّا حتظى  ة حتظيان مبكانة 
ّ
ة والعربي

ّ
ال�رسياني

ة يف كمربيدج راتبه األف باوند 
ّ
ة، فاأ�ستاذ العربي

ّ
به العربي

.
2٧

بال�سنة فيما راتب اأ�ستاذ العربية �سبعون باوند فقط!«

اأك�سفورد  جامعَتي  يف  ال�سدياق  يرى  ل  كما   

هاتني  ي�سف  فهو  لالإعجاب،  �سبٍب  اأّي  وكمربديج 

ل  الأعيان،  اأولد  لإلهاء  مْدر�ستان  باأنّهما  اجلامعتني 

�رسوحاً للعلم فيقول:

يف  مدينتان  هما  واأك�سفورد  كمربيدج  اأّن   
ْ
»واعلم  

مدر�سة  ع�رسين  نحو  يحتوي  منهما  كٌل  الإنكليز  بالد 

الهند�سة  تعلَّم  الأوىل  ففي  طالب.  واألَفي  ة( 
ّ
كّلي )اأي 

الأدب  علوم  الثانية  ويف  ات 
ّ
والإلهي ات 

ّ
والريا�سي

والفقه واملنطق والفل�سفة، اإّل اأّن منطقهم لي�س كمنطق 

فيهما  التعّلم  ميكن  ول  وتعليالته.  عَلله  يف  املتقّدمني 

الكرباء  اأولد  اإّل  يق�سدهما  اأحد  وما  زائدة  بنفقٍة  اإّل 

ما اأك�سفورد، فهناك ترى طالب العلم 
ّ
والغنياء، ول �سي

الشدياق وانتقاداته ما ملؤه عدة  الدكتور لي تصيبه من أسهم 
صفحات لعدم معرفته باالصطالحات والتعابير في العربية. كذلك 
فهو يرفض بعناد خالل الترجمة أن يستخدم أي لفظة قد توحي 
اشتقاق على  يصر  وهو  القرآن،  بألفاظ  بعيد  من  ولو  تشي  أو 
العربيــــــــــــــــــــــــــــــــة من العبريــــــــــــــــــــــــــــــــة.



بدايات  العدد 22 | ١042019

ال�سني  مْلك  طالب  هو  كاأّنا  خّده  راً 
ّ
م�سع باأنفه  �ساخمًا 

ه يف ركوب اخليل واللّذات 
ّ
والهند. واأكرثهم ي�رسف هم

ما  عرف  المتحان  يوم  حان  فمتى  اً. 
ّ
ظهري العلم  وينبذ 

يريد ال�سيخ اأن ميتحنه به من امل�سائل اإذ هي حم�سورة 

دها عليه 
َ
مها. فاإذا �رس

ّ
معدودة فيجتهد يف حفظها وتر�س

مرتبَة  نال  اأنّه  فيه  يذكر  ب�سكٍّ  اأجاَزه  �رسدها  ن 
َ
واأح�س

منها  يعي�س  اأوقاٌف  املدار�س  هذه  من  ولكلٍّ  املعّلمني... 

قال لكلٍّ منهم »ِفُلو« ورمّبا 
ُ
ي�سون املالزمون لها وي

ّ
الق�س

غ يف علمٍ 
َ
ي�سني. فاإّن كّل من نب

ّ
كان اأي�سًا من غري الق�س

له  الوقف فمنهم من  الرزق من  اأجري عليه  العلوم  من 

ب�رسط  ولكن  اأكرث،  له  من  ومنهم  ال�سنة  لرية يف  مائتا 

اأنّهم ل  اإّل  رزقه.  عنه  انقطع  ج 
ّ
تزو فمتى  ج 

ّ
يتزو اأْن ل 

من  معا�س  على  يح�سلوا  بعداأان  اإّل  غالباً  جون 
ّ
يتزو

مكتبٌة  املدينتني  من  كلٍّ  الكنائ�س... ويف  اإحدى  خدمة 

.
2٨

 اأّن كتب اأك�سفورد اأكرث«
َ
ة غري

ّ
عربي

نوعه  من  فريداً  و�سفًا  ا 
ّ
املخب ك�سف  كتاب  يحتوي   

لإنكلرتا يف منت�سف القرن التا�سع ع�رس وهذه املقتطفات 

الواردة اأعاله ل تعك�س �سوى القليل القليل من حمتوياته 

الدقيقة  ومالحظاُته  البديع،  واأ�سلوبه  الغنى  بالغة 

واأ�سلوبه  حوله،  من  واحلياة  املجتمع  حول  واملبا�رسة 

وال�ستهجان.  املديح  بني  املعقودة  واملوازنة  ال�ساخر، 

الربيد  كنظام  لالخرتاعات  يبديه  الذي  فالإعجاب 

لكّنه  عميٌق  اإعجاٌب  هو  التجارّي  وللّن�ساط  والتلغراف 

 باحلياة يف اإنكلرتا وعلى 
ّ
ا انغما�سه التام

ّ
لي�س انبهاراً. اأم

التي  العديدة  واملخاطبات  والق�س�س  م�ستوياتها  كاّفة 

ة وموثوق للمعلومات 
ّ
لي

ّ
يوردها، واعتماده على م�سادر اأو

ات وغريها، فهذه كّلها ُت�سفي على الكتاب 
ّ
كالإح�سائي

اأ�سالًة ل مثيل لها يف اأّي كتاٍب من كتب الرحالت اإىل 

با عند كّتاب العرب اأو حتى عند كّتاب ال�رسق حتى 
ّ
اأورو

ع�رسه هو، اأو لرمّبا حتى ع�رسنا نحن.

انظر، حول هذا القتبا�س ورّدة فعل امل�ساهدين، ال�صاق �س ٥٤٥ - ٥٤٦  ١١

ال�صاق، �س ٥٩٣ - ٥٩٤  ١2

ال�صاق، �س ٥٩٤ - ٥٩٥  ١٣

انظر، لكّل هذه القتبا�سات ال�صاق، �س ٦١٦ - ٦22  ١٤

انظر، حول العجائز واإظهار اأكتافهّن، ال�صاق، �س ٥٥0؛ حول الن�ساء واحلداد،   ١٥

ال�صاق، �س ٦١2؛ حول العاهرات يف اإنكلرتا وفرن�سا، ال�صاق، �س ٦٣١؛ 

حول �سويفت والآخرين، ال�صاق، �س ٥٨٤. اأّما ابن احلّجاج املتوّفى عام 

١00١م. فقد كان �ساعرًا بغدادّيًا ماجنًا موهوبًا

حول الإر�سادات والن�سائح للزوجة، انظر ال�صاق، �س ٥٨٧؛ حول طبائع   ١٦

الإنكليز وطعامهم، انظر ال�صاق، �س ٥٩٧؛ حول املدعوين اإىل الولئم، انظر 

ال�صاق، �س ٥٨٧

ال�صاق، �س ٥٨٩  ١٧

حول هذه الفقرة الطويلة من املوازنات بني املدائح واملثالب، انظر ال�صاق، �س   ١٨

، انظر ال�ساق، �س ٥٩0
ّ
٥22 - ٥2٣. حول احلكم النهائي

ك�صف املخّبا عن فنون اأوروّبا، حتقيق غادة يو�سف خوري. بريوت: كتب،   ١٩

2002، �س ٨٨ - ٨٩ )ي�سار اإليه لحقًا بـ ك�صف(. تعّمدُت يف هذه

اء اأن
ّ
الدرا�سة ال�ست�سهاد مطّوًل بن�سو�س ال�سدياق كي يت�سّنى للقر  

 ومالحظاته الدقيقة، كما اأّن ترجمة هذا العمل
ّ
يتذّوقوا اأ�سلوبه الأدبي  

الفريد من نوعه اإىل الإنكليزّية من �ساأنها اأن حتظى باهتماٍم بالغ لدى  

دار�سي احلقبة الفيكتورّية يف جمايَل الأدب واملجتمع، خ�سو�سّا كما تبدو  

من منظور كاتب من ال�رسق  

ك�صف، �س ١2١ - ١2٣  20

ك�صف، �س ١٤٩ - ١٥١  2١

ك�صف، �س ١٥2 - ١٥٥  22

ك�صف، �س ١٧٥ - ١٧٦  2٣

ك�صف، �س ١٧٤  2٤

ك�صف، �س ١٥٩  2٥

ك�صف، �س ١٧٧ - ١٧٨  2٦

حول تعاونه مع الدكتور �سمويل يل يف ترجمة الكتاب املقّد�س وحول   2٧

مالحظاته عن امل�ست�رسقني الإنكليز، انظر ك�صف، �س ١2٨ - ١٣2 ويف 

ة 
ّ
قة. وجتدر الإ�سارة اإىل اأّن م�ست�رسقي فرن�سا لهم مكانة علمي

ّ
اأماكن اأخرى متفر

اأرفع عند ال�سدياق

ك�صف، �س ١٣٤  2٨

انظر ال�ستعرا�س الوا�سع حلياة واأعمال ال�سدياق والذي يذكر العديد من   ١

الدرا�سات احلديثة عنه يف املقدمة التي �سّطرتها Rebecca C. Johnson لكتاب 

ال�صاق على ال�صاق يف الرتجمة التي �ساغها

Humphrey Davies. New York and London: New York University Press, 2013  

W. R. Polk and R. L. Chambers (eds) The Beginnings of Modernization :انظر  2

in the Middle East. Chicago: University of Chicago Press, 1968  

انظر مقّدمة Rebecca Johnson، يف الهام�س رقم ١، اأعاله. انظر اأي�سًا  ٣

C. A. Bayly, The Birth of the Modern World. Oxford: Blackwell, 2004  

ات 
ّ
 اأيديولوجي

ّ
ة، والتي كانت من بني اأهم

ّ
يرى بايلي فيما يراه اأّن القومي  

ًا يف العديد من بقاع العامل ومل تكن يف الغالب 
ّ
النه�سة، ظاهرة توّلدت ذاتي

ّ
ذات اإلهام اأوروّبي

 ١٨٥٥ ،Paris: Benjamin Duprat .انظر ال�صاق على ال�صاق فيما هو الفارياق  ٤

)اأعيد طبعه يف بريوت: دار مكتبة احلياة، ل. تا.( �س ٥٩2 )ي�سار اإليه لحقًا 

بال�صاق(، حيث ي�سف املوؤّلف ذاك التفاوت الهائل بني الأغنياء والفقراء يف 

اإنكلرتا. اأّما بالن�سبة ملفّكري النه�سة الآخرين فالعقائد اأو املبادئ التي ت�سمن 

ة احلديثة اأو الُنُظم 
ّ
ك بالعلوم الطبيعي

ّ
الرتقاء قد تختلف، فمنها مثاًل التم�س

ة اأو ال�رساع �سّد التقليد على اأنواعه اأو �سيادة القانون اأو غريها من 
ّ
الربملاني

الو�سفات التي ت�سمن التطّور. لكن يف كّل حالٍة من تلك احلالت فاإّن املبداأ 

املطلوب لالرتقاء وا�سٌح للعيان وم�ستعجل و�رسورّي للغاية. وكان ال�سدياق 

نف�سه منفتحًا على بع�س تلك املبادئ والأفكار، خ�سو�سًا يف الفرتة التي كان 

ُي�سدر جريدة »اجلوائب«

انظر على وجه اخل�سو�س ال�صاق، �س ٥0١ - ٥0٦، ٥2٩ - ٥٣٧، ٥٧١ -   ٥

٥٧٧، ويف اأماكن عديدة اأخرى

ال�ست�سهاد هو من مقالة تيريي ايغلتون يف  ٦

London Review of Books, May 19, 2011  

London Review of Books, June 15, 2017 انظر  ٧

ال�صاق، �س ٤٩٨  ٨

حول الطربو�س والأبيات يف ذّم كمربيدج والدعوة التي تلّقاها من ثرّي اإنكليزّي،   ٩

انظر ال�صاق، �س ٥٤٨؛ حول الأوبا�س و�رساخهم انظر ال�صاق، �س ٦٤0

ني ومذّمة الأغنياء، انظر ال�صاق، �س ٥٩١ - 
ّ
حول الفاّلحني والعّمال احلرفي  ١0

ة« ولعّله �سدًى 
ّ
٥٩٣، وهذا الف�سل من الكتاب هو بعنوان »يف خواطر فل�سفي

ة«، وهو كتاٌب يعرفه ال�سدياق عن كثب 
ّ
لكتاب فولتري اأي »ر�سائل فل�سفي

وي�ست�سهد به يف ك�صف املخّبا عن فنون اأوروّبا

الهوام�ش
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ْرنـجـة الـتـسـطـيـر« بـدايـــات فـي »فـَ
كيف واكب الشدياق انتقال الكتاب من النخبة إىل العاّمة

هالة الزبري

نارشة وباحثة يف
تارخي النرش. صدر لها 
يف كتب مشرتكة: 
»صادر، قّصة دار 
نرش«، »العري يف 
أدب فؤاد حبيش«، 
»الكتاب اإللكرتوين 
العريب«، »صورة 
الطفل يف أدب 
األطفال اللبنايّن«.

بعني  الناقده  املجموع،  هذا  على  الواقف  ها 
ّ
اأي »اعلم   

من�سٍف مرتوٍّ غري زموع، اأّنا ا�سطلحنا لفوا�سل جمله على 

هذه العالمات، جرياً على ما ي�ستعمله الإفرجن يف كتبهم 

من الإ�سارات«.

كتابه  اء 
ّ
قر ال�سدياق  فار�س  ف 

ّ
عر الكلمات  بهذه   

»اللفيف يف كّل معنى طريف« على امل�سطلحات التي عزم 

 اأتبع ذلك بتعريٍف لها. 
ّ
على ا�ستخدامها يف من�سوراته، ثم

كان ذلك �سنة ١٨٣٩، يف مالطا حيث كان لجئاً يعمل 

ة.
ّ
ة الإنكليزي

ّ
ة الكن�سي

ّ
ة التب�سريي

ّ
يف مطبعة اجلمعي

الفارياق

ل عهدها، 
ّ
ة ما تزال يف اأو

ّ
يف تلك الفرتة، والطباعة العربي

كانت الكتب املطبوعة ت�سبه اإىل حّد كبري، يف اإخراجها، 

جمٌل  متال�سقة،  متقاربة  كلمات  ة: 
ّ
العربي املخطوطات 

متواترة ل ُتعني القارَئ فيها فا�سلٌة ول نقطٌة ول فقرات، 

الأعلى  يف  الي�سار،  واإىل  اليمني  اإىل  مثقلة  هوام�س 

والأ�سفل. �سفحة من الأحرف املتتالية ل يفِطن لها معنى 

بها  قام  التي  اخلطوة  فكانت  مّطلعاً.  فقيهاً  كان  من  اإّل 

ة يف كتبه 
ّ
ق اأ�ساليب الت�سطري الإفرجني

ّ
ال�سدياق عندما طب

خطوًة رائدة، واإن كانت فا�سلة.

الطباعة  حتديث  يف  دوره  هو  وما  ال�سدياق  هو  فمن   

ته 
ّ
ب�سخ�سي املجال  هذا  يف  عمله  تاأّثر  وكيف  ة، 

ّ
العربي

 - الت�سطري« هذه  »فرجنة  بدايات  وما هي  ومب�سار حياته؟ 

وملاذا  اً، 
ّ
عربي  - يزبك  اإبراهيم  يو�سف  خ 

ّ
املوؤر اها 

ّ
�سم كما 

خون حماولًة فا�سلة؟ 
ّ
اعتربها املوؤر

احلدث  »�سنة ١٨0١ يف حارة  ال�سدياق  فار�س  ولد   

اأ�سل والده من ح�رسون يف  بالقرب من بريوت«، وكان 

ذلك  يف  اأغلبها  وكان  الكتب،  بني  ترعرع  البالد.  �سمال 

احلني خمطوطات، حيث اإّن اأباه »كان قد اأحرز كتباً عديدة 

يف فنوٍن خمتلفة«، كما يوؤّكد يف كتابه »ال�ساق على ال�ساق 

يف ما هو الفارياق«. يف هذا البيت، عرف الكتابة والقراءة 

اأو  العديد، معّلمون  كاأ�سلوب حياة وكحرفة يعتا�س منها 

اخ. ولأّن والديه مل يكن »يف طاقتهما 
ّ

ن�س اأو  رجال دين 

ذهب  ة«، 
ّ
العربي لتعّلم  الب�رسة  اأو  الكوفة  اإىل  يبعثاه  اأن 

اّلذي مل يعرف  الزبور  الكّتاب يف قريته، فدر�س يف  اإىل 

ون حينها غريه كتاباً. بعد اأن اأمتّه، اأخرجه 
ّ
املعّلمون امل�سيحي

البيت،...  يف  الكتب  بن�سخ  لـ»ي�سغله  الكّتاب  من  اأبوه 

فلبث على هذه احلالة مّدة طويلة فا�ستفاد منها ما اأمكن 

ملثله اأن ي�ستفيد من جتويد اخلّط وحفظ بع�س الألفاظ... 

اأّن  اإذ كان يعتقد  اأّنه مل يكن قرير العني بهذه احلرفة.  اإّل 

قاً«. 
ّ
الرزق الذي ياأتي من �سقٍّ ك�سّق القلم ل يكون اإّل �سي

خالل عمله يف ن�سخ الكتب، كان له راأي يف كّل ما يتعّلق 

ة الن�سخ بحّد ذاتها، 
ّ
ات اخلّط والن�سخ واأدواته، وبعملي

ّ
بتقني

رون الن�ّس عن طريق 
ّ
حيث كان ينتقد الكتبة اّلذين يحو

ما  غالباً  وكان  له،  نقلهم  خالل  والتحريف«  »الت�سحيف 

ن بذلك على خلق نٍط 
ّ
يحاول تقليد اخلطوط اجلميلة فيتمر

 به يف الكتابة. 
ٍّ

خا�س

على  داً 
ّ
متمر جريئاً،  كان  اأّنه  ال�سدياق  زات 

ّ
مي ومن   

اقاً 
ّ
تو وكان  منها.  هزاأ  لطاملا  قيوٍد  من  راً 

ّ
متحر جمتمعه 

اأّنه كان  ر، فيقول عن نف�سه 
ّ
اإىل التغيري والتطوير والتطو

زاً يف 
ّ
متمي كان  والكالم من  والأطوار  الزّي  »يحاكي يف 

ع�رسه بالف�سل والدراية«. وي�سيف اأّنه بينما كان »راأ�سه 

ويرتقي  اجلبال،  ي�سّعد يف  فكره  كان  البيت  ورجاله يف 

ر اجلدران...«.
ّ
التالل، ويت�سو

طبعه وُخلقه وثقافته حّثوه على التفاعل احلاّد يف كثرٍي   

املبا�رس.  حميطه  يف  الأحداث  جمريات  مع  الأحيان  من 

اأ�سعد  اأخيه  حياة  تهّدد  ة 
ّ
املاروني الكني�سة  كانت  فبينما 

اأخيه   
َ
حذو يحذو  به  اإذا  ة، 

ّ
الربوت�ستانتي اعتناقه  ب�سبب 
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ال�رسورّي  بات من  ني. 
ّ
الأمريكي املر�سلني  بديانة  ويلتحق 

عندها اأن يبعد عن املخاطر التي اأودْت لحقاً بحياة اأ�سعد، 

فار�س،  فركب  قّنوبني.  وادي  يف  معتقله  يف  مات  الذي 

ة 
ّ
ني، باخرًة اأقّلته اإىل الإ�سكندري

ّ
ي�سني الإجنيلي

ّ
مبعاونة الق�س

حيث بقي مّدًة قبل اأن ينتقل اإىل مالطا.

عمله يف مطبعة االإنكليز

خالل ال�سنوات التالية، تنّقل ال�سدياق بني م�رس حيث كان 

يقراأ وين�سخ وي�سدر�س ويدر�س، ومالطا حيث كان يعمل 

�س. هناك، يف 
ّ
ة، ويكتب ويرتجم ويدر

ّ
يف املطبعة الإنكليزي

ب منها 
ّ
ة و�سار يعر

ّ
ق يف معرفة اللغة الإنكليزي

ّ
مالطا، تعم

وياأخذ عنها اأناطاً ومعايري يف حتديث ال�سكل وامل�سمون 

وت�سهيل تعميمهما للُجموع. وقد كان، يف نقله للن�سو�س 

ة جديدًة يعك�س 
ّ
ة، ينحُت مفرداٍت عربي

ّ
ة الع�رسي

ّ
الأجنبي

العامل  اإىل  و�سلت  قد  بعد  تكن  مل  ح�سارًة  خاللها  من 

اأو  بنف�سه  اأ�سدرها  التي  الكتب  بذلك  ف�سّكلت   .
ّ
العربي

.
ّ
ة يف تطوير النرث العربي

ّ
�سارك باإ�سدارها نقطة مف�سلي

ة، 
ّ
ة الإنكليزي

ّ
ة الكن�سي

ّ
ة التب�سريي

ّ
كانت �سيا�سة اجلمعي  

الكتابة  يف  يعمل  موّظفاً  ال�سدياق  فار�س  كان  حيث 

العرب  ني 
ّ
امل�سيحي ة بني 

ّ
الإجنيلي الر�سالة   

َ
تعميم والطباعة، 

ة. لذا 
ّ
عن طريق ن�رس ن�سو�ٍس �سهلة التناول باللغة العربي

تكون  ة، 
ّ
الإنكليزي لّلغة  متقٍن  ملرتجمٍ  احلاجة  باأ�سّد  كانوا 

يف  لتني  متاأ�سّ والأمانة  الدّقة  وتكون  الأّم  لغته  ة 
ّ
العربي

اأ�سلوبه. خالل عمله مع الإنكليز، تعّلم ال�سدياق فّن اإنتاج 

وطباعة.  واإخراجاً  وحتقيقاً  واأ�سلوباً  م�سموناً  الكتاب، 

بال�سناعة  اإعجابه  �سديد  عديدة  كتابات  يف  فاأبدى 

ة. كما 
ّ
ة ب�سورة عام

ّ
ي
ّ
ة الأوروب

ّ
في

َ
ة وفنونها، وباحلر

ّ
الإنكليزي

ة. 
ّ
ة وكتبهم املدر�سي

ّ
تاأّثر جّداً مبدار�سهم واأ�ساليبهم التعليمي

اإنكلرتا:  يف  املعارف  عن  حديثه  معر�س  يف  مثالً،  يقول 

اجلمهور  كي�س  من  عليها  �رسف 
ُ
ي ة 

ّ
العمومي املكاتب  »اإّن 

 
ّ
 ي�سيف: »ي�سُعب علي

ّ
لتهذيب الفقراء ذكورًا واإناثاً«، ثم

اأّن حال ال�رسق بخالف ذلك«.

رة للن�ّس املكتوب واملطبوع، وهذا 
ّ
هذه النظرة املتطو  

ي تاأثرٍي عميٍق 
َ
ة، كانا ذو

ّ
التوّجه بالقراءة واملعرفة اإىل العام

يف فكر ال�سدياق وعمله. فهو يف بداية عالقته بالكتابة، 

بال�سياغات  مغرماً  »كان  كمرتجمٍ،  اأو  ن�سو�ٍس  كوا�سِع 

الغام�سة«،  وبالتعبريات  القدمية  ة 
ّ
اللغوي وال�ستخدامات 

والبتكار  اجلودة  من  فيه  رفيٍع،   
ٍّ
اأدبي باأ�سلوٍب  ز 

ّ
فتمي

الفّعالة  �سون مل�ساركته 
ّ
يتحم الإنكليز  ما جعل  والتجديد 

بتعريب الكتاب املقّد�س. 

من كتاب ال�سدياق، 

»اللفيف يف كل 

معنى طريف«، طبعة 

١٨٣٩، �س ٤ - ٥
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ع قلمه كّلما احتاج اإىل ذلك 
ّ
اإّل اأّنه ا�ستطاع اأن يطو  

لي�سل اإىل القارئ املبتدئ اجلديد، باأ�سلوٍب مبا�رٍس بعيٍد 

ة 
ّ
التعليمي كتبه  يف  ذلك  نرى  ة. 

ّ
والنخبوي التكّلف  عن 

ة بوجٍه خا�ّس، حيث �ساهم يف ابتكار وتطوير لغٍة 
ّ
الرتبوي

املعنى  يو�سل من خاللها  بجمٍل ق�سرية  طة 
ّ

مب�س �سهلة 

ة.
ّ
واملعرفة للعام

بدايات عالمات الوقف

حروفاً  ال�سدياق  م 
ّ
�سم مالطا،  مطبعة  يف  عمله  خالل 

ًة 
ّ
مقروئي  

ّ
العربي احلرف  ة 

ّ
جمالي اإىل  جتمع  جديدة،  ة 

ّ
عربي

خربة  ل  ملن  اً 
ّ
ن�سبي التناول  �سهل  املطبوع  الن�ّس  جتعل 

ال�سفحة  ت�سميم  على  عمل  اأّنه  كما  بالقراءة.  له  طويلة 

و�سوحاً  اجلمال  اإىل  ي�سيف  ع�رسّي  ب�سكٍل  املطبوعة 

ليظهر كّل كلمة  الكلمات  بني  كافياً  فراغاً  كبرياً، جاعالً 

القارئ.  عني  تريح  عري�سة  هوام�س  وم�سيفاً  حدة  على 

اآنفاً، »اللفيف يف كّل معنى طريف«،  وكان كتابه املذكور 

يف  يدخل  اليوم  معروٌف   
ّ
عربي مطبوٍع  اإنتاٍج  ل 

ّ
اأو هو 

�سّفه عدٌد من عالمات الوقف امل�ستخدمة يف املطبوعات 

وهو  فـ»اللفيف«،  غوتنربغ.  عهد  بداية  منذ  ة 
ّ
ي
ّ
الأوروب

املكاتب  يف  القراءة  »لتعليم  كتاٌب  ال�سدياق  فه 
ّ
يعر كما 

مقّدمًة من خم�س  ن 
ّ
يت�سم املراتب«،  اخلواطر يف  ومترين 

ف 
ّ
ه ويعر

ّ
رب اأن ي�سكر  بعد  املوؤّلف،  فيها  �سفحاٍت يو�سح 

ة[ ملا �سواها 
ّ
عن نف�سه، رغبَته بجعل »جماورة ]اللغة العربي

ة املتداولة هنا ]يف مالطا[، من قبيل 
ّ
من اللغات الإفرجني

 له رفع �ساأن لغته بهذه 
ّ
ا كيف يتم

ّ
الزدواج ل الّتباع«. اأم

ِقدره، ويكرب  بو�سع كتاٍب »ي�سغر  ال�سورة، فيكون ذلك 

ف بعد ذلك عن 
ّ
َقدره، وتقّل �سحائفه وتكرث لطائفه«. يعر

عالمات الوقف هذه دون ذكر اأ�سمائها، فال يقول »فا�سلة« 

لِحق الر�سم ب�رسح 
ُ
اإّنا ير�سم �سكلها، هكذا »،«، وي مثالً، 

ة ا�ستعمالها.
ّ
ماهي

تغني  اإ�ساراٍت  �سبع  اإذاً  »اللفيف«  مقّدمة  يف  يذكر   

دور كلٍّ  �سارحاً  التاأويل«  كثرٍي من طرق  ارتكاِب  »عن 

والنقطتني  وال�رسطة  الفا�سلة  بالرتتيب:  وهي  منها، 

ينتقل   
ّ
ثم والنقطة.  واملزدوجتان  وال�ستفهام  والتعّجب 

املخت�رسة  بـ»الألفاظ  التعريف  اإىل  مبا�رسًة  املقّدمة  بعد 

اإليها »خمت�رس  العلماء«، م�سيفاً  التي ا�سطلحت عليها 

املئة  يقارب  ما  ذلك  يلي  ة. 
ّ
العربي ال�سهور«  اأ�سماء 

فيها  تقريباً(  �سفحة   ٣00 اأ�سل  )من  �سفحة  واأربعني 

مة 
ّ

مق�س ة 
ّ
عربي واأفعاٍل  وبكلماٍت  ة 

ّ
بالأبجدي تعريٌف 

الق�سرية  ف والأمثال 
َ
الطر بح�سب تفعيلتها، وجملًة من 

بًة بح�سب مو�سوعها. يف هذه 
ّ
ة، مبو

ّ
والرتكيبات املعجمي

عالمات  من  به  وعد  ما  ال�سدياق  ق 
ّ
يطب مل  ال�سفحات، 

 )» « )هكذا  ال�سم�سة  ب�سكل  اكتفى  بل  ة 
ّ
اإفرجني وقٍف 

الدائرة  اإىل  بالإ�سافة  املخطوطات،  يف  عليها  املتعارف 

قلٍب  �سكل  عن  عبارٌة  )وهي  الفقرة  اآخر  يف  املنقوطة 

طه نقطة(. 
ّ
تروي�سته اإىل الأعلى تتو�س

 ينتقل، عند ال�سفحة ١٤٩، اإىل الن�سو�س النرثّية، 
ّ
ثم  

لكلٍّ  ق�سرية  ق�س�ٌس  وفيه  »اخلرافات«،  بف�سل  مبتدئاً 

منها عنوان. من هنا يبداأ ال�سدياق بتنفيذ وعده با�ستخدام 

الأوىل،  ة  الق�سّ يف  ائه. 
ّ
لقر قّدمها  التي  الوقف  عالمات 

الفا�سلة  هما  عالمتني  ي�ستخدم  والأرانب«،  »الن�سور 

»للجملة التي يح�سن الوقوف عليها« والنقطتان »بعد قال 

باملزدوجتني،  النقطتني  لحق 
ُ
ي اأّنه ل  اإّل  منها«.  ا�ستّق  وما 

ة، مع اأّنه يف تعريفه 
ّ
تبعاً ملا هو معرتٌف به يف اللغات الأجنبي

ة ا�ستعمالهما يقول يف املقّدمة: »وعالمة »-« للجملة 
ّ
لكيفي

التي وردْت على �سبيل ال�ستعانة والقتبا�س«. فنحن ل 

نراه ي�ستخدمهما يف هذا الكتاب اإّل فيما ندر، كاأن يحيط 

قية، عند 
ُ
ر بهما كلمات دخيلة مثل »�سومل �سومل«، وهي 

ال�سفحة ١٩١.

ال�رسطة   
ّ
ثم القو�سنَي،  دخل 

ُ
ي التالية  ال�سفحات  يف   

ة، 
ّ
تها الأجنبي

ّ
وعالمة ال�ستفهام - وهي ما تزال بو�سعي

عند  هام�ساً  �سيف 
ُ
ي  

ّ
ثم اآخره.  اإىل   - ي�ساراً  فتحتها  اأي 

اإليه  فيلفت  حيواٍن(،  با�سم  )للتعريف   2١٨ ال�سفحة 

كعب  يف  الهام�س  ويجعل  ذاتها،  ال�سم�سة  باإ�سارة 

املطبوعات  يف  معتاداً  كان  كما  �سطر  حتت  ال�سفحة 

يف  اليوم  حّتى  املعتمد  ال�سكل  وهو  حينها،  ة 
ّ
ي
ّ
الأوروب

ة اأي�سًا.
ّ
الكتب العربي

كما اأّنه يعطي يف هذا الكتاب اهتمامًا كبرياً لإخراج   

ال�سفحة ب�سكٍل عاّم، فيبدو �سكلها مريحاً للنظر بف�سل 

بني  واملباعدة  ًا 
ّ
ن�سبي الكبري  والبنط  العري�سة  الهوام�س 

الهدف  فقرة.  كّل  مع  جديد  �سطٍر  اإىل  والعودة  الكلمات 

 
ٌ
من هذا املجهود الكبري الذي بذله يف اإعداد كتابه وا�سح

ٍة 
ّ
اإمكاني اأّي  وجتّنب  الق�سوى  ة 

ّ
املقروئي وهو  للعيان، 

لاللتبا�س اأثناء القراءة.

اإ�شقاط عالمات الوقف

�سنواِت  بعد   .١٨٣٩ عام  اإذاً،  التحديث،  ذلك  كان 

واإنكلرتا  وفرن�سا  م�رس  اإىل  َفٍر 
َ
و�س مالطا،  يف  عمٍل 

 ال�سدياق يف اأ�ستانة حيث اأن�ساأ 
ّ
وتون�س وغريها، ا�ستقر

مطبعته وجريدته »اجلوائب«. �سنة ١٨٨2 اأعاد اإ�سدار 
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اإنّا بحّلٍة  الكتاب ذاته، »اللفيف يف كّل معنى طريف«، 

ال�سفحة  من  الطبعتني  بني  الختالفات  تظهر  جديدة. 

بعدما  الرحيم«،  الرحمن  الله  »ب�سم   
ُ
الفتتاح الأوىل: 

 
ّ
ثم املعيد«،  املبدي  الله  »ب�سم  الأوىل  الطبعة  يف  كان 

فال�سدياق حينها  امل�سلمني.   
ّ
نبي لله و�سالٌة على  حمٌد 

ة 
ّ
كان قد انتقل اإىل الإ�سالم بعدما خرِب كاّلً من املاروني

اأقّل  كان  ذلك  اأّن  اإّل  ة. 
ّ
والكاثوليكي ة 

ّ
والربوت�ستانتي

التبديل. فهو بعدما ا�ستعاد ال�سفحات الأوىل من ن�ّس 

مقّدمة طبعة مالطا، معّدلً فيها اأ�سياء ب�سيطة ل تتعّدى 

الت�سحيحات الالزمة، توّقف عند ال�سفحة الرابعة ناهيًا 

وحّتى  الوقف  بعالمات  التعريف  بذلك  مقتطعاً  كالمه، 

الفا�سلة  ا�ستخدام  وبدل  اأ�سله.  من  مو�سوعها  ِذكر 

واملزدوجتني وغريها يف الن�ّس، اكتفى بال�سم�سة ملعنى 

بع�س  يف  املزّهرين  وبالقو�سني  وبالفا�سلة،  النقطة 

وعالمة  نقطتني  من  ذلك  عدا  ما  كّل  واألغى  الأحيان، 

بكلمٍة  ياأتي  اأن  دون  هذا  غريه.  اأو  ا�ستفهام  اأو  ب 
ّ
تعج

كان  عمٍل  �سيا�سة  يف   
ّ
الأ�سا�سي تعديله  �سبب  تو�سح 

قد وعد باللتزام بها قبل اأكرث من اأربعني �سنة. واأ�ساف، 

ى 
ّ
امل�سم الف�سل  يف  جديدة  عالمًة  ذلك،  على  عالوًة 

»نوادر وحكايات« )وهو ف�سٌل م�ساٌف مل يكن موجودًا 

يف طبعة ١٨٣٩(: هي �رسطة تاأتي فوق كلمٍة اأو كلمتني 

حتتها  وتاأتي  جديدة،  فكرٍة  اأو  جملٍة  بدء  على  لتدّل 

الكتاب  بذلك  فيبدو  املق�سود.  املعنى  لتاأكيد  ال�سم�سة 

ة  خا�سّ ة، 
ّ
التقليدي ة 

ّ
العربي باملخطوطات  اأ�سبه  للقارئ 

التعقيبة، وهي مل تكن موجودة يف  اأي�ساً  ا�ستخدم  اأّنه 

ة، 
ّ
الطبعة الأوىل. لكّنه بالرغم من هذه التبديالت املهم

املباعدة  وعلى  الفقرات  على  الثانية  الطبعة  حافظ يف 

ي�سهل  للنظر،  مريحًة  ال�سفحة  فبقيت  الكلمات،  بني 

على القارئ اأن يجد فيها بداية اجلملة ونهايتها.

ال�سدياق  اأ�رسف  عديدة   
ٌ

كتب »اللفيف«  ي 
َ
كتاب بني   

اأو هي كانت من و�سعه، يف مالطا ولحقًا  على ن�رسها 

على مطبعته »اجلوائب«. يف هذه الكتب نالحظ كم اأّنه مل 

 على خمّططه با�ستخدام عالمات الوقف كما كان 
ّ
ي�ستقر

منه   
ً
اأجزاء ا�ستبدل  واأحيانًا  اختزله،  بل  عليه،  م 

ّ
�سم قد 

ة.
ّ
واأتى بغريها، وكاأّنه يقوم بتجارب طباعي

»كتاب  مالطا  مطبعة  على  ن�رس   ١٨٤0 �سنة   

واأحيانًا  الفا�سلة،  فيه  وا�ستخدم  ة«، 
ّ
الأن�سي املحاورة 

ا 
ّ
القو�سني، بالإ�سافة اإىل ال�سم�سة يف مو�سع النقطة. اأم

باقي عالمات الوقف فاأُ�سِقطت، با�ستثناء بع�س عالمات 

)يف  �سدفًة  اأتت  وكاأّنها  تبدو  التي  النادرة  التن�سي�س 

ال�سفحة ١١ مثالً(.

املو�سومة  الرحلة  »كتاب  من  الأوىل  الطبعة  ويف   

اأحوال مالطة«، ال�سادر يف تون�س  اإىل معرفة  بالوا�سطة 

�سنة ١2٨٣ ]١٨٦٦م[، اأي بعد �سنوات عديدة وخربة 

املرتبطة  املجالت  ًة  خا�سّ املجالت،  �سّتى  اكت�سبها يف 

وي�سع  الفا�سلة  ي�ستبدل  به  اإذا  والطباعة،  بالكتابة 

ي�ستبدلها  ال�سفحات  بع�س  ويف  جمّدداً،  ال�سم�سة 

يف  ولكن  اليوم(  نعرفها  )كما  بالنقطة  وياأتي  اً 
ّ
ع�سوائي

 ل 
ّ
مو�سع الفا�سلة، وكاأّنه مل يعد ياأبه للفرق بينهما. ثم

وتاأخذ  الن�ّس  ت�سوؤل يف  اأن  الفا�سلة   - ال�سم�سة  تلبث 

مكانها النقطة.

عن  اأي�ساً  ال�سدياق  ا�ستغنى  الكتاب،  هذا  يف   

العري�سة.  والهوام�س  الكلمات  بني  وامل�سافات  الفقرات 

»اللفيف«  قبل  عهده  �سابق  اإىل  عاد  ال�سفحة  ف�سكُل 

ب�سورٍة  ذلك  اأتى  واإن  اً، 
ّ
وعمودي ًا 

ّ
اأفقي مكتنزًا  ل، 

ّ
الأو

ذكر. 
ُ
ي الن�ّس من دون عناٍء  بقراءة  اً ت�سمح 

ّ
ن�سبي مقبولة 

�سدر  الذي  القامو�س«،  على  »اجلا�سو�س  كتاب  يف  ا 
ّ
اأم

فهو  ]١٨٨١م[،  �سنة ١2٩٩هـ  »اجلوائب«  مطبعته  يف 

مل يحافظ اإّل على القليل القليل ممّا كان قد اأزمع عليه، 

كاملباعدة بني الكلمات والف�سل بني الأفكار، م�ستخدمًا 

. لذلك �سكَل املعنّيٍ

اأعماله  من  اأُ�سقطت  تربير،  اأو  �رسٍح  دون  وهكذا،   

قد  ال�سدياق  كان  التي  الوقف  عالمات  معظم  الالحقة 

عمل على اإعدادها يف خالل اإقامته يف مالطا.

ة
ّ
اأ�شباب ف�شل اال�شتخدام االأّول لعالمات الوقف بالعربي

ل�ستخدام  م�رسوعه  وحما�سة  بفخٍر  اأطلق  بعدما  ملاذا، 

املطبوع،  للكالم  حة  املو�سّ ة 
ّ
الأجنبي ة 

ّ
اخلّطي الإ�سارات 

الن�رس  عامل  اإىل  اإدخالها  يف  ب�سّدٍة  يرغب  كان  والتي 

ف�سل؟  وكاأّنه  ال�سدياق  فار�س  اأحمد  تراجع   ،
ّ
العربي

بوجوب  قناعته  من  غم 
ّ
الر على  نف�سه،  بنظر  ف�سل  وهل 

ة جلعلها يف متناول 
ّ
تطوير وحترير �سكل ال�سفحة العربي

لماذا، بعدما أطلق بفخر وحماسة مشروعه الستخدام اإلشارات 
الخطيــــــــــــــــــــــــــــــة األجنبية الموضحة للكالم المطبوع، 
العربي، النشر  عالم  إلى  إدخالها  في  بشدة  يرغب  كان  والتي 

تراجــــــــــــــــــــــــــــــــع أحمد فارس الشدياق وكأنه فشل؟ 



بدايات  العدد 22 | ١١02019

»فرجنة الت�سطري« كما 

�رسحها يزبك يف عدد 

�سباط ١٩٥٥ من 

جمّلته »اأوراق لبنانّية«
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عالمات الوقف يف 

كتاب »ماية حكاية 

ق�سرية لالأولد«، 

املكتبة العمومّية يف 

بريوت، ١٩0٣
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من  بات  الذي  ال�سكل  وهو  اء، 
ّ
القر من  ممكٍن  عدد  اأكرب 

ا�ستخدامه  على  �سنة  وثمانني  مئة  بعد  اليوم  ات 
ّ
البديهي

اأنحاء  كاّفة  يف  والطباعة  الكتابة  عند  ة، 
ّ
بالعربي ل 

ّ
الأو

 ونتائج متفاوتة؟ اأم اأّنه 
َ

ٍب واأ�ساليب
َ

، ولو بن�س
ّ
العامل العربي

ائه له؟
ّ
امتنع عن ال�ستمرار يف م�رسوعه ب�سبب رف�س قر

قد يكون اجلواب على هذا الت�ساوؤل يف جملٍة و�سعها   

على  الإنكليز  تقّدم  عن  حديثه  معر�س  يف  ال�سدياق 

العرب، حيث يقول: »احلّق اأّنا قد اأهملنا العلوم يف هذه 

 
َ
حَزن له وفقدنا كثريًا الفنون، والذي بقي

ُ
ام اإهمالً ي

ّ
الأي

اأفراٍد قليلني يح�سبون انت�سارها  اإّنا هو عند بع�س  منها 

للّنا�س ل يجديهم نفعًا«. هو اإذاً، واإن مل يعترب نف�سه قد 

ٍة 
ّ
ل ب�سال�سٍة وجمالي

ّ
تتقب ة 

ّ
العربي الكتابة  ف�سل يف جعل 

 
ّ

اأّنه يف كالمه هذا عرب اإّل  �سكالً مفيداً ولو غري ماألوٍف، 

فه للرف�س الذي جوبهت به والذي جعله يتخّلى 
ّ
عن تاأ�س

ل 
ّ
تتقب مل  املثّقفة  النخبة  اأّن  يقول،  كما  وال�سبب،  عنها. 

على  هي  بل  مقروءة.  يجعلها  ب�سكٍل  الكتابة  ط 
َّ

تب�س اأن 

 �سادٍر، على 
ٍّ
الأرجح �سخرت وهزاأت من كتاٍب تعليمي

طابعوه  احتاج  ٍة، 
ّ
اإفرجني مطبعٍة  يف  متقّلٍب،   

ٍّ
ن�رساين يد 

ة 
ّ
كيفي عرفوا  ملا  لولها  باإ�ساراٍت  اإيقاعاته  يو�سحوا  اأن 

فو  قراءته. هذا بالإ�سافة اإىل خماوَف، كان قد عا�سها مثقَّ

الغرب اأي�ساً يف بدايات الطباعة، من اأن ي�سبح الكتاب 

ة  اخلا�سّ امتيازات  وتتال�سى  فتت�ساءل  ة 
ّ
العام مبتناول 

ة.
ّ
ة واملعنوي

ّ
املاّدي

اء العرب عند الّطالع على 
ّ
وقد يكون لتحّفظ القر  

حتديثات ال�سدياق �سببًا خمتلفاً له عالقة مبا�رسة برتكيبة 

 
ٌّ
اإّنا هو مو�سيقي ة 

ّ
العربي اللغة  فالوقف يف  ة. 

ّ
العربي اللغة 

�سفوّي، مرتبٌط بلحن الكالم اأكرث منه مبعناه. قد نقراأ يف 

القراآن الكرمي اآيًة ُف�سل فيها الفعل عن الفاعل باإ�سارٍة قد 

توحي للقارئ اأّن اجلملة اأو الفكرة قد متّت، بينما يف الواقع 

 بل ت�ستكمله الآية التالية، بينما اأتت اإ�سارة 
ّ
املعنى مل يتم

باإمكانه، ال�سرتاحة  اأو  اأّن عليه،  الوقف لتو�سح للقارئ 

خالل التالوة. لذا بدْت عالمات الوقف امل�ستحَدثة دخيلًة 

اء العرب 
ّ
ة. فاحتاج القر

ّ
�سكالً وم�سمونًا على اللغة العربي

الكتب  اإىل من�سوراٍت عديدٍة و�سنني طويلٍة من مطالعِة 

لها والعتياد عليها.
ّ
ٍة لتقب

ّ
املطبوعة بطرٍق ع�رسي

الوقف ما بعد ال�شدياق

ة يف 
ّ
ت مطبعة مالطا، وكذلك معظم املطابع العربي

ّ
ا�ستمر

ة املطبوعة 
ّ
ة، باإنتاج الكتب العربي

ّ
ة العثماني

ّ
الإمرباطوري

لة 
َ
باأ�ساليب تختلف يوماً بعد يوٍم عن الأ�ساليب املتداو

اإّل  رويداً.  رويداً  عنها  وتبعد  ة، 
ّ
العربي املخطوطات  يف 

القرن  خالل  نادرًة  خجولًة  بقيت  الوقف  عالمات  اأّن 

التا�سع ع�رس.

الع�رسين،  القرن  مطلع  يف  حاله  على  الو�سع  ظّل   

الوقف  بعالمات  العرب  املثّقفني  معرفة  من  غم 
ّ
الر على 

ة. ففي عام ١٩0٣ 
ّ
عرب اّطالعهم على املطبوعات الأجنبي

ة يف بريوت 
ّ
اأ�سدرت املكتبة العمومي على �سبيل املثال، 

تعريب  من  وهو  لالأولد«،  ق�سرية  حكاية  »ماية  كتاب 

�سها �سليم اإبراهيم �سادر. يف 
ّ
�ساحب املكتبة وابن موؤ�س

ه 
ّ
ة املوج

ّ
ة والفرن�سي

ّ
 باللغتني العربي

ّ
هذا الكتاب التعليمي

لل�سغار، يفاجاأ القارئ باأّن املجهود الذي قام به النا�رس 

اإىل  الغرب  املاألوفة يف  الوقف   لإدخال عالمات 
ّ
اللبناين

، من نقطة وفا�سلة و�رسطة وعالمة �سوؤال 
ّ
الن�ّس الفرن�سي

 فقط من 
ّ
ٌه للق�سم الفرن�سي

ّ
وغريها، اإّنا هو جمهوٌد موج

ة، وفيها 
ّ
ا ال�سفحة املقابلة لل�سفحة الفرن�سي

ّ
الكتاب. اأم

عالمات  كاّفة  من  متامًا  خالية  فهي  ة، 
ّ
العربي الرتجمة 

ة، اإّل من امل�ساحات البي�ساء ومن 
ّ
نة بالفرن�سي

ّ
الوقف املدو

العودة اإىل �سطٍر جديٍد عند اللزوم. قد يعود ال�سبب يف 

 �سيدرك 
ّ
هذا الفرق اإىل قناعة النا�رس باأّن القارئ العربي

من  خوفه  اإىل  يعود  وقد  معونة.  اإىل  حاجٍة  دون  املعنى 

ًة 
ّ
اء العرب عند روؤيتهم لإ�ساراٍت تبدو بديهي

ّ
�سخرية القر

 مواجهة 
ّ
ًة واأّن على القارئ العربي بالن�سبة اإليهم، خا�سّ

الغائب غيابًا  التحريك  املطالعة، وهي  اأكرب عند  �سعوبٍة 

 عن مطبوعات تلك الفرتة. 
ٍّ
�سبه كلي

التابعة  ة 
ّ
الكاثوليكي املطبعة  كانت  اأخرى،  جهٍة  من   

الطباعة  باأ�ساليب  متاأّثرًة  بريوت  يف  ة 
ّ
الي�سوعي ة 

ّ
للكّلي

عالقٍة  على  اأعمالها  على  مون 
ّ
القي كان  اإذ  ة، 

ّ
الغربي

و�سيا�ستها  ة 
ّ
الفرن�سي باحل�سارة  اً، 

ّ
وثقافي ًا 

ّ
ديني وطيدٍة، 

ولغتها. وكانت عالمات الوقف ُت�ستخدم اأحياناً كثرية يف 

مطبوعاتها يف بداية القرن الع�رسين. فرنى على �سبيل 

املثال، يف كتاٍب �سدر �سنة ١٩١2، حتت عنوان »تفنيد 

واملزدوجتني  والقو�سني  التعّجب  عالمات  اأّن  التزوير«، 

كانت م�ستخَدمة يف مكانها ومبعناها، كذلك الأمر بالن�سبة 

اإىل القْطع بني الفقرات، ما عدا الفا�سلة والنقطة التي مل 

تكن حّتى تختم املقطع.

با�سا  زكي  اأحمد  اأ�سدر   ،١٩١2 ذاتها،  ال�سنة  ويف   

ة يف القاهرة ر�سالًة عنوانها »الرتقيم 
ّ
عن املطبعة الأمريي

ة«، �سارحًا فيها ا�ستخدام تلك 
ّ
وعالماته يف اللغة العربي

اأ�سل  عن  مقّدمة  اإىل  بالإ�سافة  الأمثلة،  مع  العالمات 

اه »الرتقيم« يف ر�سالته( يف 
ّ
عالمات الوقف )وهي ما �سم
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الر�سالة،  لهذه  . وكان 
ّ
العربي العامل  عها يف  الغرب وو�سْ

املدعومة من وزير املعارف يف م�رس اأحمد ح�سمت با�سا، 

فباتت  العرب،  الأدباء  وعند  املطابع  يف  الأكرب   
ُ
الأثر

 لكّل من اأراد ا�ستخدام عالمات الوقف 
ّ
 الأ�سا�سي

َ
املرجع

يف كتبه املخطوطة اأو املطبوعة، واعتربها الكثريون بداية 

ل 
ّ
عهد العرب بهذه احلداثة. فباتت �سنة ١٩١2 تاريخ اأو

ة. وانطم�ست 
ّ
ا�ستخداٍم لعالمات الوقف يف الطباعة العربي

جهود ال�سدياق ووقعت مبادرُة هذا العاّلمة »الالمنتمي، 

فكتابات  الن�سيان.   
ّ
طي النتماءات«  مت�سارب  قل  اأو 

ة 
ّ
�سحي وقعت  جمهولة،  هي  ممّا  اأكرث  »جمّهلة  ال�سدياق 

جتد  اأن  دون  التحرمي«،  وحّتى  واملنع،  والرقابة  التعتيم 

ًا ين�سفها.
ّ
ًة اأو اأزهر �سّني

ّ
ًة ماروني

ّ
ًا اأو بطركي

ّ
معهدًا اإجنيلي

ل 
ّ
اأو على  عاٍم  مئة  من  اأكرث  بعد  اأي   ،١٩٥٥ �سنة   

ة، 
ّ
العربي الن�سو�س  اإىل  الوقف  حماولٍة لإدخال عالمات 

ن 
ّ
اإبراهيم يزبك مقّدمًة ملقالٍة تت�سم خ يو�سف 

ّ
كتب املوؤر

ين�رسها  اأن  اأراد  الثاين  ب�سري  الأمري  اإىل  هًة 
ّ
موج ر�سالًة 

»وهو  قال:  ة«. 
ّ
لبناني »اأوراق  من جملّته  ل 

ّ
الأو العدد  يف 

عاّلته«،  »على  بحروفه،  نن�رسه   ،
ّ
التاريخي الكتاب  ذا 

كّل  مثّلثني  قو�سني  بني  وو�سعنا  ه، 
َ
ِطري

ْ
َت�س نا  جَنْ

ْ
َفر اأن  بعد 

�سّحتها«.  حنا 
ّ
فرج قراءُتها  علينا  �سعبْت  مبهمة  كلمة 

ويف العدد الثاين كتب �سارحاً مق�سده من عبارة »فرجننا 

ائه:
ّ
الّت�سطري«، رّداً على �سوؤاِل قر

العامل  لبنان، ويف جميع  اخ يف 
ّ

والن�س الكتبة  »كان   

التا�سع  القرن  اأواخر  حّتى  كتاباتهم  يخّطون   ،
ّ
العربي

ال�سطور  تبعون 
ُ
ي اإّنهم  اأي  القدمي،  بالأ�سلوب  ع�رس 

يقطعون  ول  جملها،  بني  يف�سلون  ل  ببع�ٍس،  بع�سها 

املو�سوع  يبداأون  ول  الفكرة،  اكتمال  عند  ال�سطر 

املقالة  اأو  الر�سالة  فكانت  م�ستقّلة.  فقرٍة  يف  اجلديد 

ل ال�سفحة، وعباراتها وموا�سيعها تتوا�سل 
ّ
تبداأ يف اأو

ال�سفحة.  تنتهي  حّتى  قطع،  ول  وقٍف،  ول  ف�سٍل،  بال 

فيها  واجلمل  كاأختها،  وتنتهي  �سفحة جديدة  تبداأ   
ّ
ثم

لال�ستفهام  عندهم  يكن  ومل  دواليك!  وهكذا  متتابعة... 

القارئ  على  فكان  عالمة،  ة 
ّ
اأي التف�سري  اأو  ب 

ّ
التعج اأو 

ال�سطور.  تتابع  املعاين يف  يتفّهم  حّتى  ذهنه  يجهد  اأن 

ة يف لبنان، تعّلم تالميذها 
ّ
وملّا انت�رست املدار�س الأجنبي

 
ّ
قواعد »التنقيط« واأ�سوله املّتبعة يف الت�سطري الفرجني

الفرجنة.  غرار  على  وي�سّطرون  »ينّقطون«  و�ساروا 

وقولنا: اإّننا فرجننا ت�سطري هذه الر�سالة، يعني اأّننا ف�سلنا 

اإلخ...  الفكرة،  انتهاء  اأ�سطرها عند  وقّطعنا  بني جملها، 

�ساحة يف اأّن هذا الأ�سلوب ي�سّهل القراءة« .
ُ
ول م

روبر، املرجع ال�سابق، �س 20١  ١٣

روبر، املرجع ال�سابق، �س 20١  ١٤

فار�س ال�سدياق، اللفيف يف كّل معنى طريف، مالطه، ١٨٣٩، من �سفحة   ١٥

العنوان

اللفيف، ١٨٣٩، �س 2  ١٦

اللفيف، ١٨٣٩، �س ٥  ١٧

اللفيف، ١٨٣٩، �س ٦  ١٨

اللفيف، ١٨٣٩، ال�سفحتان ٤ و٥  ١٩

اللفيف، ١٨٣٩، �س ٥  20

اإّن حتليل فكر ال�سدياق واأعماله يتطّلب الكثري من الدرا�سات، ويتطّلب   2١

ًا دوؤوبًا على جريدته »اجلوائب«، قبل البّت باأ�سبابه 
ّ
بالدرجة الأوىل عمال حتليلي

راته
ّ
ومعّوقاته ومرب

املحاورة الأن�صّية...، �س ١0٣  22

ة، بريوت، 
ّ
ماية حكاية ق�صرية لالأولد، ترجمة �سليم �سادر، املكتبة العمومي  2٣

١٩0٣

ة، بريوت، ١٩١2
ّ
تفنيد التزوير، لوي�س �سيخو، املطبعة الكاثوليكي  2٤

الرتقيم وعالماته يف اللغة العربّية، اأحمد زكي با�سا، القاهرة، املطبعة   2٥

الأمريّية مب�رس، ١٩١2

اأحمد فار�ش ال�صدياق، فواز طرابل�سي وعزيز العظمة، بريوت، ريا�س الرّي�س،   2٦

١٩٩٥، �س ٧

اأوراق لبنانّية، جمّلة �صهرّية تعنى بتاريخ لبنان، يو�سف اإبراهيم يزبك، اجلزء   2٧

الأّول، كانون الثاين ١٩٥٥، �س ٣٧

�ساعت يف لبنان ت�سمية »تنقيط« لعالمات الوقف، وهي ترجمة امل�سطلح   2٨

ponctuation 
ّ
الفرن�سي

اأوراق لبنانّية، اجلزء الثاين، �سباط/فرباير ١٩٥٥، �س ٩0  2٩

راجع مقالة جوفري روبر »فار�س ال�سدياق والنتقال من ثقافة الن�سخ  ١

اإىل ثقافة الطباعة يف ال�رسق الأو�سط« يف عامل املعرفة، رقم 2٩٧،  

اأكتوبر 200٣، �س ١٨٩ - 20٩  

عماد ال�سلح، اأحمد فار�ش ال�صدياق، اآثاره وع�رصه، بريوت، دار النهار،   2

١٩٨0، ال�سفحتان 2٣ - 2٤. يرجع ال�سلح اإىل ر�سالتني لل�سدياق يحّدد

من خاللهما تاريخ ميالده موؤّكدًا: »ل جمال للتخريج والتعليل، فقول  

ال�سدياق نف�سه وتكرارًا كان ف�سل اخلطاب«  

فار�س ال�سدياق، كتاب ال�صاق على ال�صاق يف ما هو الفارياق، باري�س،   ٣

١٨٥٥، �س 22

ال�صاق على ال�صاق...، �س ١٤  ٤

ال�صاق على ال�صاق...، �س ١٧  ٥

روبر، املرجع ال�سابق، �س ١٩2  ٦

روبر، املرجع ال�سابق، ال�سفحتان ١٩١ و١٩2  ٧

ال�صاق على ال�صاق...، �س ١٨  ٨

ال�صاق على ال�صاق...، �س ٤١  ٩

ال�سلح، املرجع ال�سابق، �س 2٩  ١0

تقول مثاًل ر�سوى عا�سور يف كتابها احلداثة املمكنة، القاهرة، دار ال�رسوق،   ١١

ة احلديثة مب�سطلحات عديدة
ّ
20١2، �س ١2: »تدين له اللغة العربي

ة واجلامعة
ّ
و�سعها وا�ستخدمها ف�ساعت بني النا�س، منها: ال�سرتاكي  

ة 
ّ
وجمل�س ال�سورى والنتخاب واجلريدة والباخرة وامل�ست�سفى وال�سيدلي  

وامل�سنع واملعمل واملتحف واملعر�س وامللهى واحلافلة وطابع الربيد واملالكمة 

واملمّثل وال�سّكة احلديد وغريها«. ملزيد من ال�رسح راجع ال�سلح،

�س ١٥٨ - ١٦٤  

ج. ب. بادجر وفار�س ال�سدياق، كتاب املحاورة الأن�صّية يف اللغتني   ١2

الإنكليزّية والعربّية، مالطة، ١٨٤0، �س ١0٤

الهوام�ش
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 كبري روائّي مرص 
والعالم العريب. حائز 
عيل جائزة نوبل 
لآلداب )١988(. من 
أعماله الكثرية »ثالثّية 
القاهرة« و»ثرثرة فوق 
النيل« و»مريامار« 
و»أوالد حارتنا« 
و»اللّص والكالب« 
و»السّمان واخلريف«.

ثالثة أّيام يف اليمن مع اجلنود المرصّيني

كتب حمفوظ هذه القّصة - التحقيق خالل زيارته لليمن يف عداد وفٍد من الكّتاب المرصّيني لتفّقد ومؤازرة جنيب حمفوظ
ّية اليمنّية  القّوات المرصّية اليت كانْت تقاتل القّوات الملكّية المدعومة من العربّية السعودّية حلماية اجلمهور
اليت قامت يف 2٦ أيلول / سبتمرب ١9٦2. نرشْت يف جمموعة قصصّية بعنوان »حتت المظّلة« )١9٦9(. اإلاشرة 
يف القّصة أّنا كتبْت بني ترشين األّول / أكتوبر وكانون األّول /ديسمرب ١9٦7، مع أّن األرجح أّن الزيارة كانت 

قبل ذلك. تنرش »بدايات« قّصة »ثالثة أّيام يف اليمن« هنا بإذن من دار الرشوق، صاحبة احلقوق.

                        

1

                        

االأديب

الهموم  تطايرت  تبتعد.  والقاهرة  تنطلق  يارة 
ّ
ال�س هي  ها 

وي�س. وقال يف �سوٍت حنون: 
ّ
وخفقت القلوب يف طريق ال�س

ام طويلة دون اأن 
ّ
- لن نفرتق زهاء اأ�سبوعني، كم مت�سي اأي

يرى اأحدنا الآخر... 

فاأهدت  اجلانبني  من  حراء  ال�سّ ة 
ّ
نهائي ل  بنا  اأحدقت   

ميناء  اإىل  و�سلنا  يوليو.  حرارة  رغم  منع�ساً   
ً
هواء اإلينا 

عند  ا�سية 
ّ
الر فينة 

ّ
بال�س اأعيننا  تعّلقت  امل�ساء.  مع  ة 

ّ
الأدبي

اجلند  من  �سفوٍف  بني  �سبيلنا  اأخذنا   
ّ
ثم حيناً  ال�ّساطئ 

مركز  اإىل  املر�سد  بنا  م�سى  والّذخرية.  املوؤن  من  واأكوامٍ 

جل�سنا   
ّ
ثم ابط  ال�سّ وبني  بيننا  الّتعارف  مّت  الّت�سهيالت. 

ك 
ّ
يحر مكهربة.  امة 

ّ
دو اإّنه  كال،  ب�سابٍط  لي�س  اإّنه  ننتظر. 

اجلنود واملوّظفني باأ�سابعه الع�رس وبحاجبيه واأنفه و�سفتيه 

ه 
ُ
ب�رس بنا   

ّ
مر وكّلما  تليفونات.  ع�رسة  من خالل  ويتكّلم 

تفّح�سنا با�سماً وهّز راأ�سه هّزة تدعو للّت�ساوؤل والف�سول. 

 ح�سنني، اأنت 
ّ
اآلو... ليتقّدم حملة �سناديق الّذخرية، يا عم

اركى، ا�سمعني 
ّ

م�سوؤول عن تو�سيل البطاط�س. هات ال�س

ة الثالثة، 
ّ
ل لل�رسي

ّ
طح الأمامي من الّدور الأو

ّ
يا ي�رسي ال�س

عليوة راجعت �سهادات الّتطعيم؟ مرحبا ب�سيوفنا الأدباء 

يا  ق�سيدتك  يغّني  وهو  الوهاب  عبد  �سمعت  مرحبا... 

انتهى  اآلو...  والكولريا؟...  الّتيفود؟؟...  من  انتهيتم  اأ�ستاذ، 

حر احلالل، 
ّ

ا مقالتك اأنت يا اأ�ستاذ فهي ال�س
ّ
الّتطعيم؟، اأم

اآلو... اأر�سل �سخ�ساً لتطعيم الأدباء...

- مّت تطعيمنا �سّد الكولريا واجلدري!

- والّتيفود؟

- اأّكدوا يف البلدية اأّل �رسورة لذلك. 

ال�ساعة  منذ  فاأنا  ف 
ّ
اأت�رس دعوين  جّدًا...  مهم  الّتيفود   -

ة يف م�رس.
ّ
م�سوؤول عن احلركة الأدبي

ة... اأعني...
ّ
- ولكّنكم تعطون احلقن بطريقة ع�سكري

- يا رب ال�سماوات!... اأيخاف من احلقن اأ�سحاب »البيداء 

 يف احلياة ويف املمات«؟! 
ّ
تعرفني« و»علو

هات. 
ّ
ا�ست�سلمنا. اجتزنا فرتًة ع�سيبًة مل تخُل من الّتاأو  

وملا انتهى الّتطعيم قال: 

- انتهينا من الكولريا واجلدري والّتيفود... 

 وهو يت�سّفح وجوهنا بطريقِة غام�سة: 
ّ
ثم  

ها بعد...
ّ
 �رس

ّ
يات هناك فلم يك�سف الطب

ّ
ة احلم

ّ
ا بقي

ّ
- اأم

تبادلنا نظرات ارتياب وتوّج�س على حني ان�رسف عّنا   

يف غري مبالة. وجرى الّتهام�س بيننا يف اإ�سفاق: 

- اأحّق ما يقول؟ 

- يبدو الأمر جّدًا. 

حلة؟ 
ّ
- اإذن ما معنى هذه الر

- لننفعل بالأحداث. 
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- األي�س من الأ�سلم اأن ننفعل يف القاهرة؟ 

- وهوؤلء اجلنود األي�سوا ب�رسًا مثلنا؟ 

- ولكّنهم جنود!

- لعّله ميازحنا... 

واإذا به يلتفت نحونا هاتفاً:   

يات املجهولة!
ّ
لً وقبل كّل �سيء باحلم

ّ
- �ستنفعلون اأو

تكذيب  ل 
ّ
نت�سو وكاأّننا  �سحكنا  طويالً  و�سحكنا   

للقلق  امل�سموعة  الأ�سوات  هي  �سحكات  الّظنون. 

املتطاحن يف اأعماقنا. ولكّنه ا�ستقبل هدنة راحة يف زحمة 

ة. جادة وودودة. 
ّ
ل مر

ّ
ة لأو

ّ
العمل فرمقنا بنظرٍة جاّدة حقيقي

ة: 
ّ
ثم قال بنربٍة اأخوي

بلد  زيارة  لكم  وهنيئاً  و�سعيدة،  بة 
ّ
طي فر�سة  بكم  اأهال   -

�سحٍر  ذا  وجمالً  اً  خا�سّ مذاقاً  له  �ستجدون  ثائر،  �سقيق 

غري منكور، فاذهبوا ب�سالم اآمنني... 

�سددنا على يده بامتنان وذهبنا وراء حقائبنا املحمولة   

الوقت  وطيلة  الع�ساء.  اإىل  القبطان  ودعانا  ال�سفينة.  اإىل 

فينة الأمامي، ودار 
ّ

ترامى اإلينا غناء اجلنود من �سطح ال�س

الكرمي  جل 
ّ
الر واأعلننا   ،

ّ
واجلو الإبحار  ميعاد  عن  حديٌث 

حلة. 
ّ
الّظريف باأّننا �سنكون �سيوفه طوال الر

حاف الّدجاج وال�ّسواء  ويف اأثناء ذلك اختفى من ال�سّ  

لطة اخل�رساء وامل�س والبطيخ. 
ّ

ة والبطاط�س وال�س
ّ
وامللوخي

البحر  على  املطّل  جناحه  هرة يف 
ّ

ال�س ق�ساء  اإىل  ودعانا 

 م�سى اإىل عمله. اأطفاأنا امل�سباح واهبني الّليل اأنف�سنا. 
ّ
ثم

وما  امليناء.   
ّ
بجو قة 

ّ
معب ون�سمًة  الربتقال  �رساب  اأنع�سنا 

اجلنود فوق  اإلينا من مع�سكر  متهادية  اأغنية ترتّدد  زالت 

مقّدم ال�سفينة. 

- ترى فيم يفّكرون حول بنادقهم؟ 

- احلرب... اإّنها احلرب... 

- اأْقدم حرفٍة يف الوجود. 

ية.
ّ
ة يف �سبيل التحرير واحلر

ّ
- لكّنها تن�سب هذه املر

- اإّنها احلرب، وهي ككل حدث خطري تدفعنا اإىل مواجهة 

لغز الوجود، وجهاً لوجه...

قوانا  بكّل  ا�ست�سلمنا  املالطفة.  الن�سمة  حيناً  قنا 
ّ
وتذو  -

ق احلديث واختلف 
ّ
تفر ثم  الكدر،  بة خالية من 

ّ
للحظٍة طي

كاأّنا يدور بني اأجيال. واأو�سك اأن ي�ستقّل كل اثنني بفكرة ما. 

- �ستكون احلرب القادمة خامتة احلروب! 

- ولكن هل ت�ستعر احل�سارة بال حروب؟

- احلّق اأّن العامل مقبٌل على ع�سٍو عليه اأن يخلق فيه كل 

�سيء من جديد. 

اآمال  معنى ول  بال  احلياة  يعتاد  اأن  عليه  اأّن  ورمبا وجد   -

كبرية! 

- احلّق اأّن العامل مقبٌل على ع�سٍو عليه اأن يخلق فيه كل 

�سيٍء جديد.

اآمال  اأن يعتاد احلياة بال معنى وبال  اأّن عليه  - ورمّبا وجد 

كبرية! 

- اأظّنه ب�سكال الذي قال اإّننا مبحرون يف هذا العامل، لي�س 

فينة.
ّ

فر فلم يبَق لنا �سوى اختيار ال�س
ّ

لنا خيار يف اأمر ال�س

- ولكن كيف تختار �سفينًة منا�سبة اإذا مل يكن لدينا فكرة 

حلة؟ 
ّ
عن الر

الأفكار مغلقة ولكّن الأ�سوات را�سية تنّد عنها غبطة   

يتوّقف  ل  والغناء  منع�س.  و�رساٍب  لذيذ  بع�ساء  امل�ستمتع 

ا 
ّ
عم ت�ساوؤلت  ة 

ّ
وثم وحنيناً.  وحما�ساً  اأنغاماً  اإلينا  يحمل 

وخماوف  واملنام.  وامل�رسب  املاأكل  عند  هناك  ينتظرنا 

اأو�سكت اأن تت�سّخم لول اأن ارتفع �سوٌت قائالً: 

ام ثم تنق�سي ب�سالم... دعونا ن�سارك اجلنود 
ّ
- ما هي اإّل اأي

حياتهم ولو بدون قتال... 

�سعرت برغبٍة يف احلركة. غادرت جناح القبطان اإىل   

فينة. 
ّ

ال�س مقّدم  على  املطّلة  ال�رّسفة  حّتى  ما�سياً  طح 
ّ

ال�س

راأيت اجلنود على �سوء الكلوبات ما بني م�ستلقني وواقفني 

وجال�سني. جال ب�رسي بينهم يف ِجدٍّ وانفعال. اجتاحني 

على  واأليمة  ة 
ّ
حما�سي ة 

ّ
الوطني الّذكريات  من  طوفاٌن 

فينة، اّلتي 
ّ

واء، لكّنه طوفاٌن حمل يف الّنهاية هذه ال�س
ّ

ال�س

والأمل،  الّن�رس  بن�سوة  ثملة  اجلنود،  هوؤلء  بدورها  حتمل 

ة والكرامة، فاأيقنت اأّن تاريخنا الّطويل 
ّ
حة براية الأخو

ّ
ملو

جديدٍة  �سفحٍة  عن  يتك�ّسف  الّذكريات  باأحلك  املثقل 

 اأّن ا�سمي يرتّدُد يف نداٍء �ساعٍد من بني 
ّ
ل اإيل

ّ
بي�ساء. وُخي

ك راأ�سي هنا 
ّ
اأمواج الغناء. حّقاً! اأجل اإّن �سوتاً يناديني. حتر

اً ي�سّق طريقه نحو اأ�سفل ال�رّسفة 
ّ
وهناك حّتى راأيت جندي

انحنيُت  تذّكرته.  بده�سة.  فيه  الّنظر  اأمعنُت  بيده.  حاً 
ّ
ملو

ًة 
ّ
ح يل بيده حتي

ّ
ور يف غايٍة من البتهاج. لو

ّ
من فوق ال�س

حُت له بيدي. 
ّ
فلو

اجلندي

دعْتني للجلو�س فجل�ست. توّقَفْت عن الكتابة على الآلة 

الكاتبة وقالت يل جماملًة: 

ور، 
ّ

ال�رس نفخني  ة. 
ّ
الع�سكري البذلة  يف  طريٌف  �سكلك   -

رّحب بي الّزمالء القدماء يف الإدارة. على مكتبي اجلديد 



بدايات  العدد 22 | ١١72019

املجاور ملكتب خطيبتي جل�س �سابٌّ جديٌد هو الذي حّل 

حمّلي بعد جتنيدي، �ساألتني: 

- هل اعتدَت الآن الهبوط بالبار�سوت؟

هم�سُت يف اأذنها:   

 الهبوط 
ّ
�سِمل واأتذّكر وجهِك فيتم

َ
- عندما اأقذف بنف�سي اأب

على اأح�سن حال. �س

كالأثاث  زواجنا  تالب�س  التي  امل�ساكل  بع�س  وناق�سنا   

وبذلك  والديها  بيت  مّدَة يف  الإقامة  على  فاّتفقنا  وامل�سكن 

كن ونكتفي بتاأثيث حجرةٍ واحدة. وتركتها 
ّ

نوؤّجل م�سكلة ال�س

واعدًا بزيارتها يف القريب يف بيتها. م�سيُت من فوري اإىل 

حّتى  هناك  �ساعًة  اأمكث  اأكد  ومل  البكرى.  ة 
ّ
باملن�سي الّثكنة 

احلال.  يف  عنا 
ّ
جتم امليدان.  �سفرّيات  بتجهيز  اأوامر  �سدرت 

ا�سطّفت  علمك.  عْلمي  يل  فقال  هناك  ا 
ّ
عم جاري  �ساألُت 

يارات 
ّ

ال�س اإىل  انتقلنا  البنادق.  علينا  ُوّزعت  الّثالثة.  �رسّيُتنا 

ة 
ّ
 يف انتظارنا، وثم

ٌ
ة قطار

ّ
فانطلقْت بنا اإىل هايك�ستب. كان ثم

حركة ن�سيطة لنقل الّذخرية. هم�سُت يف اأذن �ساحبي: 

اليمن!   

ك 
ّ
حتر راأيي.  على  يوافقني  اأنه   

ّ
اإيل ل 

ّ
فُخي راأ�سه  هّز   

 بالغربة واحلرية. مل اأوّدع خطيبتي 
ٌ
القطار. اجتاحني �سعور

على  موّظٍف  د 
ّ
موّظفاً، جمر كنُت  عام  منذ  ي. 

ّ
اأم اأوّدع  ومل 

 
ّ
ثم وخطبت  اأحببت  و�سّحتي  �سبابي  وبف�سل  مكتب. 

من  �سنهبط  امليدان.  اإىل  يحملنا  القطار  هو  ها  ُجّندت. 

الّطيارات اإىل ميدان حرٍب حقيقية... ل مترين ول مناورة. 

»ها  كرتارية 
ّ

ال�س رئي�س  قال يل  الّتجنيد  اإىل  ُدعيت  يوم 

اأنت ذاهب... وها هو تدريبنا لك ي�سيع يف الهواء... �ساء 

اليوم«.  بعد  جتنيده  قبل  اً 
ّ
�ساب يوّظف  اّلذي  ئي�س 

ّ
الر حّظ 

اأنا طول عمري  بذلك فخورًا.  كنُت مو�سع جتنيده وكنت 

الوالدين.  دعاء  على  املعتمدين  الله  على  املتوّكلني  من 

 بتدريب 
ّ
 كالقَدر نف�سه فذات يوٍم ُعهد اإيل

ٌ
 عجيب

ّ
واحلب

كرتارية 
ّ

ال�س بها يف 
ّ
اأدر فتاٍة  ل 

ّ
اأو تكن  موّظفٍة جديدة. مل 

ولكّنها كانت الأوىل يف حياتي.

ًة اأخرى: 
ّ
�ساءلُت زميلي مر  

- اليمن... األي�س كذلك؟ 

- اأظّن ذلك. 

- متى نعرف؟ 

- كّل اآٍت قريب. 

ينما. 
ّ

اإذن هي احلرب. كما نراها اأحياناً على �سا�سة ال�س  

اإّنني  اإذ  بار�سوت  معركة  اأ�ساهد  مل  ينما 
ّ

ال�س يف  وحّتى 

ة. كانت الأوىل يف حياتي فلم 
ّ
ل عادًة اأفالمنا الغنائي اأف�سّ

فاإّن  ة وقلُت لها عليِك بالنتباه 
ّ
 ب�سفٍة جّدي

ّ
اأعرفها احلب

رئي�س القلم ميّزق اأّي خطاٍب لأقّل هفوة! ما اأحلى ارتباَكها 

بها. وهي 
ّ
اإذا ارتبكت. ما اأجمل نظرتها وهي ترنو اإىل مدر

ت�ستهديه املعونة والّثقة فيهدي اإليها قلبه وم�ستقبله. 

وقال زميلي:   

- القطار يهّدئ من �رسعته. �ستعرف كّل �سيء. 

وقف القطار. اأكرث من �سوٍت رّدد ا�سم الأديبة اأجل...   

امليناء.  اإىل  �رسنا  ف.  ال�سّ انتظمنا  القطار.  غادرنا  اأجل. 

وكلٌّ  والّتيفود.  واجلدري  الكولريا  �سّد  تطعيمنا  جرى 

تناولنا  بامليناء.  را�سيٍة  �سفينٍة  نحو  وم�سى  لوازمه  حمل 

يغّنون.  راحوا  واآخرون  الّنوم  ا�ستغرقهم   
ٌ

اأنا�س الع�ساء. 

احلّق اأّنني مل اأركب �سفينًة من قبل. ل يف البحر ول يف 

منه  اأرى  اأن  اأ�ستطع  ومل  قّط.  البحر   
َ
اأر مل  اإيّن  بل  الّنيل. 

�سيئًا يف الّظالم. 

- اأين الأمواج التي يقال اإّنها كاجلبال؟ 

ب...
ّ
- نحن يف امليناء يا رجل يا طي

 �ساألته: 
ّ
 لطيف فمالأُت �سدري ثم

ٌ
لفَحني هواء  

- وماذا تعرف عن دوار البحر؟ 

ف�ساألني بدوره:   

- ملاذا ل نغّني مع من يغّنون؟

راأيُت  اأعلى.  اإىل  نظرٌة  مّني  م�ستطلعاً. لحت  مت�ّسيُت   

من؟!  كذلك.  بدا  اأو   
ّ
اإيل ينظر  وجهاً  كلوب  �سوء  على 

ة 
ّ
اأ�ستاذي القدمي. اأ�ستاذي مبدر�سة مكارم الأخالق الإعدادي

�سفينتنا...  اإىل  به  جاء  ماذا  ترى  غريه.  دون  هو  ب�سربا. 

ح بيدي واأنا اأ�سّق طريقي بني البنادق 
ّ
وجعلُت اأنادي واألو

ح يل بيده. التقينا عند منت�سف 
ّ
والّنيام. واأخريًا عرفني فلو

لم متاماً فت�سافحنا بحرارة. 
ّ

ال�س

رُت ذلك. 
ّ
- اأنت جندّي؟!... ما ت�سو

- جندّي منذ عام فرتكُت وظيفتي اإىل حني. 

ج؟ 
ّ
- متزو

- كال ولكّني خاطب. 

 وهو يتفّح�س مالب�سي( ل اأعرف لغة مالب�سكم. 
ّ
- مبارك )ثم

ة املظاّلت يا فندم. 
ّ
- من قو

بة، اأمتّنى لك حّظاً �سعيدًا. 
ّ
- فر�سة طي

- وماذا جاء بك يا اأ�ستاذي؟ 

- رحلة... زيارة... يف �سيافة اجلي�س. 

- اأهال اأهال... اإّنني اأقراأ مقالتك... هل تركَت الّتعليم؟ 

- نعم 

ًة اأخرى وهو يقول: 
ّ
وت�سافحنا مر  

- اأرجو اأن اأراَك كثريًا. 

طح.
ّ

فينة و�سعد اإىل ال�س
ّ

انف�سلنا. عدُت اإىل مقّدم ال�س  



بدايات  العدد 22 | ١١82019

                        

2

                        

االأديب

اأخريًا تراءت لنا ميناء احُلديدة.

 املائي الذي �سّقه الرو�س يف 
ّ
تهادت �سفينتنا يف املمر  

خر. عقب رحلٍة طويلٍة اأذابتنا فيها احلرارة واأنهكتنا  ال�سّ

�سماء  حتت  �سامت،  عظيمٍ  بحٍر  �سطح  فوق  الأحاديث. 

باهتة ترتامى يف الآفاق بال تعبري، بني جماعاٍت متواثبة من 

جائر والّذكريات 
ّ

اإل الكالم وال�س الّدرافيل. ل ت�سلية لنا 

ول عمَل لنا اإل ال�ستجمام وجتفيف العرق. 

اأخريًا تراءت لنا ميناء احُلديدة.  

طويالً  دهرًا  ظّلت  اّلتي  الأر�س  نحو  ب�سغٍف  تطّلعنا   

لبة  ال�سّ الق�رسة  فحّطمت  ثورتها  ثارت  حّتى  متقوقعة. 

اّلتي حت�سبها فيما وراء الّتاريخ. 

من  موجات  اإثر  يف  موجاٍت  تلّقى  وطننا  اأّن  تذّكروا   -

مهاجري هذا البلد! 

- ل يبعد اأن ن�سادف اأجدادًا واأ�سولً ونحن ل ندري. 

- قّلبُت وجهي يف جمموعتنا فوجدُت وجوهاً ت�سي باأكرث 

ًا 
ّ
ودان مار

ّ
البلقان وال�س اأ�سٍل ترتاوح جذورها ما بني  من 

اأ�سٍل  واأعرق  اأ�سمن  اإّن  لنف�سي  قلُت  وم�رس.  بال�ّسام 

لالإن�سان هو الأر�س. 

ة. انتقلنا اإىل 
ّ
ة واليمني

ّ
ا�ستقبَلنا مندوبا القيادتني العربي  

 
ٌ
�سخم قائٌد  املرّطبات.  لنا  ُقّدمت  امليناء حيث  قائد  مركز 

جال ي�سيف اأ�سالً جديدًا اإىل 
ّ
كتمثال، وطراٌز جديٌد من الر

جمموعتنا املتعّددة الأ�سول. دعانا مل�ساهدة خريطة لليمن. 

- اأر�س جمهولة ل يعرفها اإّل املر�سدون... 

انتقل املوؤ�رّس من ال�ّسمال اإىل اجلنوب ومن ال�رّسق اإىل   

الغرب. 

ا اجلبال فال تخلو من 
ّ
- جميع هذه املدن ثائرة وموالية اأم

جيوب!

- اعتقدنا اأّن احلرب قد انتهت. 

- هي كذلك باملعنى الع�سكرّي ولكن علينا اأن نطّهر اجلبال 

من املت�سّللني! 

لنا يف 
ّ
دعانا اإىل جولٍة يف املدينة. زرنا امل�ست�سفى. جتو  

اأحياء رّدْتنا بقدرة قادٍر اإىل اأزقة القاهرة وحاراتها القدمية. 

املعمورة.  اأنحاء  جميع  من  ب�سلع  حافلة  دكاكني  �ساهدنا 

نحونا،  ينظرون  ل  غام�سة،  مغلقٌة  �سامتٌة   
ٌ
وجوه طالعْتنا 

ونا. 
َ
واإذا نظروا مل ير

- يا ح�رسة القائد... اأهم يكرهوننا؟ 

- كاّل يا اأ�ستاذ ولكّننا يف عّز وقت الّتخزين! 

اأجل... اإّنه القات! الّدنيا تن�ساب يف حلمٍ كبرٍي يرفرف   

 
ٌ
ة تاجر

ّ
فوق املدينة ومل نعد اإّل اأ�سباحاً ل حقيقة لها. وثم

ما  القائد عن مكاٍن  �ساأله  دّكان  اأمام  اأريكٍة  م�ستلٍق على 

اأن  اإّل  فَعل  ما  بكلمة...  ينب�س  ومل  حراكاً  بِد 
ُ
ي مل  ولكّنه 

كة 
ّ
رفع يده ببطٍء م�سريًا نحو املكان كاأّنا هي �سورة متحر

 
ّ
اليمني جل 

ّ
الر ظاهر  ا 

ّ
اأم البطيء،  بالّت�سوير  رة 

ّ
م�سو

ل بني احلوانيت 
ّ
ة. والّتجو

ّ
فيتلّخ�س يف حلية وخنجر وبندقي

فر ومتى 
ّ

ال�س للّت�ساوؤل عن بدل   للغاية. وكان مدعاًة 
ٌ
مثري

ي�سل. وقال القائد: 

تعز  ا 
ّ
اأم واأجمل.  اأطرف  �سلعاً  �سنعاء  يف  �ستجدون   -

فحّدث عنها... 

احتكرتها   
ّ
ثم والأقم�سة،  احلقائب   

َ
الأنظار ولفتت   

الّنفو�س  اإىل  القائد  من  وت�سّلل  يات. 
ّ
واملقو الهرمونات 

 
ّ
الع�ساء يف مقر اإىل   ودود. ت�ساعف عندما دعانا 

ٌ
اإعجاب

اليمن،  اٍن من 
ّ
ة. اجتمعنا هناك بكهوٍل و�سب

ّ
اليمني القيادة 

 .
ّ
منهم من يرتدي البدلة ومنهم من يرتدي الّزي الوطني

والأدب.  والّتاريخ  والّثورة  احلرب  عن  الأحاديث  تبادلنا 

�سعورنا  فا�ستعْدنا  كنوزها  عن  ة 
ّ
اليمني وح 

ّ
الر ك�سفت 

نحو  وملُت  حدود.  بال  قلوبنا  وتفّتحت  والألفة  بالأن�س 

زميل هام�ساً: 

- اأ�سعر كاأّنا راأيُت هذا املكان من قبل! 

 هازئاً: 
ّ
فرّد علي  

ة �ساأحّدثك عنها فيما بعد. 
ّ
- هذه نتيجة عقدة نف�سي

للجواري  م�سبحاً  كانت  بركٍة  حول  املوائد  �سعت 
ُ
و  

ج 
ّ
مهر لنا  وغّنى  ٌة 

ّ
مو�سيقي جوقٌة  لنا  وعزفت  يوم.  ذات 

الإمام. وقال لنا القائد ونحن عائدون: 

اإىل  تذهبون  الباخرة وغدًا �سباحاً  الّليلة يف  �ستبيتون   -

�سنعاء.

وت�ساءلنا عن و�سيلة املوا�سالت فقال:   

ون يف اجلبل، تقطعها 
ّ
ة طريٌق جديدٌة �سّقها ال�سيني

ّ
- ثم

ٌة م�سّلحة. 
ّ
ارات يف ثماين �ساعات، و�سوف ترافقكم قو

ّ
ال�سي

أخيــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا تراءت لنا ميناء الحديدة. تطلعنا 
بشغف نحو األرض التي ظلت دهرا طويال متقوقعة. حتى ثارت 
ثورتها فحطمت القشرة الصلبة التي تحسبها فيما وراء التاريخ. 
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القلق،  �ساورنا  الأخرية  العبارة  هذه  �سماع  ولدى   

و�ساأله �سائل: 

ة امل�سّلحة لنا؟ 
ّ
- وما الداعي ملرافقة القو

فاأجاب موارياً ابت�سامة:   

ٍة فا�سلة منذ اأ�سابيع! 
ّ
�ست الّطريق لهجمٍة عدواني

ّ
- تعر

واأكرث من �سوٍت قال يف نف�س واحد:   

- حّدثنا يا قائد عن و�سيلة موا�سالت اأخرى. 

ف�سحك �سحكًة عظيمًة وقال:   

ارة و�ست�سل بكم يف �ساعٍة اأو اأقّل. 
ّ
- �ستاأخذون الطي

 
ٍّ
القبطان يف جو �سهرنا يف جناح  الباخرة.  اإىل  عدنا   

اإىل  الليلة  اآخر  اأويُت  وملّا  لنا.  املاألوف  خرق  رطب   
ٍّ
حار

الِقمرة قلُت لزميلي فيها: 

طوبة باأّنني �ساأموت عّما قليل. 
ّ
 والر

ّ
- اأ�سعر من احلر

فاأجابني ب�سوٍت ملوؤه الّنعا�س: 

- لكّل اأجٍل كتاب! 

اجلندي

ينتظرنا.   
ٌ
�سخم  

ٌ
جمهور ال�ّساطئ.  من  تقرتب  فنية 

ّ
ال�س

لهّن يف  ن�ساء ل ح�رس  اأجل  ن�ساء!  اأّي جمهور؟!  ولكن 

اأزياء مزخرفة باحلمرة والّزرقة. 

كّل  حزم  لهفٍة  ويف  البيوت؟  من  اأخرجهّن  اّلذي  ما   

من  �سيوفنا  وراأينا  ته. 
ّ
بندقي وحمل  وعّدته  متاعه  جندّي 

عن  عيناي  وبحثْت  حقائبهم.  وراء  يهبطون  وهم  الأدباء 

ابق حتى راأيته. ودْدت اأن اأوّدعه لكّن الّزحام 
ّ

اأ�ستاذي ال�س

بالّنزول  الأوامر  لنا  و�سدرت  ذلك.  دون  حال  والّنظام 

اأ�ستقبل  اأنا  ها  ع�سكرّي.  ترتيٍب  يف  ّلم 
ّ

ال�س نحو  ف�رسنا 

ة. وفوق الأر�س 
ّ
ل مر

ّ
فينة لأو

ّ
بلدًا غريبًا بعد اأن ركبت ال�س

ن�ساء  ل  رجال  اإّنهم  املتجمهرين.  حقيقة  يل  تك�ّسفت 

ويطلقون  كاجلونلة  لبا�سًا  يرتدون  بعيد.  من  توّهمُت  كما 

اأمت�ّسى فوق ر�سيف  الّلحى. تنّغ�س حما�سي وفرت فرحُت 

وتذّكرت خطيبتي  اأوّدعها.  التي مل  ي 
ّ
اأم وتذّكرُت  امليناء. 

ي 
ّ
التي زرُتها ومل اأوّدعها اأي�ساً. وقلُت لو اأّنني وّدعُت اأم

لتلّقيُت من دعواتها ما ينفعني. ونودي علينا فهرعنا اإىل 

اراٍت معّدة لتو�سيلنا اإىل �سنعاء. 
ّ
 اجّتهنا اإىل �سي

ّ
ف. ثم ال�سّ

ابًة 
ّ
وخرجت ال�سيارات من حاراٍت مرتبة حّتى اجتزنا بو

كبرية. واإذا بنا ندخل يف طريٍق ممهّدة، تاأخذ يف الرتفاع 

كّلما تقّدمنا. و�ساألُت زميلي: 

- اأين مملكة �سباأ؟ 

ف�ساألني بدوره دون اهتماٍم ب�سوؤايل: 

- اأنحن ذاهبون اإىل امليدان؟ 

اإىل  بنظرٍة  األقيت   ،
ّ
عيني املت�سابكة  اجلبال  وجذبت   

اأ�سفل فاأدركت مدى الرتفاع الذي ن�سعد اإليه بال توّقف. 

. وت�ساءلنا 
ّ

 يلطف والّدنيا تتغري
ّ
وم�ست احلرارة تخّف واجلو

 :
ّ
عود فاأجاب دليلنا اليمني حّتى متى نوا�سل ال�سّ

- �سن�سعد فوق اجلبل. 

بنا  ودار  البلد.  ارة يف هذا 
ّ
والطي ارة 

ّ
ال�سي بني  ل فرق   

عّنا  وتغيب  حيناً  املائلة  ال�ّسم�س  فتطالعنا  دائرّي  طريٌق 

حاب وهو يزحف نحونا حتى روعنا. 
ّ

حيناً اآخر. وبهرنا ال�س

حّتى  ال�سماء.  اأهل  من  وبتنا  الوجود  فغاب  فيه  ودخلنا 

الألقاب  وتبادلنا  الأ�سوات  وارتفعت  عّنا.  غابت  نا 
ُ

اأنف�س

اإىل  اجلبل  ا�ستوى  حاب 
ّ

ال�س من  خرجنا  وملا  احكة.  ال�سّ

املتاأّلقة  اخل�رسة  تك�سوها  جاٍت 
ّ
مدر �سكل  على  ي�سارنا 

فهتفنا يف ده�سة. مل اأكن راأيت من اجلبال اإّل املقطم فيما 

وراء م�سجد احل�سني ر�سي الله عنه فتَلوت فاحتة الكتاب. 

جاٍت وا�سعًة من 
ّ
ا اإىل اليمني فينحدر اجلبل �سانعاً مدر

ّ
اأم

هول تنبت يف جنباتها القرى، وتتناثر الأكواخ، وتهيم 
ّ

ال�س

القطعان والأطفال، من حتتها خ�رسة ومن فوقها قَطع من 

ة 
ّ
ال�سحب متفاوتة ال�سفافية تتالقى يف احتدام وتنت�رس كقب

وها  كالأبخرة،  فتفور  حتتنا  اجلبل  �سفح  تالطم   
ّ
ثم هائلة 

املظاّلت.  اإليو�سن  تقّلنا  كاأّنا  ال�سحاب  فوق  ننطلق  نحن 

قال الزميل: 

- ما ل عني راأت ول اأذن �سمعت. 

فقلُت بوجد: 

- �سدق الله العظيم. 

ابة �سنعاء. وعلمنا اأّننا ذاهبون 
ّ
قبيل الغروب اجتزنا بو  

ة الطريان للمبيت فا�ستب�رسنا خريًا ومّنينا اأنف�سنا 
ّ
اإىل كلي

ة دون 
ّ
ارات وم�سينا نحو الكّلي

ّ
بليلة نوٍم ناعمة. غادرنا ال�سي

اأن نتبنّي املبنى من اخلارج لغلبة الظالم على الّدنيا. ولكّننا 

وجدنا اأنف�سنا يف مكاٍن هو اأ�سبه ما يكون بالإ�سطبل. ل 

نتبادل  ذاهلني  وقفنا  حتى ح�سرية.  ول  فرا�س  ول  مقعد 

الّنظرات. واأمرنا اأن ننام كيفما كان احلال حّتى ال�سباح. ننا 

ليلتنا على الأر�س بكامل مالب�سنا. ويف ال�سباح �سدرْت 

على شكل  يسارنا  إلى  الجبل  استوى  السحاب  من  ولما خرجنا 
مدرجات تكسوها الخضرة المتألقة فهتفنا في دهشة. لم أكن 
رأيت من الجبال إال المقطم فيما وراء مسجـــــــــــــــــــــــــــد
الحسين رضي الله عنه فتلوت فاتحة الكتـــــــــــــــــــــــــــاب.
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اأن نن�سئ مع�سكرًا حول مطار �سنعاء فانهمكنا يف  اأوامر 

العمل. ومل يكن بني اأيدينا من الطعام اإّل القليل ومن املاء 

ة. وننا ليلتنا يف  اإل النادر. وندرة املاء اأزعجتنا ب�سفٍة خا�سّ

باح �سدرت الأوامر بالّتوّجه اإىل مدينة  املع�سكر. ويف ال�سّ

اأمامنا  وترامى  ة. 
ّ
اخللفي �سنعاء  بوابة  من  خرجنا  عمران. 

يف  اأغو�س  اإين  عاتية.  جباٍل  بني  يتنّقل  �سخرّي  طريٌق 

اأمي  بعيدًا جّدًا. ترى هل علمت  املا�سي  اأ�سبح  املجاهل. 

باأمري وهل علمت به خطيبتي؟ اإّنهما اأعّز ما ي�سّدين اإىل 

 املرتامي اأمامي 
ّ
خري املكفهر ا العامل ال�سّ

ّ
عاملي القدمي. اأم

ئ يل من اأقدار الغيب. وراأيت عن 
ّ
ا يخب

ّ
فال اأدري �سيئاً عم

عة تقود قافلتنا فتطّلعُت نحوها بثقة ولكّني 
ّ
ارة مدر

ّ
عد �سي

ُ
ب

قلت لنف�سي اإّن الله وحده يحفظنا ويرعانا. 

- كّل �سيء غريب هنا. 

ينما. 
ّ

ة ت�سري كما كّنا ن�ساهد يف ال�س
ّ
- وقافلتنا الع�سكري

 اآخر. 
ٌ
- ولكّن الفرجة �سيء وخو�س املعارك �سيء

 .
ّ
- ل يوجد اإن�سي

- ول جان! 

على  تقوم  ة 
ّ
حجري بوابة  بعد  عن  لنا  تراءت  واأخرياً   

مبعدة منها اإىل الي�سار قلعٌة ذات اأ�سوار واأبراج للمراقبة. 

ورجال  عة 
ّ
املدر ارة 

ّ
ال�سي بني  ن�سمعها  مل  كلماٌت  تبودلت 

الأبراج فتح على اأثرها باب البوابة فتهادْت منه قافلتنا. 

- مدينة عمران؟ 

 .
ً
 اأو ملهى

ً
- اأجل... لعّلنا جند مقهى

يف. تقع و�سط �سهٍل ومراٍع 
ّ
وجدنا قريًة كقرانا يف الر  

ة من ثالث جهات. 
ّ
قها �سل�سلة من اجلبال ال�سخري

ّ
تطو

- مدينة عمران. 

- مدينة عمران! 

و�رسبنا  الُعلب  من  الطعام  تناولنا  يارات. 
ّ

ال�س غادرنا   

عرايا.  �سبه  والأطفال  الغلمان  بنا  اأحاط  وحذر.  بحيطٍة 

البت�سام.  تبادلنا   
ّ
ثم داه�سة  باأعني  وجوهنا  يف  حملقوا 

ومرح الأطفال حول ال�سيارات وحتتها. رغم البوؤ�س اأطّل 

ة. ترى 
ّ
علينا من الأعني الربيئة جماٌل فطريٌّ ونظراٌت ذكي

ن ِمن هوؤلء تربطني به �سلة قربى ترجع يف تاريخها اإىل 
َ
م

األف عام؟ 

 �سدرت الأوامر 
ّ
اإّل �ساعات ثم ومل نكث يف عمران   

اأن ترتك وراءها  كت القافلة دون 
ّ
بالذهاب اإىل َحّجة. حتر

عّنا  اأخرى حّتى غاب  ة 
ّ
مر ال�سحاب  ذكريات. دخلنا يف 

قة يف امل�سرية الطويلة. 
ّ
كّل �سيء. ونّدت اأ�سوات متفر

ة اأم �سديقة؟ 
ّ
- اأهي اأر�ٌس عدو

�سا�س. 
ّ
- رمّبا انهال علينا املطر اأو الر

دنا اآدم اإىل الأر�س. 
ّ
- قريباً من هنا هبط �سي

عّنا  حاب 
ّ

ال�س اجناب  وملّا  مدية.  وال�سّ الفاحتة  تلوت   

 انف�سح فيما 
ّ
ة اأخرى. ثم

ّ
خرّي مر ترامى اأمامنا الّطريق ال�سّ

ة تغّطي احل�سائ�س بع�س رقعاٍت 
ّ
ي�سبه الّدلتا عن اأر�ٍس رملي

القلوب.  ت 
ّ
فا�رساأب فجاأة  القافلة  وتوّقفت  متباعدة.  منها 

عة يف حركة مناورة. وجرى الّتهام�س 
ّ
دارت ال�سيارة املدر

يف  البنادق  تناولنا  كمني.  كمني...  اأخرى  اإىل  �سيارة  من 

مل 
ّ
الر اأكيا�س  وراء  من  اأبي�ُس   

ٌ
علم برز  ا�ستعداد.  حركة 

حاً ومرّحباً. نزل اإليه 
ّ
 ملو

ٌّ
قة للكمني. خرج جندّي ميني

ّ
املطو

 عاد 
ّ
عة �سابط فت�سافحا. زار الكمني ثم

ّ
ارة املدر

ّ
من ال�سي

اإّن  للقرى!  يا  القرية اجلديدة،  ال�سيارة. دخلنا حّجة،  اإىل 

ني من 
ّ
قلبي يحلم ب�سيٍء ل يتحّقق. التقينا بجنوٍد م�رسي

 
ّ
قنا يف اخلالء وال�ّسم�س على و�سك املغيب. اجلو

ّ
امل�ساة. تفر

ام اخلريف يا م�رس. 
ّ
مائٌل للربودة كاأي

- جنود مظاّلت؟ 

- نعم

- �رسواح! 

- �رسواح؟

ق تكتنفه اجلبال. 
ّ
- هبط اجلنود يف واٍد �سي

- يف �رسواح؟ 

�سا�س من اجلبال! 
ّ
 انهال عليهم الر

ّ
- نعم... ثم

- يف اأّي وقت؟ 

- الفجر. 

- وقٌت ي�سهل فيه الختفاء، هل وقع �سحايا كثريون؟ 

- غري قليلني لكّنهم طّهروا املنطقة. 

- لريحم الله ال�سهداء. 

ر 
ّ
بلد كاأّنه �سبكة من اجلبال املتقاطعة. من كان يت�سو  

ذلك؟! كحارات خان اخلليلي، كحجرة حجا كالّتعليمات 

تختفي  قليل  ا 
ّ
وعم يرك�س  حاب 

ّ
ال�س والإدارية.  ة 

ّ
املالي

اإىل  ماء. وقيل اإّن املطر �سينهمر. وارتفع الّنداء داعياً 
ّ

ال�س

اإقامة املع�سكر. 

                        

3

                        

االأديب 

مطار  اإىل  ال�سفينة  غادرنا  �ساعتني.  نوِم  بعد  ا�ستيقظُت 

ارة اإليو�سن ناقلٍة للجنود. 
ّ
احُلديدة. اّتخذنا جمال�سنا يف طي

ا املنظر 
ّ
ن�رسي اليمن من فوق. �سحراء وجبال ومراٍع. اأم
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اجلديد حّقاً فهو منظر الوديان اخل�رساء يف �سفح اجلبل. 

وقال اأحدهم للمرافق لنا: 

- اجلبال عالية جّداً.

ارة بحذاء بع�س القمم اأحياناً. 
ّ
- وتنطلق الطي

اإ�سابة  عليه  يتعّذر  فلن  جبل  فوق  رب�س  اً 
ّ
عدو اأّن  لو   -

ة؟ 
ّ
ة العادي

ّ
الطيارة بالبندقي

ف�سحك قائالً:   

�سا�س. 
ّ
اراتنا من اآثاٍر عديدٍة للر

ّ
- ول يخلو بع�س طي

وملا راأى وجومنا ا�ستطرد: 

- ل تزيد ن�سبة الإ�سابة القاتلة عن واحد يف الألف.

اخل�رساء  القرى  حتتنا.  اجلبال  اإىل  ناظرّي  اأ�سلمُت   

والفجاج امللتوية. حتى لحْت �سنعاء. من اجلو بدت مدينة 

 قباب وماآذن. وعندما حملْتنا 
ّ
اأحياء ومقر عمران وجممع 

ال�سيارة من املطار اإىل الفندق خا�ست بنا زمناً موغالً يف 

ت على جوانب الّطرقات املرتبة بيوٌت غريبة  الِقَدم. وترا�سّ

خيوط  من  فن�سجتها  اأطفال  اأيدي  زرك�سْتها  مزرك�سة. 

ة. ان�سّق �سطح 
ّ
الأحالم واألقْت بها يف قلب مدينٍة �سحري

والوزرات  القالن�س  بها  تطوف  عامرٍة  دنيا  عن  الأر�س 

واخلناجر والبنادق والّلحى. لفحتنا غربة، لطفتنا ن�سمة، 

امل�ساعر  باأطيب  اأخريًا  لذنا   
ّ
ثم مبهمة،  عواطف  جتاذبتنا 

ة التي جئنا بها. ويف الفندق ارتددنا اإىل ذكريات 
ّ
الب�رسي

العطنة،  الكل�س  رائحة  العالية،  ّلم 
ّ

ال�س درجات  الّطفولة، 

 .
ّ
الأ�سقف العالية. فندق قدمي كقلعة بالية يديره غالم ذكي

اأحاديث  وتبادلنا  جمَعنا.  عنرٍب  يف  ة 
ّ
الأ�رس على  جل�سنا 

باب   على 
ّ
بالغالم يجل�س على كر�سي واإذا  لها.  نهاية  ل 

فينا  احتني 
ّ
الّلم عينيه  يقّلب  جعل  ا�ستئذان.  بال  العنرب 

بهدوٍء عجيب. وملا ترّكزت الأب�سار عليه قال: 

ون؟ 
ّ
- اأنتم م�رسي

- نعم يا اأخا اليمن. 

ي�ٌس من اليمن وفوٌل من م�رس 
َ
- اأتريدون فطورًا؟ عندي ب

ة من اأوروبا.
ّ
رب

ُ
وم

- اأاأنت �ساحب الفندق؟ 

- ابن �ساحبه ولكّني مديره.

- كم عمرك؟ 

- اثنا ع�رس عاماً. 

- اإذا غالطناك يف احل�ساب؟ 

- اإيّن اأغالط اجلن. 

- عفارم عليك، وما راأيك يف الثورة؟ 

- كّلنا متجمهرون وثوار والّلعنة على الأعداء.

مرة مرتّنح امل�سية، يرتدي بدلًة 
ّ

ودخل رجٌل غامق ال�س  

ويطالعنا بنظرة م�سطولة من عينني جاحظتني. قّدمه الغالم 

جل اإّنه من عدن لكّنه 
ّ
 ذهب تاأّدباً. وقال الر

ّ
ه ثم

ّ
باعتباره عم

الفندق. وجل�س  ة 
ّ
ملكي واإّنه �رسيك يف   ،

ّ
ميني الأ�سل  يف 

 الّذي اأخاله الغالم. 
ّ
على الكر�سي

ت ]خمّزن نبتة القات[؟ 
ّ
- ح�رستك مقي

- كال

- م�سطول؟ 

مظهره  اأغرانا  ما  �رسعان  بالنفي.  واأجاب  ف�سحك   

رنا. 
ّ
مبمازحته فاأثبت اأّنه اأو�سع �سدرًا ممّا ت�سو

ة؟ 
ّ
- اإن كنَت حّقاً من عدن فهل تعرف لغًة اأجنبي

- ع�ست يف عدن وم�رس و�سوريا واإجنلرتا وفرن�سا. 

- هل ت�ستعمل القات؟ 

ة. 
ّ
ة اجلن�سي

ّ
- كاّل فاإّنه ي�سعف القو

ة؟ 
ّ
تك اجلن�سي

ّ
- اإذن فاأنت حري�ٌس على قو

ة عيني يف الّتجارة والف�سق! 
ّ
- اإّن قر

�سّتى  الف�سق يف  يتكّلم عن  وانطلق  �سحكنا طويالً.   

يف  عنه  مقارناٍت  وعقد  ومتناق�ساته،  واألوانه  اأ�سكاله 

البالد التي عا�س بها، ولكي يقيم الّدليل لنا على �سّحة 

راجعه حّدثنا عن م�رس حديَث العارف الّدائر، حتى قال 
َ
م

له �سيخنا: 

- اإّنك معجم ف�سق البلدان! 

ة. 
ّ
غادرنا الفندق لزيارة القائد العاّم ورئي�س اجلمهوري  

امل�ساء  �سهدنا يف   
ّ
ثم هائن 

ّ
الر وبيت  الإمام  مبخازن  طْفنا 

املوّظفني  بع�س  وقابْلنا  اجلمهوري.  بالق�رس  ة 
ّ
اأدبي ندوًة 

ة 
ّ
اليمني ة 

ّ
ة للجمهوري

ّ
ل ميزاني

ّ
اأو ني املنَتدبني لعمل 

ّ
امل�رسي

وقد  ة. 
ّ
القت�سادي حلياتها  كاأ�سا�س   

ٍّ
مايل نظاٍم  واإقامة 

واأنا  معهم  فذهبت  الق�رس  يف  جناحهم  لزيارة  دعوين 

اأداعبهم قائالً: 

ل من ب�رّس بالروتني يف اأر�س اليمن. 
ّ
- اإذن فاأنتم اأو

وجل�سنا نتحّدث واأ�سوات ال�ّسعراء يف الندوة ترتامى   

اإلينا. وقال اأحدهم: 

فلم  �سنة  األف  نف�سها  على  الأبواب  اليمن  اأغلقت  لقد   -

متى  هي  ة 
ّ
احلقيقي امل�سكلة  ولكّن  ال�ّسعر  منها  يختِف 

يغزوها الِعلم؟!

يختف  فلم  سنة  ألف  نفسها  على  األبواب  اليمن  أغلقت  لقد 
منها الشعر ولكن المشكلة الحقيقية هي متى يغزوها العلم؟!
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صحايف وكاتب، لبنان.

عماد الدين رائف

١٣0 عامًا عىل والدة »ناسك الشخروب«
ما خفي من رحلة ميخائيل نعيمة السوفياتّية

بالذكرى  احلايل  العام  يف  ة 
ّ
الأدبي الأو�ساط  حتتفل 

نعيمة  ميخائيل  الكبري  الكاتب  لولدة  املئة  بعد  الثالثني 

ة 
ّ
التعليمي �سات 

ّ
املوؤ�س تعتربه  الذي   ،)١٩٨٨  -  ١٨٨٩(

ال�سوفياتي  الحّتاد  ودول  ورو�سيا  اأوكرانيا  يف  العالية 

رو�سيا  معاهد  من  والأبرز  ل 
ّ
الأو  

ّ
اللبناين يج 

ّ
اخلر ال�سابق 

يف  املعلمني  دار  من  اأُوفد  قد  نعيمة  وكان  ة. 
ّ
القي�رسي

التابع   
ّ
الروحي بولتافا  �سمينار  تعليمه يف  ملتابعة  النا�رسة 

ة يف العام 
ّ
ة الفل�سطيني

ّ
ة الأرثوذك�سي

ّ
ة الإمرباطوري

ّ
للجمعي

١٩0٦، حيث اأم�سى خم�س �سنوات، عاد اإثرها اإىل لبنان 

ة التي دامت 
ّ
يف العام ١٩١١، قبل اأن يبداأ رحلته الأمريكي

عقدين من الزمن.

ونْقده  الكاتب  حياة  يف  مميزًا  دورًا  اأوكرانيا  لعبْت   

 
ّ
ابة الأدب الرو�سي

ّ
ة، وعرب بو

ّ
. يف بولتافا الأوكراني

ّ
الأدبي

 عن 
ّ

فتحت الآفاق اأمام ميخائيل نعيمة الأديب، اأو كما عرب

ذلك يف ر�سالة له اإىل العاّلمة اإغناطيو�س كرات�سكوف�سكي 

بو�سكني  اأدب  على  ى 
ّ
ترب »اإن�سان  اأّنه   )١٩٥١ -  ١٨٨٣(

عرب  غوغول  ِحِك  و�سَ الرفيع،  وتورغينيف  ولريمنتوف 

يف  نعيمة  وكان  الرائعة...«.  تول�ستوي  ة 
ّ
وواقعي دموعه، 

، وقد 
ّ
الوقت عينه مّطلعاً عن كثٍب على الأدب الأوكراين

ال�ساعر  لق�سائد  نعيمة  ترجمة  عالياً  الأدب  نّقاد  ن 
ّ
ثم

 الأكرب تارا�س �سيفت�سينكو، ومن بينها ق�سيدة 
ّ
الأوكراين

»زابوفيت« )امليثاق(، وذلك ملنا�سبة الذكرى الـ ١٥0 على 

 نعيمة هذه 
ُ
ولدة ال�ساعر )الغربال اجلديد(. ويك�سف اختيار

اإىل   
ّ
الأوكراين ال�سعب  �سعي  مع  ت�سامنه  مدى  الق�سائد 

ة. يقول يف ترجمة »زابوفيت«:
ّ
ي
ّ
احلر

عندما يدركني الموت 
ألحدوني وسط سهٍب فسيح 
من سهوب أوكرانيا الحبيبة. 

وليكن لحدي على هضبٍة
 تطلُّ على هضاٍب كثيرة 
وعلى الحقول المترامية

وعلى نهر الـ»دنيبر« 
وأسمع منها 

هدير ذلك الهّدار الجّبار
وأبصر كيف يحمل إلى البحر 

دماَء أعداء أوكرانيا. 
عندئٍذ أنهُض من لحدي 
وأهجر الحقول والهضاب

وبوثبٍة واحدٍة أدرك عرش الّل 
ألرفع إليه صالتي 

أّما قبل ذلك 
فأنا لم أكن أعرف الّل.

وا  ألحدوني ثّم هبُّ
وحّطموا األصفاد 

وبدماء األعداء البغيضة 
اْرووا الحّرّية. ثّم ال تنسْوا أن تْذكروني

بكلمٍة طّيبة 
في ُأسّرتكم الجديدة العظيمة 

ُأسّرة الحّرّية

العودة بعد ن�شف قرن

جديد  من  رو�سيا  اأو  اأوكرانيا  اإىل  نعيمة  ميخائيل  يعْد  مل 

الكّتاب  احّتاد  من  بدعوة  وذلك   ،١٩٥٦ العام  يف  �سوى 

ال�سوفيات، ودّون انطباعاته عن هذه الرحلة يف كتاب يعّد 

 احلديث، حمل عنوان »اأبعد 
ّ
ات الأدب العربي

ّ
من كال�سيكي

من مو�سكو ومن وا�سنطن«، وميكننا اعتبار الكتاب اإ�سافًة 

اإىل كتاب نعيمة ال�سهري »�سبعون«، الذي هو عبارة  ًة 
ّ
نوعي
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نعيمة مع الكتاب 

الأوكرانيني اأمام 

املبنى ال�سابق 

لل�سمينار الروحي 

حيث در�س
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ة احللقات. وقد ُترجم اجلزء الأّول من 
ّ
ة ثالثي

ّ
عن �سرية ذاتي

ة )دار نااأوكا، ١٩٨0( بتوقيع 
ّ
هذا الكتاب اإىل اللغة الرو�سي

وعن   ،)١٩٨2  -  ١٩2٨( بات�سيفا  �سفيتالنا  امل�ست�رسقة 

 ي�سري الكاتب باخت�سار 
ّ
زيارته تلك اإىل الحّتاد ال�سوفياتي

اء اإىل 
ّ
يف اجلزء الثالث منه )١٩٤٩ - ١٩٥٩(، ويحيل القر

كتابه »اأبعد من مو�سكو ومن وا�سنطن«. عندما دّون ميخائيل 

نعيمة هذا الكتاب كان على معرفة وطيدة بالكاتب والباحث 

ة توفيق كزما )١٨٨2 - ١٩٥٨(، وهو 
ّ
يف الدرا�سات العربي

 املولد اأم�سى حياته يف اأوكرانيا، وتقاطعْت حياته 
ّ
دم�سقي

ة 
ّ
مع حياة نعيمة يف حمّطات كثرية، اإذ اإّنه ُولد يف اأ�رسة عربي

ة، 
ّ
امل�سكوبي املدار�س  يجا 

ّ
خر وكالهما  كنعيمة،  ة 

ّ
اأرثوذك�سي

ة يف اأوكرانيا، 
ّ
 املعاهد الروحي

ّ
 دار املعّلمني يف النا�رسة، ثم

ّ
ثم

ة 
ّ
ة الروحي

ّ
 الأكادميي

ّ
 ثم

ّ
فقد اأنهى كزما �سمينار كييف الروحي

 
َ
كذلك. وقد ن�ساأْت بني الكاتبني مرا�سالٌت وغدا كزما نا�رس

، حيث ا�ستطاع، ويف فرتة 
ّ
اأدب نعيمة يف الحّتاد ال�سوفياتي

ة اإىل 
ّ
ة ق�سرية، اأن يرتجم عددًا من اأعمال نعيمة الأدبي

ّ
زمني

ومن  مو�سكو  من  »اأبعد  الأعمال  تلك  بني  ومن  ة. 
ّ
الرو�سي

لكّن  نعيمة،  من  بطلٍب  كّله  كزما  ترجمه  الذي  وا�سنطن«، 

 الكتمان، فما ال�سبب؟ 
ّ
الرتجمة مل تب�رس النور وظلّت طي

�سنة   ٤٥ بعد   
ّ
ال�سوفياتي الحّتاد  نعيمة  ميخائيل  زار   

�سافر   ١٩٥٦ اأغ�سط�س   / اآب  مطلع  بولتافا.  تركه  على 

الكاتب بالطائرة من بريوت اإىل براغ، حيث اأم�سى يومني 

 اأم�سى يف الحّتاد 
ّ
ة، ثم

ّ
بدعوة من احلكومة الت�سيكو�سلوفاكي

اأغ�سط�س.   / اآب   2٥ يف  وغادره  يوماً   2١ ال�سوفياتي 

بولتافا  كييف،  لينينغراد،  مو�سكو،  زار  الفرتة  تلك  خالل 

و�ستالينغراد. وبعد فرتة ق�سرية من عودته اإىل لبنان كتب 

ة 
ّ
نعيمة انطباعاِته عن الرحلة م�سيفاً اإليها اأفكاره الفل�سفي

اإىل  ن ر�سالًة 
ّ
ة. يف 2٨ �سباط / فرباير ١٩٥٧، دو

ّ
الكوني

�سديقه الكييفي يقول فيها: »اأم�س انتهيت من و�سع كتابي 

عن الرحلة الق�سرية التي قمت بها اىل الحّتاد ال�سوفياتي، 

نٍط جديٍد يف حتليل  من  كتاٌب  وهو  للطبع.  اأقّدمه  وقريباً 

ة. 
ّ
ة وال�سيوعي

ّ
ة وفيها ال�رساع بني الراأ�سمالي

ّ
املجاري الكوني

منه.  ن�سخًة  اإليك  اأر�سل  اأن  طبعه  من  النهاية  عند  واأرجو 

واأ�سياء  جانبهم  اإىل  كثرية  اأ�سياَء  فيه  ون 
ّ
ال�سيوعي �سيجد 

ة 
ّ
اأن تالقي ترجمته اإىل الرو�سي ل تروقهم. ولذلك اأخ�سى 

ون�رسها يف رو�سيا بع�س ال�سعوبات« )معهد املخطوطات 

 ،١٧٣ ملّف  ة، 
ّ
الأوكراني ة 

ّ
الوطني فريناد�سكي  مكتبة  يف 

الرقم ١02(. يف ر�سالٍة اأخرى بتاريخ ٥ حزيران / يونيو، 

يخرب نعيمة �سديقه بتاأخرٍي طراأ على �سدور الكتاب ويعُده 

اإن  وما  املطبعة.  من  خروجه  فور  ن�سخٍة  باإر�سال  جمّددًا 

ح�سل كزما على الن�سخة حتى عكف على ترجمتها، وذلك 

خ يف اأعلى ال�سفحة 
ّ
يظهر يف خمطوط الرتجمة، حيث يوؤر

الأوىل من الدفرت يف ١٨ اآب / اأغ�سط�س ١٩٥٧. وي�سكره 

ل / اأكتوبر لكونه 
ّ
نعيمة يف ر�سالٍة بتاريخ 2٣ ت�رسين الأو

ملّف  املخطوطات،  )معهد  الرتجمة  يف  كبريًا  �سوطاً  قطع 

١٧٣، الرقم ١0٧(، ويقول يف ر�سالته: »رجائي اأن توّفق 

 يف ن�رسه حتى واإن كان فيه ما لي�س ير�سي 
ّ
يف ترجمته ثم

ين�سفهم  اأّنه   
ّ
فاملهم الر�سى.  كّل  ال�سوفيات  اأ�سحابنا 

وعليهم اأن يقبلوه بطيبة خاطر«. 

م�شري الرتجمة

ل  وال�سلطة  ذلك  كيف  بطيبة خاطر!«،  يقبلوه  اأن  »عليهم 

يعرف  كزما  كان  النتقاد؟  اأ�سكال  من  �سكٍل  باأّي  تقبل 

 
ّ
دًا »اأ�سحابنا ال�سوفيات«، ورمّبا كان يعرف اأّنه - واإن بر

ّ
جي

ع. فقد اخترب بنف�سه 
َ
بوعده ل�سديقه - فاإّن ترجمته لن تطب

 »NKVD  - ة 
ّ
الداخلي لل�سوؤون  ال�سعب  ة 

ّ
»مفو�سي ا�سطهاد 

ة يف العام ١٩2٦، 
ّ
)كي جي بي لحقاً( للّنَخب الأوكراني

الكبري  وامل�ست�رسق   
ّ
الأكادميي ة 

ّ
املفو�سي اعتقلت  عندما 

اأغاتانغل  ة 
ّ
الأوكراني العلوم  ة 

ّ
لأكادميي الدائم  ال�سكرتري 

كرمي�سكي واأحلقْت به كزما، وفقدا وظيفتيهما، بعدما عمال 

ة  »ق�سّ كتاب  منها  ة، 
ّ
علمي بحوٍث  على  طويلة  لفرتٍة  معاً 

 اأبي �سجاع الروذراورّي 
ّ
خ القرن احلادي ع�رس العربي

ّ
موؤر

عن  وال�سادر  يهما 
َ
با�سم املوّقع  الرو�س«،  تن�رّس  كيف 

ة يف العام ١٩2٧ )الكتاب ترجمة 
ّ
ة العلوم الأوكراني

ّ
اأكادميي

ودرا�سة لف�سول من »ذيل جتارب الأمم« للوزير اأبي �سجاع 

د بن احل�سني ظهري الدين، ويحتوي على اأحداث 2٥ 
ّ
حمم

ة، وهو الق�سم الأخري من 
ّ
�سنة: من ٣٦٩ اإىل ٣٩٣ هجري

كتاب جتارب الأمم لأبي علي م�سكويه(. 

وق�سى  اأخرى  ة 
ّ
مر كزما  اعتقل   ١٩٣٨ العام  ويف   

اعتقاله  وثائق  تزال  ول  اأ�سهر.  �سّتة  نحو  ال�سجن  يف 

)اإن.كي.يف.  
ّ
الأوكراين الأمن  جهاز  اأر�سيف  يف  حمفوظًة 

الرقم ٤٦٦٣٧، حمفوظ  امللّف  ة، 
ّ
ال�سوفياتي اأوكرانيا  دي.، 

خاطر!«، كيف ذلك والسلطة ال تقبل بطيبة  يقبلوه  أن  »عليهم 
كان االنتقاد؟  أشكال  من  شكل  بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأي 
كــــــــــــــــــــــــــزما يعرف جيدا »أصحابنا السوفيات«، وربما 
كان يعرف أنه  وإن بر بوعده لصديقه  فإن ترجمته لن تطبع.
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�سفحة من خمطوط 

ترجمة كزما لكتاب 

»اأبعد من مو�سكو 

ومن وا�سنطن«
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جاء  ا�ستجواٍب  بينها حم�رس  ومن   ،)٣٨١٧٩ الرقم  حتت 

اإقامتك يف  اأثناء  اأّنك  وهي  تهمة،  اإليك  وّجهت  »لقد  فيه: 

ل�سالح  �سيًة 
ّ

جت�س اأن�سطًة  متار�س  كنًت  ال�سوفياتي  الحّتاد 

ة«، وكان جواب كزما: »اأّيها الرفيق 
ّ
اإحدى الّدول الأجنبي

�سّد   
ٍّ

�سي
ّ

جت�س ن�ساٍط  اأّي  يف  يوماً  اأ�سارك  مل  اأنا  املحّقق، 

يُطْل،  مل  ذلك  اأّن  اإّل  مذنب«.  باأّنني   
ّ
اأقر ول  ال�سوفيات، 

مع  التعاون  اإىل  بحاجٍة  ة 
ّ
ال�سوفياتي ال�سلطات  كانت  فقد 

اأدولف  مع  �ستالني  جوزف  اّتفاق  بعد  خ�سو�ساً  الّنَخب، 

ط �سلطته 
ْ

هتلر واجتياح اجلي�س الأحمر غرب اأوكرانيا وب�س

اأر�سل  وهكذا  للدنيرب.  اليمنى  ال�سّفة  اأرا�سي  كامل  على 

ة يف 
ّ
ة والعلمي

ّ
ة التعليمي

ّ
كرمي�سكي اإىل لفوف لتنظيم العملي

لت حياته 
ّ
جامعة لفوف، فيما كان كزما يف ال�سجن وقد حتو

حينذاك  �رساحه،  اإطالق  يف  الأمل  فَقَد  بعدما  عذاٍب  اإىل 

فاأخلى  كزما  ة 
ّ
ق�سي مبراجعة  العاّم  املّدعي  كرمي�سكي  اأقنع 

تلك  من  واحدة  حادثًة  كزما  يْذكر  مذّكراته،  يف  �سبيله. 

الفرتة، عندما ا�سُتدعي لال�ستجواب، يقول: »و�سعوين اأمام 

؟ وبف�سل 
ّ
 اأم مواطٌن علماين

ٌّ
مع�سلة، وهي هل اأنا م�سيحي

ئ، 
ّ
�سي  

ّ
علماين مواطن  ورمّبا   

ّ
م�سيحي اأّنني  اأجبت  الله  من 

افعلوا ما ت�ساوؤون بي! لكن عو�س اأن تتدهور حالتي بداأوا 

و�سول  ُقبيل   ،١٩٤١ العام  يف  معي«.  تعاملهم  نون 
ّ

يح�س

اإىل  واقتيد  كرمي�سكي  ال�سلطات  اعتقلت  النازّية  اجلحافل 

ُتويّف،  كازاخ�ستان حيث   - كو�ستناي  اعتقاٍل يف  مع�سكر 

حّل الّنباأ كالكارثة على توفيق كزما الذي فَقد خري مدافٍع 

اأعمال  ترجمة  فرتة  يف  اأي  وفاته،  وحّتى  ذاك  بعد  عنه. 

ة، كان يحتفظ يف منزله بحقيبٍة 
ّ
ميخائيل نعيمة اإىل الرو�سي

ات معّدة حلملها معه اإذا ما اعُتقل فجاأة.
ّ
فيها بع�ُس احلاجي

اإىل العَلن من جديد

اأيلول   22 يف  نعيمة  ميخائيل  ترجمة  كزما  توفيق  اأنهى 

وكان  اأ�سهر،  ب�سّتة  وفاته  قبل  اأي   ،١٩٥٧ �سبتمرب   /

مع  الهام�س  نعيمة  ميخائيل  فتعاُطف  الن�سيان.  م�سريها 

للحزب،  معار�سته  مع  كتابه  ترافق يف  قد  كان  ة 
ّ
ال�سيوعي

ة 
ّ
ة ال�سوفياتي

ّ
حيث ك�سف عن اأفكاٍر تتناق�س والأيديولوجي

الن�رس  اإىل  ره 
ّ
متر لن  وذلك  ثالثٍة،  ٍة 

ّ
قو اإىل  داعياً  ة، 

ّ
الر�سمي

ة بطبيعة احلال. فما الذي دعاه اإىل العتقاد 
ّ
اأيُّ جلنٍة رقابي

ة؟ اأهو الحتفاء به وتكرميه اأثناء 
ّ
ن�رس بالرو�سي

ُ
باأّن كتابه �سي

 ،
ّ

ل على اأّن الزمن �سيتغري
ّ
زيارته الق�سرية؟ اأم اأّنه كان يعو

ة �سيكون لها مكاٌن بالفعل على اأر�س 
ّ
واأّن اأفكاره التوفيقي

)دفاتر  الرتجمة  خمطوطات  نامت  حال،  اأّي  على  الواقع؟ 

 )٣٧ اإىل   ٣٤ من   ،١٧٣ ملّف  املخطوطات،  معهد  كزما، 

ة الأوىل يف 
ّ
�ستني عاماً اإىل اأن ك�سفْت عنها الباحثة العلمي

ق�سم ال�رسقني الأدنى والأو�سط يف معهد ال�ست�رساق التابع 

در�سْتها  حيث  برتوفا،  يوليا  ة 
ّ
الأوكراني العلوم  ة 

ّ
لأكادميي

رتها، وذلك يف كتاٍب 
ّ
واأعادْت طبع مقتطفاٍت منها بعدما حر

»الطوق  بعنوان  ة 
ّ
ال�ست�رساقي البحوث  من  جمموعًة   

ّ
�سم

ال�ساطع املختار يف جواهر التقدير والعتبار«، �سادٍر عن 

�س لالحتفال  ة للعلوم اللغوّية، خم�سَّ
ّ
جامعة كييف الوطني

باليوبيل املا�سي للم�ست�رسقة الكبرية ليديا برتوفا، مب�ساركة 

كبار الباحثني وامل�ست�رسقني يف اأوكرانيا. 

الكتاب  من  �سفحة   ٣٤ على  برتوفا،  يوليا  ك�سفْت   

معهد  اأر�سيف  يف  الطويل  بحثها  خال�سِة  التذكاري، 

ة 
ّ
الأوكراني ة 

ّ
الوطني فريناد�سكي  ملكتبة  التابع  املخطوطات 

مبيخائيل نعيمة  نت مقّدمتها تعريفاً 
ّ
يف كييف، حيث ت�سم

واملرا�سالت  كزما  وبني  بينه  والعالقة  ة، 
ّ
ال�سوفياتي ورحلته 

 اأوردت حتقيقها ملخطوط ترجمة الكتاب، حيث 
ّ
بينهما، ثم

التي  الت�سحيحات  اإىل  م�سريًة  منه،  مقتطفاٍت  ن�رسْت 

اأوردْتها يف الن�ّس. وبذلك تكون برتوفا قد اأنهْت جزءًا من 

ة توفيق كزما التي طالت �سّتة عقود من الزمن.
ّ
مهم

نعيمة يف املتحف 

الأدبي التذكاري 

خالل زيارته اىل  

بولتافا �سنة ١٩٥٦



 بعد حداثيت
 وأّول حماولة الغتيال رفيق احلريري

وليد �شادق

 أمني البااش
سّيد الفرح واأللوان

 سجاد عراسل الملّون
 مواسم الكرز وأرض البقاع وفصول السنة

حممد احلُجريي

١٣0 

١42 

١٥٥ 
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وليد صادق

جامعّي وفنان 
معارص وناقد فيّن، 
يدور قسم كبري من 
أعماله مدار احلرب 
األهلّية اللبنانّية. 
آخر أعماله جمموعة 
مقاالت وأحباث يف 
احلرب والعولمة والفّن 
بعنوان »الطلل اآليت« 
)باإلنكلزيّية( 20١٦.

بعد حداثيت
وأّول حماولة الغتيال رفيق احلريري

اأرجو اأن يغفر جان - فران�سوا ليوتار يل وقاحتي لكتابة 

اء يف 
ّ
اأبلغ القر درا�سٍة حتمل مثل هذا العنوان. وهو الذي 

اأّن مو�سوعه هو »حالة  بعد احلداثة«  مقّدمة كتابه »حالة 

. ولعّله يت�ساهل مع 
١
رًا«

ّ
املعرفة يف املجتمعات الأكرث تطو

كثريين  مثل  مثلي  ع�سُت،  بحايل.  درى  لو  الوقاحة  تلك 

ة عظمى يف بريوت بعد النهاية 
ّ
غريي، خالل �سعود �رسدي

ت 
ّ
»هب على  �سهودًا  كّنا  عندما  ة 

ّ
الأهلي للحرب  ة 

ّ
الر�سمي

لرئي�س  الِذكر  ت�ستحّق  ملحٍة  وْفق   ،
2
احلريري« رياح 

يا  ترى،  هكذا  كرامي.  عمر  ال�سابق   
ّ
الطرابل�سي الوزراء 

عزيزي جان - فران�سوا، مع اأّنه مل تنبت لنا اأجنحٌة لكّن 

الريح كانْت، لفرتٍة، تدفعنا من اخللف اإىل غٍد رْحٍب يقوده 

ة 
ّ
الوطني العملة  بتثبيت  وَعَدنا  املدينة  خارج  من  قاِوٌل 

ُ
م

كام. فبدا اأّن العا�سفة قد هداأْت 
ّ
وباأن ين�سينا زمن اأكوام الر

 روؤوٍف من اأعمامنا.
ٍّ
واأّن التقّدم ينادينا مثل عم

ت رياح احلريرّية
ّ
عندما هب

اإذ   
ّ
والأ�سح احلريري،  جميء  حقبَة  املرء  ي�ستذكر  عندما 

ة يف ال�سهور ال�سابقة على تعيينه 
ّ
يراجع ال�سحافة اليومي

يوم  النواب  جمل�س  ثقَة  حكومته  وَنيل  للوزراء،  رئي�ساً 

ي�ساهد  نوفمرب ١٩٩2،   / الثاين  ت�رسين  اجلمعة يف ١٣ 

بالتاأكيد، كما قد يتذّكر بقْدر من الغمو�س، تكرار �سورٍة 

لرفيق  املجازة،  ة 
ّ
الر�سمي ال�سورة  تكون  قد  وحيدة، 

اإعالنات  جتاور  ة، 
ّ
اليومي اجلرائد  �سفحات  على  احلريري 

التهنئة باملنا�سبات، هي �سورة يغّطي بع�سها �سفحًة كاملة 

اأعماٍل  اأفراد ومن رجاِل  من اجلريدة، ن�رسْت بتمويٍل من 

البار«  »البن  هو  مبا  الرجل  متتدح  اخلا�ّس،  القطاع  يف 

و»قائد م�سرية اإعادة الإعمار« و»رجل امل�ستقبل« و»اأمل 

ة 
ّ
ِة �سالٍم اأمريكي

ّ
ٍة من عملي

ّ
لبنان«. ح�سل ذلك على خلفي

ني، والعتداءات 
ّ
ني واإ�رسائيلي

ّ
متماديٍة معقودة بني فل�سطيني

 يف جنوب لبنان، وحرب 
ّ
ة للجي�س الإ�رسائيلي

ّ
الع�سكري

بو�سع  كان  حيث  املنطقة  ا�ستقرار  زعزعت  التي  اخلليج 

، اإن جاز التعبري، الدخاَن املت�ساعد من اآخر 
ّ
املرء اأن ي�سم

بئر نفط مّت اإطفاوؤها يف الكويت يوم ٧ ت�رسين الثاين / 

لبنان  حلرب  قرينة  حرٍب  اإىل  بالإ�سافة   ،١٩٩١ نوفمرب 

ة جتتاح يوغ�سالفيا. 
ّ
الأهلي

ان 
ّ
يف تلك الإعالنات، بدْت �سورة رفيق احلريري الري  

 
ٌ
خارج هو  فاإذا  العاّم،  الإحباط  م�سهد  تثقب  والودود 

املعروفني  ال�سابقني  ّنة 
ُ

ال�س الوزراء  روؤ�ساء  حلقة  على 

التدهور  ب�سبب  منهما  اثنان  انعطب  وقد  وامل�ستهَلكني، 

يوم  ا�ستقال  كرامي،  عمر  ل، 
ّ
الأو ة. 

ّ
اللبناني لّلرية   

ّ
امل�ستمر

ة اأدنى 
ّ
ار / مايو ١٩٩2 عندما بلَغت العملة املحّلي

ّ
١٦ اأي

قيمتها اأي ١٦2١،١١ لرية مقابل الدولر. وحلق به ر�سيد 

انتخاباٍت  ل 
ّ
اأو على  لالإ�رساف  ا�ستدعي  الذي  ال�سلح 

الأحزاب  قاطعْتها  وقد  ة 
ّ
الأهلي احلرب  انتهاء  بعد  ٍة 

ّ
نيابي

ة. �سمدْت حكومُته خلم�سة اأ�سهر 
ّ
ة مقاطعًة جماعي

ّ
امل�سيحي

خ 
ّ
مدو ة لنهياٍر 

ّ
املحّلي العملة  �ست 

ّ
تعر ملّا  و�سقطْت  فقط 

ل / اأكتوبر ١٩٩2عندما بلغ 
ّ
غري م�سبوق يف ت�رسين الأو

 
ّ

تهب احلريري«  »رياح  كانت   .
٣
لرية  22٤٨،١ الدولر 

 
ٌّ
 داخلي

ٌ
ٍة وثباٍت يف خريف ١٩٩2 ل يناف�سها مناِف�س

ّ
بقو

وكانت حمنة  ة. 
ّ
الإقليمي الأنظمة  بدعم  ذلك  فوق  وحتظى 

املخطوفني الأجانب قد انتهت، يف حزيران / يونيو، وعاد 

لبنان اإىل ح�سن اأ�رسة الأمم. 

الإعمار  اإعادة  برنامج  لتحقيق  بثبات  احلريري  تقّدم   

نّفذ  اأّنه  واليوم،  بالأم�س  رون، 
ِّ
املرب يرى  به.  َعد 

َ
و الذي 

 
ّ

التغري لول  للتنفيذ  معّدًا  كان  املزيد  واأّن  وعوده  معظم 

ب�ّسار الأ�سد  ة يف عهد 
ّ
ال�سوري ال�سيا�سة  الذي طراأ على 

اأطلق  احلريري  باأّن  هوؤلِء  ويحاجج  لبنان.  يف  وحلفائه 

»افق 2000«   - اإعمار  اإعادة  العام ١٩٩٣ م�رسوع  يف 
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ٌة من 20 مليار دولر، واأّنه جنح يف 
ّ
�سعْت له ميزاني

َ
- و

 
ّ
نو ن�سبه  يف  قويٍّ  ارتفاع  خالل  من  القت�ساد  تزخيم 

 
َ
 واأّنه اأعاد بناء

٤
 و�سل اإىل ٨٪ العام ١٩٩٤ 

ّ
الناجت املحّلي

 واأعاد 
٥
و�سط بريوت التجارّي بوا�سطة �رسكة »�سوليدير«

. وهوؤلء 
٦

فْتح البور�سة يف كانون الثاين / يناير ١٩٩٦ 

هم الذين يدعمون مرياث احلريري يف 
ُ

رون هم اأنف�س
ِّ
املرب

مواجهة �سنوات الرئي�س اإميل حلود ورئي�س وزرائه �سليم 

 بقيادتهم 
ّ
ة عندما انهار القت�ساد الوطني

ّ
احل�ّس الكارثي

اً قْدره ١٪ حتت 
ّ
اً �سلبي

ّ
ًا حقيقي

ّ
يف العام ١٩٩٩ واأنتج نو

ُتنتج  ما  عادًة  التي  الأرقام  عن  النظر  وبغ�ّس   .
٧
ال�سفر

املزيد من الأرقام، يرى كثريون اأّن وعد احلريري ل يزال 

ام الكاريكاتور بيار �سادق 
ّ
ًا. لي�س هذا هو راأي ر�س

ّ
م�ستمر

العام  مطلع  ة 
ّ
اليومي »الّنهار«  حترير  اأ�رسة  اإىل  عاد  الذي 

١٩٩2 بعد انقطاع ما يقارب ١٨ �سنة وراأى يف احلريري 

لل�سيا�سة  الفا�سدة  البنية  نهاية ١٩٩2 يف  منذ   
ٌ
قابع اأّنه 

ة. 
ّ
ة والإقليمي

ّ
املحّلي

احلريري بري�شة بيار �شادق

ل 
ّ
ها بني ت�رسين الأو

َ
ة ن�رس

ّ
انتزعنا �سّتة ر�سوم كاريكاتوري

�سياق  يف   ،١٩٩2 ودي�سمرب  اأكتوبر   / الثاين  وت�رسين 

لحقاً  انعقد  الذي  التقارب  عن  النظر  وبغ�ّس  خمت�رس، 

ًة 
ّ
�سيا�سي �سريًة  باأناقٍة  تر�سم  وهي  واحلريري،  ام 

ّ
الر�س بني 

اأكتوبر   / الأول  ت�رسين  يف  الوزراء:  لرئي�س  خمت�رسة 

ية بعبارة »اأهالً بك يف بيتك«. ويف 
ّ
ا�ستقبله رئي�س اجلمهور

�س ع�سٍل يحوم حوله 
ْ
اإذًا احلريري قر ذاته  ال�سهر  نهاية 

نوفمرب   / الثاين  ت�رسين  مطلع  املتمّلقني.  من  نحٍل  قفري 

واحلريري ميلك الثقة الكافية ليوّجه اإبهاماً مت�سّخمًة اإىل 

دة بحريٍق  ة مهدَّ
ّ
اأ�سفَل زاعماً اأّنه اخليار الوحيد واإّل فالأم

كا�سح. يف نهاية ال�سهر عينه، ي�سري احلريري هو »الدرع« 

ل / دي�سمرب، لدى 
ّ
احلامي لرئي�ٍس خجول. يف كانون الأو

يحّذر  ة، 
ّ
ال�سعودي ة 

ّ
العربي اإىل  ناجحٍة  زيارٍة  من  عودته 

الرئي�س هراوي احلريري، فائق الّثقة بنف�سه، من املغالة. 

كي�س  هو  مبا  احلريريَّ  �سادُق  ير�سم  امليالد،  عيد  بحلول 

 ب�سبب ما �سوف يحّققه 
ُ
هدايا لنظاٍم فا�سد، يتْعتعه ال�سكر

ة على موارد البلد املت�سّلعة. 
ّ
ط قدراته الدولري

ْ
قريباً من ب�س

تبادل االأزياء بني َبعد احلداثة والتاريخ

 فهم اعتذاري اأعاله من جان - فران�سوا 
َ
ل يجوز اأْن ي�ساء

عد حديث« 
َ
»ب اغت�ساب م�سطلح  ب�سبب  اأّنه  على  ليوتار 

الأكرث  »املجتمعات  من  واحٍد  يعي�س يف  ل  �سخ�ٍس  من 

هذا  ملثل  البيايّن  الطابع  اأّن  القول،  عن   
ٌّ
غني رًا«. 

ّ
تطو

املقيا�س مل يعد قائماً ول هو حتى مفيٌد بعد اأربعة عقود من 

ُة الإنرتنت، ومروحة من احلروب 
ّ
ه، وقد باتْت تقني ن�رس ن�سّ

ماً من القت�ساد 
ّ
ة، جزءًا متم

ّ
ة والتذريري

ّ
ة التق�سيمي

ّ
الأهلي

اقرتاح  اإىل  مدخلي  هو  اعتذاري  اأّن  الأحرى   .
ّ
الَكوين

لً وحتديدًا بال�سذاجة، 
ّ
عد حداثتي كان يّت�سم اأو

َ
يقول اإّن ب

رْف�ُس  مبا هو  احلداثة  عد 
َ
لب فيل�سوفنا  تعريف  على عك�س 

ات العظمى. ذلك اأّن جميء احلريري 
ّ
ال�سذاجة جتاه ال�رسدي

حمل معه، ولو لفرتٍة ق�سرية، الطموح اإىل م�سريٍة اإىل اأمام. 

ة 
ّ
التاريخي ال�رسوط  يعر�س  اأْن  مق�رّسًا عن  كان  اأّنه  ومع 

وما يرتّتب عليها من حما�سة، كتلك التي متّكنْت حلظاٌت 

ة 
ّ
احلريري رياح  فاإّن  تعبئتها،  من  �سابقة  ة 

ّ
عاملي ة 

ّ
تاريخي

اأمام،  اإىل  املنتفخ  تاريخنا  تدفع  اأن  قْدرتها على  ُتعدم  مل 

تاريخاً يبدو مثريًا، مثل منطاد )زپلني( فخمٍ، مهيباً عندما 

الطق�س. ومع  تقّلبات  لكّنه يعتمد يف طوافه على  يطوف 

ه 
ُ
َثقب ي�سهل  غاٍز  كي�س  هو  مبا  ب�سهولة  �رسُفه  ميكن  اأّنه 

اأمكن  م�سّددة،  بحرا�سٍة  دًا 
ّ
مزو كان  اإذا  اإّل  واإ�سقاطه 

منطاد احلريري اأن يطوف لي�س فقط ب�سبب تعومي القطاع 

ة على الت�سفية الآتية للّن�سال 
ّ
، وامل�ساربة املالي

ّ
امل�رسيف

ة 
ّ
، واملال ال�سعودّي، وم�سالح النخبة ال�سيا�سي

ّ
الفل�سطيني

ولقد  له.  �سرياك  جاك  دعم  ب�سبب  حتى  بل  �سورية،  يف 

بْت 
ّ
اأي�ساً، ولقي ت�سويغه، عندما ت�رس اأمكن ذلك الطواف 

النّقاد  اأعمال  اإىل  ة 
ّ
والنظري ة 

ّ
الثقافي احلداثة  عد 

َ
ب مفاهيم 

اأعمالهم  خالل  من  فلعّله  ني. 
ّ
املحّلي والفّنانني  واملنّظرين 

التاريخ  بني  الأزياء  تبادل  م�سهد  بروؤية  نبداأ  اأن  ن�ستطيع 

عد احلداثة، م�سهد بعد احلداثة يلب�س لبو�س التاريخ، ما 
َ
وب

 التاريخ اإىل اأن يرتدي معطف بعد احلداثة.
ّ
ي�سطر

ة
ّ
 غ�شوب: ِلَبْعد حداثٍة عربي

ّ
مي

غالباً ما ُتذكر الفرتة الأوىل من �سعود احلريري من خالل 

الإعمار  اإعادة  اإىل م�رسوع  املوّجه  الي�سارّي  الّنقد  عد�سة 

املثّقفني  بع�س  اأّن  ذلك  ة.  اخلا�سّ �سوليدير  �رسكة  باإدارة 

ني 
ّ
واملعماري واملهند�سني  وال�سعراء  ني 

ّ
والروائي ني 

ّ
العام

والبع�س  م�ستقلٌّ  منهم  البع�س  البارزين،  ني 
ّ
وال�سحافي

ر 
ّ
 يف تنظيماٍت مثِل حركة التحر

ٍّ
الآخر ذو ما�ٍس �سيا�سي

اللبنايّن   
ّ
ال�سيوعي واحلزب  فتح،   - ة 

ّ
الفل�سطيني  

ّ
الوطني

 يف لبنان، �سّنوا حملًة منّظمًة �سّد 
ّ
ومنظمِة العمل ال�سيوعي

على  النقا�س  ورّكزوا  احلريرّي   
ّ
ال�سيا�سي  - املايّل  ع 

ّ
املجم

الذاكرة،  مقابَل  الذاكرة  اإعدام  املت�ساّدات:  من  منظومَتني 

.
٨
ة
ّ
واإعادة الإعمار مقابل نزع امللكي
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يف  اأ�سهم  اإذ  ة، 
ّ
ومهم ة 

ّ
ثري النقد  هذا  ح�سيلة  تبقى   

�سّنًا،  الأ�سغر  والكّتاب  الفّنانني  من  كامٍل  جيٍل  تكوين 

رّحب  اآخر،  اً 
ّ
فكري ارًا 

ّ
تي مفهومٍة،  لأ�سباٍب  فحَجب، 

ع 
ّ
 التنو

ّ
ة وتبّنى ثنائي

ّ
باأفكار َبعد احلداثة يف الفّن والنظري

من  اً 
ّ
ثانوي كان  ار 

ّ
التي هذا  اأّن  ومع  منها.  بدلً  املجاورة   -

ت�سلح  وكلماٍت  رًا 
َ
�سو قّدم  اأّنه  اإّل  ة، 

ّ
الفكري الناحية 

اً خجولً مب�رسوع احلريري. 
ّ
ت�سميُتها انبهارًا فكري

 
ّ
ار جمموعُة مقالِت مي

ّ
من اأبرز الأمثلة على ذلك التي  

فيديو«  لقطات  يف  العرب  احلداثة:  »َبعد  بعنوان  غ�سوب 

 على نحٍو مرّكٍب 
ّ
. ترّحب مقالُت مي

٩
املن�سور العام ١٩٩2 

 
ٌ
�سعور ي�سوبه  ترحيباً  يكن  واإْن  احلداثة،  ببعد  ومتوازٍن 

 
ّ
مي تف�سح  ًة 

ّ
والأكرث حميمي ة 

ّ
اخلتامي مقالتها  بالذنب. يف 

عد احلداثة 
َ
غ�سوب، مبزيج من التوكيد والأ�سى، انبهارها بب

النربة  عاليِة  ة 
ّ
ال�سمولي امل�ساريع  من  ٍر 

ِّ
حَتر طاقة  هي  مبا 

رة 
َ
للمجاو ة 

ّ
الثقافي القيمَة  اإّن   .

ّ
العربي العامل  ل 

ّ
تكب التي 

ع، التي تعتنقها وتدافع عنها، ل ميكن اأن توجد اإّل 
ّ
والتنو

�س على 
َ
عة حيث ل �سغوَط متار

ّ
يف حقول بعد احلداثة املتنو

غ�سوب،  اإّن   .
١0

اأوحد مبداأ  يف  تذوب  لكي  التناق�سات 

ون�ساطها   
ّ
احلداثي اجلمال  علم  ثقافتها يف  ب�سبب  ة 

ّ
املتاأني

ة 
ّ
ٍة زمن ال�سباب، تعرتف بخطر العدمي

ّ
ري

ّ
داخل حركاٍت حتر

 .
١١

عد احلداثة
َ
ة لب

ّ
ة الثقافي

ّ
الكامل الذي تنطوي عليه الن�سبي

 مل تعْد ممكنًة، 
ّ
 التاريخي

ّ
لكّن العودة اإىل امل�رسوع احلداثي

ل لندن دون 
ّ
يف نظرها، لأّنها مل تعْد قادرًة على اأْن »تتخي

ب، لكّن له وقعاً منا�ِسباً 
َ
. وهو قوٌل م�ستغر

١2
�ساعة »بِغ بِن««

لدى �ساكٍن من �سّكان لندن، يكفيه ليعلن تبّنيه املفارقات 

عه عليها. فال حاجة لإهمال املا�سي لأّنه مل 
ّ
ة وتطب

ّ
التاريخي

َة ل تّتجه 
ّ
َة من تقدم يف خطٍّ بيايّن ولأّن الإن�ساني

ّ
يعد ثم

د.  نحو اأّي مكاٍن حمدَّ

احلريري  رفيق  م�رسوع  اأّن  هنا  باملالحظة   
ٌ
وجدير  

مل  املغالية،  بالغته  من  غم 
ّ
الر على  الإعمار،  لإعادة 

»التقّدم«.  هي  التي  ة 
ّ
احلداثي التعبئة  م�سطلح  ي�ستخدْم 

ه  فغر�سُ التجاوز.  على  ل  ال�ستلحاق  على  م�رسوعه  قام 

 واأْن 
ٍّ
اأْن يعيد متو�سع القت�ساد اللبنايّن �سمن م�ساٍر كوين

ٍة حيث 
ّ
ا�ستهالكي ثقافٍة  قيام  ذاته على  الوقت  ي�سّجع يف 

ا م�رسوع احلريري 
ّ
 ومت�سامح مع املجاورة. اأم

ٌ
املتنوُع متوافر

الثقايّف فقد اأداره، يف معظمه، فريٌق من اخلرباء ما لبثوا اأن 

وّطنوا عملهم بتد�سني »تلفزيون امل�ستقبل« يوم ١٥ �سباط 

ب�رسعٍة  ل 
ّ
وقد حتو احلريري  ميلكه  الذي  فرباير ١٩٩٣،   /

غم من كّل 
ّ
اإىل القناة الأوىل يف لبنان. مع ذلك، وعلى الر

اتها امل�ستحَدثة، 
ّ
ة، وب�رسي

ّ
برامج حمّطة التلفزيون الرتفيهي

هو  احلريري  م�رسوع  ا�ستيعاب  من  ميّكننا  ما  اأف�سل  فاإّن 

الفّنان  يوؤّلفها  التي  رًا 
ّ
وتطو تعقيدًا  الأكرث  ة 

ّ
الب�رسي اللغة 

اأبرز ممّثلي  مبا هو   غ�سوب 
ّ
زْته مي

ّ
مي ا�س، وقد 

ّ
الرو د 

ّ
حمم

ل  تكن  واإن  اً، 
ّ
زمني متعّددٍة  م�ساكنٍة  نحو  ٍة 

ّ
ت�سويري نقلٍة 

.
١٣

ٍة متفاوتة
ّ
ة، بني تقاليَد ب�رسي

ّ
تاريخي

حممد الرّوا�س واال�شتكانة الب�رضّية

»عندما   - مفّخم  عنواٍن  ذاِت  للعام ١٩٩١  تعود  لوحٍة  يف 

ات 
ّ
 - يعر�س الروا�س مروحًة من التقني

١٤
خلق الله اجلوع«

ٍة ح�رسّيًة وخم�سو�سّة بحقباٍت 
ّ
مر الت�سويرّية، كانْت ذات 

من  جمموعٍة  وعرب  واحدٍة  م�ساحٍة  على  نٍة 
ّ
معي ٍة 

ّ
تاريخي

العنا�رس املجازّية ل تقّل عنها تفّككاً. ما يطفو على �سطح 

هذا اخلليط الب�رسّي ذاكرٌة لتخييٍل ينتمي اإىل ما�ٍس بعيد، 

 غري حم�سور يف مكان، يجوز اأّنه كان له ذاٌت 
ٌّ
 كوين

ٌ
و�سعور

ة، لكّنه الآن مبعرَثٌ على حقٍل من ال�سَلع الب�رسّية ذاِت 
ّ
تاريخي

فاذا احل�سيلة �سورٌة م�سدوعة لكّنها  ٍة متماثلة. 
ّ
تبادلي قيمٍة 

فاقدٌة لأّي توّتر، حيث املتباِعُد يتقافز ولكن دون اأْن يتفاعل. 

وٍر جمتهد،   �سُ
ُ
بّناء ا�س 

ّ
الرو د 

ّ
اأّن حمم �سكٍّ يف  ما من   

من  بّد  ل  لكْن  واملراجع،  بال�ست�سهادات  �سغوٌف  وجامع 

ة. 
ّ
ج لنمٍط اأكيٍد من ال�ستكانة الب�رسي

ّ
القول اإّن �سوره ترو

ة، يوا�سل 
ّ
ة الطويلة والناجحة وامل�ستمر

ّ
يف م�سريته املهني

ال�سنوات  اأنتج يف  بحيث  تركيب خالئط �سوره  ا�س 
ّ
الرو

ال�ست�سهادات  من  كثيفة  طبقاٍت  ذاَت  اأعمالً  الأخرية 

ة. 
ّ
ية باتْت حتتاج اإىل جردٍة تف�سيلي ة والن�سّ

ّ
الب�رسي

 ،
١٥

يف كتاٍب بعنوان »تعليقات« من�سور العام 20١2   

 امل�ساهدين مب�سار عمله باأن يعر�س لئحًة 
ُ

ا�س
ّ
ي�رسك الرو

ره. 
َ
�سو ل�سق  يف  ا�ستخدمها  التي  ة 

ّ
الأ�سلي باملراجع 

الوا�سعة  ة 
ّ
الب�رسي معارفه  ي�ستعر�س  ل  ذلك  بفعله  وهو 

وح�سب، يل اإّنه يف�سح الطرائق التي بها مينع الّنزاع من 

 التي ير�سمها حتى وهو ي�ستعري عالماٍت 
َ
ن ال�سور

ّ
اأن يكو

، يعّلق  ة اجلارية. يف مقطٍع دالٍّ
ّ
ورموزًا من الأحداث العاملي

ام 
ّ
، ي�سري الر�س

١٦
فيه على لوحته »اإىل اأن يجمعنا املوت«

اإىل امراأتني باكيتني م�ستعارتنْي من لوحة جاك-لوي دافيد 

ما من شك في أن محمد الرواس بناء صور مجتهد، وجامع شغوف 
تروج  إن صوره  القول  بد من  لكن ال  والمراجع،  باالستشهادات 
لنمط أكيد من االستكانة البصريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة.
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ا من غّزة اأو 
ّ
 على اأّنهما اإم

١٧
م الهاراتيني«

َ
ة »َق�س

ّ
التاريخي

ة 
ّ
. ثم

١٨
اأّن واحدًة من غّزة فيما »الثانية قادمٌة من اإ�رسائيل«

ة ر�سم 
ّ
�س ملهم

ّ
ام مكر

ّ
متا�سٌك يف هذا القول ال�سادر عن ر�س

 متفاوتٍة 
َ
د من خالل عنا�رس

ّ
ٍر ذاِت تاأليٍف �سكاليّن جي

َ
�سو

ج�سِد  �سورَة  ت�سري  فلكي  م�ستكينة.  لكّنها  ومتناق�سٍة 

الثامن  للقرن  عائدٍة  ة 
ّ
تاريخي لوحٍة  من  ًة 

َ
م�ستعار امراأٍة 

ع�رس حاملة يف الآن ذاته ملدلوَلني، واحد لمراأٍة من غّزة 

اأ�سالً  �ست 
ّ
اأ�س قد  اأّنها  يعني  ة، 

ّ
اإ�رسائيلي مل�ستوِطنة  واآخر 

ة. 
ّ
التاريخي الإحالت  �ساطئ  من  اأبحر  قد  اً 

ّ
ب�رسي حقالً 

اإىل  يدعو  اً 
ّ
ب�رسي عر�ساً  توّفر  ا�س 

ّ
الرو لوحات  اإّن 

الدللُت �رساعاُت  اأزياء، حيث  تبادل  ة 
ّ
لعملي الإعجاب 

يف  ل 
ّ
لتتجو ولكن  ة 

ّ
بحيوي للظهور  تعود  العنيفة  املا�سي 

حقٍل تت�ساوى فيه كّل العالمات من حيث قيمُتها املعّلقة 

ة الق�سوى.
ّ
دة توّخياً للتبادلي

َّ
واملُحي

جبابرة ندمي كرم

 
َ
 على اجلمهور كالذي حظي

ٌ
اِم تاأثري

ّ
ا�س الر�ش

ّ
مل يكن للرو

به جمايُله ندمي كرم بني الأعوام 1992 و199٧. يف زمٍن 

مل يكن الفّنانون العاملون فيه ببريوت يح�شلون على اأّي 

امل�شهَد  كرم  ندمي  املهند�س  اقتحم  خا�ّس،  اأو   
ٍّ
عام متويٍل 

بنك  ومن  �شوليدير  من  كرميٍ   
ٍّ
اإعالمي وتاأييٍد   

ٍّ
مايل بدعمٍ 

ًا 
ّ
حرفي كرم  اأعمال  هبطت  لبنان«.   - جرنال  »�شو�شييتيه 

الآثار  متحف  وعلى   ،199٤ العام  �رص�شق  متحف  على 

 العام 199٥ قبل اإعادة افتتاحه، وهبطْت يف العام 
ّ
الوطني

فوؤاد  ج�رص  وعلى  ال�شهداء  �شاحة  يف  بورة  على   199٧

�شاءًة 
ُ
ًة وم

ّ
ارة، انتقائي

ّ
ه جب

ُ
�شهاب يف بريوت. كانت تراكيب

ا�س 
ّ
دب »�رصكة  من   

ٍّ
اإ�شايف دعمٍ  بف�شل  بديع  نحٍو  على 

لالإ�شاءة والأنظمة« يف عا�شمٍة ينبغي التذكري اأّن الكهرباء 

ارة مبا هي 
ّ
فيها كانت �شلعًة نادرة. ُعر�شت ال�شخو�س اجلب

»تغو�س  الفّنان،  اها 
ّ
�شم ح�شبما  عتيق«  »موكٍب   

ُ
عنا�رص

ذاكرة  تتوارى  حيث  اإىل  لت�شل  الأر�س  حتت  عميقاً 

ة، 
ّ
الأهمي من  مماثلة  درجٍة  وعلى  عك�شاً،  وقيل  املدينة«. 

تتجاوز  بدئيٍة  لغة  بوا�شطة  يتخاطر  العتيق«  »املوكب  اإّن 

ع 
ّ
تنو اإّن  لنا  قيل  ذلك،  ومع  والعقائد.  والثقافات  احلدود، 

»الت�شّظي  على  الفّنان  فعل  ردِّ  وليد  ال�شخو�س  اأ�شكال 

هو  الذي  اللبنايّن   
ّ
ال�شيا�شي  -  

ّ
والجتماعي  

ّ
الطائفي

الت�شّظي،  ذلك  من  غم 
ّ
الر وعلى  واحلرب«.  ال�ِشقاق  �شبب 

عة »تتبع م�شارًا واحدًا 
ّ
ة املختلفة واملتنو

ّ
فال�شخو�س املعدني

عن  منوذجاً  لي�س  وهذا   .
19

واحد« م�شري  يف  وتت�شارك 

ترافق  بائ�شٍة  نلقاها يف ن�شو�ٍس  ما  �شٍة غالباً 
ّ
اأفكاٍر م�شو

الفّن املعا�رص اأو توؤّطره، اأو اأّنه ل يقت�رص على كونه ذلك. 

ينتمي هذا النوع من الكتابة اأي�شاً اإىل منِط تبادل الأزياء، 

التاريخ  فيما  التاريخ  حرير  يف  يرفل  احلداثة  بعد  حيث 

عد احلداثة. وهذا ما ي�شمح لأعمال كرم باأن 
َ
يظهر بلبو�س ب

تنتحب على تاريخ املدينة املنق�شي فيما ت�شاهم يف ترفيٍه 

ي�شتطيع  املتفاقمة.  ة 
ّ
املالي �شوليدير  اأزمة  يحجب   

ٍّ
ب�رصي

رة من احلرب 
ّ
الفّنان اأن يكتب بحننٍي عن ٥00 بناية مت�رص

ذلك  مع  يدعو  واأن  �شوليدير،  �رصكة   
20

بانتظام« »اأبادْتها 

 
ّ
�شّكاَن املدينة لالن�شمام اإىل موكب الختالفات ال�شلمي

واحدة  الإلكرتويّن،  الفّنان  موقع  يف  �شورتان،  واللعوب. 

ة 
ّ
املعدني �شخو�شه  من  اثنني  تري  ة، 

ّ
نهاري والثانية  ة 

ّ
ليلي

راب�شًة على ج�رص فوؤاد �شهاب، يف خرِي تعبرٍي عن تبادل 

ة مطبوع 
ّ
اإ�شمنتي الأزياء هذا. ال�شخ�شان يعتليان مداميك 

واحٌد  ة: 
ّ
التجاري �شوليدير  عالمة  وهي  »بريوت«،  عليها 

تاأِنّث، هو يحمل مطرقًة لكْن لي�س متاماً،  ُ
نٌي والثاين م

ْ
ب ت�شَ

ُ
م

وهي حتمل منجالً، ولي�س متاماً. اأهذا ما تبّقى بعدما تقهقر 

على  وقَفَزا  املراهقة  اإىل  الكوخلوز  وفتاة  امل�شنع  عامل 

ِة 
ّ
لعملي موكٍب يخرتق املدن املهزومة وقد جرى تطويعها 

اإعادة الإعمار؟ 

عندما تتزّيا بعد احلداثة بزّي التاريخ، هل جند اأنف�سَنا   

الرّوا�س »عندما  لوحة  ، كما يف 
ٍّ
اأثٍر �سطحي اأمام  واقفني 

م�ساحٌة  فاإّنها  كذلك،  الأمر  كان  اإذا  اجلوع«؟  خلق  الله 

ت�ستحّق اأْن ننظر اإليها جمّددًا. لنقم جردة باأ�سياواته: يف 

ولهلم  اأ�سلوب  اإىل  تنتمي  مرنة  ري�سة  �رسبات  اللوحة 

من   
ً
م�ستوحى اللوحة  على  الق�ّس  ول�سق  كوننغ،  دا 

اآن�سلم كيفر، والنقاط املت�سل�سلة من روي لي�ستن�ستاين، 

عنديات  من  املائدة  �سكاكني  ومعه  املل�سق  وال�سحن 

ة تذّكر پييت 
ّ
جوليان �سنابل، واملثلّثات ذات الألون الأولي

براك،  بجورج  ي�سي  اجلدران  ورق  وتقمي�س  مودريان، 

ة ت�سبه دمى هان�س بلمر، وق�سا�سات 
ّ
والّدمى البال�ستيكي

ميل  رمّبا  اأو  هاملتون،  جورج  من  الإغراء  ملكات  ر 
َ
�سو

ب�سبب  اً 
ّ
اأفقي انقلب  وقد  اأجنلو  مايكل  واإله  رامو�س، 

وليس  منجال،  تحمل  وهي  تماما،  ليس  لكن  مطرقة  يحمل  هو 
تماما. أهذا ما تبقى بعدما تقهقر عامل المصنـــــــــــــــــــــــع 
وفتاة الكولخوز إلى المراهقة وقفزا على موكـــــــــــــــــــــــــب 
يخترق المدن المهزومة وقد جرى تطويعها لعملية إعادة اإلعمار؟
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كويل  اإدوارد  لوحة  من  ماأخوٌذ  امل�ستحدثة،  النقل  ة 
ّ
تقني

. اإّنها م�ساحٌة ت�سويرّية 
2١

رن - جونز »�سجرة الغفران«
ُ
ب

ب�رسّية  ماأثرًة  متار�س  �سكل،  ول  لها  قعر  ل  مزدحمة، 

غري  لها  غر�س  ل  الب�رسّية  املراجع  من  دوامة  بتوليد 

هو  هذا  ولعّل  الب�رسّية.  املتعة  من  متوا�سلة  خّفة  تاأمني 

الأثر املق�سود من تبادل الثياب: بعد احلداثة يلب�س لبو�س 

التاريخ والتاريخ بال�رسورة يرتدي رداء بعد احلداثة. 

»اغتياالت« زياد اأبي اللمع

بريوت  لكّنه يف  احلدود.  يف  ت�سو�ساً  يوّلد  الثياب  تبادل 

طواٍف  وّلد حركة  املا�سي،  القرن  من  ات 
ّ
الت�سعيني مطلع 

ل رّد لها فوق حقوٍل توّفر اختالفاٍت كبريًة لكّنها فاقدٌة 

التاريخ  داّلت  تظهر  احلقل،  هذا  يف  ة. 
ّ
خ�سو�سي لأّي 

ولكن لي�س مبا هي وليدة �رسوٍرة ما. يبدو يل اأّن ال�رسورة 

كانت حتديدًا ما هَدَف اإليه النقُد الفكرّي الي�سارّي الغالب 

مل�رسوع احلريري، اإذ اّدعى اأّنه يجابه البحث عن الذاكرة 

والولوج اإليها �سّد ما �سّماه الي�سارّيون م�رسوع �سوليدير 

الواقع  جابهوا  وقد  للّذاكرة،  العادم  الإعمار  لإعادة 

ة مب�سهد امل�ساربة العقارّية التي 
ّ
 ل�سلب امللكي

ّ
الجتماعي

انطوْت عليها اإعادة الإعمار. ويف عملهم هذا، ظّل النّقاد 

ع�رس  من  متحّدٍر  لرتاٍث  لأمل،  خمل�سني  الي�سارّيون 

الأنوار اأبقى امل�ستقبل، يف نظرهم، مفتوحاً اأمام اإمكاناٍت 

 .
22

غري متحّققة 

ف 
ّ
مل يكن هذا داأب زياد اأبي اللمع، الفّنان ال�ساّب املتطر  

الذي دّبر عملّيتي اغتيال يف العام ١٩٩2 والعام ١٩٩٥. 

الأوىل حماولة لإحياء التاريخ فيما الثانية قرار بالتخّل�س 

من احلنني اإىل التاريخ وا�ستدعاء الطوفان بديالً منه.

وقٌت طويل  مي�ِس  يونيو ١٩٩2، ومل   / يف حزيران   

 الالفت و�سط َكومات النفايات 
ّ
على افتتاح جتهيزه الفّني

على �ساطئ اأنطليا�س، �سمال بريوت، عاد اأبي اللمع يف 

ه معقو�ٌس اإىل خلف، يرتدي 
ُ
ظهرية يوِم اأحد دافئ، �سعر

الأبي�س،  الكّتان  من  و�رسوالً  اأنيقة،  �سفراء  �سرتًة 

وقمي�ساً من الكتان الأبي�س، وربطة عنق زرقاء وبي�ساء 

»ميالنو«.  ماركة  مرناً  الغولف  لريا�سة   
ً
وحذاء منّقطة 

الكتظاظ  �سديدة  ال�ساطئ  من  قطعة  يتم�ّسى يف  واأخذ 

يت�سّم�س  الّدخل،  منخف�سِة   
َ

الأ�رس من  جمموعاٍت  بني 

اأفراُدها، ويدّخنون النارجيلة، وي�سوون اللحم اأو يلعبون 

وجوههم  عن  نظره  يف  يتعاىل  اأحدًا،  يكلم  مل  الورق. 

ره كامريا فيديو 
ّ
 ذلك لفرتة طويلة، ت�سو

َ
�س

َ
املت�سائلة. مار

بيد م�ساعٍد يتعّقب الو�سامة املوجعَة لهذا ال�ساّب يخطر 

و�سط الأقّل ي�رسًا منه بكثري. بعد �ساعة ون�سف ال�ساعة، 

قِبل اأبي اللمع دعوًة لتناول القهوة مع اإحدى املجموعات. 

كانت املحادثة عادّيًة غادر اأبي اللمع بعدها ال�ساطئ وقد 

بدْت عليه عالمات النفراج. 

باأّنه   
ّ

اأح�س لعّله  ولذا  املتوّقع،  الأمر  يحدث  مل   

قْتله  ي�ستدعي  اأن  يف  ته 
ّ
ني فري�سة  يقع  مل  اإذ  حمظوٌظ 

عه بجّدّية ل�ستدراج اغتياله 
ْ

اأّنه �سعى و�س بنف�سه. علماً 

ة تاأتي بعد حرٍب مل يجر 
ّ
قي

َ
مِلا اأراده اأن يكون جرميًة طب

ة �رس�سة. مل 
ّ
ة ومذهبي

ّ
ة ديني

ّ
تعميُدها اإّل مبا هي حرٌب اأهلي

تقع اجلرمية لكّنه كان مرتدياً الثياب املنا�سبة للحَدث. مل 

يكن التاريخ على املوعد، لكّنه خاطر بحياته. ولو كان 

القمي�س  اأّن  اعتقد  فالأّنه  ما  خطاأٍ  على  لومه  من  بّد  ل 

ل�سغينٍة  ليثاأروا  القوم  ي�ستثري  قد  النظيف  الكّتان 

ر اأبي 
ّ
رة. م�سْت ثالث �سنوات قبل اأن يقر

ّ
ة مرب

ّ
تاريخي

اللمع اأخريًا اأّن التاريخ لي�س قابالً لالإحياء واأّنه طريدٌة 

اأن  فّنه  على  فكان  �سخها. 
َ
وم ا�ستيعابها  ي�سهل  �سهلة، 

بدلً  وي�ستعجل  البعث،  يف  اأمٍل  ة 
ّ
بقي اآخر  عن  يتخّلى 

حتى  انتظر  لذا  الإعمار.  اإعادة  م�سهد  نهايَة  ذلك  من 

رفيق  احلكومة  رئي�س  طلب  ١٩٩٥عندما  العام  �سيف 

الطائرة  كرة  لعب  خليفة،  بيري   - جان  من  احلريري 

»اأوجيه«  جمموعة  مهند�سي  واأحد  ال�سابق،   
ّ
التون�سي

اً 
ّ
 اأن ينّظم معر�ساً دولي

2٣
ومدير »�سالون فّناين الديكور«

 موؤّقت على م�ساحة ٧٥00 مرت 
ٌ
د بناء

ّ
. �ُسي

2٤
يف بريوت

مربٍع يف �ساحة ال�سهداء بح�سور ٤٥0 م�سمماً ومزّيناً. 

زياد  زّور  ني. 
ّ
املحّلي للم�سّممني  مفتوحٌة  دعوٌة  اأر�سلْت 

 اإىل 
ّ
 وان�سم

ٌ
اأبي اللمع بطاقَة هوّيٍة لنف�سه مبا هو م�سّمم

املعر�س. كان جتهيزه واحدًا من معرو�ساٍت اأخرى كثرية 

اأثاث وفخارّيات ور�سوم وت�سوير وت�ساميم ن�سيج  من 

�سة  و�سّجاد وغريها من الفنون اليدوّية. امل�ساحة املخ�سّ

اأو  قة. تدخُلها واأنت تدو�س على 
ّ
اللمع كانت �سي لأبي 

يها، على 
َ
ة اأو تتخّطاها، وعلى جانب

ّ
فوق عتبٍة بال�ستيكي

لم  إذ  بأنه محظوظ  أحس  لعله  ولذا  المتوقع،  األمر  يحدث  لم 
يقع فريسة نيته في أن يستدعي قتله بنفسه. علما أنه سعى 
الستدراج  بجديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  وسعه 
لم  حرب  بعد  تأتي  طبقية  جريمة  يكون  أن  أراده  لما  اغتياله 
ومذهبية شرسة. دينية  أهلية  بما هي حرب  إال  تعميدها  يجر 
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داخل  اأزيزا  تطلق  ة 
ّ
كهربائي  

ٌ
اأقوا�س الراأ�س،  م�ستوى 

اأنابيب  طهما 
ّ
تتو�س بالغاز  اأتني 

ّ
معب بليك�سيغال�س  عبوتني 

ة. ويف الداخل 
ّ
كاثود واآنود على �سكل قنابل �ساروخي

اأبي  اأ�سياوات  من  متنافرة  ت�ساهد جمموعًة  اأن  ت�ستطيع 

تعذيب   
َ
كرا�سي القنابل،  من  مزيدًا   - املعهودة  اللمع 

ة، نراجيل من البليك�سيغال�س - �سبيهة بتلك التي 
ّ
معدني

ا�ستخدمها يف جتهيزه العام ١٩٩2. يف اجلانب الآخر، 

مهيب   
ٌّ
كهربائي جهاز  تقريباً،  النظر  من  خفية  على 

يوم  يف  ة. 
ّ
الكهربائي الدائرة  قاطعي  من  بعدٍد  جمّهز 

الفتتاح، افتتح رفيق احلريري املعر�س، ترافقه حا�سيٌة 

ا�س والوجهاء، وقام بجولة �رسيعة يف املعر�س 
ّ
من احلر

وم�سى قرب كّل الأجنحة مبا فيها جتهيز اأبي اللمع. خالل 

بع�سهم  الفّنانون  اختلط  املعر�س،  من  املتبّقية  الأّيام 

مهند�سي  مع  بانتظام  يت�ساجر  اللمع  اأبي  وكان  ببع�س 

اٍر 
ّ
بتي جتهيزه  متوين  يف  �سعوبًة  وجدوا  الذين  الكهرباء 

 اأبي اللمع لأ�سدقائه، اإّل بعد 
ّ
 متوا�سل. مل ي�رس

ّ
كهربائي

نهاية املعر�س، باأّن عتبة التجهيز قابلة لأن تكون مميتًة 

ة نعل حذاء الزائر، 
ّ
ات مثل نوعي

ّ
 على عدٍد من املتغري

ً
بناء

على  الثنتني  يديه  اأو  واحدة  يدًا  الزائر  و�سع  اإذا  وما 

ة. فاإذا ما التقت 
ّ
الأعمدة حيث اأزيز الأقوا�س الكهربائي

ة مميتة.
ّ
ات، يلقى الزائر �سعقًة كهربائي

ّ
املتغري

باأبي  الّت�سال  فقدُت  وبعدما  ذلك،  من  �سنوات  بعد   

ق�سري.  حديٌث  بيننا  ودار  ع�رسّيٍة  ذات  التقينا  اللمع، 

الأمر الوحيد الذي ذكرته هو العتبة القاتلة. اأنكر وجود 

كت بقويل، ولفرتة طويلة مل اأدِر ما 
ّ

مثل هذا ال�سيء، مت�س

ع�ساي اأفعل به. تلك العتبة القاتلة كانت متلك فر�سَة واحٍد 

باأن تغتال القائد،  اأن تنهي م�سهد تبادل الأزياء  باملليون 

]ال�ستغيال   
ّ
الذاتي الغتيال  حماولة  تهّور  مبثل  كانت 

اخللف،  اإىل  تلتفت  اأّنها  الأوىل، عدا عن  ال�ستغوال[  اأو 

نحو الَقْفر بعد الكارثة، نحو الرطوبة الغامرة لكّل �سيء 

يف  املبثوث  الأمل  عك�س  وعلى  الطوفان.  تعقب  التي 

تّتكئ  الثانية  املحاولة  كانت  الأوىل،  الغتيال  حماولة 

رة 
ّ
على ا�ستحالة التاريخ اجلذرّية: اإّن اغتيال عودته املتكر

كان اأمرًا حا�سماً ق�سى على الأمل الذي رافقه واأ�سابنا 

اجلذرّي،  الفعل  هذا  مثل  يعقب  الذي  ما  ولكن  بال�سلل. 

ماذا ياأتي بعد الطوفان؟ هل عتبة اأبي اللمع القاتلة طريقٌة 

اأف�سل؟  عاملاً  اأي�ساً  كان  رمّبا  اآخر  عامَلٍ  اإىل  لالنتقال 

منهم  الواحد  عنَي  لكّن  الطوفان،  ا�ستدعوا  قبله  كثريون 

مثالً  نتذّكر  اأن  وميكننا  التايل.  اليوم  على  دائماً  كانت 

 
ّ
كلمات املقاتل ال�سابق، راجح العقل، يف الفيلم الوثائقي

بعنوان  العام ١٩٨٩   ل�سمعون وم�رسي، من 
ّ
ال�ستثنائي

العميق  فرحه  عن   
ّ

يعرب الذي   
2٥

احلرب« جيل  »بريوت: 

ملنظر احرتاق الفنادق الفخمة يف عني املرّي�سة. هو مقاتٌل 

يتبّدى  الذي  البذيء   - البذيء  تدمري  يف  راأى  �سابق 

للعيان فقط - نهاية عامل وبداية اآخر. 

من   
ّ
عربي �ساعٍر   

ّ
اأهم كلمات  اأي�ساً  نتذّكر  اأن  وعلينا   

�سعراء احلداثة، اأن�سي احلاج، الذي غالبا ما كان ي�ستدعي 

م�سهد الطوفان:

»كان األمل بالطوفان.
لكن نوح بعد الشطف، أعاد جنساً بشرياً أرذل.

العزاء في المجهول.
يبقى األمل معقوداً على الَغيب.
نستيقظ فجأة في أرض أخرى.

.
إلى جانب ناٍس ليس في عيونهم غير العطف«2٦

ال�ستعادة.  بر�سم  معرو�سة  املنبوذة  اللمع  اأبي  عتبة  لعّل 

عودة  اإىل  حلنيننا  حّد  لو�سع  حماولًة  كانت  لو  ولكن 

على  لحٍق  اأمل  لأّي  فاقدة  عتبًة  �ستكون  اإّذاك  التاريخ، 

اأن  ي�ستحّق  طوفاناً  لي�س  اللمع  اأبي  طوفان  اإّن  الطوفان. 

نبقى على قيد احلياة بعده.

يف ر�سالة خمت�رسٍة يوم الأّول من اأّيار / مايو ١٩٨٥   

دعا جان - فران�سوا ليوتار قارئه ال�ساب اإىل اأن يراجع 

وهو   ،
2٧

ذاته معناها  تف�سري  اإعادة  يف  احلداثة  ة 
ّ
م�سوؤولي

اأن  يجوز  ل  حداثة«  »بعد  يف  عد« 
َ
»ب بادئة  اأّن  يقرتح 

نظرًة  ارجتاع، ول  اأو حركة  زمٌن لحق  اأّنها  على  ُتفهم 

اأو رّد فعل، فهي لي�سْت حركة تكرارّية بالتايل.  للخلف 

مبعنى   »ana« البادئة  مبعنى  »بعد«  يقرتح  اأّنه  الأحرى 

ة 
ّ
عملي بالتايل  اأّنها  اأي  جديد«،  »من  »وراء«،  »فوق«، 

اأي »ا�ستذكار من حياة   anamnesis اأو  انفراج،  اأو  حتليل 

 anamorphoses اأو  اإىل«  »موؤّدية  اأو anagogeاأي  ما�سية«، 

ت�ستدعي  ليوتار  بادئة  اأّن  افرت�َس  تكوين«.  »اإعادة  اأي 

ناأخذه  اأن  ع�سانا  الذي   Anamodernity م�سطلح  نحت 

على حممل اجلّد قبل الطوفان الآتي وقبل اأن تهّب علينا 

الرياح من جديد.

Jean-Pierre Lyotard, The Postmodern Condition,  ١

University of Minnesota Press, 1984, p. xxiii  

النهار، ١0 اأكتوبر ١٩٩2، �س ١ و٤. كان كرامي يتحّدث اإىل ال�سحافة بعد   2

الهوام�ش
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اجتماعه بالرئي�س اليا�س هراوي خالل ال�ست�سارات النيابية امللزمة التي

اأّدت اإىل اختيار احلريري رئي�ساً للوزارء�س  

راجع الإح�ساءات ال�سادرة عن م�رسف لبنان  ٣

http://www.bdl.gov.lb/statistics/table.php?name=t5282usd  

 الإجمايل، الإنفاق على ال�سادرات 
ّ
يت�سّمن احت�ساب الناجت املحّلي  ٤

 الإجمايل قيا�س لالإنفاق على ال�ستهالك زائدًا 
ّ
والواردات. والناجت املحّلي  

التوظيف يف الأعمال والإنفاق احلكومي وال�سادرات ال�سافية التي هي 

ال�سادرات ناق�سًة الواردات

ة مكّلفة بت�سميم واإعادة تطوير و�سط 
ّ
�سوليدير �س.م.ل �رسكة م�ساهمة لبناني  ٥

 Société Libanaise ة
ّ
بريوت. ال�سم مكّون من الأحرف الأوىل للت�سمية الفرن�سي

 pour le Développement et la Reconstruction du Centre-Ville be Beyrouth

تاأ�س�ست يف ٥ اأيار ١٩٩٤ حتت �سلطة »جمل�س الإناء واإعادة الإعمار«  

تبعًا لروؤية رفيق احلريري لإعادة الإعمار  

ة قد ارتفعْت 
ّ
ة للعملة اللبناني

ّ
غم من اأن القيمة التبادلي

ّ
جتدر املالحظة اأّنه على الر  ٦

بعد تعيني رفيق احلريري اإىل ١٨٥0،٦2 لرية للدولر الواحد، غري اأّن العملة 

ت اإّل بعد �سنوات يف دي�سمرب ١٩٩٧ على اأ�سا�س ١٥0٧،٥ لريات 
ّ
مل تثب

للدولر الواحد

راجع على �سبيل املثال  ٧

Talal Nizameddin, The Political Economy of Lebanon under Rafiq Hariri:  

An Interpretation, in The Middle East Journal, Vol. 60, No.1  

 (Winter, 2006) pp. 95 - 114  

البع�س من اأبرزهم: اليا�س خوري، جاد تابت، رهيف فيا�س، عا�سم �سالم،   ٨

جورج قرم وفواز طرابل�سي

مي غ�سوب، ما بعد احلداثة: العرب يف لقطة فيديو، بريوت،  ٩

دار ال�ساقي، ١٩٩2  

املرجع ذاته، �س ٨٧  ١0

املرجع ذاته، �س ٨٩  ١١

املرجع ذاته، �س ٩١  ١2

املرجع ذاته، �س ٥٤ - ٥٧  ١٣

حممد الروا�س، عندما خلق الله اجلوع، ١٩٩١. مواد خمتلطة وجتميع على   ١٤

لوحة خ�سب معاك�س ١2٥ X ١2٥ X ٦ �سنتيمرتات

حممد الروا�س، تعليقات، ن�رس غالريي ارت�سوا DIFC، دبي 20١2  ١٥

حممد الروا�س، اإىل اأن يوّحدنا املوت، 20١١. زيت، اأكريليك، ر�سم رقمي،   ١٦

اأملنيوم ونحا�س على قما�سة. ١٥0 X ١٧0 �سنتيمرت

جاك - لوي دافيد )١٧٤٨ - ١٨2٥( ق�صم الهوراتيني  ١٧

)ع�سبة من املقاتلني الرومان( ١٧٨٤، زيت على قما�سة،  

٣2٩،٨ X ٤2٤،٨ �سنتيمرت  

تعليقات، �س ١٦  ١٨

http://nadimkaram.com/archaic-procession/  ١٩

http://nadimkaram.com/portfolio-items-races-1997-2000/  20

Edward Coley Burne-Jones, The Tree of Forgiveness, 1882  2١

زيت على قما�سة. ١٨٦ X ١١١ �سنتيمرت  

Khouri, «Un double language», in Prince Klaus Fund Journal  22

#4, Sept. 2000, pp. 13 - 18  

راجع اي�سا،  

Represntations Edward Said, Represntations of the Intellectual,  

NY: Vintage Books, 1996  

)ترجم للعربية يف العام ذاته و�سدر عن دار النهار وراجع اأي�سًا  

 Régis Debray and Jean Ziegler, Il s’agit de ne pas se rendre, Paris: Ed. Arlea, 1994  

)ترجم للعربية ون�رس يف املركز الثقايف العربي، ١٩٩٥(

ة« SAD من ١٩٨٥ اإىل 200٣ 
ّ
تراأ�س جان بيري خليفة »معر�س الفنون التزييني  2٣

ة« العام ١٩0٤ 
ّ
وتويف يف العام 20١2. تاأ�ّس�س »معر�س الفنون التزييني

بالتزامن مع افتتاح »متحف الفنون التزيينية« يف بار�س

https://soufflezsurlesbraises.com/tag/beyrouth/  2٤

 امل�رسي، اأيار ١٩٨٩،
ّ
بريوت: جيل احلرب، جان �سمعون ومي  2٥

بالعربية والإنكليزية مع �رسد جزئي بالإنكليزية  

اأن�سي احلاج، اأنا واأنت ناق�صان، 20١2  2٦

Jean-Francois Lyotard, Le Postmodernisme expliqué aux enfants,  2٧

Editions Galilée, pp. 107 - 113  

 

١. النهار 

١٩٩2/١0/2٤

2. النهار 

١٩٩2/١0/٣١

٣. النهار 

١٩٩2/١0/22

٤. النهار 

١٩٩2/١0/2٧

٥. النهار 

١٩٩2/١١/٦

٦. النهار 

١٩٩2/١١/2٦

٧. النهار 

١٩٩2/١2/١2

٨. النهار 

١٩٩2/١2/2٥

٩. النهار 

١٩٩2/١0/2٥

)تف�سيل(
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حني خلق الله 

اجلوع، ١٩٩١. 

مواد خمتلفة وجتميع 

على خ�سب
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حتى يجمعنا املوت، 

20١١. زيت، 

اكريليك، طبع 

رقمي، الومنيوم
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١0. م�سرية 

فو�سى. ١٩٩٤. 

متحف �رس�سق

 ١١. م�سرية 

فو�سى، ١٩٩٥، 

متحف بريوت 

الوطني

١2. م�سرية 

فو�سى، ١٩٩٧ 

- 2000.  و�سط 

بريوت

١٣. م�سرية 

فو�سى، ١٩٩٧ - 

.2000

 و�سط بريوت

١٤و١٥. م�سربة 

فو�سى، ١٩٩٧ - 

2000.  بريوت، 

ج�رس فوؤاد �سهاب.

ال�سور هي

لأعمال ندمي كرم

جان �سمعون ومي 

م�رسي، بريوت: 

جيل احلرب، 

١٩٨٩
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أمني البااش
سّيد الفرح واأللوان

يف اخلام�س من �سباط / فرباير 20١٩ غادرنا الفنان اأمني 

 للفّن بلبنان يف 
ّ
ي الع�رس الذهبي

ّ
البا�سا، اأحد كبار ت�سكيلي

اته. 
ّ
ات القرن املا�سي و�سبعيني

ّ
�ستيني

وهو  باكرًا  بالر�سم  بداأ  العام ١٩٣2،  املولود يف  اأمني،   

. غادر مبنحٍة لدرا�سة الر�سم 
ّ
ام واملو�سيقي

ّ
يرافق خاله الر�س

للفنون  ة 
ّ
اللبناني ة 

ّ
الأكادميي من  تخرجه  بعد  باري�س  يف 

زوجته  بلد  واإ�سبانيا،  اإيطاليا  بني  بعدها  تنّقل  اجلميلة. 

 يف لبنان. 
ّ
اآجنلينا، قبل اأن يعود لي�ستقر

العام  من  قرن  ن�سف  خالل  اأعماله  وعر�س  اأنتج   

ة 
ّ
١٩٥٩ اإىل العام 200٩ يف لبنان وعدد من الدول العربي

 التدري�س. واأّلف 
َ

�س
َ
ة. حاز على عّدة جوائز. مار

ّ
والأوروبي

ته 
ّ
م�رسحي عنوان  من  الرغم  على  ة. 

ّ
م�رسحي وكتب  كتباً 

»املنتحر«، مل تكن املاآ�سي له ول احلروب، مع اأّنه غادر يف 

ات احلرب.
ّ
منحٍة اإىل اإيطاليا حيث اأنتج جمّلدًا عن يومي

البهجة  لوحاُته  فقدْت  عندما  ٍة 
ّ
مر ذات  �ساهدًا  كنت   

 لبريوت 
ّ
واللون. كان ذلك خالل ح�سار اجلي�س الإ�رسائيلي

اجلامعة  مقابل  مر�سمه  يف  زرته   .١٩٨2 العام  �سيف 

نته 
ّ
ة يوم الأحد يف 22 اآب / اأغ�سط�س، وهذا ما دو

ّ
الأمريكي

الطبيعة  عن  اته 
ّ
مائي يف  م�ستغرقاً  اأمني  »كان  اتي: 

ّ
يومي يف 

د من ا�ستخدم 
ّ
عندما دهمْته احلرب. َقتمْت األواُنه، وهو �سي

ْت خطوطه. وطائره الأ�سطوري زاهي 
ّ

ال�سوء والنور. تك�رس

الألوان �سار اأ�سبه بُغراب، وانقلب على ظهره«. 

اأمني البا�سا اإن�ساٌن منذور للفرح. ل يوحي بذلك. لي�س   

اخلا�ّس  فّنه  له  لعوب  لكّنه  البت�سام.  كثري  ول  �سحوكا 

الأ�سياء ح�سب هواه.  ترتيب  يعيد  الدعابة وال�سخرية.  يف 

الطبيعة والإن�سان. وقد ر�سم  املقالب على  ينّظم  ي�ساغب. 

ات. 
ّ
ات والزيتي

ّ
بكّل الطرق: بالقلم الر�سا�س واحلرب واملائي

ر�سم الوجوه، الزهور، القلوب، الثمار، املاء، الأفق، ال�سم�س، 

البحر والطيور.

ات. وهو املعّلم 
ّ
ز يتجّلى يف املائي

ّ
يبقى اأّن اأ�سلوبه املمي  

النور  تريك  البا�سا  اأمني  اُت 
ّ
مائي وحدها  النَّوع!  هذا  يف 

يتالألأ بني خ�رسة الطبيعة. 

ٌة ل تفارق اأعماله: وجه امراأة و�سم�س وطري. دوماً 
ّ
ثالثي  

ة ويح�رس نف�سه عفوّياً 
ّ
الزيتي اأو  ة 

ّ
الطري: »يحّط على املائي

فيها«، كان يحلو له اأن يقول، وي�سيف »ل�ست اأ�ستطيع اأن 

اأن يكون  اأّنه يجب  اأ�سعر فقط  الطري،  ميّثله  الذي  ما  اأقول 

هنا«. يحّط الطري اأينما كان يف ر�سومه: على يد، نادرًا على 

غ�سن، على ذراع امراأة عارية، اأو على ظهر رجل ي�سعى 

متقابلني،  وامراأة  رجل  بني  يرفرف  جتده  اأو  حبيبته،  اإىل 

ول  الأمر  يف  رمزّية  ل  ذاك.  او  هذا  راأ�س  على  واقفاً  اأو 

ا�ستعارة. لي�ست طيور اأمني البا�سا َحمامات �سالم. ول هي 

ة ه�ّسة جميلة 
ّ
 وح�سب. كائنات طبيعي

ٌ
مَيام بريوت. اإّنها طيور

وترفرف  �سلدة  ماّدٍة  كّل  على  مناقيدها  وت�سحذ  تزقزق 

الأكل  وتزّقهم  غارها  �سِ �س 
ُ
وحتر وتِبي�س  اأع�سا�سا  وتبني 

وتعّلمهم الطريان. وتطري بال �سابق اإنذاٍر وحتّط على القلب.

بحرها  الأزرقان:  وبريوته  بريوت.  دون  البا�سا  اأمني  ل   

ل يف املدينة اإىل اأن ي�ستجل�س 
ّ
وال�سماء. يحمل دفاتره ويتجو

تتلمذ يف مقاهي بريوت قبل  اإّنه  يف مقهى وير�سم. يقول 

العتيقة  ة 
ّ
ال�سعبي املقاهي  ارتاد  ات. 

ّ
الأكادميي يدر�س يف  اأن 

- »قهوة القزاز« و»مقهى فل�سطني« - قدر ما جال�س زمالءه 

الأدباء والفّنانني يف مقهى »ل پاليت« الع�رسّي. وهذا قبل 

انتقاله اإىل مقاهي �سارع احلمرا والرو�سة.

ة.  اخلا�سّ طريقته  على  لكن  املدينة.  فّنان  البا�سا  اأمني   

املدينة  يّزين  البا�سا  اأمني  وتزيني.  تخييل  عنده  الطبيعة 

ِئل لأ�ساف... وباملو�سيقى اأي�ساً.  
ُ
عر، ولو �س بالريف وبال�سِ

اأّنه  على  الفّن  اإىل  يرى  الأ�سياء.  ل 
ّ
يجم فّناٌن  البا�سا  اأمني 

نعة تزيد احلياة بهجة وجمالً. �سُ

فواز طرابل�سي
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روايئ وكاتب 
وصحايف، لبنان. آخر 
أعماله »العشق 
الرّسي. المثّقفون 
والرقص الرشيق« 
.)20١9(

حممد احلمُجريي 

سجاد عراسل الملّون
مواسم الكرز وأرض البقاع وفصول السنة

 اأورهان 
ّ
 الرتكي

ّ
يف روايته »ا�سمي اأحمر« يتناول الروائي

 »
ّ
الإ�سالمي  

ّ
الت�سكيلي »الفّن  هو  مثريًا  مو�سوعًا  باموق، 

ّية للفّن. ي�ستمّد عنوانها من اللون الأحمر 
ّ
اأو احلياة ال�رس

ال�سّجاد  )ويف   
ّ
الإ�سالمي الر�سم  يف  ا�ستخدامًا  الأكرث 

(. يروي اأّنه اأم�سى يف كتابة هذه الرواية 
ّ
اليدوّي اللبناين

�رساء  يف  �سنوات  اأربع  اأم�سى  البداية  ففي  �سنني.  ع�رس 

غ 
ّ
 تفر

ّ
دًا ثم

ّ
الكتب ذات ال�سلة مبو�سوع الرواية فقراأها جي

معرفة  اإىل  حاجة  يف  لأّنه  للكتابة،  كاملًة  �سنوات  �سّت 

وذلك ل  ال�سّجاد،  والطباعة على  النق�س  فّن  الكثري عن 

يتوافر اإّل يف الكتب القدمية، ير�سد فّن النق�س، ويعك�س 

معاناتهم  ا�سون يف ظلِّ  النقَّ يعي�سها  التي  العاّمة  الأجواء 

ا�س باعتبار هذا الفّن تطاوًل  الطويلة من ظلم النظرة للنقَّ

على مبدع اخللق الله، فجاءت الأحداث با�سرت�ساٍل طويل 

طبيعة  على  ال�سوء  ملقيًة  ا�سني  النقَّ اأولئك  نفو�َس  عابرًة 

هم الرائع.  فنِّ

من عيدمون اإىل الفاكهة اىل توّح�س النايلون

بلدة  اهايل  اأّن  يعرف  باموق  اأورهان  كان  اإن  ندري  ل 

ال�سّداج  )اأو  ال�سّجاد  حياكة  ورثوا  عّكار  يف  عيدمون 

ة عن الأتراك 
ّ
باللهجة املحلية( هذه احلرفة اليدوّية الرتاثي

عمرها  حكاية.  اأ�سُلها  احلياكة  اأّن  ذلك  ني، 
ّ
العثماني اأو 

اأكرث من مئة عام، بحيث كان يف كّل بيٍت م�سغٌل �سغري 

ة( واملعّدات 
ّ
للحياكة هو عبارة عن نول )اآلة احلياكة البدائي

التي كانت ت�ستعمل كامل�سط احلديدّي ودولب  الأخرى 

ل  ات 
ّ
اللبناني احلائكات  وغريها،  ال�سباغة  ومواّد  الغزل 

ة اإىل الر�سوم بل من 
ّ
مات والنظرة الديني

ّ
يعانني من املحر

توّح�س  اليدوّية مع  احلرفة  اندثار  ح 
َ
و�سب والّتَعب  ال�سقاء 

كما  الهالة«،  و»�سياع  والآلت  النايلون  على  العتماد 

ة �سياع الهالة  ي�سّميه الكاتب الأملايّن فالرت بنيامني، وق�سّ

باأ�سعاٍر  �سيء  كّل  ا�ستن�ساخ  اإىل  امل�سانع  ة جلوء  ق�سّ هي 

ة. 
ّ
 اأو مل�ساٍت ذاتي

ّ
زهيدة وبال اأّي اثر فّني

تراث  من  ة، 
ّ
منزلي مهنًة  ال�سّجاد  حياكة  حرفة  تعترب   

)الأمر  املا�سي  اأّيام  يف  العرو�س  وكانت  عيدمون،  بلدة 

يف  معها  ت�سطحب  ة( 
ّ
الإيراني املناطق  بع�س  يف  نف�سه 

ة ال�سّجاد وهي فخورة به،  وكان 
ّ
جهازها اإىل دار الزوجي

ال�سّجاد العيدمويّن ُيهدى للوجهاء والزعامات. وال�سّجاد 

ب�سبب  عالية،  وكلفته  الأحمر  باللون  ز 
ّ
يتمي العيدمويّن 

غالء مواّده والبطء يف اإجنازه باأنامل جمموعة من الن�ساء 

اخلال�س  ال�سوف  من  هو  الوراثة.  اأو  بالتعّلم  احلائكات 

بيٍت حيث يجمع  ًا يف كّل 
ّ
ُيعّد حمّلي  الذي كان 

ّ
الطبيعي

كالتايل:  مراحل  بعّدة  �سّجادة  كّل  اإنتاج  ومير  الغنم.  من 

ف  ة من �سوف الغنم الذي يَغ�سل وينظَّ
ّ
تاأمني املاّدة الأّولي

ح�سب  وهي  ال�سّجاد  �سناعة  مراحل  قبل  ويح�رسَّ 

طوياًل  وقتًا  ي�ستغرق  وهو  ال�سوف  مت�سيط  ت�سل�سلها: 

وجهدًا م�سنيًا ومتعبًا، غزل ال�سوف على الدولب وحتويله 

؛ 
2
 على املردن

١
خيوطًا تلتّف لتتحّول مرًة اإىل »�سماميط«

املوا�سفات  وفق  غ 
َ
ت�سب �سلاًل  اجلديدة  ال�سماميط  حتويل 

 تكوين 
ّ
 اخليوط جمّددًا ثم

٣
والألوان. بعد ال�سباغ: كبكبة

 عقده عقدًا. وتعتمد حياكة هذا الّنوع 
ّ
ال�سّجاد الذي يتم

م�ستوحاة  ور�سوم  ٍة 
ّ
هند�سي اأ�سكاٍل  على  ال�سّجاد  من 

ة 
ّ
والجتماعي التقليدّية  الثقافات  كاأّن  اآ�سيا،  و�سط  من 

وتنّقلها  متازجها  يف  وهوّيتها  وتالقح،  متازٌج  اأي�سًا  هي 

وخروجها من بلٍد اإىل بلٍد ومن بلدة اإىل بلدة، ومن ثقافة 

اإذ  عيدمون،  يف  تنتهي  ل  احلياكة  فحكاية  ثقافات.  اإىل 

بامل�ساهرة،  ة 
ّ
البقاعي ة 

ّ
البعلبكي الفاكهة  بلدة  اإىل  انتقلْت 

البلدة،  اأركان تعريف  بقّوة، و�سارت ركنًا من  وانت�رسْت 

ت�سنع  التي  املنزل  اأ�سياء  وبع�س  ب�سّجادها  ُتعرف  حيث 

ة، كانت يف 
ّ
يدوّيًا، واإذ ا�ستهرت احلرفة يف البلدة البقاعي

ال�سوف حني يغزل   ١

على الدولب.

�سيخ احلديد  2

الذي يلتف  

عليه ال�سموط.  

كرات من ال�سوف.  ٣
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البلدة العّكارّية يف طريقها اإىل النقرا�س ورمّبا انقر�سْت 

ملدة و�رسعان ما اأعيد اإحياء جانٍب منها بطرق معا�رسة، 

ات.
ّ
ومببادرة من اإحدى اجلمعي

 

�ُشط
ُ
من ال�شّجاد اإىل الب

البقاع،  يف  الواقعة  عر�سال  بلدة  اإىل  احلرفة  وانتقلت 

امراأٍة  تعّلم  من خالل  ات 
ّ
ال�ستيني اأواخر  لبنان، يف  �رسق 

البيوت.  بع�س  يف  وانت�رست  احلجريي،  فاطمة  تدعى 

اأو   
ّ
العربي ال�سّجاد  احلرفة  هذه  عر�سال  اأهل  ي 

ّ
وي�سم

»�سغل اليد«، ول�سعوبة هذه احلرفة التي حتتاج اإىل جمهوٍد 

اً بالنح�سار. 
ّ
ج�سدّي و�سرب ومثابرة واإرادة بداأت تدريجي

مل  الواقع  يف  لكّنها  دعمها،  ات 
ّ
اجلمعي بع�س  وحاولْت 

املهرجانات  بع�س  ففي   ،
ّ
مو�سمي فلكلوٍر  من  اأكرث  تكن 

التي تكون ديكورًا وزينة و�رسعان  يح�رسون �سناعتهم 

ما يعودون بها اإىل حيث اأتت. لكن يف ال�سنوات الأخرية، 

اإىل  ة 
ّ
منزلي ٍة 

ّ
تراثي حرفٍة  من  عر�سال  يف  احلرفة  لت 

ّ
حتو

قّلة  وجود  )مع  ن�ساء  ع�رس  من  اأكرث  فيه  يعمل  م�سغٍل 

بع�س  و�سل  املنازل(.  يف  ال�سّجاد  ين�سْجن  الن�ساء  من 

الفاكهة(،  بلدة  اىل  )ن�سبة   
ّ
والفيكاين العر�سايّل  ال�سّجاد 

اإىل حماّل املزادات والأونالين، واأروقة القنا�سل والدول 

الت�سويق  اإىل  يعود  منه  جانٍب  يف  وهذا  ة، 
ّ
رمزي بطريقة 

التي  واللوحات  ال�سناعة  طرق  يف  ل 
ّ
والتحو والبتكار 

ال�سّجاد  اأّن  الواقع  ة. ويف 
ّ
التقليدي والأ�سباغ غري  تنَق�س 

 ل�سناعة 
ٌ
ى »الب�سط«، وهو تطوير

ّ
الذي بداأ بالنت�سار ي�سم

ال�سّجاد التقليدّي الذي اأحجم النا�س عن �رسائه لرتفاع 

اأ�سعاره وثقل وزنه. وميكن التفّن اأكرث يف �سناعة الب�سط 

ة ميكن تعليقها على 
ّ
ة جتريدي

ّ
حتى يبدو اأ�سبه بلوحاٍت فّني

اجلدران اأو و�سعها على الأر�س، وت�ستهوي النا�س الذين 

 
وصــــــــــــــــــــــــــل بعض السجاد العرسالي والفيكاني، إلى

محـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال المزادات واألونالين، وأروقة 
القناصـــــــــــــــــــــل والدول بطريقة رمزية، وهذا في جانب

منــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه يعود إلى التسويق واالبتكار 
والتحول في طرق الصناعة واللوحات التي تنقش واألصباغ غير 
يسمى  باالنتشار  بدأ  الذي  السجاد  أن  الواقع  وفي  التقليدية. 
أحجم الذي  التقليدي  السجاد  لصناعة  تطوير  وهو  »البسط«، 
النـــــــــــــــــــــــــــاس عن شرائه الرتفاع أسعاره وثقل وزنه.
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اأبريل   / النادر. ففي ني�سان  اأو  يبحثون عن غري املتداول 

احلريري،  �سعد   
ّ
اللبناين احلكومة  رئي�س  اأهدى   ،20١٧

اأثناء زيارته لأملانيا، امل�ست�سارة اأجنيال مريكل �سّجادًة من 

يف  كثريين  قلوب  اأثلجْت  »اخلطوة  عر�سال.  ن�ساء  �سنع 

ون 
ّ
ة«، و�ساأل اأحدهم ملاذا ل يفر�س ال�سيا�سي

ّ
البلدة احلدودي

مكاتبهم من هذ ال�سّجاد اأو الب�سط. ويف حزيران / يونيو 

العام 20١٦ ح�رست عر�سال يف افتتاح الدورة ال�سنوية 

الرقابة  لهيئات  ة 
ّ
الفرنكوفوني �سة 

ّ
للموؤ�س ع�رس  اخلام�سة 

تكرمي  اأراد  �سالمه  ريا�س  لبنان  م�رسف  فحاكم  ة. 
ّ
املالي

ة 
ّ
ة الفرن�سي

ّ
ع�سو جمل�س الإدارة لدى هيئة الأ�سواق املالي

ة من �سنع 
ّ
له �سّجادًة يدوي بوا�سيو، وقّدم  كري�ستيان دي 

ة.
ّ
ن�ساء بلدة عر�سال البقاعي

ة، اأ�سبه بـ»اأكزوتيك 
ّ
ة وال�سالمي

ّ
تان، احلريري

ّ
بدت الهدي  

ة بالإرهاب« 
ّ
ة، كانت »متهم

ّ
ه بلدٌة لبناني

ُ
« م�سدر

ّ
�سيا�سي

يف  اً 
ّ
يومي ا�سمها  وكان  و�رسباته،  وطاأته  حتت  وتعي�س 

ة وحروبها. 
ّ
مقّدمة ن�رسات الأخبار خالل الثورة ال�سوري

متجر  �ساحبة  هناك  ة، 
ّ
املاأ�سوي الظروف  هذه   

ّ
خ�سم ويف 

ا�سمها نيفني مكتبي، �سعت اإىل اإبراز نوٍع من ال�سناعات 

ن�ساء  وهناك  بالنقرا�س،  املهّددة  ة 
ّ
اليدوي ة 

ّ
اللبناني

حرفٌة  لديهّن  الفاكهة،  ن�ساء  بع�س  عدا  ات 
ّ
عر�سالي

الروح  بّث  الثمرة  فكانت  العي�س  لقمة  عن  ويبحثن 

يف  ومهاراتهّن  براعتهّن  ا�ستخدمن   .
ّ
الرتاثي الفّن  يف 

الب�سط  حياكة  يف  وال�سوف  القطن 
 ٤

»�سدو« ا�ستعمال 

نة. كان �سعي نيفني مكتبي يف حمّله، فهي ابنة عائلة 
ّ
امللو

رتها 
ّ
تعمل يف جتارة ال�سّجاد، ومل ترتك هذه املهنة، بل طو

�سوذبيز  يف  والقما�س  ال�سّجاد  تاريخ  درا�سة  خالل  من 

ة بلندن( ملّدة عام. لحظت 
ّ
ة للمزادات العلني

ّ
)الدار العاملي

�سون لبيوٍت جديدة، ل 
ّ
اأّن ال�سباب، خ�سو�ساً الذين يوؤ�س

، واأرادْت 
ّ

يرغبون بال�سّجاد التقليدّي الكبري، فذوقهم تغري

والفاكهة  عر�سال  حائكات  بع�س  مع  التعاون  مكتبي 

ا 
ّ
اإيران والهند وتركي كما تفعل مع عاملني وعامالت يف 

تنفيذها  وتتابع  ال�سّجادة  م 
ّ
ت�سم كانت  وباك�ستان، حيث 

بال�سوف واحلرير. 

االأكزوتيك يف زمن البولي�شرت

ال�سجاد  ع�رسنة  يف  �ساهمت  ايل  الأخرى  املحاولة 

العر�سايل بنحو لفت، ح�سلْت من خالل معر�س »خيط 

)بريوت(،  يزة 
ّ
اجلم  - داغر  ق�رس  يف  اأقيم  الذي  الزمن« 

اإيزابيل حلو،  دة 
ّ
اإّده وال�سي ة دومينيك 

ّ
الروائي نّظمْته  وقد 

م�سغل  يف  �ُسنعت  التي  الأعمال  من  جمموعًة  ن 
ّ
وت�سم

ولي�س  احلائكات  حكايات  من  وم�ستوحاة  عر�سال 

، وبدا ال�سّجاد )الب�سط( القدمي 
ّ
يف

َ
 وحر

ّ
د تنفيٍذ تقني

ّ
جمر

املع�رسن يف ذلك البيت كاأنّنا اأمام حتٍف متكاملة، فالبيت 

مهّددٌة  القدمية  بيوُتها  مدينٍة  ويف  �ساحرة  بهند�سٍة  قدمي 

اإىل  اأقرب  اً، وبات 
ّ
ن�سبي  

ٌ
نادر بالنقرا�س، والب�سط �سيء 

ة والأكزوتيك يف زمن البولي�سرت. وجاء 
ّ
العالمة ال�سياحي

امل�سغل  يف  الن�ساء  على  »اقرتحنا  املعر�س:  تعريف  يف 

يف  واأر�سهّن  بهّن  املحيطة  والطبيعة  ذكرياتهّن  اإدخال 

هذه الب�سط. وقد اأتت النتيجة مده�سة، فمن ذكرى حقل 

رْته جمموعات داع�س ن�سجْت اأمون اآخر 
ّ
التوت الذي دم

ة 
ّ
ا حلم حليمة عن جّدتها ر�سمي

ّ
�سجرة قطَعها داع�س. اأم

ل�سّجادٍة  املفتاح  فكان  قمح،  تعمل يف حقل  كانت  التي 

ة 
ّ
بّني وجباٍل  واأ�سفر   

َ
اأخ�رس قمح  حقل  بني  متزج  مذهلة 

واألوان  الكرز  مبوا�سم  ال�سّجاد  ن 
َّ
تزي وهكذا،  وبي�ساء. 

وال�سالحف  والأوراق  والثعابني  والأ�سجار  البقاع  اأر�س 

يف  النور  تب�رس  ة  ق�سّ �سّجادٍة  لكّل  ال�سنة.  وف�سول 

اأغنام البقاع، تن�سجه الن�سوة  امل�سغل، ال�سوف ياأتي من 

اأقنعناهّن  بعدما  ة 
ّ
نباتي باألواٍن  وت�سبغنه  وحت�رّسنه 

ي�ستفدن  كما  غريها.  دون  ة 
ّ
النباتي الألوان  با�ستعمال 

كالأزرق  م�ستوردة  جديدة  و�سبغات  اٍت 
ّ
تقني من  اأي�ساً 

والأحمر. واإىل جانب الألوان التي يتقّن �سنعها انطالقاً 

ان 
ّ
والرم والب�سل  والأوكاليبتو�س  اق 

ّ
وال�سم اجلوز  من 

امل�ستخدمة  الألوان  با�ستعمال  بداأن  وغريها،  والكركم 

ة 
ّ
والنيلي ة 

ّ
القرمزي من  امل�سنوعة  الزمن  م�سغل خيط  يف 

»بداأت  التعريف  ي�سيف  ال�سندل«.  وخ�سب  والأكا�سيا 

هذه املغامرة يف اأواخر العام 20١٧ ولكّنها بداية مغامرة 

اأخرى على املدى الطويل، هي م�سرية تهدف اإىل ا�ستعادة 

يقومون  والذين  ورثوها  الذين  اأولئك  بخيال  املهنة  هذه 

ة«.
ّ
بدورهم بنقلها اإىل الأجيال ال�ساب

م 
َ
هي مغامرة احلياكة طبعاً، يف بلد تنهار فيه كّل القي  

ول يبقى غري الرماد.

 
والطبيعة  ذكرياتهن  إدخال  المشغل  في  النساء  على  اقترحنا 
النتيجة  أتت  وقد  البسط.  هذه  في  وأرضهن  بهن  المحيطة 
مدهشة، فمن ذكرى حقل التوت الذي دمرته مجموعات داعش 
عن  حليمة  حلم  أما  داعش.  قطعها  شجرة  آخر  أمون  نسجت 
جدتها رسمية التي كانت تعمل في حقل قمــــــــــــــــــــــح.

اخليوط التي  ٤

تو�سع على النول،   

وتن�سج عليها 

الب�سط اأو ال�سّجاد.



 هل تونس استثناء عريبٌّ
ليلى الداخلي

 رّدًا عىل ليىل الداخيل
 فرادة تونس ال تنفي انتماءها العريب

�شفوان امل�رصي

١٦0 

١٦٥
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باحثة يف »المركز 
الوطين لألحباث 
العلمية« يف فرناس، 
آخر مؤلفاهتا »جيل 
من المثقفني العرب 
يف سورية ولبنان، 
 »١940 - ١908
)2009(. صدر يف
 La vie des idées,
collège de france
7 حزيران 20١8.

ليىل الداخيل

هل تونس استثناء عريبٌّ

هذا   
ّ

يف�رس هل  ؟ 
ّ
العربي العامل  يف   

ٌ
ا�ستثناء تون�س  هل 

�سفوان  ده 
ّ
يوؤي ما  هذا  فيها؟  ة 

ّ
الدميقراطي الثورة  جناح 

يف  ًا 
ّ
وتاريخي اً 

ّ
نظري مقنعٍة  غري  حججه  لكّن  امل�رسي، 

ة منذ 
ّ
كتابه »تون�س، �سذوذ عربي«. كانت الثورات العربي

الت، 
ّ
العام 20١١ مو�سوع العديد من التحليالت والتاأم

عن  الدرا�سات  و�سط  حواٍر  ف�سحة  خلق  اإىل  و�سولً 

ف�سل  يف  التفكري  عند  ة. 
ّ
ال�سيا�سي العلوم  ويف  املنطقة 

، واحلروب التي قامت 
ّ
ة يف العامل العربي

ّ
احلركات ال�سعبي

التحليالت  تكرث   ،
ّ
الليبي والت�سّظي  واليمن،  �سورية  يف 

و�سناعة  ة، 
ّ
الدميقراطي واملاآزق  امل�ساّدة،  الثورة  عن 

الفهم  القوى. ت�سعى حماولت  لعبة  اأو  ة 
ّ
الأهلي احلروب 

 هذا الف�سل، 
ّ

املختلفة هذه اإىل حتديد العوامل التي تف�رس

)الثورة  اأخرى  اأماكن  من  اآتية  ًة 
ّ
تاريخي ناذج  فت�سرتجع 

 
ّ
الأوروبي  

ّ
الدميقراطي ل 

ّ
والتحو ة، 

ّ
الأمريكي اأو  ة، 

ّ
الفرن�سي

، اإلخ..(.
ّ
 اجلنوبي

ّ
اأو الأمريكي

كتاب �سفوان م�رسي جزٌء من هذه الأبحاث، اأو فرع   

على  لي�س  النكباب  لختياره  الأقّل،  على  فروعها  من 

تبدو  التي  ة« 
ّ
التون�سي »احلالة  على  يل  املاآزق،  اأو  الف�سل 

ات 
ّ
احلركي لإدراك  نف�سه،  الوقت  يف   

ً
وا�ستثناء نوذجًا  له 

. ومن اأجل ذلك يعتزم امل�رسي 
ّ
الفاعلة خالل الربيع العربي

رحلًة يف تاريخ هذا البلد ال�سغري، بحثاً عن مفاتيح لفهم 

اأيلول / دي�سمرب 20١٧ )النتفا�سة(،  ما جرى هناك يف 

الهجمات  مقاومة  على  ني 
ّ
التون�سي قدرة  عن  وخ�سو�سًا 

�سوؤاله   .20١٣ العام  منذ  املنطقة  ت 
ّ
عم التي  امل�ساّدة، 

ب�سيٌط للغاية، يعلنه منذ ال�سفحة الأوىل: »ملاذا تون�س«؟

ة«؟
ّ
ِنعت »املعجزة التون�شي مّم �شُ

امل�رسي  �سفوان  ن�ّس  الفكرّي،  املفهوم  هذا  �سمن 

�سخ�ٍس  عن   
ٌ
�سادر لأنّه  للغاية،  خا�ّسة  طبيعة  من  عمٌل 

Safwan M. Masri

Tunisia. An Arab Anomaly

Columbia University Press, New York, 2017

٤١٦ �سفحة
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من  ة 
ّ
ال�سيا�سي ة 

ّ
النظري ول  ة 

ّ
العربي املجتمعات  درا�سة  ل 

بتون�س   
ٍّ
مهتم كمراقٍب  نف�سه  امل�رسي  يقّدم  اخت�سا�سه. 

 
ٌّ
اأردين  

ٌّ
 عربي

ٌّ
اأ�ستاٌذ جامعي مبا هو  بحتٍة،  ٍة 

ّ
ب�سفٍة �سخ�سي

جامعة  يف  بالإدارة  اأ�سا�سًا  خبري   ،
ّ
اأمريكي  -  

ٌّ
فل�سطيني

وبدًل   .»
ّ
التون�سي »النموذج  هي  عنده  امل�ساألة  كولومبيا. 

يختار  واحدة،  كتلة  هو  مبا  العربي  الربيع  يتناول  اأن  من 

ا�ستطاعت  كيف  لتف�سري  ة يف حماولٍة 
ّ
التون�سي احلالة  منه 

تلْتها  التي  ة 
ّ
والدميقراطي ة 

ّ
الليربالي )والتجربة  النتفا�سة 

 يف هذا اجلزء ال�سغري 
ّ
خ�سو�سًا، ح�سب راأيه( اأن ت�ستمر

يف  امل�ساّدة  والثورة  احلرب  زرعت  بينما  املغرب  من 

 
ّ

اأنّها بب�ساطة مل تتمّكن من اأن تعرب الأماكن الأخرى، اأو 

ر.
ّ
عن نف�سها اأو اأن تنمو وتتطو

من  ٌة 
ّ
فر�سي بالتايل  هو  ذلك  عن  الناجم  والعمل   

ات ورحلة يف تاريخ تون�س تغّطي وتوؤّطر عددًا 
ّ
الفر�سي

من العوامل لإظهار اأّن تون�س حالٌة خا�ّسة �سمن »العامل 

«. لي�ست الفكرة بجديدة، يف احلقيقة، ول اجلّدة 
ّ
العربي

جمهوٍر  توعية  اإىل  يهدف  اإنّه  املوؤلّف.  يّدعيها  ما  هي 

العربي  ال�سغري  البلد  ( حول هذا 
ٍّ

بوجٍه خا�س  
ٍّ
)اأمريكي

املعا�رس  تون�س  تاريخ  عن  معلوماٍت  وتوفري  الغام�س، 

اإىل  يعود  تاريخ  هو  مبا  الأقدم،  تاريخها  عن  حتى  )بل 

الع�سور العتيقة(.

ني 
ّ
اأ�سلوب البحث - قراءة موؤلفاٍت، وحواراٌت مع تون�سي  

اأثناء بع�س الزيارات - ي�سوق الكتاب اإىل القرتاب من 

خطاٍب �سائع، خ�سو�سًا يف تون�س، ياأخذ �سكل نوٍع من 

فيه  م  ُتقدَّ  ،»
ّ
تون�سي »كربياء  ت�سميته  ميكن  ما  »الفخر«، 

ل« اأو »البلد العربي 
ّ
 الأو

ّ
تون�س غالباً مبا هي »البلد العربي

الوحيد« الذي حقق كيت وكيت. ول عجب اأْن يرتّكز هذا 

 يف اأربعة جمالٍت.
ّ
ال�ستثناء التون�سي

اأر�سى  الذي   
ّ
التعليمي فالنظام  التعليم.  لً 

ّ
اأو  

الكاتب  للرتبية  ل 
ّ
الأو ووزيره  بورقيبة  احلبيب  قواعَده 

حممود امل�سعدي كان يهدف اإىل اإن�ساء طبقة من موّظفي 

ة، نظاٌم 
ّ
املوؤّهلني ح�سب مقيا�س اجلدارة اجلمهوري الدولة، 

وين�رسها  ة( 
ّ
)الكولونيالي اللغة  ة 

ّ
ثنائي مكت�سباٍت  يحمي 

على كامل �سل�سلة املراتب، ويحافظ يف الوقت ذاته على 

زًا 
ّ
حي املدر�سة  من  ويجعل  والدين  التعليم  بني  التمييز 

 )�س 2٤٤ - 2٥٨(.
ّ
)�سبه( علماين

تاريخ  امل�رسي  يراجع  الن�ساء.  حترير  ثانياً،   

احلّداد،  ال�سيخ طاهر  انطالقاً من  تون�س،  املراأة يف  حترير 

ات 
ّ
الع�رسيني يف  بحٍث  وموؤلّف  الزيتونة،  جامع  م�سِلح 

بع�س  واإعطائها  املُ�سلمة  املراأة  تعليم  على  فيه  �سّجع 

قانون  اأ�سدر  الذي  بورقيبة،  احلبيب  اإىل  و�سوًل  ة، 
ّ
ي
ّ
احلر

�سفور  اإىل  اأّدى  الذي   ١٩٥٧ عام  ة 
ّ
ال�سخ�سي الأحوال 

ًا.
ّ
اً وعملي

ّ
ات رمزي

ّ
الن�ساء التون�سي

الدولة،  عن  انف�سل  الذي  الِدين،  ثالثًا،   

وال�سلطات  ني 
ّ
ال�سيا�سي بني   

ٍّ
اإ�سرتاتيجي حتالٍف  بف�سل 

ة يف العام ١٩٥٧، اأّدى اإىل ف�سل الدين 
ّ
ة التقليدي

ّ
الديني

عن  ما  اإىل حدٍّ  الدين  رجال  بتنحية  و�سمح  الدولة،  عن 

ة بعد ال�ستقالل )�س 22٤(.
ّ
التدّخل يف الأمور ال�سيا�سي

نتيجة  يعترب  الذي   ،»
ّ
املدين »املجتمع  اأخرياً،   

لتون�س  يكون  باأن  �سمحْت  التي  رات 
ّ
التطو هذه  جممل 

ًا.
ّ
امل�ستقّلة طبقة و�سطى نا�سطة �سيا�سي

؟
ّ

هل تون�س بلد عربي

بجزٍء  م�سبوٌق   »
ّ
التون�سي »النموذج  مزايا  عر�س  اإّن 

ة 
ّ
وال�سيا�سي ة 

ّ
اجلغرافي الوحدة  ة 

ّ
ا�ستمراري يوؤّكد   

ّ
تاريخي

اإىل  و�سولً  ة، 
ّ
الروماني واأفريقيا  قرطاج  حول  لتون�س، 

ة. 
ّ
العثماني ة 

ّ
الإمرباطوري اإطار  يف  ة 

ّ
الإ�سالحي التجارب 

بياٌن  هو  ة« 
ّ
التاريخي »التجارب  هذه  والغر�س من جممل 

، اأو ل�سواذّه، كما يقول العنوان.
ٍّ
متجّدٌد ل�ستثناٍء تون�سي

لكّن هذه املحاّجة موّجهٌه. ما يريد امل�رسّي اإثباَته هو   

. لكّن ذلك يرّتب عليه 
ّ
اأّن تون�س �سواّذ و�سط العامل العربي

ال�ستثناء. خامتة  انطالقاً من هذا   
ّ
العربي العامل  ف 

ّ
يعر اأن 

ل  اأنّها  والواقع  ال�سدد.  هذا  يف  للغاية  وا�سحٌة  الكتاب 

تعني تون�س يف �سيء. من اخلطاأ - براأي الكاتب - اأن نفكر 

 ،
ٌ

 كتلُة واحدة واأّن العرب �سعٌب متجان�س
ّ
اأّن العامل العربي

وبالتايل اأن نتحّدث عن »ربيع عربي« )�س 2٩١(.

اأو  اأن تكون تون�س نوذجاً،  اإمكان  وبينما امل�ساألة هي   

اأنّها تبدو كا�ستثناء، �سمن العامل العربي، راح املوؤّلف يجمع 

املعلومات حول هذا البلد ال�سغري، لي�سل اإىل نتيجٍة تقول 

« م�سكوٌك فيه ككياٍن يف حّد ذاته، بل اإنّه 
ّ
اإّن »العامل العربي

ة. فقد »جنحْت« تون�س 
ّ
، بف�سل درا�سة احلالة التون�سي

ً
ملغى

لأنّها، ح�سب راأيه، خمتلفة يف كّل �سيٍء عن �سائر العامل 

يجعل   
ّ
التاريخي فم�سارها  �سواذ.  بالتايل  ولأنّها   ،

ّ
العربي

ما يريد المصري إثباته هو أن تونس شواذ وســــــــــــــــــــــــــط
العالم العربي. لكن ذلك يرتب عليه أن يعـــــــــــــــــــــــــرف
العـــــــــــــــــــــــــــــــــالم العربي انطالقا من هذا االستثناء.
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املحاّجة  �سعف  يتعّدي  وفيما  نوذجاً.  ل   
ً
ا�ستثناء منها 

 اأّن ننكّب على هذه امل�ساألة املثارة هنا.
ّ
، من املهم

ّ
املنطقي

واحدة  كّل  اإىل  نعود  اأن  ال�سهل  من  �سيكون  اأّولً،   

وجوهها  لنتفّح�س  ن�سة« 
ْ
»للَتو �سة 

ّ
املوؤ�س الأ�ساطري  من 

العامتة. من املثري للحنق ب�سورة خا�ّسة اأن نرى كم تبدو 

الدور  نعرف  بينما  وتنويرّيًا  جَميداً  نهجًا  هنا  ة 
ّ
البورقيبي

 اأفواه كّل معار�سٍة، 
ّ
الذي لعبْته ا�ستبدادّية بورقيبة يف كم

ال�ستبدادّية  هذه  امل�رسي  ي�سف  ة. 
ّ
دميقراطي جتربة  وكّل 

الأكرب« - كما  كمنظومة د�سائ�س بالط جعلت »املجاهد 

�سّمي نف�سه - ماأخوذاً فيها بجنون ال�سلطة 
ُ
كان يحّب اأن ي

اإىل حدٍّ ما، وهو يزداد �سخفًا �سيئًا ف�سيئاً بينما املحيطون 

به يحيكون املوؤامرات )ذكر املوؤلّف حمالت القمع يف ب�سع 

ب�سكل  وتعتمد   ،2١٦ ال�سفحة  من  انطالقًا  �سفحاٍت، 

 على مقابلة مع الوزير ال�سابق اأحمد بن �سالح، 
ّ
اأ�سا�سي

 ،UGTT »لل�سغل 
ّ
املدير ال�سابق يف »الحتاد العام التون�سي

ة واأقيل عام ١٩٦٩(. 
ّ
الذي قاد �سيا�سة اقت�سادّية ا�سرتاكي

على  يوؤّكد   
ٍّ
مدر�سي بنموذٍج  ال�رسيحة  الإ�سادة  اإّن   

ّ
ثم

ة 
ّ
ة اللغة تغفل احلديث عن �سيا�سة التعريب الع�سوائي

ّ
ثنائي

التي عرفْتها تون�س انطالقًا من العام ١٩٧٣.

ة تتجاهل عيوب 
ّ
كما اأّن الإ�سادة بتحرير املراأة التون�سي  

والتوّتر  احلقوق،  نيل  يف  امل�ساواة  وعدم  التحرير،  هذا 

خا�ّس  جمال  وبني  املكت�سبة  احلقوق  هذه  بني  ظهر  الذي 

ة ل لب�س فيها. عدا عن 
ّ
ل يزال تتحّكم فيه نزعة بطريركي

اأنّه قد جرى ت�رسيع هذا التحرير )كما يحدث تكراراً، اإذا 

الن�سوّية  اأمام احلركات  اإف�ساح املجال  التعبري!( دون  جاز 

اأنف�سهّن، فاإّن درا�سة هذا التاريخ  التي قامت بها الن�ساء 

ت�سمح باأن نرى اأنّهن مل يكّن دائماً على اتفاق مع �سيا�سة 

احلكومة املتعّلقة بتحرير »املراأة«.

اأي�سًا  هي  معاجلٌة  الدولة  يف  ومكانه  الدين  م�ساألة   

يف  جرت  التي  ات 
ّ

التغري اإىل  النتباه  دون   ، عامٍّ ب�سكٍل 

ًة حماِفظة 
ّ
عهد بن علي، والتي اأ�سفت عليها �سبغًة ديني

�رسطة  العاّمة،  التلفزة  قنوات  كّل  على  الأذان  )بّث 

رم�سان، منع تقدمي اخلمور وبيعها، مراقبة الأماكن العاّمة 

ة، ت�سيطر عليهما 
ّ
 واإذاعة اإ�سالمي

ّ
واإن�ساء م�رسف اإ�سالمي

الأ�رسة احلاكمة( مع ال�ستمرار ب�سيا�سة التنديد بعالمات 

مت�سّددة  ًة 
ّ
اإ�سالمي باجلملة  املعتربة  ة 

ّ
اخلارجي التدّين 

ة.
ّ
وبالتايل احتجاجي

ماآثر ذاك  املوؤلّف منهمك، ب�سورٍة عاّمٍة، يف تعداد  اإّن   

الذي ي�سّميه »اأبو الأّمة« بحيث ن�سي اأْن ي�سع يف ح�سابه 

�سنًة.  قرابة 2٤  ال�سلطة  الأخري ظّل يف  اأّن  مع  بن علي، 

ما  ت�سّكل  التي  الفاعلة،  الجتماعية  القوى  بني  وكذلك، 

نتمّكن من روؤية  بالكاد   ،
ّ
التون�سي  

ّ
ي�سّميه املجتمع املدين

لل�سغل«،   
ّ
التون�سي العاّم  »الحّتاد  غري  اآخرين  فاعلني 

لل�سناعة  التون�سي  »الحّتاد   UTICA العمل،  اأرباب  واحّتاد 

»الحّتاد  اأّن  فيه  �سّك  ل  ممّا  اليدوّية«.  واملهن  والتجارة 

ًا يف تنظيم تعبري 
ّ
 لل�سغل« لعب دورًا اأ�سا�سي

ّ
العاّم التون�سي

منذ  عميٍق  لنق�سام  �س 
ّ
تعر اأنّه  اإّل  اأنف�سهم،  عن  العّمال 

ًا 
ّ
جزئي فتفّكك  الكبري(،  العاّم  )ال�رساب   ١٩٧٨ العام 

»التجّمع   
ّ
ثم اجلديد«،  الد�ستورّي  »احلزب  فيه  وتغلغل 

الرواية  هذه  يف  اإنّه   
ّ
ثم  .RCD  »

ّ
الدميقراطي الد�ستورّي 

التي  ة، 
ّ
ال�سيا�سي املعار�سة  حلركات  وجود  ل  ال�سعيدة، 

دفعْت ثمنًا غالياً يف مقاومة ال�ستبداد، كحركات الي�سار 

ة كذلك.
ّ
واأق�سى الي�سار، والأحزاب الإ�سالمي

ّ
ة ذات االأفق االأوروبي

ّ
احلداثة التون�شي

باأنّها  اأي�ساً  ف 
ّ
ُتعر  - بهيجًا   

ً
ا�ستثناء املعتربة   - الَتون�سة 

اإىل  بالن�سبة  اأنف�سهم  يحَددوا  اأّل  اإىل  ني 
ّ
التون�سي َميل 

 
ٍّ
متو�سطي اإطار  �سمن  ولكن   ،

ّ
والإ�سالمي  

ّ
العربي العامل 

تدعم  التي  الأدّلة  تبدو  اأي�ساً  هنا  اأوروبّا.  مواجهة  ويف 

�سانُع  بورقيبة،  فيه  يعر�س  �سياٍق  من  اآتيًة  التاأكيد  هذا 

ال�ستقالل بال منازع، مفاهيمه عن بالٍد حديثٍة يف مواجهة 

ًا فكرة فرن�سا. لكن ل ميكن فهم 
ّ
 ما، متبني

ً
فرن�سا، ومبعنى

اإليه حال اأجزاٍء اأخرى  هذه ال�سيا�سة اإن مل نذكر ما اآلت 

ني، 
ّ
العروبي اإزاحة  وخ�سو�ساً   ،

ّ
ال�ستقاليل الن�سال  من 

ة.
ّ
التي اأّدت اإىل �رسٍخ دائمٍ يف عامل ال�سيا�سة التون�سي

الرئي�س احلايل لتون�س، الباجي قائد ال�سب�سي، هو اأحد   

ون 
ّ
ة، وقد اأبعد البورقيبي

ّ
مهند�سي اإزاحة املعار�سة العروبي

اأن�سار  ني«، لأنّهم 
ّ
ال�ساحة هوؤلء املدعوين »اليو�سفي عن 

بداية  يف  ة 
ّ
العروبي ال�سبيبة  وحركات  يو�سف،  بن  �سالح 

الهاّم  الق�سم  هذا  ون 
ّ
البورقيبي اأزاح  لقد  ات. 

ّ
ال�ستيني

هذه  اأّن  بيد  لال�ستعمار(.  )املناه�سة  ة 
ّ
الوطني احلركة  من 

اأحزاٍب،  عّدة  يف  موجودًة  مازالت  ة 
ّ
ال�سيا�سي ة 

ّ
احل�سا�سي

 
اإلشادة بتحرير المرأة التونسية تتجاهل عيوب هذا التحرير، وعدم 
المساواة في نيل الحقوق، والتوتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

الذي ظهر بين هذه الحقوق المكتسبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
وبين مجال خاص ال يزال تتحكم فيه نزعة بطريركية ال لبس فيها.
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من الحتفالت 

بالذكرى الأوىل 

للثورة التون�سية 

يف باري�س يف ١٤ 

كانون الثاين / 

يناير 20١2
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بعد  للجمهورّية  رئي�ٍس  اأّول  يديره  الذي  احلزب  ومنها 

20١١ من�سف مرزوقي ) حزب املوؤمتر من اأجل اجلمهورّية(، 

ات، تخّل�س 
ّ
اأو ق�سم من اأق�سى الي�سار. منذ نهاية ال�ستيني

ة الي�سارّية املتمّثلة 
ّ
بورقيبة كذلك من املعار�سة ال�سرتاكي

رة. و�سع يف ال�سجن 
ّ
ة املتكر

ّ
ة والعّمالي

ّ
يف احلركات الطالبي

كوا 
ّ
ة الذين حتر

ّ
ني والكوادر النقابي

ّ
جياًل من القادة الطالبي

اعتبارًا  واأخريًا،  ة. 
ّ
الجتماعي العدالة  من  مزيٍد  اأجل  من 

ة، التي كانت 
ّ
ات، ا�ستهدف احلركات الإ�سالمي

ّ
من الثمانيني

على  والقمع  املجاورة  اجلزائر  يف  التوّتر  تزايد  ة 
ّ
�سحي

ة.
ّ
الأرا�سي التون�سي

زة لتون�س 
ّ
ة، املعتربة هنا �سمًة ممي

ّ
ة الأوروبي

ّ
هذه املرجعي  

دولة«،  ة 
ّ
»كاأيديولوجي ة 

ّ
البورقيبي فر�سْتها  قد  مبجملها، 

ح�سب  تتاأرجح  تنفّك  ل  لأنّها  متناق�سة  ة 
ّ
اأيديولوجي

ت�سطدم  ة 
ّ
الدرا�سي اجلدارة  اأّن  كما  النظام.  اأهل  م�سالح 

النا�سطني  والطاّلب  فالطالبات  التعبري:  حرّية  بجدار 

خَلفه  من  وحكم  بورقيبة  حكم  حتت  وا  ق�سَ �سني 
َّ
وامل�سي

�سنٍة  وع�رسين  �سنني  خم�س  بني  ال�سجون  يف  فق�سوا 

د اأنّهم �ساركوا يف مظاهرة. ف�سالً عن ذلك، تعّقدت 
ّ
ملجر

ني اإىل حدٍّ كبرٍي بعد 
ّ
عالقات تون�س مع جريانها الأوروبي

فر�س تاأ�سرية الدخول اعتباراً من العام ١٩٧٤ والت�سّدد 

يف تطبيق �سيا�سة حتديد الهجرة. منذئٍذ اأ�سبحت الهجرة 

اأف�سل  م�سدراً  اخلليج،  وخ�سو�سًا   ،
ّ
العربي العامل  نحو 

.
ّ
ني كما لكثري من العّمال يف العامل العربي

ّ
لدخل للتون�سي

« يخت�رس كّل العر�س. بالن�سبة 
ّ
تعريف »العامل العربي  

ًا، 
ّ
عربي تكون  اأن  حالة.  هو   »

ّ
العربي »العامل  م�رسي،  اإىل 

، باأفٍق م�سرتٍك يت�سّمن  يعني اأن تعي�س �سمن مفهوٍم معنّيٍ

ب�سورٍة خا�ّسٍة ان�سهاراً بني العروبة والإ�سالم، ومقداراً من 

، واأنظمة ا�ستبدادّية، واأنظمة تعليم مثقلة 
ّ
العنف الجتماعي

فه منذ ال�سفحة 
ّ
بالأيديولوجيا اإىل حدٍّ كبرٍي. اإنّه اأفٌق يعر

هذه  خارج  لراأيه،  تبعاً  تون�س،  وتقع  مقارنٍة.  كنقطة   ١0

 ،
ّ
العربي للعامل  نوذجاً  تكون  اأن  ميكنها  ل  بالتايل  احلالة. 

مبا اأنّها لي�ست خا�سعًة فعاًل لظرف »الكائن العربي«. وملّا 

ة تت�سارك يف هذه احلالة، فهي 
ّ
كانت �سائر البلدان العربي

لن ت�ستطيع بالتايل اأن تقوم باأّية ثورة. فهل يعني هذا اأّن 

عليها اأن َتقنع مب�سرٍي م�سرتٍك، هو اخل�سوع ال�ستبداد؟ ل 

فهم من حديثه.
ُ
يقول امل�رسي ذلك، لكّن هذا ما ي

ملاذا ننا�شل؟

عندما انتهيت من قراءة كتاب امل�رسي، عادْت تلّح على 

ون 
ّ
التون�سي ار 

ّ
الثو يرّددها  كان  التي  تلك  خاطري لزمٌة، 

املا�سي،  يف  كثرياً  رّددوها  وقد   20١١  -  20١0 عام 

ون 
ّ
واليمني امل�رسّيون  الثوار  اأحيانًا  تناولها  التي  تلك 

هذا  اأق�سد  اأمثولة،  اأو  �سعاٍر،  �سكل  على  وال�سورّيون 

البيت الذي اأ�سبح م�سهورًا لل�ساعر اأبي القا�سم ال�سابي، 

يقول: »اإذا ال�سعب يومًا اأراد احلياة / فال بّد اأن ي�ستجيب 

القدر«. مل يكن م�سادفًة اأن ي�سبح هذا البيت �سعاراً �سّد 

رّية. ذلك 
ّ
التحر الن�سالت   يف جمرى 

ّ
اأّوًل ثم ال�ستعمار 

ر 
ّ
اأنّه َيطرح حتديداً �سيئاً معاك�سًا للَقَدرّية التي نراها يتطو

 انطالقاً 
ّ
هنا. اإنّه من املثري لالهتمام مبناق�سة النتماء العربي

من جتربة ثورات 20١0 - 20١٣، يف �سياٍق اأ�سبح فيه ما 

ة، قوقعًة فارغًة، 
ّ
 ق�رسة اأيديولوجي

ّ
كان يدعى العامل الغربي

بينما كان  ة، 
ّ
الإمربيالي معاداة  �سوّي من  نوعًا �سدئًا غري 

تتوافق مع م�سرٍي م�سرتٍك موؤلٍّف  العروبة  اأّن  الوا�سح  من 

النتفا�سات  اإّن  الع�سكرّية.  واحلما�سة  الت�سحيات  من 

والثورات مل تنفّك حتافظ على �سلٍة فيما بينها، �سمن هذا 

غم منه بدءاً من الثورات يف فل�سطني، وكذلك 
ّ
الإطار وبالر

اإىل  و�سولً   ،»
ّ
العربي »ال�سارع  الدورّية يف  النتفا�سات 

النتفا�سات الراهنة. وب�سبب وجود هذا امل�سري امل�سرتك 

حتديداً اأمكن �سفوان امل�رسي اأن يوؤلّف كتابه.

يجعل  اأن  ل  يف�سّ امل�رسي  اأّن  يف  الغمو�س  يكمن   

�سذوذاً  غرام�سي،  يقول  كما  احلباحب  اأو  ال�ستثناء،  من 

ًة غري قابلة للتكرار. وتبدو م�ساألة 
ّ
وبالتايل م�سادفًة تاريخي

ة، 
ّ
النموذج هنا الوجه الآخر لنظرّيات ت�سدير الدميقراطي

 العامل على العثور على 
ّ
وهي را�سخة يف الفكر الأمريكي

ة 
ّ
ة التون�سي

ّ
و�سفة ميكن اإعادة اإنتاجها وتكييفها. اخل�سو�سي

ة للغاية 
ّ
ة �سطحي

ّ
الكربى هنا - التي توؤّكدها حماّجة تاريخي

 ،
ّ
- تاأتي لتعزيز حماّجة من هذا النمط: تون�س بلد دميقراطي

ة، 
ّ
وهي جزٌء من العامل العربي. فاإذا كانت تون�س دميقراطي

زاتها 
ّ
ممي )وعن  العربي  العامل  عن  بعدها 

ُ
ي تاريخها  فالأّن 

ة )حّقاً(. ولن 
ّ
امل�سرتكة وم�سريه(. اإذاً، تون�س لي�ست عربي

ة بالتايل.
ّ
ي�ستطيع العامل العربي بلوغ الدميقراطي

 
منــــــــــــــــــــــــــــــــذ نهاية الستينيات، تخلص بورقيبة من
المعارضـــــــــــــــة االشتراكية اليسارية المتمثلة في الحركات

الطالبيــــــــــــــــــــــــــة والعمالية المتكررة. وضع في السجن 
من  تحركوا  الذين  النقابية  والكوادر  الطالبيين  القادة  من  جيال 
أجل مزيد من العدالة االجتماعيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة.
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رّدًا عىل ليىل الداخيل
فرادة تونس ال تنفي انتماءها العريب

نائب الرئيس 
التنفيذي للمراكز 
الاشملة والتنمية 
الاشملة، جبامعة 
كولومبيا، نيويورك. 
مؤلف كتاب 
 Tunisia: An Arab
 )20١7( Anomaly
الذي يصدر
قريبًا بالعربّية
بعنوان »تونس:
فرادة عربّية«.

ة يف صفوان المرصي
ّ
تف�سل مراجعة ليلى الداخلي لكتاب تون�س: فرادة عربي

اأن ت�سري ولو اإ�سارة خجولًة اإىل اعتمادها على قراءٍة �ساملة 

اأو  ودقيقة للكتاب. فهي بدلً من ذلك ت�سي بقراءة عفوّية 

قراءة خاطئة مغر�سة. ويتمّثل تاأكيد الداخلي الفا�سح اأكرث 

ة من الكتاب تفيد باأّن 
ّ
من غريه يف قولها اإّن خال�سًة اأ�سا�سي

لأنّه  القهر  من  مب�ستقبٍل  عليه  حمكوٌم   
ّ
العربي العامل  �سائر 

ة 
ّ
الكتاب للدميقراطي واإّن تف�سري  ل ي�ساطر تون�س و�سعها، 

يجعل  ما  بالكامل،  ة 
ّ
عربي لي�ست  اأنّها  يكمن يف  ة 

ّ
التون�سي

ة 
ّ
الدميقراطي حتقيق  ي�ستطيع  ل   

ّ
العربي العامل  اأن  افرتا�س 

يف  وامل�سلِّل   
ّ
ال�سطحي ال�ستنتاج  هذا  �سليماً.  افرتا�ساً 

ة من وراء الكتاب: اأّن 
ّ
�سكل خطري يجانب الفكرة الأ�سا�سي

مة 
ّ
 وتقّدم درو�ساً قي

ّ
لباقي العامل العربي تون�س توّفر اإلهاماً 

ك باملبادئ 
ّ
 والتم�س

ّ
ة اأدوار التعليم واملجتمع املدين

ّ
حول اأهّمي

الد�ستورّية وحقوق املراأة والعتدال يف الدين يف م�ساعدة 

نات 
ِّ
املكو فهذه  ة. 

ّ
الدميقراطي نحو  التحّول  على  املجتمعات 

، ما يجعل من 
ّ
مفقودٌة يف �سكٍل مرّوع يف باقي العامل العربي

الكتاب  يجادل  عليها.  هي  التي  ة 
ّ
ال�ستثنائي احلالة  تون�س 

اإىل  تعود  تقاليد  يف  بعمق  متجّذرة  تون�س  ة 
ّ
ا�ستثنائي باأّن 

ك 
ّ
القرن التا�سع ع�رس وبداية القرن الع�رسين وت�سمل التم�س

وهي  ة، 
ّ
والعقالني  ،

ّ
العلماين والتعليم  الد�ستورّية،  باملبادئ 

ة وفكرّية م�ستنرية، خالل 
ّ
مبادئ ا�ستفادت من قيادٍة �سيا�سي

 
ّ
ثم ة 

ّ
العثماني الإمرباطورّية   يف ظّل 

ّ
الذاتي ال�ستقالل  فرتة 

الرغم  على  بورقيبة،  احلبيب  وو�ّسع   .
ّ
الفرن�سي ال�ستعمار 

يف  ما 
ّ
ول�سي  - الإ�سالحات  هذه  ة، 

ّ
الأوتوقراطي ِقه 

ُ
ُطر من 

ٌة 
ّ
دميقراطي وتون�س  والدين.  املراأة  وحقوق  التعليم  جمالت 

اإىل  يرجع  وهذا  كذلك،  لي�س   
ّ
العربي العامل  و�سائر  اليوم، 

الذي  للعقل  املنايف  الدعاء  اإىل  ولي�س  ة، 
ّ
ال�ستثنائي هذه 

ل  يفعل،  ل  وهو   - يقول  الكتاب  باأّن  الداخلي  به  ُتديل 

ة 
ّ
دميقراطي تون�س  اإّن   - مبا�رس  غري  �سكٍل  يف  ول  مبا�رسًة 

 ل ي�ستطيع بالتايل 
ّ
ة« واإّن العامل العربي

ّ
لأنّها لي�ست »عربي

التفكري  ني 
ّ
التون�سي تعليم  ة. وجرى 

ّ
الدميقراطي اإىل  التو�ّسل 

اأّدى  باحلياة  ناب�ٌس   
ّ
مدين وهناك جمتمع  والنقا�س،  النقدّي 

واعتمدت  ة، 
ّ
الدميقراطي املكا�سب  �سون  يف  ًا 

ّ
رئي�سي دورًا 

ّية 
ّ
حر ويحمي  ال�رسيعة  من  خالياً  اً 

ّ
تقدمي د�ستورًا  البالد 

 الن�ساء جزءاً ن�سطاً من املجتمع منذ عقود، 
َ

ال�سمري، وُتعترب

ات، 
ّ
العربي نظرياتهّن  من  بكثري  اأكرب  بحقوٍق  يتمّتعن  وهّن 

ة، حيث يوجد دور معتدٌل 
ّ
ولطاملا كانت تون�س دولة علماني

ة، اأو 
ّ
ين يف املجتمع. كذلك �ساعد غياب الطائفي وخا�ّس للدِّ

، اأو لعنة املوارد، تون�س 
ّ
اجلي�س الكبري، اأو التدّخل الأجنبي

اً 
ّ
�ٌس كّلي

َّ
ة. والكتاب مكر

ّ
يف �سلوكها نحو طريق الدميقراطي

ة 
ّ
ة التون�سي

ّ
ف على قّوة العوامل التي منحت الدميقراطي

ّ
للتعر

ُيظِهر  الذي  الوقت  يف  حولها،  تها 
ّ
ا�ستثنائي ولتاأطري  قوًة 

فيه بدّقة ندرَة هذه العوامل يف باقي العامل العربي )التعليم: 

ال�سفحات ١٣، ١٤٦ - ١٥0، ١٥٩ - ١٦0، 2٤٨، 2٥٩ 

- 2٧٩، 2٨٨ - 2٩0؛ واملجتمع املديّن: ال�سفحات ٥٩، 

ك باملبادئ الد�ستورّية: ٥٩ - ٦2، ٦٨، 
ّ
٦٨، 2٦٩؛ والتم�س

2٦٩ - 2٧0، وحقوق املراأة: 22٨ - 2٣٣، والدين: ٦١ - 

 .)2٧٧ - 2٧٦ ،2٧٤ - 2٦٧ ،2٦٣ - 2٥٩ ،2٦، ٥٤2

واإذا اخرتنا ال�ستمرار يف جتاهل هذه النواق�س، كما تقرتح 

الداخلي على ما يبدو، ف�ستكون على حّق، و�سيكون العامل 

 حمكوماً عليه باأن يغو�س اأعمق يف توّعكه. وتديل 
ّ
العربي

ل  الكتاب  باأّن  مفاُدها  الّدعاءات  من  بعدٍد  الداخلي  ليلى 

ما الف�سول املظلمة يف تاريخ 
ّ
نة، ول�سي

ّ
يتناول موا�سيع معي

راأيها  يقّو�س يف  الذي  ال�ستبدادّي  احلكم  ظّل  تون�س يف 

يف  ر 
ّ
تتكر املوا�سيع  هذه  اأن  حني  يف   ،

ّ
التون�سي ال�ستثناء 

�سورًة  يقّدم  الكتاب  اأّن  اإىل  الداخلي  ت�سري  بدايًة،  الواقع. 

اأن  دون  من  وروؤيوّي،  م�ستنري  �سلٍح 
ُ
كم لبورقيبة  زة 

ّ
متحي

 للمعار�سني تغطيًة منا�سبة. 
ّ
يعطي ا�ستبداده وقمعه الوح�سي



بدايات  العدد 22 | ١٦٦2019

اأنحاء  كّل  يف   
ّ
م�ستمر طرٌح  هو  بورقيبة  ا�ستبداد  اأّن  غري 

الكتاب )ولي�س يف �سفحات قليلة تبداأ يف ال�سفحة 2١٦، 

من  مبّكرة  مرحلٍة  ففي  ن�سّدق(.  اأن  الداخلي  تريدنا  كما 

م بورقيبة كم�ستبّد  الكتاب، يف مقّدمته ال�سفحة )xxxi(، ُيقدَّ

ة وتركيز ال�سلطة 
ّ
»اأم�سك بال�سلطة من خالل املحاباة احلزبي

التنفيذّية يف الرئا�سة. وغالباً ما كانت قب�سته القوّية على 

�سوؤون البالد تعني انتهاكاٍت حلقوق الإن�سان امتّدت من قمع 

ع 
ّ
ّيات اإىل ال�رسطة واأجهزة الأمن ال�ستبدادّية«. ويتتب

ّ
احلر

لل�سحافة  ُمِنحت  التي  ّيات 
ّ
للحر بورقيبة  اإبطاَل  الكتاب 

وكيف  للجمهورّية،  الأوىل  الأّيام  يف  والق�ساء  والنقابات 

الن�سطاء  لي�سمل  ني 
ّ
ال�سيا�سي املعار�سني  تعريف  ت�ساعد 

تعذيٍب  اإىل  �سوا 
ّ
تعر الذين  ني، 

ّ
ال�سيوعي ول�ّسيما  الطاّلب، 

)ال�سفحات  الدولة ق�ساياهم كتحذيرات  مت   وعمَّ
ٍّ
وح�سي

باأّن  بخّفٍة  الداخلي  وتّدعي   .)2١٧  -  2١٦  ،2٣  -  22

»الرواية  هذه  عن  غائبان  وقمعها  ة 
ّ
ال�سيا�سي املعار�سة 

اإذا  عّما  ب�سدق  يت�ساءل  اأن  املرء  على  ويجب  ال�سعيدة«. 

قراأت ليلى الداخلي الكتاب بالفعل. فالكتاب يغطي ازدراء 

 ،20٥  -  200  ،١٨٨  ،٩ )ال�سفحات  للعروبة  بورقيبة 

واأتباعه  يو�سف  بن  �سالح  على  العنيفة  وحملته   ،)2١٦

ني )ال�سفحات ١٨٨، 2١٥ - 2١٦(، بالإ�سافة اإىل 
ّ
العروبي

)ال�سفحات  لل�ّسْغل   
ّ
التون�سي العام  لالحّتاد   

ّ
الوح�سي قمعه 

 .)2١٩ - 2١٨٧ - ١٨٨، ١٩٧، ١٤ ،2٦ - 2٨ - ٩، ٤

اأمر  كيف  الكتاب  ي�سف  ني، 
ّ
لالإ�سالمي العنيف  القمع  وعن 

ات، وكيف �سارعت 
ّ
اً يف الثمانيني

ّ
بورقيبة باعتقالهم جماعي

املعتَقلني  ع�رسات  على  احلكم  اإىل  الدولة  اأمن  حمكمة 

علي  بن  قمع  وكذلك   ،)2٦  -  2٥ )ال�سفحتان  بالإعدام 

للحركة )ال�سفحات 2٧ - ٣2، 2٤0(. وينال ا�ستبداد بن 

اأرجاء الكتاب )ال�سفحات ١٩،  علي تغطيًة وافية يف كّل 

2٧ - ٤٤، ٨٥ ــ٨٧، 2٤0، 2٨١، 2٨٧(.

الدين، املراأة، بن علي

بالن�سبة اإىل اّدعاء ليلى الداخلي املُنايف للمنطق باأّن الدين 

وعالقته بالدولة ل يحظيان مبعاجلٍة كافية، رمّبا ل مو�سوع 

�سكٍل  يف  جوانبه  كّل  من  ُعوِلج  التعليم،  با�ستثناء  اآخر، 

واٍف مثل الدين، فثّمة ف�سالن كامالن )الف�سالن ٧ و١2( 

�سان له. وتّدعي الداخلي اأي�سًا اأّن بن علي غائب عن  خم�سّ

م بن علي يف ال�سفحتني ٨٥  هذه ال�سورة. يف الواقع، ُيقدَّ

- ٨٦ باأنّه ذهب »اإىل اأبعد ممّا فعله بورقيبة يومًا، وا�ستخدم 

ة 
ّ
ا�سرتاتيجي وهدفت  ة«. 

ّ
العلماني لفر�س  �سارمة  اإجراءاٍت 

بن علي املزدوجة املتمّثلة بالظهور كرئي�ٍس موؤمن )ال�سفحة 

ة )ال�سفحات ١٩، ٣١ 
ّ
2٧( بينما كان يعْلمن الدولة بالقو

ني. 
ّ
- ٣2، ٨٥ - ٨٦، 2٤0( اإىل درء خطر الإ�سالمي

بتحرير  املرتبطة  الأخطاء  اأّن  اأي�سًا  الداخلي  وتّدعي   

�سيء،  كّل  وقبل  اأّولً  جتاهلها.  جرى  قد  ة 
ّ
التون�سي املراأة 

الأحوال  قانون  اعتماد  اأّن  مالحظة  مبكان  ة 
ّ
الأهّمي من 

ة 
ّ
التون�سي املراأة  اأعطى   ،١٩٥٦ العام  يف  ة، 

ّ
ال�سخ�سي

عربي  بلد  اأّي  يف  اليوم  املراأة  به  تتمّتع  ممّا  اأكرث  حقوقاً 

واأّن   ،)2٣٥  -  22٨  ،222  ،2٧  ،١١ )ال�سفحات  اآخر 

 ،22٧  ،2٧ )ال�سفحات  لتعديالت  يخ�سع  بقي  القانون 

ة 
ّ
الهرمي با�ستمرار  الإقرار  جرى  ذلك  ومع   .)2٣2  ،22٩

القانون حافظ على  وباأّن  ال�سفحة 22٩،  ة يف 
ّ
البطريركي

باأّن  الكتاب   
ّ
يقر كذلك  ال�سفحة 2٣١.  متحّفظٍة يف  نربة 

واأّن  القّمة  من  ُفِر�سا  املراأة  بحقوق  والنهو�س  الن�سوّية 

»ثورة املراأة« مل تكن ثورًة ومل تقْدها املراأة، لقد كانت قرارًا 

)ال�سفحة  بعناية  وتنفيذه  تخطيطه  بورقيبة جرى  للحبيب 

الن�سوّية  احلركات  ظهور  اأي�ساً  الكتاب  ويتناول   .)22٧

بداأت  ة 
ّ
التون�سي »الن�سوّية  اأّن  اإىل  م�سرياً  ال�ستقالل،  قبل 

ات القرن الع�رسين« )ال�سفحة ١٧٦( 
ّ
تت�سّكل يف ع�رسيني

ات 
ّ
والأربعيني ات 

ّ
الثالثيني يف  اً 

ّ
ر�سمي طابعًا  تّتخذ  وبداأت 

)ال�سفحتان ١٧٦ - ١٧٧(، واحت�سد العديد من املنّظمات 

ة وجرى دجمها فيما بعد يف 
ّ
ة القومي

ّ
ة وراء الق�سي

ّ
الن�سائي

جهاز الدولة )ال�سفحات ١٨٤، 2٣٣ - 2٣٤(، وبالتايل 

.
ّ
جرى قمع جهودها على امل�ستوى ال�سعبي

 متامًا اأْن تّدعي الداخلي 
ّ

ويف جمال التعليم، من املحري  

ة، 
ّ
اأنّني »ن�سيت« اأن اأذكر حماولة تعريب املناهج الدرا�سي

اأجل  من  للدفع   ١٣ الف�سل  من  جزٍء  تخ�سي�س  مع 

اللذَين  قيقة،  واإدري�س  مزايل  حمّمد  بقيادة   - التعريب 

الع�رسين  القرن  ات 
ّ
�سبعيني يف  للتعليم  كوزيرين  عمال 

)ال�سفحات   ١٩٨2 العام  يف  امل�رسوع  عن  والتخّلي   -

عن  املرء  يت�ساءل  اأخرى،  ًة 
ّ
ومر  .)2٦٤  ،2٥٨  -  2٥٦

مدى دّقة قراءة الداخلي للكتاب. ومثال اآخر على ذلك هو 

اأنّها ت�ستح�رس، كما لو يف نزوة، الدعوة ال�سهرية للنا�س 

اإىل الوقوف يف وجه القمع يف ق�سيدة اأبو القا�سم ال�سابّي 

امل�سهورة، متنا�سيًة اأّن عنوان الق�سيدة هو عنوان الف�سل 

الثالث، واأّن اأبياتها مذكورة وم�رسوحة يف ال�سفحتني ٤٥ 

احلَجج  تت 
ّ
فو اإّما  الداخلي  ليلى  اأّن  الوا�سح  من   .٤٦ -

ومن  تف�سريها.  ت�سيء  اأن  اختارت  اأو  املهّمة،  واحلقائق 

اأنّها تو�ّسلْت عن طريق  بعنايٍة، يبدو  الكتاب  دون قراءة 

ًا 
ّ
تب�سيطي ا�ستنتاجًا  وقّدمت  ٍز، 

ّ
متحي اإ�رسار  اإىل  الإهمال 

ة للكتاب.
ّ
ة الرئي�سي

ّ
هاً حول الفر�سي

ّ
وخمتزلً وم�سو
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ماركس والرشق األوسط 2/2

جلبري األشقر

باحث وأكادميي لبناين 
يف معهد الدرااست 
الرشقية واالفريقية 
جبامعة لندن، من 
مؤلفاته »الشعب 
يريد. حبث جذري يف 
االنتفاضة العربية«، 
20١٣ و»إنتكاسة 
اإلنتفاضة العربّية. 
أعراض مرضّية«، 
.20١7
ترمجة: يزن احلاج

ننرش فيما ييل ترمجًة للنصف الثاين من دراسٍة كتهبا جلبري األشقر مبا هي فصٌل من فصول »كتاب أكسفورد 
عن كارل ماركس« )The Oxford Handbook of Karl Marx( الذي سيصدر قريبًا عن منشورات جامعة أكسفورد. 

وكنا قد نرشنا الّنصف األول من الّدراسة يف العدد المزدوج 20 - 2١ من بدايات.

ة
ّ
البوناپارتي

العلوم  يف  مارك�س  اإ�سهام  باأن  الإقرار  اإىل  ا�ستنادًا 

ب�سورة  ة 
ّ
الغربي اأوروبا  على  مرتّكزاً  كان  ة 

ّ
الجتماعي

 بع�س 
ّ
اأ�سا�سية، كما جاء يف بداية هذه الدرا�سة، قد يحاج

تالئم  ل  ة 
ّ
العيني ة 

ّ
التاريخي مارك�س  حتليالت  اأّن  النا�س 

ته يف 
ّ
اأّن منهجي بالرغم من  العامل،  �سوى ذلك اجلزء من 

علم التاريخ تّدعي مالءمة العامل باأ�رسه. بيد اأن مثل هذا 

الراأي ل ميكن اأن يوؤخذ به اإل بالنطالق من وجهة نظر 

مطلقني  وغرابة  ٍد 
ُّ
تفر وجود  تفرت�س  بالعمق،  ة 

ّ
جوهراني

ة. وثمة حماولة 
ّ
ة - الثقافي

ّ
زان �سّتى اأنحاء العامل املكاني

ّ
ميي

اأكرث  تبدو  قد  مارك�س،  اإ�سهام  جدارة  نكران  اأخرى يف 

عا�س  التي  باحلقبة  مالءمتها  ح�رس  على  تقوم  جدوى، 

ة 
ّ
ة - تنموي

ّ
فيها ل غري، ما يعني اللجوء اإىل حّجة زماني

ة.
ّ
ة - الثقافي

ّ
بدلً من احلّجة املكاني

ويف واقع احلال، لو جتاهلنا هذه احلّجة الأخرية، لراأينا   

حتليالت  ملالءمة  تاأكيدًا  ة، 
ّ
الزماني الأخرى،  احلّجة  يف 

الأو�سط  ال�رسق  التا�سع ع�رس ملنطقة  القرن  مارك�س يف 

 
ّ
و�سمال اأفريقيا ]مينا[ يف القرن الع�رسين. هذا ل ي�سح

فيما يخ�س حتليل مارك�س لإنكلرتا القرن التا�سع ع�رس، 

ذلك  يف  رًا 
ّ
تطو الأكرث   

ّ
الراأ�سمايل اقت�سادها  كان  وقد 

عن  مارك�س  كتابات  �سدد  يف   
ّ
ي�سح ما  بقدر  الع�رس، 

القرن  منت�سف  يف  ل�سيما  واأملانيا،  فرن�سا  مثل  لدان 
ُ
ب

من  يعانيان  يزالن  ل  لدان 
َ
الب كان  حينما  ع�رس  التا�سع 

ة 
ّ
. واحلال اأن الراأ�سمالي

ّ
اآلم خما�س نط الإنتاج الراأ�سمايل

ة كانت ل 
ّ
ة ريفي

ّ
رت يف البلدين املذكورين على خلفي

ّ
تطو

تزال مطبوعة باإرث الأناط الزراعية ال�سابقة للراأ�سمالية 

ف 
َ
احِلر بغلبة  تّت�سم  تزال  ل  كانت  ة 

ّ
مديني ة 

ّ
خلفي وعلى 

ة.
ّ
ة ال�سغرية التقليدي

ّ
البورجوازي

اأو  فرن�سا  بني  الت�سابه  كون  اإثبات  ميكن  احلقيقة،  يف   

ال�رسق  من  اأجزاء  وبني  ع�رس  التا�سع  القرن  يف  اأملانيا 

اأو حتى يف الزمن الراهن،  الأو�سط يف القرن الع�رسين 

ي�ساوي - اإن مل يُفق - الّت�سابه بني �سمات هذين البلدين 

القرن  يف  وو�سعهما  ع�رس  التا�سع  القرن  يف  ني 
ّ
الأوروبي

التوّتر  ب 
َّ
الراهن. وقد ت�سب الزمن  ناهيكم من  الع�رسين، 

عن  ع�رس  التا�سع  القرن  واأملانيا  فرن�سا  يف  جنم  الذي 

نا�سئة،  زالت  ل  ة 
ّ
راأ�سمالي طبقة  �سعف  بني  الرتكيب 

البزوغ،  وال�سعف املالزم لطبقة عاملة ل زالت يف طور 

والقوة املتوا�سلة لطبقة ماّلك اأرا�ٍس انحدرت من اأ�سول 

ب يف قيام �سلطة الدولة 
َّ
ة، هذا التوّتر ت�سب

ّ
ما قبل راأ�سمالي

لوي�س  لدور  كان  هكذا   .
ّ
اأ�سا�سي  

ّ
فوقي بدور  ة 

ّ
التنفيذي

ب�سمارك  فون  اأوتو  دور  اأو  فرن�سا  بونابارت يف  نابوليون 

ع�رس  التا�سع  القرن  من  الثاين  الن�سف  يف  برو�سيا  يف 

 اأكرب من املرادفات يف ال�رسق الأو�سط ممّا يف اأوروبا 
ٌ
قدر

خالل القرن الع�رسين. 

ة التي �رسحها مارك�س يف رائعته 
ّ
فاإّن مقولة البونابارتي  

من  ع�رس  الثامن   
ّ
التاريخي  -  

ّ
الجتماعي التحليل  يف 

برومري لوي�س بونابارت ت�سّكل بالّتايل، يف حقيقة الأمر، 

ة من �سمات تاريخ تركيا 
ّ
مفتاحاً اأ�سا�سياً لفهم �سمة رئي�سي

تلك  اأّن   
ٌ
�سحيح الع�رسين.  القرن  يف  الأو�سط  وال�رسق 

�ساغة ب�سورة تامة يف كتابات مارك�س: 
ُ
املقولة لي�ست م
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مبفهوم  منهجياً  تعريفاً  كتاباته  من  اأّي  يف  يقّدم  مل  فهو 

التي  ة 
ّ
القت�سادي املقولت  ل�ستى  خالفاً  ة، 

ّ
البونابارتي

فها يف راأ�س املال. وقد خل�س ماك�سيمليان روبل، بعد 
ّ
عر

عه لتعليقات مارك�س اخلا�سة ببونابارت الأول والثاين 
ّ
تتب

املال،  الثالث( يف جمموع كتابات موؤلف راأ�س  )نابوليون 

ة بكّل 
ّ
ة عن البونابارتي

ّ
خل�س اإىل القول اإّنه مل يجد »نظري

ز 
ّ
. غري اأّن روبل نف�سه مي

١
ة«

ّ
ما ميكن ق�سده بتعبري النظري

ة: وهي حتتاج اإىل جتميعها 
ّ
عنا�رس �سّتى ملثل هذه النظري

التاأويل  بع�س  اإىل  باللجوء  متما�سك  نظرّي  بناء  يف 

ة باأ�رسها. هذا ما �سعى هال 
ّ
بهدف �سمان ان�سجام النظري

�سها جلمع اآراء  دريرب اإىل حتقيقه يف املجلّدات التي خ�سّ

.
2
ة
ّ
ة ب�سورة منهجي

ّ
ة - ال�سيا�سي

ّ
مارك�س الجتماعي

ة 
ّ
للبونابارتي مارك�س  تقييم  من  هنا  ننطلق  ودعنا   

ة يف فرن�سا عند املحطة 
ّ
كما ورد يف كتابه احلرب الأهلي

ده 
ّ

الذي ج�س  
ّ
الفرن�سي النموذج  م�سار  اإليها  انتهى  التي 

املجتمع  وعفن  عفنه،  ف  تك�سَّ »اأن  بعد  الثالث،  نابوليون 

، اأي بعد هزمية 
٣
الذي كان قد اأنقذه، بفعل ِحراب برو�سيا«

وبرو�سيا.  فرن�سا  بني   ١٨٧0 عام  حرب  يف  بونابارت 

كلمة  حيث  الآتية،  اجلملة  يف  املذكور  التقييم  يتلّخ�س 

 البونابارَتنْي:
ْ
َتي

ّ
ة« حُتيل اإىل اإمرباطوري

ّ
»الإمربيالي

ة هي، يف اآن واحد، ال�سكل الأعلى والأكرث 
ّ
الإمربيالي  

املجتمع  �رسع  التي  الدولة  �سلطة  اأ�سكال  من  عهرًا 

ره 
ّ
لتحر كو�سيلٍة  �سياغتها  يف  النا�سئ  البورجوازي 

البورجوازّي  املجتمع  انتهى  والتي  الإقطاع،  من   
ّ
الذاتي

ا�ستعباد  اأجل  من  و�سيلة  اإىل  اإىل حتويلها   
ّ
النمو مكتِمل 

.
٤
ال

ّ
الراأ�سمال للعم

ة، يف نظر مارك�س، هي يف نهاية 
ّ
هكذا فاإّن البونابارتي  

طبقة  وجه  يف  ة 
ّ
البورجوازي ت�ستخدمها  و�سيلة  املطاف 

لطة كما ت�ستخدمها 
ّ

ماّلك الأرا�سي التي �سبقتها يف ال�س

اجلديدة.  �سلطتها  تتحّدى  التي  العاملة  الطبقة  وجه  يف 

ميكن  الأول،  نابوليون  دها 
ّ

ج�س التي  الأوىل،  احلالة  ففي 

لكّن  تقّدمي؛  اأّنه  على   
ّ
التاريخي ة 

ّ
البونابارتي دور  تقييم 

الثانية،  اأ�سعب بكثري يف احلالة  التقييم ي�سبح  مثل هذا 

كم 
ُ
ة قد فقدت قدرتها على ح

ّ
»حينما تكون البورجوازي

ة، بينما مل تكت�سب الطبقة العاملة تلك القدرة بعد«، 
ّ
الأم

ر 
ّ
 مع ذلك بالقفزة يف التطو

ّ
. وقد اأقر

٥
وفقاً لتقدير مارك�س

عن  ف�سالً  الثانية  ة 
ّ
الإمرباطوري ظل  يف  حدثت  التي 

»العفن« امل�سار اإليه اأعاله.

البورجوازّي،  املجتمع  اكت�سب  �سيطرتها،  ظل  يف   

راً مل يكن هو نف�سه 
ّ
ة، تطو

ّ
ر من امل�ساغل ال�سيا�سي

ّ
املتحر

عظيمة؛  اأحجام  اإىل  وجتارته  �سناعته  نت  فقد  يتوّقعه. 

ة؛ ومت 
ّ
 حفالت عربدة كوزموبوليتي

ّ
واأقام اأهل الن�سب املايل

اقة ومبهرجة 
ّ
ة بر

ّ
تزيني بوؤ�س اجلماهري بعر�س وقح لرفاهي

اً، 
ّ
ْنحّطة. اأما �سلطة الدولة، املُحلّقة فوق املجتمع ظاهري

ُ
وم

فكانت يف اآن واحد كربى ف�سائح ذلك املجتمع ومنبت 

.
٦
واطن ف�ساده جميعها

َ
م

قد  التاريخ  م�سار  باأّن  مارك�س  اآمن  فقد  هكذا،   

ل، الذي �ساغه يف الثامن ع�رس 
ّ
اأثبت �سّحة تكّهنه الأو

ر 
ّ
تطو رعاية  يف  ة 

ّ
البونابارتي دور  ب�ساأن  برومري،  من 

مارك�س  توّقع  كما  بونابارت،  اأّن  واحلال  ة. 
ّ
الراأ�سمالي

بني  فعالً  جمع  قد  تقريباً،  عقدين  قبل  بارعة  ب�سورة 

واحلّد من  ة 
ّ
للبورجوازي ة« 

ّ
املادي »ال�سلطة  احلر�س على 

ة«:
ّ
ة والإعالمي

ّ
»�سلطتها ال�سيا�سي

ة التي جعلت من 
ّ
بكونه حائزًا على ال�سلطة الّتنفيذي  

�سون  ة 
ّ
مهم اأّن  بونابارت  ي�سعر  م�ستقلًّة،  �سلطًة  نف�سها 

هذا  ة 
ّ
قو ولكّن  عاتقه.  على  تقع  البورجوازّي«  »النظام 

لذا  ذاتها.  ة 
ّ
البورجوازي يف  تكمن  البورجوازّي  الّنظام 

ة 
ّ
ينظر بونابارت اإىل نف�سه كممّثٍل عن الطبقة البورجوازي

وي�سدر قراراته وفق هذا املنطق. ومع ذلك، فهو مل ي�سبح 

اخلا�سة  ة 
ّ
ال�سيا�سي ال�سلطة  قد حّطم  لكونه  اإل  ة 

ّ
اأهمي ذا 

يومياً.  حتطيمها  ويوا�سل  ة، 
ّ
البورجوازي الطبقة  بهذه 

ة 
ّ
وبالّنتيجة، فهو ينظر اإىل نف�سه كمناوئ لل�سلطة ال�سيا�سي

ة. لكّنه، بحماية �سلطتها 
ّ
ة اخلا�سة بالبورجوازي

ّ
والإعالمي

ة من جديد. هكذا فال بّد 
ّ
ة، يولّد �سلطتها ال�سيا�سي

ّ
املادي

التخلّ�س  من  بّد  فال  الّنتيجة  اأما  اً؛ 
ّ
حي ال�سبب  اإبقاء  من 

.
٧
منها اأينما ظهرت

الظروف  يف  الفارق  العتبار  بعني  اأخذنا  واإذا   

تقّدماً يف ن�سف  اأكرث  ة 
ّ
راأ�سمالي والّتزامن مع  ة 

ّ
التاريخي

مّثله   
ّ
راأ�سمايل غري   

ّ
دولين نوذج  ومع  ة 

ّ
الغربي الكرة 

يقّدم   
ّ
البونابارتي النموذج  فاإّن   ،

ّ
ال�سوفييتي الحّتاد 

 غدا م�ست�رسياً يف 
ّ
اأ�سا�سياً لتحليل نٍط تاريخي مفتاحاً 

ا�ستولت  هناك،  الع�رسين.  القرن  يف  الأو�سط  ال�رسق 

ة 
ّ
ال�سيا�سي ال�سلطة  على  ة 

ّ
ع�سكري بقيادة  الدولة  �سلطة 

بت�سفية  وبا�رست  �سامرة،  ة 
ّ
بورجوازي بطبقة  اخلا�سة 

ة 
ّ
الراأ�سمالي تنمية  وبحفز  الأرا�سي  ماّلك  طبقة  �سلطة 

ة، مع ت�سديد قب�ستها على الطبقة العاملة التي 
ّ
ال�سناعي

ر تلك الأخرية.
ّ
رت مع تطو

ّ
تطو

 �سابقاً يف 
ّ
فباعتناقه هذا الّنموذج يف املجال العثماين  

ة الأوىل، قاد م�سطفى كمال 
ّ
العاملي حقبة ما بعد احلرب 

التغيري اجلمهورّي يف تركيا والّتحديث الذي اأعقبه على 
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الرئي�س نابوليون 

الثالث حمررًا 

الأمري عبد القادر 

من قلعة اأمبواز، يف 

١٦ ت�رسين الأول / 

اكتوبر ١٨٥2
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نْي 
َّ
نحٍو ا�ستعار بع�س �سمات كلٍّ من البونابارَتنْي الفرن�سي

من  امل�ستمّد  الإلهام  ببع�س  مزجها  مع  واإجنازاتهما، 

على  ة 
ّ
اخلم�سي ة 

ّ
القت�سادي )اخلطة   

ّ
ال�سوفييتي الحّتاد 

ان 
ّ
ال�ّسب اط 

ّ
لل�سب لِهماً 

ُ
م نوذجاً  كمال  وبات  الأخ�ّس(. 

ني - وذلك بقدر اأكرب بكثري مما األهمتهم املحاكاة 
ّ
امل�رسي

نّفذها  التي   
ّ
الفرن�سي الإمرباطورّي  للنموذج  املعا�رسة 

ر�سا �ساه يف اإيران.

ة، التي 
ّ
ة الكمالي

ّ
ة من البونابارتي

ّ
اأما الن�سخة النا�رسي  

ة 
ّ
العاملي بعد احلرب  الّنا�رس يف م�رس  تزّعمها جمال عبد 

فقد  ة، 
ّ
الإ�رسائيلي  - ة 

ّ
العربي  ١٩٤٨ عام  وحرب  الثانية 

بلدان  من  عدد  يف  به  الحتذاء  مّت  نوذجاً  بدورها  غدت 

واجلزائر   
ّ
ال�سمايل واليمن  والعراق  �سوريا  مينا:  منطقة 

كلٍّ  يف  رات 
ّ
التطو على  هام  تاأثري  )مع  وليبيا  وال�سودان 

ة النموذج 
ّ
من لبنان وتون�س(. يف تلك املنطقة كانت جاذبي

ة. 
ّ
 اأكرب بكثري مما كانت عليه يف تركيا الكمالي

ّ
ال�سوفييتي

احلرب  يف  غارقاً  كان  الذي   
ّ
ال�سمايل اليمن  وبا�ستثناء 

تاأّثرت  التي  اخلم�سة  والبلدان  م�رس  عرفت  ة، 
ّ
الأهلي

من�ساآت  وبناء  ال�ساملة  التاأميمات  من  مزيجًا  ة 
ّ
بالّنا�رسي

واقت�ساٍد   
ّ
�سناعي قطاع  اإىل  اأف�سى  مبا  الدولة،  متلكها 

وبذا  كبري.  حّد  اإىل  العام  القطاع  عليهما  يهيمن   
ّ
كلي

درجًة  بلغت  قد  ة 
ّ
البونابارتي من  ة 

ّ
النا�رسي الن�سخة  فاإّن 

البورجوازّي  احلكم  الدولة حمّل  �سلطة  حلول  من  عالية 

 ليطال 
ّ
املبا�رس، وهو حلوٌل جتاوز حدود املجال ال�سيا�سي

ر لوهلة 
َّ
املجال القت�سادّي اأي�ساً. وكان مارك�س قد ت�سو

ة 
ّ
ق�سرية حدوث هذا الحتمال عند مناق�سته لـ»ال�سرتاكي

.
٨
ة الثانية

ّ
ة« اخلا�سة بالبونابارتي

ّ
الإمرباطوري

ة
ّ
البورجوازّية ال�شغرية والطوباوّية الرجعي

ة 
ّ
ة، جاءت التجارب النا�رسي

ّ
بخالف البونابارتية التاريخي

بقيادة  العظمى  بغالبيتها  مينا  منطقة  يف  البونابارتية   -

ة 
ّ
ة ال�سغرية املديني

ّ
اط حتّدروا من �رسائح البورجوازي

ّ
�سب

مع  مينا،  ملنطقة  كان  فقد  الزاوية،  هذه  من  ة. 
ّ
الريفي اأو 

زتها وحدود 
ّ
ة التي مي

ّ
ة للح�سارة املديني

ّ
ة التاريخي

ّ
الأهمي

الت�سنيع الذي �سبق اأن �سهدته، كان لها �سمات م�سرتكة 

ة الأوىل اأكرث مما 
ّ
مع فرن�سا واأملانيا يف مرحلتهما ال�سناعي

كان لها مع رو�سيا يف بداية القرن الع�رسين، حيث كانت 

 وا�سع النطاق 
ٌ
املدن حم�سورًة تاريخياً وحيث كان ت�سنيع

العاملة  الطبقة  كانت  بحيث  الدولة،  برعاية  انطلق  قد 

ة. 
ّ
املديني ال�سغرية  ة 

ّ
البورجوازي على  طاغيًة  ة 

ّ
ال�سناعي

واإنغلز  مارك�س  حتليالت  من  كبريًا  ق�سطًا  فاإّن  وبالتايل، 

واملوجة  واأملانيا،  فرن�سا  يف  ة 
ّ
الثوري ال�سريورات  ب�ساأن 

الأخ�ّس،  على   ١٨٤٨ لعام  الكربى  ة 
ّ
الأوروبي ة 

ّ
الثوري

 الذي �سهدته 
ّ
 كثريًا لتحليل ال�سطراب ال�سيا�سي

ٌ
مالئم

بلدان عديدة يف منطقة مينا خالل القرن الع�رسين.

ال�سغرية  ة 
ّ
البورجوازي ة 

ّ
القومي احلركات  اأن  واحلال   

القرن  ات 
ّ
ثالثيني من  بدءًا  املنطقة  يف  ظهرت  التي 

اً يف 
ّ
 منها جتّذرًا ي�ساري

ٌ
الع�رسين، والتي عرف عدٌد كبري

ني 
ّ
الدميقراطي �سماتها  بع�س  يف  ت�سبه  اإّنا  ات، 

ّ
ال�ستيني

ني ال�سغار الأملان الذين �ساغ مارك�س واإنغلز 
ّ
البورجوازي

. بيد اأّن مقولة 
٩ 

اً �سهريًا اإزاءهم عام ١٨٥0
ّ
موقفاً تكتيكي

التي  ة، 
ّ
ال�سيا�سي ال�سغار«  ون 

ّ
البورجوازي ون 

ّ
»الدميقراطي

التي  ال�سغرية  ة 
ّ
البورجوازي ارات 

ّ
التي تلك  اإىل  ت�سري 

 ملجتمعاتها 
ّ
 - الدميقراطي

ّ
ل القومي

ّ
تكافح من اأجل التحو

( والتي 
ّ
، والتوحيد القومي

ّ
)اإلغاء الإقطاع واحُلكم امللكي

تلك   ،١٨٤٩  -  ١٨٤٨ عامي  ثورات  يف  �سائدًة  كانت 

كتبه  الذي   
ّ
ال�سيوعي البيان  عن  تغيب  كادت  املقولة 

البيان  يف  فنجد   .
١0

الثورات تلك  ُقبيل  واإنغلز  مارك�س 

متّزق  كانت  التي  املت�ساربة  ة 
ّ
ال�سيا�سي للنزعات  تقييماً 

ة ال�سغرية 
ّ
ة اخلا�سة بالبورجوازي

ّ
�ستى الفئات الجتماعي

( على النحو التايل:
١١

)»الطبقة الو�سطى الّدنيا«

 
ّ
ال�سناعي الّدنيا،  الو�سطى  الطبقة  اأع�ساء  اأما   

فهوؤلء  والفالح،   
ّ
واحلريف ال�سغري  والتاجر  ال�سغري 

ة اإنقاذاً لوجودهم كفئات من 
ّ
جميعاً كافحون البورجوازي

ني بل هم حمافظون، ل 
ّ
الطبقة الو�سطى. فهم لي�سوا بثوري

ترجع  التاريخ  عجلة  يحاولون جعل  لأّنهم  ون 
ّ
رجعي بل 

ني، فهذا يكون فقط 
ّ
القهقرى. واإذا �سدف اأن كانوا ثوري

الربوليتاريا. فيدافعون  اإىل  الو�سيك  انتقالهم  اإىل  بالنظر 

الراهنة،  املقبلة ل عن م�ساحلهم  حينذاك عن م�ساحلهم 

.
١2

ويهجرون موقعهم لينتقلوا اإىل موقع الربوليتاريا

ومع هذا، فاإّن احلْد�س اأعاله يوّفر مدخالً مفيدًا جدًا اإىل   

ة 
ّ
 ال�سديد الذي عرفته البورجوازي

ّ
فهم التقاطب ال�سيا�سي

ففي  الع�رسين.  القرن  الأو�سط يف  ال�رسق  ال�سغرية يف 

ة 
ّ
 من البورجوازي

ٌ
 ق�سم

ّ
، ان�سم

ّ
 الّطيف ال�سيا�سي

ّ
اأحد قطبي

 
البونابارتية الكمالية، كما قادها  الناصرية من  النسخـــــــــــــة 
نموذجا سيحتذى  بدورها  الناصر في مصر ستصبح  عبد  جمال 
أفريقيا. وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  بلدان  من  عدد  في 
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ف نف�سها باأّنها 
ّ
ة التي تعر

ّ
ال�سغرية اإىل الأحزاب ال�سيوعي

 اآخر، يف القطب املقابل 
ٌ
 ق�سم

ّ
ة، بينما ان�سم

ّ
الي

ّ
اأحزاٌب عم

ة، 
ّ
ة - ال�سلفي

ّ
ة الأ�سولي

ّ
من الطيف، اإىل احلركات الإ�سالمي

�ست يف 
ّ
التي �سّكلت جماعة الإخوان امل�سلمني التي تاأ�س

يّل.
ّ
م�رس عام ١٩2٨ نوذجها الأو

قطاعات  اإّن  القائل  التقدير  فاإّن  خا�سة،  وب�سورة   

»اإنقاذاً  ة 
ّ
البورجوازي ة ال�سغرية تعار�س 

ّ
البورجوازي من 

املوقف  تتعّدى  بذلك  واإّنها   ،
ّ
الجتماعي لوجودها« 

ة لأّنها حتاول جعل عجلة التاريخ 
ّ
املحافظ لتكون »رجعي

ترجع القهقرى« - هذه الفكرة الهادية هي مفتاح مفيد 

يقوم  التي  ة، 
ّ
الإ�سالمي ة 

ّ
ال�سلفي  - ة 

ّ
الأ�سولي لفهم  جداً 

�سات و�رسيعة الإ�سالم 
ّ
اإحياء موؤ�س اإعادة  برناجمها على 

حتتاج  ول  الأزيل  الكمال  متّثل  اأّنها  يزعمون  اإذ  الأول، 

�سوى اإىل حد اأدنى من التكييف مع الأزمنة احلديثة. ويف 

ة 
ّ
ة الإ�سالمي

ّ
ة - ال�سلفي

ّ
واقع احلال، فاإّن اأ�سناف الأ�سولي

جميعها تت�سارك اللتزام مبا ميكن و�سفه باأّنه يف الأ�سا�س 

ة اأو، لو توّخينا املزيد من الدّقة، 
ّ
ة رجعي

ّ
يوتوبيا قرو�سطي

م�رسوٌع  اأي  ة، 
ّ
رجعي ة 

ّ
قرو�سطي  )uchronia( يوكرونيا 

 
ّ
 وال�سيا�سي

ّ
ح بعزمه على احياء النظام الجتماعي

ّ
ي�رس

 جرى حتويله اإىل اأ�سطورة.
ّ
ملا�ٍس قرو�سطي

 - ة 
ّ
الجتماعي املحّفزات  على  الت�سديد  خالل  ومن   

وجهة  ت�سمح  املا�سي،  اإىل  احلنني  هذا  ملثل  ة 
ّ
القت�سادي

اً 
ّ
 تف�سريًا مادي

ّ
ة بتف�سري �سعوده ال�سيا�سي

ّ
النظر املارك�سي

ة 
ّ
 ذي اجلذور الثقافي

ّ
- ل كنوٍع من اأنواع الرتداد الوراثي

ة 
ّ
البورجوازي قطاعات  لبع�س  ة 

ّ
طبيعي فعل  كرّدة  بل 

ة، على الأخ�س 
ّ
ر الراأ�سمالي

ّ
ال�سغرية التي ي�سحقها تطو

ة 
ّ
اإمربيالي واحد  اآن  يف  وحترفه  ر 

ّ
التطو هذا  حتفز  حينما 

 خمتلف. ول ي�سعب على وجهة 
ّ
ز ثقايف

ّ
را�سخة يف حي

َزة( الذي طراأ 
َ
ج

ْ َ
ل البورجوازّي )الرب

ّ
النظر هذه فهم التحو

قطاعات  حال  هي  كما  احلركات،  هذه  من  اأق�سام  على 

ارتباطاتهم  خالل  من  امل�سلمني  الإخوان  من  كبرية 

هو  املادّي  فالتف�سري  احلال،  واقع  ويف  اخلليج.  مب�سايخ 

بني  للفوارق   
ّ
اجتماعي تف�سرٍي  تقدمي  على  القادر  وحده 

ة يتعّدى 
ّ
ة الإ�سالمي

ّ
ة - ال�سلفي

ّ
خمتلف اجلماعات الأ�سولي

ة القائمة بينها الذي هو 
ّ
تف�سريها بالفوارق الأيديولوجي

اأ�سبه بتف�سري املاء باملاء.

عالوًة على ما �سبق، فاإّن ال�ست�رساء الراهن الظاهرّي   

ة يف ال�رسق الأو�سط يوّفر 
ّ
ة الإ�سالمي

ّ
ال�سلفي ة - 

ّ
لالأ�سولي

ة 
ّ
الإمربيالي دور  يف  للمفارقة  الأو�سح  التبيان  رمّبا  هو  ما 

وجهة  من  متخلّفة  عتيقة،  �سمات  ت�سون  عندما  ة 
ّ
الغربي

الوليات  اأّن  متاماً  املعروف  من  اإذ  ة. 
ّ
الغربي ة 

ّ
الثقافي النظر 

ة طوال عقود، قد 
ّ
املّتحدة، يف حتالفها مع اململكة ال�سعودي

�سد  �رساعها  يف  بكثافة  ة 
ّ
الإ�سالمي ة 

ّ
ال�سلفي ا�ستخدمت 

املنطقة.  يف  ة 
ّ
ال�سيوعي والقوى  ة 

ّ
الي�ساري ة 

ّ
القومي القوى 

يف  ذروته  ة 
ّ
الإ�سالمي ة 

ّ
لل�سلفي ال�ستخدام  هذا  بلغ  وقد 

املوؤ�س�سة  ومعهما  والريا�س،  وا�سنطن  منحته  الذي  الدعم 

ة التي 
ّ
ة ال�سلفي

ّ
ة، للجماعات الإ�سالمي

ّ
ة الباك�ستاني

ّ
الع�سكري

الذي  والّنظام  لأفغان�ستان   
ّ
ال�سوفييتي الحتالل  حاربت 

هذه  اأّن  اليوم  اجلميع  من  معروفاً  وبات  انتهائه.  بعد  خلّفه 

اأ�سكال  لأعنف  وتدريب  ا�ستقطاب  ميدان  وّفرت  التجربة 

ة، التي كان تنظيم »القاعدة« اأبرزها.
ّ
ة الإ�سالمي

ّ
ال�سلفي

الوليات  اأّن  هي  اأقّل،  اهتماماً  لقيت  حقيقة  ة 
ّ
وثم  

املتحدة، عند احتاللها العراق لالإطاحة بنظامٍ طاملا كان 

ّد نظاماً حتديثياً علمانياً، جلبت معها طيفاً من القوى 
َ
ع
ُ
ي

للثورة  الأعلى  »املجل�س  مثل  ة، 
ّ
الإ�سالمي ة 

ّ
الأ�سولي

ة« 
ّ
الإ�سالمي الدعوة  و»حزب  العراق«  يف  ة 

ّ
الإ�سالمي

�سلطة  دت 
ّ
تعم وقد   .»

ّ
العراقي  

ّ
الإ�سالمي و»احلزب 

هذه   
ّ
�سم املتحدة  الوليات  بقيادة  املوؤّقتة  الئتالف 

�سته اإثر الحتالل 
ّ
الأحزاب اإىل جمل�س احلكم الذي اأ�س

ة - 
ّ
بفرتة وجيزة. ومن خالل متكني مثل هذه القوى الديني

اأقامتها  ة 
ّ
اأ�سا�سي ة 

ّ
ة، مع تفكيك موؤ�س�سات احّتادي

ّ
الطائفي

حللم  بي�ساء  �سفحة  توفري  بهدف  وذلك  ال�سابقة  الدولة 

كانوا  ة« 
ّ
»دميقراطي تر�سيخ  الأحمق يف  اجلدد  املحافظني 

لعب  باأ�رسها،  للمنطقة  نوذجاً  �ست�سبح  اأّنها  يظّنون 

العنان  اإطالق  يف  جوهرياً  دورًا   
ّ
الأمريكي الحتالل 

ة يف العراق �رسعان ما طغى عليها طيف 
ّ
ة �سيا�سي

ّ
لدينامي

ن 
ّ
ت�سم وقد  باأكمله.  ة 

ّ
الإ�سالمي ة 

ّ
ال�سلفي  - ة 

ّ
الأ�سولي

ل اإىل 
ّ
الأمر ال�سنف الأعنف، تنظيم »القاعدة«، الذي حتو

ة 
ّ
ة يف العراق«، ثم اإىل »الدولة الإ�سالمي

ّ
»الدولة الإ�سالمي

ة«، بال 
ّ
يف العراق وال�سام« و�سولً اإىل »الدولة الإ�سالمي

ة اإىل ال�سم، ولأذرعها التي امتّدت بعيدًا. 
ّ
اإ�سافات مكاني

الوليات  على  ارتّدت  قد  ة 
ّ
الأمريكي ال�سيا�سة  كون  اأما 

تاأثرياً  اأعدائها،  األّد  اإيران،  منحها  درجة  اإىل  املّتحدة 

مهيمناً على حكومة العراق، فلي�س �سوى اأفدح جتلّيات 

.
ّ
العواقب غري املق�سودة لتّدخل وا�سنطن الإقليمي

ّ
امل�شلك الريعي

، كما �سيغ 
ّ
يع وللنموذج الريعي

ّ
 للر

ّ
اإّن الّتحليل املارك�سي

يف  اأخرى  ة 
ّ
حموري ة 

ّ
اإجرائي اأداة  املال،  راأ�س  كتاب  يف 

ة 
ّ
حتليل ال�رسق الأو�سط، وذلك على الأخ�ّس بفعل الأهمي
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ة لحتياطات املنطقة من النفط والغاز، وبالتايل 
ّ
اجلوهري

( يف ت�سكيل 
ّ
ة ريع النفط والغاز )ريع منجمي

ّ
بفعل اأهمي

فاإّن  نف�سه،  مارك�س  د  اأكَّ وكما  و�سيا�ساتها.  اقت�ساداتها 

 
ّ
 »ينطبق عموماً على الريع املنجمي

ّ
حتليله للريع الزراعي

، حتى مع وجود فوارق وا�سحة بني ريع الأر�س 
١٣

اأي�ساً«

، اأ�سار اإليها مارك�س يف 
ّ
 والريع املنجمي

ّ
والريع الزراعي

املجلّد الثالث من راأ�س املال.

 يقّدم مفتاحاً 
ّ
وبذا، فاإّن حتليل مارك�س للم�سلك الريعي  

زان 
ّ
ميي اللذين  ني 

ّ
القت�سادي والدور  ال�سلوك  لفهم  هاماً 

ة يف 
ّ
ة« النموذجي

ّ
ة التي حتكم »الدول الريعي

ّ
الفئات الريعي

ة املنت�سبة اإىل جمل�س 
ّ
ة الرثي

ّ
منطقة مينا: امل�سايخ النفطي

النفط  ريع  »فائ�س«  من  ق�سماً  فاإّن   .
ّ
اخلليجي التعاون 

والغاز الذي تتملكه هذه الدول يجري حتويله اإىل راأ�سمال 

ة ب�رساء 
ّ
 من خالل اإقرا�سه اإىل الدول ال�سناعي

ّ
�سبه ريعي

ين العام، الذي  ن عامة، مبا ي�ساهم يف زيادة الدَّ
ْ
�سندات َدي

 
١٤

»
ّ
البدائي الرتاكم  روافع  اأقوى  »اإحدى  كان  اأن  بعد   -

امل�ساربة  �سريورة  من  اأ�سا�سياً  ق�سماً  ي�سّكل  بات   -

ة 
ّ
الراأ�سمالي تقع يف �سميم  التي   

ّ
املايل الراأ�سمال  وهيمنة 

.
١٥

ة الراهنة
ّ
النيوليربالي

ين العام[ مينح النقود العاقر، كما لو بلم�سة  فهو ]الدَّ  

لها بذلك اإىل 
ّ
ة، القدرة على الإجناب، ويحو

ّ
ع�سا �سحري

املتاعب  اإىل  �سها 
ّ
تعر حاجة  اأّي  على  قا�سياً  راأ�سمال، 

يف  حتى  اأو  ال�سناعة،  يف  لتوظيفها  املالزمة  والأخطار 

اأعمال الربا. ولكّن دائني الدولة ل يعطون �سيئاً يف واقع 

دين  �سندات  اإىل  ل 
ّ
تتحو يقر�سونها  التي  فاملبالغ  الأمر، 

مثلما  اأيديهم  بني  تعمل  تظل  التداول،  ي�سرية  ة، 
ّ
حكومي

ة متاماً. ولكن، عدا عن خلق طبقة من 
ّ
تعمل النقود الفعلي

اأ�سحاب الريع املتبّطرين، وعدا عن الرثوة املرجتلة التي 

لون الذين يلعبون دور الو�سيط بني احلكومة 
ّ
يجنيها املمو

ال�رّسائب  جباية  متعّهدي  عن  عدا  وكذلك  ة، 
ّ
والأم

اإليهم  يذهب  الذين  اخلا�س،  القطاع  ي 
ّ
و�سناعي والتّجار 

من  يهبط  كراأ�سمال   
ّ
حكومي قر�س  كل  من  كبري   

ٌ
جزء

ن الّدولة اأّدى اإىل ن�سوء 
ْ
ال�سماء، عدا عن ذلك كلّه فاإّن َدي

كّل  من  ة 
ّ
املالي بالأوراق  واملتاجرة  امل�ساهمة،  ال�رّسكات 

يف  املقامرة  ن�سوء  اإىل  وباخت�سار  بها،  وامل�ساربة  نوع، 

.
١٦

ة املعا�رسة
ّ
البور�سة والطغمة امل�رسفي

اأمر   
ّ
الريعي وامل�سلك  للريع  اً 

ّ
مارك�سي تقييماً  اإّن   

ة« عن 
ّ
 ف�سل »الدولة الريعي

ّ
جوهرّي من اأجل جتّنب مطب

ة 
ّ
ات التقليدي

ّ
 �سائد يف الأدبي

ٌّ
، وهو مطب

ّ
التحليل الطبقي

. ومع هذا، وب�سبب ق�سوٍر 
١٧

ة
ّ
التي تتناول امل�سايخ النفطي

ل   ،
ّ
التاريخي رها 

ّ
وتطو ة 

ّ
ال�سيا�سي املوؤ�س�سات  �سرب  يف 

فرادة  لتف�سري  مالئمة  اأدوات   
ّ
املارك�سي الرتاث  قّدم 

ُ
ي

لتف�سري  كما  املنطقة،  هذه  ت�سم  التي  ة« 
ّ
»املرياثي الدول 

نزعة معظم الأنظمة للميل اإىل هذا النوع من الت�سكيل. 

 ،
ّ
ال�سيا�سي الجتماع  علم  فيرب يف  ماك�س  اإ�سهامات  اإن 

ة عن نقطة ال�سعف 
ّ
ة الرثي

ّ
�س نذجُتها املوؤ�س�ساتي

ّ
التي تعو

الً مفيداً على هذا ال�سعيد 
ِّ
كم

ُ
ة، ُتوّفر م

ّ
هذه يف املارك�سي

- ولكن، جمددًا، ب�رسط اأن ترتافق مقولتها مع التحليل 

ة.
ّ
ق يف امل�سالح املادي

ّ
 واأن تتعم

ّ
الطبقي

»
ّ

الثورة و»الربيع العربي

ة املده�سة التي اندلعت عام 
ّ
اأخريًا، فاإّن النتفا�سة العربي

الثورة  يف  مارك�س  ة 
ّ
لنظري نوذجياً  تبياناً  تقّدم   20١١

من  املُنِتجة  القوى  ر 
ّ
تطو بني  لل�سدام  نتيجًة  بو�سفها 

عالوًة  ر، 
ّ
التطو هذا  ُتعيق  التي  الإنتاج  وعالقات  جهة، 

ة التي ت�سونها، من اجلهة املقابلة. 
ّ
على الأجهزة ال�سيا�سي

يف  اقت�ساباً  الأكرث  ة 
ّ
النظري لهذه  مارك�س  عر�س  وجند 

 الذي �ساغه 
ّ
ل التاريخي

ّ
تلخي�سه لتف�سريه املادّي للتحو

رها، تدخل قوى 
ّ
نة من تطو

ّ
عام ١٨٥٩: »عند مرحلة معي

املجتمع الإنتاجية املادية يف تناق�ٍس مع عالقات الإنتاج 

ر 
ّ
تتطو اأ�سكال  من  العالقات  تلك  ل 

َّ
وتتحو  ... القائمة 

القوى.  هذه  تعيق  قيود  اإىل  خاللها  من  املُنِتجة  القوى 

.
١٨

وعندئذ تبداأ حقبة من الثورة الجتماعية«

كانت  منطقة  يف   20١١ عام  انتفا�سة  اندلعت  وقد   

 القت�سادّي تالزم 
ّ
تعاين طوال عقود من ركود يف النمو

الكاملة.  والبطالة  ة 
ّ
اجلزئي البطالة  هائلة يف  معّدلت  مع 

اإعاقة  �سبب  حتديد   
ّ
املارك�سي التحليل  اأدوات  لنا 

ّ
وتخو

التنمية هذه وحتديد مكمنه بدّقة، اأي يف العالقة الفريدة بني 

الطبقة والدولة التي ت�سم املنطقة. ويف هذه احلالة، ل ينبغي 

 - 
ّ
اأن ُتفهم »عالقات الإنتاج« مبعنى النموذج الجتماعي

العالقات  واإْن كانت هذه   - لال�ستغالل  الكامل   
ّ
القانوين

الأو�سط  ال�رسق  يف  املعنى،  بهذا  بالتاأكيد،  ة 
ّ
راأ�سمالي

 
لفهم  هاما  مفتاحا  يقدم  الريعي  للمسلك  ماركس  تحليل  إن 
السلوك والدور االقتصاديين اللذين يميزان الفئات الريعية التي 
النموذجية في منطقة »مينا«: المشايخ  تحكم »الدول الريعية« 
النفطية الثرية المنتسبة إلى مجلس التعاون الخليجــــــــــــي. 
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ّ
القانوين  -  

ّ
الجتماعي  

ّ
الراأ�سمايل ال�سياق  مبعنى  بل   -

�سمنه،  املنِتجة  القوى  تطوير  يجري  الذي   
ّ
اخل�سو�سي

ال�سياق يف  . وهذا 
١٩

بالأحرى ها �سمنه 
ُ
اأو يجري ح�رس

ة 
ّ
ال�رسق الأو�سط ت�سوده نخب �سلطة ترتاوح بني املرياثي

ة. وتنتج 
ّ
ة اأو ن�سف ريعي

ّ
ة يف ظروف ريعي

ّ
والنيو - مرياثي

دًة  ة »حُمدَّ ُة خا�سّ
ّ
 راأ�سمالي

ّ
عن هذا الت�سكيل اخل�سو�سي

 20
اً« - لو ا�ستعرنا هنا اأي�ساً اأحد تو�سيفات فيرب

ّ
�سيا�سي

بارتباطها  دًة  حُمدَّ اإّنها  حيث  من  مزدوج  مبعنى  وذلك   -

ة املحا�سيب( كما هي حمّددة 
ّ
ة )راأ�سمالي

ّ
بال�سلطة ال�سيا�سي

ة 
ّ
كم القانون وانعدام ا�ستقرار الظروف ال�سيا�سي

ُ
بغياب ح

ويكبحان  املدى  بعيد  التخطيط  دون  يحولن  اللذين 

املجازفة طويلة الأمد اخلا�سة بنوع ال�ستثمارات الأكرث 

مالءمًة للتنمية.

التنموّي  الدولة  دور  انح�سار  مع  ترافقها  وبنتيجة   

ومنذ  البلدان  بع�س  يف  ات 
ّ
ال�سبعيني بداية  منذ   -

اأماله  الذي   - الأخرى  البلدان  معظم  يف  ات 
ّ
الت�سعيني

ة القطاع اخلا�س وفر�سه 
ّ
ق فعالي

ّ
 بتفو

ّ
الإميان النيوليربايل

اإليها  املُ�سار  مات 
ّ

ال�س اأف�ست  الدويّل،  الّنقد  �سندوق 

اأعاله اإىل انح�سار يف ال�ستثمار الإجمايّل، وبالّتايل اإىل 

النتيجة ارتفاعاً  انخفا�س يف النمو القت�سادّي. وكانت 

، وارتفاعاً 
ّ
حادًا يف البطالة املقنَّعة يف القطاع غري الر�سمي

حادًا - على نحو اأخ�ّس - يف البطالة ال�رسيحة، ل�سيما 

يف  الأوىل  املرتبة  مينا  منطقة  حتتّل  اإذ  ال�ّسباب،  بطالة 

هذا  العظيم  ال�ستخدام  �سوء  اإّن  املجال.  هذا  يف  العامل 

ة - »قوة العمل« التي ت�سّكل، مع »و�سائل 
ّ
للموارد الب�رسي

اإّنا   - مارك�س  لتعريف  وفقاً  املُنِتجة«  »القوى  الإنتاج«، 

ة لكون »عالقات الإنتاج القائمة« تعمل 
ّ
هو نتيجٌة طبيعي

.
2١

ر القوى املُنِتجة«
ّ
مبثابة »قيود« على »تطو

 
ّ
ب الأ�سا�سي

ّ
ة، هذا هو امل�سب

ّ
من وجهة نظر مارك�سي  

ة 
ّ
ة املهولة التي هّزت اأركان البالد العربي

ّ
الكامن وراء الهب

« عام 20١١. وكنتيجٍة لزمة لهذا 
ّ
خالل »الربيع العربي

ق�سريًة  مرحلًة  يكن  مل   »
ّ
العربي »الربيع  فاإّن  التحليل 

�س 
ّ
 الذي يكفي اأن يتكر

ّ
ِل�سة من النتقال الدميقراطي

َ
و�س

املنطق  اعتقد  كما  ة، 
ّ
حر وانتخابات  ة 

ّ
د�ستوري بتغيريات 

اً، بل مل يكن �سوى بداية »حقبة 
ّ
 ال�سائد عاملي

ّ
ال�سيا�سي

»الربيع  يكن  مل  اآخر،  بكالم  ة«: 
ّ
الجتماعي الثورة  من 

ة طويلة 
ّ
« �سوى املرحلة الأوىل من �سريورة ثوري

ّ
العربي

 - 
ّ
 من دون تغيري اجتماعي

ّ
الأمد، ل ميكن لها اأن ت�ستقر

املنطقة  يف  املُنِتجة  القوى  ر 
ّ
تطو ر 

ّ
يحر جذرّي،   

ّ
�سيا�سي

من القيود املفرو�سة عليها - واإّل، ف�ستواجه املنطقة خطر 

اأزمة حاّدة مديدة وانهيار، مع تكرار لأحداث عنف كثيفة. 

 لطبيعة التغيري املطلوب لتحرير 
ّ
اإّن هذا الفهم املارك�سي

تنمية املنطقة من قيودها هو وحده الذي مُيّكن من اإدراك 

طويلة  ة 
ّ
تاريخي حقبة  دخل  قد  الأو�سط  ال�رسق  كون 

.
ّ
 وال�سيا�سي

ّ
الأمد من ال�سطراب الجتماعي

الهوام�ش

Maximilien Rubel, Karl Marx devant le bonapartisme,  ١

The Hague: Mouton & Co, 1960, p. 150 - 151  

Hal Draper, Karl Marx’s Theory of Revolution, Vol. I: State and Bureaucracy,  2

New York: Monthly Review Press, 1977.  

ة
ّ
�سة مل�ساألة البوناپارتي الف�سول١٥ - ١٨ خم�سّ  

Karl Marx, The Civil War in France, in MECW, vol. 22, p. 330  ٣

املرجع عينه  ٤

املرجع عينه.  ٥

املرجع عينه  ٦

Karl Marx, The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte, MECW, vol. 11, p. 194  ٧

Draper, Karl Marx’s Theory of Revolution, pp. 444 - 451  ٨

Karl Marx and Frederick Engels, «Address of the Central Authority  ٩

to the League» (March 1850), MECW, vol. 10, pp. 277 - 287  

ني يف الق�سم الأخري من البيان.
ّ
ني الجتماعي

ّ
با�ستثناء الإ�سارتني اإىل الدميقراطي  ١0

ة، التي ميكن ترجمتها 
ّ
ة ملفردة Mittelstände الأملاني

ّ
هذه هي الرتجمة الإنكليزي  ١١

ة ال�سغرية«. وبعود هذا اإىل ت�سنيف 
ّ
بـ»الطبقات الو�سطى« اأو »البورجوازي

تها املعتمدة على 
ّ
ة اأر�ستقراطي

ّ
ة يف بريطانيا تبعًا لأهمي

ّ
الطبقات الجتماعي

 «middle class» و�سطى( يف عبارة( «middle» الأر�س، بحيث كانت مفردة

ة. ومن هنا جاءت اإ�سافة كلمة 
ّ
)الطبقة الو�سطى( حُتيل عادًة اإىل البورجوازي

عاِدل لكلمة »ال�سغرية«
ُ
»الدنيا«كم

Marx and Engels, Manifesto of the Communist Party, p. 494  ١2

ة - ترجمة العفيف الأخ�رس[
ّ
]�س ٩١ من الن�سخة العربي  

Karl Marx, Capital, Volume 3, trans. David Fernbach with an introduction  ١٣

by Ernest Mandel, Harmondsworth: Penguin Books, 1981, p. 787  

ار(: ٣، �س ٧٦0[
ّ
ة )ترجمة فالح عبد اجلب

ّ
]الطبعة العربي  

ة: مج ١، �س ٩2٩[
ّ
Karl Marx, Capital, Volume 1, p. 919 ]الطبعة العربي  ١٤

من اأجل حتليل موجز لهذه الظاهرة، انظر  ١٥

Wolfgang Streeck, The Politics of Public Debt, Capitalist Development,  

and the Restructuring of the State, Cologne:  

Max Planck Institute for the Study of Societies, 2013 (paper).  

وانظر للموؤّلف نف�سه،  

 «How Will Capitalism End?», New Left Review, 87, May - June 2014, pp. 35 - 64  

ة: مج ١، �س٩2٩[
ّ
١٦ Marx, Capital, Volume 1, p. 919 ]الطبعة العربي

ات، انظر
ّ
١٧ من اأجل ا�ستعرا�ٍس لهذه الأدبي

Matthew Gray, A Theory of «Late Rentierism» in the Arab States of the Gulf,  

Doha: Center for International and Regional Studies,  

Georgetown University School of Foreign Service in Qatar, 2011 (paper)  

Marx, Preface to A Contribution to the Critique of Political Economy, p. 263 ١٨

١٩ انظر:

 Gilbert Achcar, The People Want: A Radical Exploration of the Arab Uprising,  

London: Saqi Books and Berkeley: University of Californian Press, 2013.

الف�سلني الأول والثاين على الأخ�س  

ة »ال�سعب يريد: بحث جذرّي يف النتفا�سة 
ّ
]�سدر الكتاب بطبعته العربي  

ة« عن دار ال�ساقي عام 20١٣[
ّ
العربي

20 جند هذه املقولت يف اأعظم موؤّلفات ماك�س فيرب »القت�ساد واملجتمع«،

Economy and Society (edited by Guenther Roth and Claus Wittich,  

2 vols, Berkeley: University of California Press, 1978)  

عالوًة على مقالته يف �سو�سيولوجيا الأديان  

Achcar People Want 2١



بدايات  العدد 22 | ١772019

ثائر ديب

كاتب ومرتجم سوري.

ماركس هّجاًء: األدب مدخاًل لتلّقي ماركس

                        

1

                        

ة
ّ
مطالع اأدبي

ت�ستمل عليها هذه  التي  املعلومات  ة جديٌد يف 
ّ
ثم لي�س 

معظم  يف   - مبعرثة  ب�سورة  ولو   - متاحة  فهي  املقالة، 

ت عن مارك�س، ومتاحة اأكرث يف 
َ
 الكثرية التي ُكِتب

َ
ري

ِّ
ال�س

ة. 
ّ
الأدبي ة 

ّ
والنظري بالأدب  عالقته  تناولْت  التي  الأعمال 

على  وا�ستك�سافها  معاً  جمعها  يف  يكمن  اجلديد  ولعّل 

 يف 
ٌ
ذلك الّنحو الذي يتيح اقرتاح الأدب - كما هو وا�سح

اً ل بّد منه بني املداخل املتعّددة 
ّ
العنوان - مدخالً اأ�سا�سي

 
ّ
الفل�سفي املدخل  �ساأن  �ساأنه  وفهمه،  مارك�س  لتلّقي 

و�سواه   
ّ
والثقايف  

ّ
والتاريخي  

ّ
والجتماعي والقت�سادّي 

دُّ جديَد  َ
ع
ُ
ممّا يندرج �سمن الفهم املاّدّي للتاريخ الذي ي

نجَزه بني املفّكرين واملنّظرين.
ُ
مارك�س وم

ئه حلياٍة 
ّ
حفل مطلع حياة مارك�س بالكثري ممّا كان يهي  

اتها »اإّنه كان يف 
ّ
ٍة تتذّكر ابنته اإليانور �سماعها من عم

ّ
اأدبي

طفولته طاغيًة مرعباً حيال اأخواته، »ي�سوقهّن« على اأّنهنَّ 

�رسعة،  باأق�سى  ترير  يف  ماركو�سبريغ  من  نزولً  جياد 

التي  »الفطائر«  اأكل  على  يجربهّن  كان  اأّنه  والأ�سواأ 

�سنعها من عجنٍي مّت�سخ بيَديه الأ�سّد اّت�ساخاً. لكّنهنَّ كنَّ 

ينبثن  اأن  دون  من  »الفطائر«  واأكل   » وقهنَّ
َ
»�س لن 

ّ
يتحم

لهنَّ  يحكيها  كان  التي  للحكايات  كرمى  �سفة،  ببنت 

اأترابه يخ�َسونه لل�سهولة  . وكان 
١
لقاء �سنيعهّن احل�سن«

ة. كما كان 
ّ
التي كان يوؤّلف بها الهجاء والأ�سعار الهجائي

يعرف، وهو طالب، اأوفيد و�سي�رسون وتا�سيتو�س، ف�سالً 

وثوكيديد�س.  واأفالطون  و�سوفوكلي�س  هومريو�س  عن 

قد  كان  لوير�س،  فيتو�س  هو  موهوباً،  اأ�ستاذًا  اأنَّ  ويبدو 

ن�رس �رسوحاً لأوفيد، اأفلح يف اأن يثري لديه حما�سًة جتاه 

 Libri tristium ذلك ال�ساعر اأعقبتها حماولٌت لرتجمة الـ

نّى  فقد  والده  ا 
ّ
اأم �سعرًا.  ة 

ّ
الأملاني اإىل  الأحزان[  ]كتاب 

القرن  عرفها  التي  ة 
ّ
الأملاني ات 

ّ
الكال�سيكي ق 

ّ
تذو لديه 

دفعه جارهم يف  �سيللر، يف حني  ما 
ّ
�سي الثامن ع�رس، ل 

ه الالحق اأبو زوجته، لودفيغ فون وي�ستفالن، اإىل 
ّ
ترير وعم

اإليانور  قالت  وهومريو�س.  ب�سك�سبري  اإعجابه  م�ساطرته 

لفلهم ليبكنخت: »كان ل يفتاأ يحّدثنا عن البارون امل�سّن 

فون وي�ستفالن ومعرفته العجيبة ب�سك�سبري وهومريو�س. 

األفها  من  كاملة من هومريو�س  اأغاٍن  تالوة  مبقدوره  كان 

ات 
ّ
اإىل يائها، وكان يحفظ عن ظهر قلب معظم م�رسحي

ة على ال�سواء«. واأ�سافت 
ّ
ة والأملاني

ّ
�سك�سبري، بالإنكليزي

اً 
ّ
فرن�سي اأخرى...  جهٍة  من  مارك�س،  والد  »كان  اإليانور: 

الثامن ع�رس، وكان يحفظ عن ظهر  القرن  اً« من 
ّ
حقيقي

وي�ستفالن  فون  العجوز  كان  كما  و 
ّ
ورو�س فولتري  قلٍب 

.
2
يحفظ هومريو�س و�سك�سبري

الباكرة  مارك�س  مطامح  اأنَّ  موؤّكدًا  يكون  اأن  يكاد   

ة. يقول اأوغ�ست كورنو: »ل �سكَّ يف اأنَّ 
ّ
كانت مطامح اأدبي

 باأّنه 
ّ

مارك�س، الذي كان �سديد امليل اإىل ال�سعر ويح�س

ل درا�سة الأدب على درا�سة  هو نف�سه �ساعر، كان يف�سّ

 ملاذا كان يتابع حما�رساٍت يف الأدب 
ّ

احلقوق. وهذا يف�رس

ويقول   .
٣
احلقوق« حما�رسات  جانب  اإىل  اجلمال  وعلم 

 
ٌ

مارك�س وهو طالب براور: »ق�سى  الربوف�سور �س. �س. 

 يف برلني )١٨٣٥ - ١٨٤١( وقتاً 
ّ
لً ثم

ّ
، يف بون اأو

ٌّ
جامعي

لي�س يف درا�سة التاريخ وحده، ول الفل�سفة ول  طويالً 

اأ. و.  اإىل حما�رسات  اأي�ساً. وا�ستمع  القانون، بل الأدب 

�سليغل عن هومريو�س وبروبرتيو�س، وحما�رسات ف. ج. 

ة، وحما�رسات 
ّ
والروماني ة 

ّ
اليوناني الأ�ساطري  عن  ويلكر 

و�سولغر  للي�سنغ  كتابات  ون�سخ  اإ�سعيا،  عن  باور  برونو 
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وفينكلمان يف علم اجلمال، وحاول اأن يبقى على اّت�ساٍل 

برتجمة  اأ�سلوبه  ر 
ّ
وطو الأدب،  يف  جديٌد  هو  ما  بكلِّ 

.
٤
 اإىل ناٍد لل�سعراء ال�سباب«

َّ
تا�سيتو�س واأوفيد، وان�سم

ّ
اإخفاقات ال�شاعر وامل�رضحي

اً 
ّ
�سعري ديواناً  الفرتة  هذه  يف  كتب  مارك�س  اإنَّ  بل 

»�سكوربيون  عنواُنها  وروايًة  ة 
ّ
�سعري ة 

ّ
وم�رسحي

وفيليك�س« اأجنزها على عجٍل وهو مفتوٌن برواية لورن�س 

 بالهزمية بعد 
َّ
�سترين تري�سرتام �ساندي. لكّنه اأخفق واأقر

ب�رسبٍة  »فجاأًة...  النهيار:  على  و�سارف  التجارب  هذه 

اإبداعاتي جميعاً وتال�ست... وكان ل  �ست 
ّ
�ساحقة... تقو

.
٥
بّد من تن�سيب اآلهٍة جديدة«

اأ�سدر  نف�سه  مارك�س  فاإنَّ  مهرنغ،  فرانز  وبح�سب   

وراأى  خطيبته.  اإىل  املهداة  اأ�سعاره  على  بالإدانة  حكماً 

اأنَّ تلك الق�سائد »تتك�ّسف...، ب�سكل عام،  ه 
ُ

مهرنغ نف�س

يتخّللها  ما  ونادرًا  التافهة،  ة 
ّ
الرومان�سي من  َنَف�ٍس  عن 

كانت  فاإّنها  ذلك  اإىل  وبالإ�سافة   .
ّ
حقيقي �سعريٌّ   

ٌ
َنَف�س

. وكتبت لورا مارك�س 
٦
ة خرقاء وبائ�سة«

ّ
من الناحية الفّني

اإنَّ  اإليه،  الق�سائد  تلك  تر�سل  وهي  مهرنغ،  اإىل  لفارغ 

اأن  ي�سادف  حني  ب�سددها  كثريًا  ي�سحكان  كانا  اأبويها 

.
٧
يتحّدثا عنها

د 
ّ
جي متلقٍّ  د 

ّ
جمر مارك�س  كان  هل  هنا،  ال�سوؤال   

ة واملوهبة 
ّ
د، خالياً هو نف�سه من املهارة الأدبي

ّ
لالأدب اجلي

 له 
َ
ر ة؟ وعلى اأّي اأ�سا�ٍس اإذًا يعترب كثريون اأّنه ُقدِّ

ّ
ال�سعري

لحقاً اأن ي�سبح كاتباً كبريًا متكن مقارنته بل�سنغ ونيت�سه 

ته واجلمال الرائع ل�ستعاراته 
ّ
من حيث دّقُة الأ�سلوب وقو

ر لإح�سا�سه الدقيق بال�سعر اأن  ة، كما ُقدِّ
ّ
ة والأدبي

ّ
البالغي

يجعل منه امل�ست�سار مرهوب اجلانب واملحبوب يف الوقت 

ذاته ل�سعراء كبار مثل هرني�س هاينه وف. فرايليغرات؟ 

حينئٍذ  كانت  مارك�س  روح  اأنَّ  كورنو،  بح�سب  اجلواب، 

واأفكاره  جّدًا،  حمموماً  وخياله  والهموم،  القلق  �سديدة 

اأن  �سعره  على  ماً  حمتِّ كان  بحيث  ال�سطراب  �سديدة 

ي�سيع و�سط املوج. وكان هو نف�سه يعي ذلك، اإذ و�سف 

ة الأوىل واإخفاقاته 
ّ
يف ر�سالٍة اإىل والده حماولِته ال�سعري

 الذي كنت فيه حينئذ... وكما كان 
ّ
 الذهني

ّ
فيها: »يف اجلو

ري الفكرّي، كان 
ّ
 الذي كنت فيه وكّل تطو

ُ
يحّتم الو�سع

اإىل   ينطم�س ويتبّدد 
ٌ
بحتاً... واقع اً 

ّ
مثالي ]�سعري[ �سعرًا 

الآونة احلا�رسة، وم�ساعر  له، واّتهامات �سّد  ما لنهاية 

، وتراكيب 
ّ
 لل�سيء الطبيعي

ّ
�سة، وفقداٌن تام

ّ
غام�سة وم�سو

املثال والواقع، والبالغة  الغيوم، وتعار�ٌس مطلٌق بني  يف 

مع  ورمّبا  ال�سعرّي  الإلهام  حمّل  حتّل  ة 
ّ
الفكري واحلجج 

 :
ّ
الوجداين النطالق  وبع�س  امل�ساعر  احلرارة يف  بع�س 

تلك هي �سفات دفاتر ال�سعر الثالثة التي تلّقْتها جيني. 

رغبات  نهاية  كّل ل  فيها، يف وجوٍه خمتلفٍة،  د 
ّ

ويتج�س

 عنها 
ّ

ومطامح ل تعرف حدودًا... تعطي ال�سعر الذي يعرب

.
٨
طابعاً عدمي ال�سكل«

الفتى مارك�س  الأدب يف حياة  اإذًا، ح�سور   ،
ٌ
وا�سح  

اإّنا  واأدبه هو ذاته،  اأدب الآخرين  واأعماله على نحوين: 

املخفق. و�سوف يتوا�سل هذا احل�سور يف حياته واأعماله 

الرا�سدة على النحوين ذاتهما، اإّنا مع فارَقني يف ما يتعّلق 

منترثًا  �سيكون  الأدب  هذا  اأّن  هو  لهما 
ّ
اأو اخلا�ّس:  باأدبه 

على  الأحوال  من  حاٍل  باأّي  تقت�رس  ل  التي  اأعماله  يف 

اأّنها  على  وخطاأً  الظاهر  تبدو يف  التي  بل  ة، 
ّ
اأدبي كونها 

اأبعد ما تكون عن الأدب، وثانيهما، هو اأّنه �سينجح جناحاً 

اأّن  �سوى  النجاح  لهذا  تف�سرٍي  من  وما  ة. 
ّ
املر هذه  باهرًا 

اجلامعة  مغادرته  منذ  لت 
ّ
حتو قد  كانت  مارك�س  اأفكار 

ة، من 
ّ
ة اإىل املادي

ّ
ل احلا�سم وال�سهري من املثالي

ّ
ذلك التحو

.
ّ
د اإىل الفعلي

ّ
املجر

                        

2

                        

اأدب االآخرين لدى مارك�س

ما يف 
ّ
�سي ل  مارك�س،  اأعمال  الآخرين يف  اأدب  يح�رس 

»راأ�س املال«، اإىل جانب ما يح�رس فيها من الأنرثبولوجيا 

 والتاريخ و�سوى ذلك من الفروع 
ّ
ال�سيا�سي والقت�ساد 

اأن  واعتاد  بها  اأحاط  التي  الوا�سعة  ة 
ّ
والإبداعي ة 

ّ
املعرفي

املعرفة.   
ّ
كّلي  

ّ
ا�سطفائي باأ�سلوب  كتاباته  يف  يح�سدها 

اأطروحته  يف  لدميقريط�س  مارك�س  و�سف  ويبدو 

وفل�سفة  دميقريط�س  فل�سفة  بني  »الفارق  للدكتوراه، 

اأبيقور«، اأ�سبه ب�سورة له هو ذاته: »ي�سفه �سي�رسون باأّنه 

ات 
ّ
متبّحر متاماً. فهو كفوء يف الفيزياء والأخالق والريا�سي

.
٩
ة ويف كّل فّن«

ّ
ويف الفروع املو�سوعي

ي�سري  وهو  الأحيان،  بع�س  يقول يف  مارك�س  وكان   

اإىل الكتب على رفوفه: 

خدمتي  على  يقوموا  اأن  ويجب  عبيدي،  »اأولئك   

ة 
ّ
ة العمل املّجاني

ّ
كما اأ�ستهي«. فمهمة هذه الكتب، اأو قو

اأن توّفر له املاّدة اخلام التي ميكن  هذه، كانت تتمّثل يف 

عندئٍذ اأن ي�سّكلها بح�سب اأغرا�سه. وكتب �سحايف من 
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الـ»�سيكاغو تريبيون« زار مارك�س عام ١٨٧٨ واأجرى 

: »ل يجري حديث مارك�س على غرار واحد، بل 
ً
معه لقاء

ع الكتب على رفوف مكتبته. وميكن عموماً اأن 
ّ
ع تنو

ّ
يتنو

نحكم على رجل من خالل الكتب التي يقراأها، وهذا ما 

ة حيث اأقول لكم  ميكنكم اأن تفعلوه با�ستنتاجاتكم اخلا�سّ

اإنَّ نظرة عابرة قد ك�سفت عن �سك�سبري وديكنز وثاكري 

وموليري ورا�سني وبيكون وغوته وفولتري وِبْن، وعن كتب 

ة 
ّ
ة، وعن اأعمال �سيا�سي

ّ
ة وفرن�سي

ّ
ة واأمريكي

ّ
زرقاء اإجنليزي

ة، 
ّ
والإيطالي ة 

ّ
والإ�سباني ة 

ّ
والأملاني ة 

ّ
بالرو�سي ة 

ّ
وفل�سفي

الربوف�سور  و�سع   ،١٩٧٦ العام  ويف   .
١0

اإلخ...اإلخ«

�ساً 
ّ
مكر �سفحة   ٤٥0 نحو  يف  كتاباً  براور  �س.  �س. 

ل 
ّ
الأو املجّلد  ففي  ة. 

ّ
الأدبي مارك�س  لإحالت  باأكمله 

املقّد�س  الكتاب  من  مقتب�سات  جند  املال«  »راأ�س  من 

وبلزاك  وهومريو�س  وفولتري  وملتون  وغوته  و�سك�سبري 

وثوكيديد�س  واأفالطون  و�سوفوكلي�س  و�سيللر  ودانتي 

وزينوفون وديفو و�رسفانت�س ودرايدن وهاينه وفريجيل 

بتلر،  و�سموئيل  مور  وتوما�س  وهورا�س  وجوفينال 

حتكي  التي  الرعب  ق�س�س  اإىل  اإملاعات  عن  ف�سالً 

ة 
ّ
ال�سعبي والق�س�س  الدماء،   

ّ
ا�سي وم�سّ امل�ستذئبني  عن 

والأغاين  ة 
ّ
الإنكليزي ة 

ّ
الرومانتيكي والروايات  ة 

ّ
الأملاني

ات 
ّ
ة واملقّفاة و�سنوف امليلودراما والهزلي

ّ
ة والعادي

ّ
ال�سعبي

والأ�ساطري والأقوال املاأثورة.

ا�شتح�شار االدب يف نقد راأ�س املال

ما من منا�سبة اإّل وميكن ملارك�س اأن يقتب�س ب�سددها من 

يهاجم  ما  نحو  معاقل خ�سم: على  لدّك   :
ّ
العاملي الأدب 

روبن�سن  مبثال  املغرمني  ني 
ّ
القت�سادي اأولئك  مارك�س 

زمنها  فات  ومقولت  بنماذج  يوؤمنون  والذين  كروزو 

ره اخلاطئ 
ّ
�ساأنهم �ساأن دون كيخوته الذي »دفع ثمن ت�سو

الة تتالءم بالقدر ذاته مع جميع الأ�سكال 
ّ
ة اجلو

ّ
اأّن الفرو�سي

فاقٍد  لبّث احلياة يف جتريٍد  اأو   ،
١١

ة للمجتمع«
ّ
القت�سادي

لغوّته  »فاو�ست«  من  ي�ستعري  يح�سل حني  كما  للحياة: 

 
ّ
احلي العمل  لقاء  من  الراأ�سمايل  يجنيه  ما  ر 

ّ
ي�سو كي 

ل نقده اإىل �سلَع تخدم 
ّ
 اإذ يحو

ّ
تة: »اإّن الراأ�سمايل

ّ
باملواّد املي

ة العمل، 
ّ
ة لعملي

ّ
كمواّد بناٍء ملنتوٍج جديد، اأي عنا�رس مادي

ل 
ّ
يحو فاإّنه   ،

ّ
احلي بالعمل  تة 

ّ
املي ئة 

ّ
املت�سي املاّدة  ويلّقح 

راأ�س  اإىل  ت، 
ّ
املي ئ، 

ّ
املت�سي املا�سي  العمل  قيمة  القيمة، 

ة، 
ّ
ماٍل، اإىل قيمٍة حبلى بالقيمة، اإىل وح�ٍس مفعم باحليوي

اأو   ،
١2

بالغرام« موّله  ج�سٌد  وكاأّنه  »العمل«  يف  ي�رسع 

كما يح�سل حني يتكّلم راأ�س املال ذاته بل�سان �سايلوك 

 
ّ
»احتج امل�سانع:  يف  الأطفال  عمل  ا�ستغالل  رًا 

ّ
مرب

ال ومفّت�سو امل�سانع، انطالقاً من اعتباراِت الأخالق 
ّ
العم

وال�سّحة، لكّن راأ�س املال اأجاب: فليقع عبء اأفعايل على 

 راأ�سي! القانون مبتغاي! اجلزاء والرهن ح�سب العْقد... 
ّ
اأم

، اأو لإثبات �سيء: 
١٣

اأجل حلم قلبه / هكذا ين�ّس العقد«

 
ّ
 الراديكايل

ّ
على نحو ما يثبت اأنَّ النقد هو ذلك امل�ساواتي

 
ّ
الذي ميحو جميع الفروق باإيراد خطبة من تيمون الأثيني

ل�سك�سبري عن الّذَهب بو�سفه »موم�س اجلن�س الب�رسّي«، 

�سيٍء  من  »ما  ل�سوفوكلي�س:  اأنتيغونا  من  خطبة  تتلوها 

ًا من املال، يهّدم املدن ويطرد 
ّ
اأكرث �رس النا�س  �ساع بني 

الّنا�س من بيوتهم. يغوي ويف�سد اأجمل النفو�س نحو كّل 

اأو   ،
١٤

والفجور« الف�سق  اإتيان  النا�س  ويعّلم   ،
ٌ
عار ما هو 

اأن تبقى يف الذهن:  ْحِكم فكرًة من الأفكار يريد لها 
ُ
لي

راأ�س  اإىل  العامل  يربط  الذي  القيد  ر 
ّ
ي�سو حني  كما 

باأّنه  الآخرين  لرثوة  اً 
ّ
بوؤ�سه �رسطاً �رسوري املال ويجعل 

اإىل  لربوميثيو�س  هيفاي�ستو�س  مطرقة  تقييد  من  »اأ�سّد 

ر اغرتاب العامل عن عمله يف 
ّ
، اأو حني ي�سو

١٥
ال�سخرة«

الأعمال   
ّ

اأحب اإىل واحد من  خمطوطات ١٨٤٨ فيلجاأ 

انقلب  الذي  امل�سخ  حكاية  فرانك�ستاين،  وهو  األ  اإليه، 

ر كيف يغدو عمل العامل »كينونًة« 
ّ
على خالقه، كي ي�سو

عليه،  وغريبة  عنه  منف�سلًة  خارجه،  توجد  ة 
ّ
خارجي

ة م�ستقّلة: ذلك اأّن احلياة التي وهبها 
ّ
وتاأخذ مبواجهته كقو

ر 
ّ
، وهذا ما يتكر

١٦
ة وغريبة

ّ
ة معادي

ّ
للمو�سوع توجد كقو

اأكرث من ع�رسين �سنة حيث يرى  يف »راأ�س املال« بعد 

َة من خاللها 
ّ
ُة الإنتاجي

ّ
اأنَّ الو�سائل التي ترفع الراأ�سمالي

اإن�سان،  حطام  من  ك�رسة  اإىل  وحتيله  العامل  ه 
ّ
»ت�سو

امل�سمون  ر 
ّ
وتدم لالآلة،  تابع  ملحٍق  درك  اإىل  به  وتنزل 

 لعمله مبا ت�سفي عليه من عذاب، وت�ستلب منه 
ّ
الإيجابي

ام 
ّ
ل اأي

ّ
ة العمل... وحتو

ّ
ة الكامنة يف عملي

ّ
الطاقات الذهني

حياته كاّفة اإىل وقت عمل، وتقذف امراأته واأطفاله حتت 

، اأو حني ي�ستح�رس جحيم دانتي 
١٧

عجالت... راأ�س املال«

ال 
ّ
ة، حيث ن�سف العم

ّ
لي�سف م�سانع الكربيت الإنكليزي

 
ما من مناسبة إال ويمكن لماركس أن يقتبس بصددها من األدب 
العالمي: لدك معاقل خصم أو لبث الحياة في تجريد فاقد للحياة 
أو كما يحصل حين يتكلم رأس المال ذاته بلســــــــــــــــــــــــان

شايلوك مبررا استغالل عمل األطفال في المصانــــــــــــــــــــع. 
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من اليافعني )بع�سهم يف ال�ساد�سة من العمر( والظروف 

العاملة  الطبقة  الأباأ�س من  اأّن ذلك اجلزء  مرعبة لدرجة 

والأرامل على حاّفة املجاعة وحدهم من يلقون اأطفالهم 

ميتّد  اأو  �ساعة،  بني ١2 و١٤  العمل  يوم  »يرتاوح  فيها: 

، وعدم انتظام اأوقات 
ٍّ
اإىل ١٥ �ساعة، مقروناً بعمٍل ليلي

الطعام والوجبات، وغالباً ما ياأكلون الوجبات يف ور�س 

اً بدانتي اأن 
ّ
مة بالفو�سفور. وكان حري

ّ
العمل نف�سها امل�سم

العذاب  اأ�سواأ  يفوق  ما  ال�سناعة  هذه  عذابات  يف  يرى 

.
١٨

له يف جحيمه«
ّ
الذي تخي

                        

3

                        

ة اأدب مارك�س باخلا�شّ

اأدب  ح�سور  في�ِس  من  غي�ٍس  �سوى  �سبق  ما  لي�س 

الآخرين يف اأعمال مارك�س. والآن، ماذا عن اأدب مارك�س 

ة لأعماله ذاتها؟
ّ
الرا�سد نف�سه؟ ماذا عن املكانة الأدبي

ل ما يلفت النتباه هو اأّنه بدلً من مارك�س الفتى 
ّ
اأو  

 جند هنا مارك�س النا�سج الذي 
ّ
 باإخفاقه الأدبي

ّ
الذي يقر

يكتب اإىل اإنغلز يف متوز / يوليو ١٨٦٥: »والآن، يف ما 

الوا�سحة.  باحلقيقة  اإليك  اأف�سي  �سوف  بعملي،  يتعّلق 

تها تكمن 
ّ
مهما تكن العيوب القائمة يف كتاباتي، فاإنَّ مزي

ر 
ّ
. واإزاء مثل هذا القول الذي يتكر

١٩
»

ّ
اأّنها كلٌّ فني يف 

ة 
ّ
ن التقطوا اأدبي

َ
باأ�سكاٍل عديدة، يبقى مده�ساً اقت�سار م

مارك�س على قّلة قليلة بني الكرثة الكاثرة التي كتبْت عن 

ح�سور كّل �سيء يف اأعماله ما عدا الأدب.

يف  بريمان  مار�سال   
ّ
الأمريكي واملفكر  الناقد  يجد   

 اأنَّ 
20

ل اإىل اأثري: جتربة احلداثة
ّ
كتابه كّل ما هو �سلب يتحو

 »
ّ
و�سف مارك�س ال�سهري لالنخالع يف »البيان ال�سيوعي

ل اإىل اأثري« - قريٍب 
ّ
- »كّل ما هو �سلب يتحّلل ويتحو

ريلكه  لدى  نيت�سه،  اأو  رامبو  لدى  جنده  لأن  ئنا 
ّ
ُهي مما 

]التي[  »الأ�سياء  عن  الأخري  هذا  قاله  وما  ييت�س  اأو 

. ويرى 
2١

تتداعى، واملركز ]الذي[ ل يقوى على الثبات«

ة 
ّ
ة« اأّن ثم

ّ
بريمان يف كتابه الآخر »مغامرات يف املارك�سي

بع�رسنا،  ي�سله  مارك�س  اأعمال  يف  للنهايات  انفتاحاً 

�سهدها  التي  احل�سنة  الأعمال  يفوق  املال«  »راأ�س  واأنَّ 

القرن التا�سع ع�رس الذي عا�س فيه مارك�س باجتاه حداثة 

»راأ�س  يف  ما  اعتبار  من  بدلً  واأّنه   .
22

الع�رسين القرن 

املال« من �رسٍد مت�سظٍّ وتقّطع جذرّي �رسباً من ال�سوا�س 

وال�ستغالق فاإنَّ مارك�س، حني كتب »راأ�س املال«، اندفع 

، جاور 
ّ
راديكايل باجّتاه كوّلج  التقليدّي  النرث  من  اأبعد 

والأدب،  الأ�سطورة  من  ومقبو�ساٍت  اأ�سواٍت  بني  فيه 

على  ة، 
ّ
اخلرافي واحلكايات  امل�سانع  مفّت�سي  تقارير  من 

طريقة اإزرا باوند يف »الكانتو�س« اأو ت. �س. اإليوت يف 

.
2٣

»الأر�س اليباب«

العمالقة  من  »واحد  فهو  املال«  »راأ�س  موؤلّف  ا 
ّ
اأم  

العظماء املعّذبني يف القرن التا�سع ع�رس اإىل جانب بيتهوفن 

وغويا وتول�ستوي ودو�ستويف�سكي واإب�سن ونيت�سه وفان 

اأنف�سهم،  دفعوا  كما  اجلنون،  �سوب  بنا  دفعوا  ممّن  غوخ، 

 الذي 
ّ
لكنَّ عذابهم ولّد قدرًا كبريًا من الراأ�سمال الروحي

اً 
ّ
. بيد اأنَّ ذلك كّله يبقى كالماً عام

2٤
ل نزال نعتا�س عليه«

ظهر اأدب مارك�س ذاته اإظهارًا نا�سعاً. ولعّلنا 
ُ
اً ل ي

ّ
خارجي

كي  الً  مف�سّ تركيزًا  بعينه  الرتكيز على عمٍل  اإىل  نحتاج 

ة باأكمل الو�سوح.
ّ
تظهر تلك الأدبي

اأمثولة املعطف واملن�شدة

اأّنهم  البداية من  اء »راأ�س املال« منذ 
ّ
 يحّذر مارك�س قر

اأو  الأ�سياء  جوهر  فيها  يختلف  ة 
ّ
فانتازي اأر�ساً  يطاأون 

حقيقتها عن مظهرها اأو �سطحها اخلادع. يقول مارك�س 

يف اجلملة الأوىل من »راأ�س املال«: »تبدو ثروة املجتمعات 

 وكاأّنها »تكّد�س 
ّ
التي ي�سود فيها نط الإنتاج الراأ�سمايل

ال�سكل  كاأّنها  املفردة  ال�سلعة  وتبدو  ال�سَلع«،  من  هائٌل 

وهذه  »تبدو«  الـ  هذه  تعنيه  وما   .
2٥

الرثوة« لهذه   
ّ
الأويل

واأ�سباح  مظاهر خادعة  عامَل  ندخل  اأّننا  هو  »كاأّنها«  الـ 

مثل  بعباراٍت  تعجُّ  املال«  »راأ�س  و�سفحات  واأطياف. 

«، و»وهم حم�س«، و»�سبه 
ّ
«، و»�سبح وهمي

ّ
»واقٍع �سبحي

عليه  تعتا�س  الذي  ال�ستغالل  ك�سف  ميكن  فال  كاذب«، 

ل جميع 
ّ
ة اإّل باخرتاق اأحجبة الوهم هذه بتو�س

ّ
الراأ�سمالي

 .
ّ
ها الأدب وال�سكل الأدبي

ّ
الأ�سلحة املتاحة ومن بني اأهم

يه امللمو�س 
َ
اأو جانب ح مارك�س وجَهي العمل  فكي يو�سّ

 
مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاركس واحد من العمالقة العظماء 
وغويا  بيتهوفن  جانب  إلى  عشر  التاسع  القرن  في  المعذبين 
ممن  غوخ،  وفان  ونيتشه  وإبسن  ودوستويفسكي  وتولستوي 
دفعوا بنا صوب الجنون، كما دفعوا أنفسهم، لكن عذابهم ولد 
عليه. نعتاش  نزال  ال  الذي  الروحي  الرأسمال  من  كبيرا  قدرا 
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ة 
ّ
الن�سبي م 

َ
للقي �سَهب 

ُ
م ٍل 

ّ
تاأم يف  يغرق  جنده  د 

ّ
واملجر

مارك�س:  يقول  القما�س.  من  ياردة  وع�رسين  ملعطف 

»املعطف، حني يو�سع يف عالقة قيمٍة مع القما�س، يعني 

عترب 
ُ
�سيئاً اأكرث ممّا يعنيه خارج هذه العالقة، متاماً مثلما ي

ًة منه 
ّ
بة اأكرث اأهمي ذهَّ

ُ
ة م

ّ
الرجل الذي يتبخرت ببّزة ر�سمي

�سيء  ة، 
ّ
ا�ستعمالي قيمة  بو�سفه  فالقما�س،   .

2٦
بدونها«

ا بو�سفه 
ّ
خمتلف عن املعطف ذلك الختالف امللمو�س، اأم

تعبري  الأمر،  حقيقة  يف  ذاته  ال�سيء  فهو  ة، 
ّ
تبادلي قيمة 

القما�س �سكل قيمة يختلف  د. »يكت�سب 
ّ
عن عمٍل جمر

من  قيمًة  بو�سفه  وجوده  ويتجّلى   .
ّ
الطبيعي �سكله  عن 

ة 
ّ
واقِع م�ساواته مع املعطف، متاماً مثلما اأّن الطبيعة اخلروفي

 .
2٧

الرّب« ل 
َ
م

َ
ح بـ  �سبهه  خالل  من  تظهر   

ّ
للم�سيحي

املنهكة  رة 
ّ
املتكر حكايته  اآخر  يف  مارك�س،  ويالحظ 

الأوىل  للوهلة  ال�سلعة  »تبدو  واملعطف:  القما�س  عن 

ا حتليل ال�سلعة فيبنّي 
ّ
فهم من ذاته. اأم

ُ
�سيئاً مبتذلً جّدًا ي

 غريب جّدًا زاخر بالأحابيل 
ٌ
اأّنها، يف واقع الأمر، �سيء

.
2٨

ة«
ّ
ة واحلذلقات الالهوتي

ّ
امليتافيزيقي

خ�سب  د 
ّ
كونه جمر من  اخل�سب  رحلة  ير�سد  وحني   

اإىل كونه من�سدة تنزل ال�سوق، يجد اأنَّ هذا اخل�سب، حني 

ذلك،  من  غم 
ّ
الر على  خ�سباً  يبقى  من�سدة،  اإىل  ل 

ّ
يتحو

اأي يبقى ذلك ال�سيء العادّي املح�سو�س. لكّنه حني يغدو 

فاملن�سدة  الأفهام.  على   
ّ
ع�سي �سيٍء  اإىل  ل 

ّ
يتحو �سلعًة 

على  تقف  بل  الأر�س،  على  اأرجلها  بو�سع  تكتفي  »ل 

راأ�سها اإذا جاز التعبري، اإزاء ال�سلع الأخرى، ويبداأ راأ�سها 

الغرابة »رق�س  اأفكاٍر غريبة، تفوق يف  باإطالق   
ّ
اخل�سبي

.
2٩

املنا�سد« من تلقاء ذاتها«

ة 
ّ
القت�سادي العالقة  والتبادل  ال�سوق  يخفي  هكذا   

من  املختلفة  ال�سَلع  تعك�سه  وما  الب�رس  بني  ة 
ّ
الجتماعي

ب�سورة  اً 
ّ
خيالي »�سكالً  كّله  ذلك  �س 

َ
ْلب

ُ
لي منتجيها  عمل 

ل 
ّ
عالقة بني الأ�سياء«. ول يجد مارك�س �سبهاً لهذا التحو

هذا  »ففي  بال�سباب:  امللّفع  الدين  عامل  اإّل يف  الغريب 

الآلهة[  ]اأي  الب�رسّي  الدماغ  منتوجات  تظهر  العامل 

بهيئة كائنات م�ستقّلة تتمّتع باحلياة، وتدخل يف عالقاٍت 

اأي�ساً  وهكذا  الب�رسّي.  اجلن�س  ومع  بع�س  مع  ها  بع�سُ

يه 
ّ
�ساأن منتوجات يد الإن�سان يف عامل ال�سلع. هذا ما اأ�سم

ة )الفيتي�سية( التي تلت�سق مبنتوجات العمل منذ 
ّ
ال�سنمي

 ،
ّ
، حيث ال�سنم، مبعناه الديني

٣0
 اإنتاجها ك�سلع...«

ّ
اأن يتم

ة. 
ّ
ب اإليه من قوى فوق طبيعي

َ
ن�س

ُ
هاب ملا ي

ُ
َجلُّ وي

ُ
�سيء ي

ة ال�سلعة عند مارك�س، متّثل »�سيطرة الأ�سياء على 
ّ
و�سنمي

، �سيطرة 
ّ
الإن�سان، �سيطرة العمل امليت على العمل احلي

.
٣١

املنتوج على املنِتج«

القيمة  تاأتي  اأين  يبنّي من  اأن  مارك�س  وحني يحاول   

حتت   
ٍّ
راأ�سمايل منظوٍر  من  اللغز  هذا  يتفّح�س  الزائدة، 

ْدعى »�ساحب 
ُ
ْدعى »مالك النقد« قبالة عامٍل ي

ُ
التمرين ي

العمل«  »يوم  عنواُنه  ف�سٍل  يف  ير�سدهما  العمل«،  ة 
ّ
قو

وهو  املال،  راأ�س  من  ل 
ّ
الأو املجّلد  يف  ف�سٍل  اأطول  هو 

ي�سعها  الرعب،  ق�س�س  من  لعدٍد  خال�سٍة  عن  عبارة 

. يقول 
ّ
القوطي الأ�سلوب  ينا�سبها من  اإطاٍر  مارك�س يف 

وهو  ت، 
ّ
مي عمل  املال  »راأ�س  ة: 

ّ
التمهيدي الفقرات  يف 

العمل  امت�سا�س  على  اإّل  يعي�س  ل  الدماء،  ا�س  كم�سّ

.
٣2

، ويزداد حيوية كّلما يرت�سف املزيد«
ّ
احلي

يف منتجات املجِرم

ة مارك�س تبلغ واحدًة من اأعلى ُذراها واأرهفها 
ّ
ولعّل اأدبي

تلك  عليهما  تنطوي  اللذين  وال�سخرية  الهجاء  يف 

يتناول  الذي  املال«  »راأ�س  من  الرابع  اجلزء  من  املقاطع 

ني 
ّ
القت�سادي وحماولت  الزائدة«  القيمة  ات 

ّ
»نظري فيه 

»غري  والعمل  »املُْنِتج«  العمل  بني  التمييز  ني 
ّ
الكال�سيكي

ال�سنف  هذا  يف   
َ
ج

َ
اأْدر قد  �سميث  اآدم  وكان  املُْنِتج«. 

اء 
ّ
والأطب واملحامني  الكني�سة  »رجال  من  كالً  الأخري 

ني 
ّ
جني واملو�سيقي

ّ
ورجال الأدب باأنواعهم واملمّثلني واملهر

، وجميعهم »يعتا�سون 
٣٣

ومغّني الأوبرا وراق�سيها، اإلخ«

لكن  اآخرين«.  ب�رس  لكّد  ال�سنوّي  النتاج  من  جزٍء  على 

هل التمييز مبثل هذا الو�سوح وهذه الب�ساطة حّقاً؟ ي�سري 

رها ميكن اأن تكون 
ّ
اأنَّ كّل مهنة ميكن ت�سو مارك�س اإىل 

ْنِتجًة، وي�رسع يف حماولٍة لإثبات ذلك من خالل مثاٍل 
ُ
م

يبدو م�سحكاً و�سخيفاً:

ورجل  ق�سائد،  وال�ساعر  اأفكارًا،  الفيل�سوف  ْنِتج 
ُ
»ي  

ا. وينتج 
ّ
 جر

ّ
 ُكُتباً وهلم

ّ
الدين ِعظاٍت، والأ�ستاذ اجلامعي

املجرم جرائم. واإذا اأمعّنا النظر يف ال�سلة بني هذا الفرع 

عّنا  َنْطرح  ف�سوف  ككّل،  واملجتمع  الإنتاج  من  الأخري 

 
بين  االجتماعية  االقتصادية  العالقة  والتبادل  السوق  يخفي 
الغريب إال في عالم  البشر. وال يجد ماركس شبها لهذا التحول 
الدين الملفع بالضباب: »ففي هذا العالم تظهر منتوجات الدماغ 
البشري بهيئة كائنات مستقلة تتمتع بالحياة، وتدخل في عالقات 
بعضها مع بعض ومع الجنس البشــــــــــــــــــــــــــــــــــــري«.
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اجلرائم  ينتج  ل  فاملجرم  ز. 
ّ
التحي �رسوب  من  كثريًا 

 
ّ
اجلامعي الأ�ستاذ  ومعه   ،

ّ
اجلنائي القانون  بل  وح�سب 

 وعالوًة عليها 
ّ
الذي يلقي حما�رسات يف القانون اجلنائي

 
ّ
اجلامعي الأ�ستاذ  هذا  فيه  يطرح  الذي  الأكيد  الكتاب 

حما�رساته يف �سوق »ال�سلع« العام...«.

 
َّ
تها والق�ساء اجلنائي

ّ
بل اإنَّ املجرم ينتج ال�رسطة برم  

لَّفيه، اإلخ، وجميع  باأكمله، بحاكميه وق�ساته وجاّلديه وحُمَ

خطوط الأعمال املختلفة هذه، والتي ت�سّكل باملثل كثريًا 

قدرات  ر 
ّ
تطو للعمل،   

ّ
الجتماعي التق�سيم  اأ�سناف  من 

حاجاٍت  وتخلق  الإن�ساين،  الروح  بها  يتمّتع  خمتلفة 

التعذيب  اأّدى  فقد  لإر�سائها.  جديدًة  و�سبالً  جديدًة 

ة براعًة، 
ّ
اأ�سّد الخرتاعات امليكانيكي اإل�سى ن�سوء  وحده 

ني الأفا�سل يف اإنتاج اأدواته. 
ّ
وا�ستخدم كثريًا من احلرفي

اً 
ّ
وتراجيدي ناحيٍة  من  اً 

ّ
اأخالقي انطباعاً،  ْنِتج 

ُ
ي واملجرم 

يقّدم »خدمة«  وبذلك  احلالة،  بح�سب  اأخرى،  ناحيٍة  من 

فهو  ة. 
ّ
واجلمالي ة 

ّ
الأخالقي اجلمهور  م�ساعر  اإثارته  عرب 

قوانني  ول  فح�سب،   
ّ
اجلنائي القانون  يف  كتباً  ينتج  ل 

املجال  هذا  يف  الالزمة  الت�رسيعات  ومعها  العقوبات 

والروايات،  اجلميلة،  والآداب  اأي�ساً،  الفّن  بل  فح�سب، 

اخلطيئة  نه 
ّ
تبي ل  الذي  الأمر  ات، 

ّ
الرتاجيدي وحتى 

اأوديب  اأي�ساً  بل  فح�سب،  ل�سيللر  والل�سو�س  ملولرن 

ل�سوفكلي�س وريت�سارد الثالث ل�سك�سبري. واملجرم يك�رس 

ِعدها بهذه 
ْ
ب
ُ
. وهو ي

ّ
ة واأمنها اليومي

ّ
رتابة احلياة الربجوازي

الطريقة عن الركود، ويوّلد ذلك التوّتر القلق واخلّفة التي 

من دونها لتبّلد حافز التناف�س ذاته...

ل ما يرتكه املجرم من  َف�سَّ
ُ
»ميكن اأن نبنّي على نحٍو م  

كانت  فهل  ة. 
ّ
الإنتاجي القدرة  ر 

ّ
تطو يف  ومفاعيل  اآثار 

لو  الإتقان  درجات  من  الآن  بلغْته  ما  قّط  لتبلغ  الأقفال 

الأوراق  �سناعة  كانت  وهل  ل�سو�س؟  هنالك  يكن  مل 

ة لتبلغ ما بلغْته اليوم من الكمال لو مل يكن هنالك 
ّ
النقدي

ة: فهل كانت  رون؟... واإذا ما تركنا عامل اجلرمية اخلا�سّ
ّ
مزو

ة لتربز اإىل الوجود قّط لول اجلرمية الوطنية؟ 
ّ
ال�سوق العاملي

�سجرة  تكن  اأمل  ذاتها،  الأوطان  لَتْن�َساأ  كانت  هل  بل 

ام اآدم؟«.
ّ
اخلطيئة يف الوقت ذاته �سجرة املعرفة منذ اأي

                        

4

                        

مفارقة �شاخرة وهزٌء وهجاء

هذه املقاطع عن دور املجرم يف التاريخ هي التي دفعت 

ا�ستح�سار  اإىل  ول�سون  اإدموند  مثل  اً 
ّ
اأدبي ومفكرًا  ناقدًا 

�سويفت  جوناثان  العظيم  وال�ساخر  الهّجاء  عمل 

املو�سوم »اقرتاح متوا�سع« والذي �سعى فيه اإىل مداواة 

�سغارهم  بالتهام  اجلائعني  الفقراء  باإقناع  اأيرلندا  بوؤ�س 

ت�سبيه  اإىل  ول�سون  دفع  ما  واأمثالها  وهي  الزائدين. 

مارك�س  »اأ�سبح  غاليفر:  رحالت  ب�ساحب  مارك�س 

كاتب  اأعظم  اأّنه  املوؤّكد  ومن  ال�سخرية.  كّتاب  اأكرب  من 

وكتاب   .
2٤

منه« كبري  ٌه 
َ
�سب وفيه  �سويفت،  بعد  �ساخر، 

اإىل  بال�سخرية   
ٌ
م

َ
ْفع

ُ
م خا�ّس،  نحو  على  املال«،  »راأ�س 

درجٍة دفعْت اإدموند ول�سون لأن يرى اأنَّ قيمة جتريدات 

مارك�س - رق�س ال�سلع، والقطبة املت�سالبة احلمقاء التي 

ال�سخرية يف  على  تقوم  قيمٌة  هي   - القيمة  بها  تّت�سف 

بجوار  تو�سع  اإْذ  تربز  التي  ال�سخرية  تلك  ل، 
ّ
الأو املقام 

دًا ممّا تخلقه 
ّ
عة واملوثَّقة جي

ِّ
م�ساهد البوؤ�س والفح�س املرو

يعترب  كما  املمار�سة.  ويف  اً 
ّ
عملي ة 

ّ
الراأ�سمالي القوانني 

ة 
ّ
ول�سون كتاب »راأ�س املال« �رسباً من املحاكاة التهّكمي

ني، فما اإْن نقراأه حتى 
ّ
ني الكال�سيكي

ّ
ال�ساخرة لالقت�سادي

لنا  الظهور  عن  القت�ساد  يف  ة 
ّ
التقليدي الأعمال  تكّف 

اإذ يغدو مبقدورنا على الدوام  كما كانت تظهر من قبل: 

العالقات  وقائع  واأرقامها  حججها  خالل  من  نرى  اأن 

تلك  غر�س  يتمّثل  التي  ال�رسيحة  العارية  ة 
ّ
الب�رسي

الأعمال اأو مفعولها يف اإلقاء قناٍع عليها. ويعتقد ول�سون 

اأنَّ ما من اأحد �سبق له اأن امتلك على هذا الّنحو املفرط 

ة 
ّ
 يف قدرة الطبيعة الب�رسي

ّ
مثل هذا التب�رّس ال�سيكولوجي

اءًة ول مبالية اإزاء الآلم التي  الالمتناهية على البقاء ن�سَّ

منهم  ننتزع  اأن  فر�سة  لنا  ت�سنح  بالآخرين حني  ننزلها 

.
٣٥

لأنف�سنا �سيئاً ما

ة قراءة 
ّ
واإىل جانب ما �سبقت الإ�سارة اإليه من اإمكاني  

اأبطالها  ي�ستعبد  ة 
ّ
قوطي رواية  اأّنه  على  املال«  »راأ�س 

 
ناحية  من  أخالقيا  انطباعاظ  ينتج  المجـــــــــــــــــــــــــــــرم 
وتراجيـــــــــــــــــــــديا من ناحية أخرى، بحسب الحالة، وبذلك 
عبر إثارته مشاعر الجمهور األخالقية والجمالية.  »خدمة«  يقدم 
قوانين  وال  فحسب،  الجنائي  القانون  في  كتبا  ينتج  ال  فهو 
فحسب،  المجال  هذا  في  الالزمة  التشريعات  ومعها  العقوبات 
التراجيديات. والروايات، وحتى  الجميلة،  أيضا، واآلداب  الفن  بل 
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بعد االنقالب الفرنسي، كتب ماركس »الثــــــــــــــــــــــــــامن

وصفه  الذي  بونابرت«  لوي  بروميير  من  عشــــــــــــــــــــــــــر 
مباشـــــــــــــــــــــــــرة منطلق  »سهم  بأنه  ليبكنخت  فيلهلم 

نحو الهدف ومنغرز في الجسم... رمح تطلقـه يد ماهرة ويصيب 
القلب... كلماته سهام ورماح، وأسلوبه يصم ويقتل«. العدو في 

الذي  املال  )»راأ�س  باأنف�سهم  خلقوه  وح�س  وي�ستنزفهم 

ثاً من راأ�سه اإىل اأخم�س قدميه بالدماء 
َّ
ياأتي اإىل العامل ملو

ه«(، متكن قراءته اأي�ساً على اأّنه 
ّ
التي تنّز من جميع م�سام

ة، كما راأى �ستانلي هيمان يف درا�سته 
ّ
ميلودراما فيكتوري

كّتاباً  بو�سفهم  وفرويد  وفريزر  ومارك�س  داروين  عن 

اأّنه تراجيديا  اأو على   ،
٣٦

مبدعني واملن�سورة عام ١٩٦2

التاريخ  تالوة  مارك�س  اإعادة  يف  »فالفاعلون  ة: 
ّ
اإغريقي

 واقعون، مثل اأوديب، يف قب�سة �رسورة ل تلني 
ّ
الإن�ساين

فرانكل  �سي.  يقول  كما  فعلوا«،  مهما  وتتك�ّسف  تتجّلى 

، اأو على اأّنه 
٣٧

 املعا�رس
ّ
يف كتابه مارك�س والفكر العلمي

 »
ّ
ة �ساخرة �سوداء )ففي ف�سح زيف »الواقع ال�سبحي

ّ
هزلي

املظهر  بني  الفارق  تبيان  بغية  ال�سلعة  به  تّت�سم  الذي 

اإحدى  مارك�س  ي�ستخدم  املخزي،  والواقع   
ّ
البطويل

ة التي ت�ستخدمها الكوميديا، حيث 
ّ
الطرائق الكال�سيكي

يف  ليتك�ّسف  دروعه  من  الأنيق  الفار�س  تعرية  جتري 

متكن  كما  وبدين(،  ق�سري  رجٍل  ة عن 
ّ
التحتاني �رساويله 

الهوينوهمز  بالد  مثل  ة 
ّ
هجائي يوطوبيا  اأّنه  على  قراءته 

)اجلياد العاقلة( يف رحالت غاليفر، حيث الأ�سياء جميعاً 

ير. ففي رواية 
ّ
تبعث على ال�رسور ما عدا الإن�سان ال�رس

الفردو�س  يف  كما   ،
ّ
الراأ�سمايل املجتمع  عن  مارك�س 

�سويفت،  جوناثان  عمل  يف  اجلياد  اأقامْته  الذي  الزائف 

الب�رس  قيمة  من  احلّط  خالل  من  الزائفة  اجلّنة  ُتْخَلق 

.
٣٨

ني اإىل منزلة الياهو العاجزين واملغرتبني
ّ
العادي

االأدب لالنتقال من املظهر اإىل اجلوهر

الهجاء عند مارك�س اأ�سلوٌب و�سكُل كتابٍة قدمي. فكتاباته 

 ق�ساءه معظم حياته 
ّ

رة تف�رس
ّ
ة تّت�سم بقتاليٍة متهو

ّ
ال�سحافي

ل مقالة كتبها 
ّ
ة. فاأو

ّ
الرا�سدة يف املنفى ويف عزلة �سيا�سي

ة كانت هجوماً جارحاً على ما اّت�سم 
ّ
يف اجلريدة الريناني

 املطلق من انعدامٍ للت�سامح وما اّت�سم 
ّ
به احلكم الربو�سي

مق. ومل يكتِف مبا 
ُ
ون من بالهٍة وح

ّ
به خ�سومه الليربالي

َدُه من اأعداٍء يف احلكومة واملعار�سة على حدٍّ �سواء، 
َ
ج

ْ
اأَو

ني ال�سباب باأّنهم 
ّ
فانقلب على رفاقه اأي�ساً، واّتهم الهيغلي

ة 
ّ
»اأفظاظ واأوغاد«. ومل مي�ِس �سهران على تولّيه م�سوؤولي

حترير اجلريدة، حتى طلب حاكم الإقليم من وزير الرقابة 

بل  ال�سفيق«.  الوقح  »نقده  على  يقا�سيه  اأن  برلني  يف 

اً رجا ملك برو�سيا 
ّ
 نيكول �سخ�سي

ّ
اإّن القي�رس الرو�سي

اأثارت �سخطه بنقدها  ة، التي 
ّ
اأن يوقف اجلريدة الريناني

العام  من  مار�س   / اآذار  ويف  لرو�سيا.  والعنيف  ال�ساخر 

١٨٤٣ اأُْغِلَقت اجلريدة يف الوقت املنا�سب. وهكذا كان 

مارك�س قد امتلك يف الرابعة والع�رسين من عمره قلماً 

جة واإثارة غيظها. 
َّ
قادراً على ترويع روؤو�س اأوروبا املتو

هو  الفل�سفة«  »بوؤ�س  اأنَّ  فنجد  كتبه،  اإىل  بالن�سبة  ا 
ّ
اأم

ع فيها بيري جوزيف 
ّ
خطبة لذعة يف ١00 �سفحة يقر

»اأبرز  لـ  مطنبة  اأهجية  هو  املنفى  اأبطال  واأّن  برودون، 

ني«، 
ّ
الدميقراطي و»اأوغاده   

ّ
ال�سرتاكي ال�ستات  حمري« 

هو  ع�رس  الثامن  للقرن  ّي 
ّ
ال�رس  

ّ
الدبلوما�سي والتاريخ 

اللورد  حياة  ة  وق�سّ رو�سيا،  �سّد  وطويلة  عنيفة  خطبة 

 
ّ
باملر�ستون حماولة لإثبات اأّن وزير اخلارجية الربيطاين

هجوم  فوغت«   
ّ
و»الِهر الرو�سي،  للقي�رس  عميالً  كان 

ة يف جامعة برين اأثار 
ّ
كا�سح على اأ�ستاٍذ للعلوم الطبيعي

. ورّد مارك�س: 
ّ
ال والطفيلي

ّ
حنق مارك�س اإْذ و�سفه بالدج

»واحدة بواحدة، والنتقامات جتعل العامل يدور«.

ل / اأكتوبر 
ّ
 يف ت�رسين الأو

ّ
وبعد النقالب الفرن�سي  

لوي  بروميري  من  »الثامن ع�رس  مارك�س  ١٨٥١، كتب 

 
ٌ
»�سهم باأّنه  ليبكنخت  فيلهلم  و�سفه  الذي  بونابرت« 

رمح  اجل�سم...  يف  ومنغرز  الهدف  نحو  مبا�رسة  منطلق 

كلماته  القلب...  يف   
ّ
العدو وي�سيب  ماهرة  يد  تطلقه 

 ورماح، واأ�سلوبه ي�سم ويقتل. واإذا ما كان احلقد 
ٌ
�سهام

عنها  تعبريًا  وجدْت  قد  باحلرية  وال�سغف  والحتقار 

هذا  يف  ذلك  فاإّن  و�ساخمة،  وفاتكة  حارقة  بكلماٍت 

ال�ساخطة  تا�سيتو�س  �رسامة  بني  يجمع  الذي  الكتاب 

وهو  املقّد�س«.  دانتي  وغ�سب  القاتلة  جوفينال  ونكتة 

الذي  ال�سغري«  »نابليون  بعمل فيكتور هوغو  يقارنه  اإذ 

ة 
ّ
يتناول املو�سوع ذاته، يجد هذا الأخري »رغوة �سطحي

بطبعاٍت  �سدوره  من  الرغم  على  واأّنه  الألوان«  زاهية 

، يف حني 
ّ
من�سي الآن  هو  الأخرى،  تلو  الواحدة  عديدة 

بكّل  ملارك�س  برومري«  من  ع�رس  »الثامن  اأ 
َ
قر

ُ
ي �سوف 

.
٣٩

اإعجاب لآلف ال�سنني

تدّخالت  مارك�س  عند  واجلدالت  العداوات  كانت   

وال�ستياء.  للغ�سب  ات 
ّ
جتلي د 

ّ
جمر ل  ة 

ّ
اأ�سا�سي ة 

ّ
�سيا�سي
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وال�سخرية  الهجاء  كان  بكثري  ذلك  من  واأرفع  واأبعد 

تقنيتني تزيحان الواقع الظاهر بغية الك�سف عن اأ�رساره 

ال�سلة بني خطاب  ما   هو 
ّ
الأهم ال�سوؤال  الأثيمة. ويبقى 

اأن  اأراد  وما  والهّجاء  ال�ساخر  ما 
ّ
�سي ، ل 

ّ
الأدبي مارك�س 

اأن  ملارك�س  �سبق  ة؟ 
ّ
وفكري ة 

ّ
نظري ات 

ّ
مهم من  ينجزه 

قال اإّنه لو تطابق جوهر الأ�سياء ومظهرها لنتفى العلم 

واأ�سبح م�ستحيالً. والأدب عند مارك�س، عدا عن كونه 

اإبداعاً واإمتاعاً، هو مثل العلم، و�سيلة ندلف بها من املظهر 

 
ّ

دعى خطاأ باحل�س
ُ
اأو ما ي اإىل اجلوهر، من الفهم ال�سائع 

الأر�س هي  اأنَّ  اإىل حقيقة  الأ�سياء،  اإىل حقيقة  ال�سليم 

التي تدور حول ال�سم�س ولي�س العك�س، واأنَّ املاء يتاأّلف 

من غازين قابَلني لال�ستعال.

 
ّ
الأدبي الأ�سلوب  يعود  ل  القراءة،  هذه  مثل  ويف   

تو�سع  نة 
ّ
ملو ة 

ّ
خارجي ق�رسًة  مارك�س  يتبّناه  الذي 

 
ّ
التاريخي القت�سادّي   

ّ
الجتماعي العر�س  لوح  فوق 

مالئمة،  لغة  يغدو  بل  لولها،  منّفرًا  �سيبدو  كان  الذي 

الأ�سياء  للتعبري عن »طبيعة  الأحيان،  بع�س  وحيدة يف 

اً[ ل ميكن تقييده 
ّ
]اأنطولوجي اً 

ّ
اخلادعة«، وم�رسوعاً كياني

اأو   ،
ّ
ال�سيا�سي كالقت�ساد  قائٍم  جن�ٍس  واأعراف  بحدود 

فاإّن الأدب بعد  التاريخ. وباخت�سار،  اأو  الأنرثوبولوجيا، 

اأ�سا�سي من اأبعاد فهم مارك�س املاّدّي للتاريخ، وهو بذلك 

مدخٌل لتلّقي مارك�س ل غنى عنه، الأمر الذي يقت�سي 

واآثار   )Irony( ال�سخرة  املفارقة  ملفاعيل  اأوفى  متحي�ساً 

s.ة
ّ
التهّكم والهجاء ك�سنعات اأدبي
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مذّكرات جارالله عمر 7
التعددّية، أم النفط، أم الوحدة الفورّية؟

الوحدة قبل النفط

يف  ة 
ّ
جتاري ات 

ّ
ي
ّ
بكم خ�سو�ساً،  ل 

ّ
امل�سي النفط،  ظهر 

ة ينتج 
ّ
اجلنوب. واجلنوب على و�سك اأن ي�سبح دولًة نفطي

ة 
ّ
ة، ال�سعودي

ّ
اأكرث من ال�سمال. وقد بادرت الدول اخلليجي

خ�سو�ساً، لالنفتاح على اجلنوب وتقدمي امل�ساعدات له. 

 باأْن ي�سّدد املغرتبون يف اخلليج 
ّ
واأذكر عر�ساً غري ر�سمي

ة ديوَن عدن.
ّ
وحتديدًا يف ال�سعودي

ة 
ّ
ال�سعودي  يف هذا املجال بني 

ٌ
هل كان هناك تناف�س  

واجلنوب حتديدًا؟ كاّل مل يكن هناك تناف�س لأّن اجلنوب 

القيام  ة 
ّ
ال�سعودي اأن يقوم بدوٍر ل ت�ستطيع  اجلديد ميكن 

ة اأرادْت اإقامة عالقة مع اجلنوب خ�سو�ساً 
ّ
به، وال�سعودي

اأّنها مل تنجح يف عالقٍة اأقامْتها مع ال�سمال لأّن القبائل 

ون 
ّ
كانوا ياأخذون منها الأموال ويخدعونها. اأراد ال�سعودي

اأن  عدن  باإمكان  كان   .
ّ
العربي البحر  على  اً 

ّ
جتاري منفذًا 

ومعا�رسة،  حديثة  مدينة  عدن  حيث  املنفذ  ذلك  تكون 

متنّف�س،  عن  ويبحثون  كبت  يف  يعي�سون  عوديون 
ّ

وال�س

اإىل  ومنفذًا  ة 
ّ
�سياحي منطقًة  تكون  اأن  عدن  باإمكان  كان 

العامل والع�رس.

 
ّ
ال�سرتاكي احلزب  داخل  للّنقا�س  الأمر  خ�سع   

ا نريد من الدولة يف اجلنوب. 
ّ
، وكان احلديث عم

ّ
اليمني

العبارة:  ب�رسيح  قالوا  واآخرين  البي�س  علي  اأّن  واأذكر 

ن�سبح  اأن  قبل  ة 
ّ
اليمني الوحدة  باإقامة  ن�رسع  اأن  ينبغي 

علي  حمل  جّدًا.  ة 
ّ
مهم نقطًة  هذه  كانت  ة. 

ّ
نفطي دولًة 

اأن  اأردنا  اأي الّذي وافقناه فيه فقد 
ّ
�سامل البي�س هذا الر

ة، 
ّ
نفطي دولًة  اجلنوب  ي�سبح  اأن  قبل  الوحدة  دولة  تقوم 

 من النا�س �سيعار�سون قيام 
ٌ
فال�سعب يف اجلنوب وكثري

واحدة  واجلنوب  تكون عدن  اأن  و�سريغبون يف  الوحدة 

ة ال�سغرية، اأْي بلدًا يبلغ عدد �سّكانه 
ّ
مثل الّدول اخلليجي

ًة لكّنه 
ّ
مليوناً ون�سف املليون اأو مليونني وميلك ثروًة نفطي

لكّن  رفاهية،  هوؤلء يف  يعي�س  اأن  �سّكانًا. ميكن  ميلك  ل 

هذه الأمور ل تبني م�رسوعاً اأو وطناً اأو دولًة اأو نه�سة.

رغبنا  وقد  �سغري  اأنّه  امل�رسوع  هذا  م�سكلة  اإّن   
ّ
ثم  

ون 
ّ
وخيالي حاملون  اإنّنا  البع�س  يقول  قد  كبري.  مب�رسوع 

لكن  �سغرية  لوك�سمبورغ  دولة  اإّن  اآخرون  يقول  وقد 

�سنغافورة  اأو  الرّنويج  اأو  �سوي�رسا  اأو  �سعداء،  �سّكانها 

اإلخ. لكّن هذا ما دار يف اأذهاننا يومها، وكنُت واحدًا من 

ح 
َ
الذين فّكروا فيه. لكْن اأذكر اأّن علي �سامل البي�س طر

هذه الفكرة وهو ل ي�ستطيع الّتحّدث الآن كما اأنّه لي�س 

غم 
ّ
الر وعلى  اأفكاري.  تعجبه  ول   

ّ
اإيل ول  مّني  مرتاحاً 

اإنّه  البي�س  �سامل  علي  قال  احلقيقة.  قول  اأريد  ذلك  من 

تزدهر  �سغرية  دولة  هناك  ي�سبح  فرمّبا  النفط  ظهر  اإذا 

موؤّقتاً، لكن لي�س امل�ستقبل لهذه الكيانات ال�سغرية بل 

هو مل�رسوٍع كبري. وبراأيي، امل�رسوع الكبري الذي ميكن اأن 

�سغري  احلايل  اليمن  فحتى  احلايل،  اليمن  لي�س   
ّ
ي�ستمر

بالتنمية  مرتبطة  الوحدة  فكرة  اأّن   
ّ
املهم ر، 

ّ
ويتطو يتعّدد 

امل�رسوع  اأّن  اأي   ،
ّ
العربي التوحيدّي  وامل�رسوع  ر 

ّ
والتطو

التوحيدّي العربي موجوٌد يف اأعماقنا وثقافتنا وجذورنا 

م�ستعّدًا  اجلنوب  كان  ة 
ّ
اخللفي هذه  على   

ً
وبناء وطفولتنا. 

 خمتلفة.
َ
وجاهزًا ولكن باآراء

الوحدة بجل�شٍة واحدة

ويف ت�رسين الثاين / نوفمرب من العام ١٩٨٩ زار الرئي�س 

لتوحيد  م�رسوعًا  حاماًل  عدن  �سالح  الله  عبد  علي 

امل�سّلحة  ات 
ّ
القو اأي توحيد   

ّ
اأ�سا�س فيدرايل اليمن على 

ة، ما يعني اأن يكون 
ّ
ة الدولي

ّ
لل�ّسطرين وتوحيد ال�سخ�سي

ة.
ّ
ة، كيان يجمع الّدولتني اأي دولة احتادي

ّ
هناك فيدرالي

م�رسوع  حمل  قد   
ّ
اليمني  

ّ
ال�سرتاكي احلزب  وكان   

التي  التو�سيات  علي   
ً
بناء ة 

ّ
الكونفدرالي  - ج 

ّ
التدر
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ّ
والجتماعي القت�سادّي  الإ�سالح  وثيقُة  نها 

ّ
تت�سم

ال�سامل - وبعدها ننتقل اإىل الوحدة. عقد علي عبد الله 

الأخري  عليه  عر�س  البي�س.  علي  مع  حمادثاٍت  �سالح 

اقرتحْته  الذي  الد�ستور  اأ�سا�س  على  الكاملة  الوحدَة 

ة 
ّ
ة يف العام ١٩٨١ بدًل من الكونفدرالي

ّ
الّلجنة الد�ستوري

الدولة  بعدها  تعَلن  ًة 
ّ
انتقالي فرتًة  واقرتح  ة، 

ّ
والفيدرالي

هذا  اأجنزْت  قد  ة 
ّ
الد�ستوري الّلجنُة  وكانت  دة. 

ّ
املوح

وعلينا  د. 
ّ
حمم نا�رس  علي  حكم  فرتة  خالل  الّد�ستور 

الد�ستور.  اآخرين �ساهموا يف �سياغة هذا  باأّن  العرتاف 

ة 
ّ
 يف حتقيق الوحدة اليمني

ٌ
ات دور

ّ
وكان لبع�س ال�سخ�سي

عبد  والقا�سي  العيني  وحم�سن  اإ�سماعيل  الفتاح  كعبد 

ة 
ّ
ات اليمني

ّ
الرحمن الأرياين وغريهم، اأي كّل ال�سخ�سي

يف ال�سمال واجلنوب، وقد كان علي عبد الله �سالح وعلي 

اقني.
ّ
�سامل البي�س �سب

العام  ّد�ستور  نفّعل  اأن  البي�س  اقرتح  يكن،  مهما   

١٩٨١ املوجود يف الأدراج واملّتفق عليه ونعمل به، واأن 

دة. وبالفعل، اّتفقنا بعد ذلك 
ّ
يكون هو د�ستور الدولة املوح

على هذا الأمر.

ج يف 
ّ
ملاذا تخّلى علي �سامل البي�س عن فكرته بالّتدر  

قيام الوحدة؟ هكذا هي طبيعته، يبدو يل اأنّه اأراد اأن يكون 

�ساحب الّدور الأبرز يف تفعيل الّد�ستور قبل اأن ي�سبقه 

املقرتح وهنا  الله �سالح على  وافق علي عبد  اآخر.  اإليه 

ًا 
ّ
وقعْت م�سكلة بعدما اّتخذ علي البي�س هذا القرار تلقائي

ّدد م�سبقًا.
ُ
غم من امتالك احلزب راأياً قد ح

ّ
على الر

قبل اأن يذهب اإىل عدن، ا�ست�سار علي عبدالله �سالح   

يف   
ّ
�سيا�سي لجيء  هو  مبا  ]املوجود  د 

ّ
حمم نا�رس  علي 

املكتب  اأع�ساء  من  معه  يتفاهم  اأن  ميكن  ن 
ّ
عم �سنعاء[ 

علي  اأجاب  الوحدة.  ب�ساأن  احلزب  واأع�ساء   
ّ
ال�سيا�سي

نا�رس - كما قال يل بنف�سه يف ما بعد - اأّن »هناك �سخ�ساً 

ميكن الّتفاهم معه هو ال�سخ�س الذي ل اأنا اأحبه ول اأنت 

ة الوحدة، ميكنك الّت�سال بجار 
ّ
ه. لكْن اإذا اأردت ق�سي

ّ
حتب

ويفقه  وموؤّثر  حمرتٌم  �سخ�ٌس  لأنّه  ومناق�سته  عمر  الله 

ما  اإنّك  تقول  كنت  اإنت  »ما  �سالح:  فقال  ال�سيا�سة«، 

اأمران  هذان  ولكن  نعم  فاأجاب:  عمر«،  الله  جار  �س 
ّ
حتب

موؤّثر  �سخ�ٌس  لكّنه  هو�س«، 
ّ
نحب ما  واأنت  »اأنا  خمتلفان، 

، حاِول اأن تّت�سل به وتقنعه 
ّ
 يف املكتب ال�سيا�سي

ٌ
وله دور

ة 
ّ
نة كق�سي

ّ
يف املناق�سات. لكّن جار الله يحمل هموماً معي

ة لديه.
ّ
ة، وهذه م�ساألة مهم

ّ
ة ال�سيا�سي

ّ
ة والتعّددي

ّ
الدميقراطي

عندما انتقل علي عبد الله �سالح وعلي البي�س اإىل   

ق�رس ال�سيافة يف املعا�سيق، ملناق�سة الفكرة املّتفق عليها، 

اأبدى علي عبد الله �سالح رغبًة يف لقاء جار الله عمر، 

ال�رساري.  د 
ّ
حمم علي  كتاب  يف  موجوٌد  الكالم  وهذا 

يافة  ال�سّ اإىل ق�رس  ذهبت  وقد  ا�ستغربُت عندما دعوين، 

ل من زار 
ّ
اأو ال�سامي، وكّنا  اأنا والأخ يحيى  يف معا�سيق 

اّتفاقهما على الوحدة. طلب علي عبد الله  لني بعد 
ُ
ج

ّ
الر

اأن  راجياً  ح�سل  ما  لنا  حكى  ففعلنا.  جنل�س  اأن  �سالح 

التفت   
ّ
ثم والّدمج،  الوحدة  على  اّتفقا  اإنّهما  قال  ن�سمع. 

وهي  ة 
ّ
التعّددي تريد  اأنت،  تريده  ما  اأعرف  وقال:  نحوي 

ة 
ّ
التعّددي على  الّدولة  �سنبني  باأنّنا  اأتعّهد  اأنا  حّقك،  من 

ة 
ّ
ة كما تقرتحون، واأنا م�ستعدٌّ لإعالن التعّددي

ّ
والدميقراطي

الّتفاق  بعد  والآخرون  ال�سامي  ويحيى  اأنت  ل  ولتتف�سّ

بالّذهاب اإىل �سنعاء، حتاوروا مع الّنا�س وناق�سوا واطرحوا 

اأفكاركم ولن اأمنعكم. هذا بالّطبع بعدما كّنا مطلوبني من 

عن  الرّتاجع  وحاولوا  حمادثاٍت  بعد  فيما  عقدوا  قبل. 

القليل  �سوى  �سيئاً  نقل  ومل  ا�ستمعنا  ة. 
ّ
الدميقراطي فكرة 

 ان�سحبنا.
ّ
ة، ثم

ّ
عن الدميقراطي

بعدذاك جاء يحيى العر�سي، وهو وزير الدولة ل�سوؤون   

الدولة  وزير  ثابت  د 
ّ
حمم ورا�سد  ال�سمال،  من  الوحدة 

ل�سوؤون الوحدة من اجلنوب، ل�سياغة البيان. واأبلغ علي 

مع  اّتفقنا  باأنّنا   
ّ
ال�سيا�سي املكتب  اأع�ساء  البي�س  �سامل 

فدرالية  اأراد  وقد  الوحدة.  على  �سالح  الله  عبد  علي 

اأراد علي عبد الله  ا علي البي�س فاأراد الوحدة فورًا. 
ّ
اأم

ون الّتخّل�س من ثالثة اأ�سياء:
ّ
�سالح وامل�سوؤولون ال�سمالي

ة لدولة يف اجلنوب
ّ
١ اأن ل يكون هناك �سخ�سي

ّ
2 اأن ل يكون هناك جي�س جنوبي

ّ
 اليمني

ّ
٣ التخّل�س من احلزب ال�سرتاكي

جانب  اإىل  �سهل.  والباقي  ة 
ّ
مهم اأ�سياء  ثالثة  هذه   

ون اأّن ال�سمال هو الأ�سل 
ّ
ذلك، اعترب امل�سوؤولون ال�سمالي

اجلنوب  ا�ستيعاب   
ّ
�سيتم واأنّه  �سّكانه،  عدد  كرثة  ب�سبب 

 .
ّ
ال�سيا�سي املكتب  يف  ارتباٌك  ح�سل  هنا  واحتواوؤه. 

ة 
ّ
فوجئ البع�س وُده�س البع�س الآخر بال�رسعة والكيفي

فرتة  هناك  باأّن  تذكريهم  فجرى  الوحدة.  بها  متّت  التي 

ة ملّدة �سّتة اأ�سهر. من جهتي، مل اأح�رس اجتماعاً 
ّ
انتقالي

فيه  مّت  الذي   
ّ
ال�سحايف املوؤمتر  قبل   

ّ
ال�سيا�سي للمكتب 

 
ّ
ال�سيا�سي املكتب  اأع�ساء  ح�رس  الّتفاق.  عن  الإعالن 

نزال  ل  كّنا  لأنّنا  اأح�رس  فلم  اأنا،  ا 
ّ
اأم  .

َّ
ال�سحايف املوؤمتر 

 ]يق�سد الو�سع 
ّ
 داخل املكتب ال�سيا�سي

ٍّ
ي

ّ
يف و�سع �رس

للحزب   
ّ
ال�سيا�سي املكتب  ني يف 

ّ
ال�سمالي للقادة  ي 

ّ
ال�رس

 يف اجلنوب[. اأذيع الّتفاق وبعد �سّتة اأ�سهر مّت 
ّ
ال�سرتاكي

الإعالن عن الوحدة.
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ّ
راأ�س علي �سامل البي�س اجتماعاً للمكتب ال�سيا�سي  

غلبْت عليه الّده�سة واحلرية و... الفرح. قال له بع�سهم 

العودة  دون  من  ر 
ّ
قر واإنّه  �سات 

ّ
املوؤ�س ف خارج 

ّ
ت�رس اإنّه 

اأّن  فاعترب  الآخر  البع�س  ا 
ّ
اأم  ،

ّ
ال�سيا�سي املكتب  اإىل 

اأف�سل  ة 
ّ
الفدرالي واأّن  دة 

ّ
جي لي�ست  ة 

ّ
الندماجي الوحدة 

اأف�سل.  واأنّنا لو اأخذنا براأي علي عبد الله �سالح لكان 

وكان هذا راأي الأخ ف�سل حم�سن عبد الله.

على   
ّ
ال�سيا�سي املكتب  اأع�ساء  حتّفظ  باخت�سار،   

اأّن الّتفاق يخالف  اإذ اعتربوا  طريقة علي �سامل البي�س 

الد�ستور واأنّه مل يراِع الوثائق واأنّه يجب اأن يكون هناك 

 وا�ست�سارات ول بّد من املناق�سة امل�سبقة. غري اأنّهم 
ٌ
موؤمتر

مل يعار�سوا الوحدة بل عار�سوا الطريقة التي اّتبعها علي 

ٍة على 
ّ
البي�س يف الّتفاق عليها، اأما نحن فوافقنا باأغلبي

اخلطوة التي اّتخذها بعد م�ساوراٍت كثرية. وممّا قاله علي 

البي�س »اإذا مل تقبلوا مبا اّتفقت عليه ف�ساأقّدم ا�ستقالتي«، 

وكان جاّدًا. لقد هّدد بال�ستقالة ونحن تراجعنا كما فعل 

كانوا  لأنّهم  ملاذا؟  بال�ستقالة،  تهديده  ب�سبب  وافق  ن 
َ
م

ال�ّسمال  مع  الوحدة  م�ساألة  اإّن   
ّ
ثم البديل.  اإىل  يفتقرون 

ال�ساحقة  ة 
ّ
الأغلبي لأّن  احلزب  �ستق�سم  عنها  والرّتاجع 

�ساندت الوحدة. وكان من اأكرث املتحّفظني املرحوم �سعيد 

�سالح �سامل، وزير اأمن الدولة، و�سالح من�رس ال�سييلي، 

ة.
ّ
وزير الداخلي

عدن،  اإىل  نزل  عندما  �سالح  الله  عبد  علي  وكان   

ا�ستقبله املواطنون ا�ستقبالً حافاًل، فطلب اأن يلقي خطاباً 

اأمام اجلماهري، قائاًل: اإن مل تقبلوا التفاق ]على الوحدة[ 

اعتذرْت  احلزب  قيادة  لكّن  عدن.  يف  هنا  خطاباً  �ساألقي 

منه عن اإلقاء اخلطاب على اعتبار اأّن اجلماهري يف اجلنوب 

تريد الوحدة كما هو حال املواطنني يف ال�سمال، ذلك اأّن 

الوحدة �ستخّل�سهم من الأو�ساع القائمة.

ة
ّ
اإىل الوحدة االندماجي

النعقاد  اإىل  للحزب  ة 
ّ
املركزي اللجنة  ُدعيت  ذلك  بعد 

اجلديدة  الدولة  وثائق  وعلى  كّله،  الّتفاق  على  ووافقت 

ة 
ّ
ال�سيا�سي بالتعّددية  وال�سماح  اجلنوب  النظام يف  وتغيري 

جاء  راأيي،  يف  هذا،  لكن  ال�سحافة.  ة 
ّ
ي
ّ
حر واإعالن  فيه 

بفرتٍة  الوحدة  قبل  جاءت  الإجراءات  هذه  لأّن  متاأّخرًا 

ق�سرية ومل يكن اأمام النظام يف اجلنوب وقٌت كاٍف لتقدمي 

د.
ّ
 متفر

ّ
نف�سه كنظاٍم دميقراطي

اأّن  هاج�س  انتابتني  التي  اخلفيفة  الهواج�س  بني   

خالل  فمن  بالعهود.  يفي  ولن  يكذب  �سنعاء  يف  النظام 

الكالم  هذا  اأعرف  �سنعاء  يف  للّنظام  كمعار�ٍس  جتربتي 

دًا واأدرك كيف كّنا نّتفق معهم ول ينّفذون �سيئاً. لكّن 
ّ
جي

قريتي  واإىل  �سنعاء  اإىل  �ساأعود  وباأيّن  بالوحدة  فرحتي 

ية طغْت على هذه الهواج�س وكنُت على ثقٍة من اأّن 
ّ
بحر

 اأقوى. وكان لدينا اعتقاد اأنّهم 
ّ
 اليمني

ّ
احلزب ال�سرتاكي

ميتلكون حزباً، واأنّنا نتلك جي�ساً قْدر ما لديهم جي�س، لكّن 

ا 
ّ
دين من اأع�ساء احلزب واأن�ساره يف ال�سمال، اأم

ّ
لدينا موؤي

هم فلم يكن لديهم اأحٌد يف اجلنوب. اأعطتنا هذه العوامل 

ا هواج�سي فقد 
ّ
ا اأنا فقد مالأْتني بالّتفاوؤل. واأم

ّ
ثقة كبرية، اأم

اإن حّكام  ُت عنها من خالل بع�س الّت�ساوؤلت تقول 
ّ

عرب

هم غري احلفاظ 
ّ
 ول يهم

ّ
لي

َ
ال�سمال يعي�سون يف جمتمٍع َقب

لكّننا  لديهم.  قوانني  اأو  نظاٌم  يوجد  ول  لطة. 
ّ
ال�س على 

 و�سنبني دولًة جديدة. 
ّ

اعتقدنا اأّن موازين القوى �ستتغري

.
ّ
اعتقدنا ذلك لأنّنا اأ�سحاب الربنامج واخليار ال�سيا�سي

ة
ّ
ة وال ال�شمال اأملانيا الدميقراطي

ّ
ال اجلنوب اأملانيا ال�رضقي

انطلقْت  الّتفاق.  اإعالن  تلْت  جديدة  مرحلٌة  بداأْت  هنا 

مفاو�ساٌت جديدة متحورت حول نقطتني:

 و�سكله. كيف 
ّ
ال�سيا�سي النظام  تتعّلق مب�سري  الأوىل:   

احلزب  م�سري  ما  كبريين؟  حزبني  عّدة؟  اأحزاباً  �سيكون؟ 

ت�سّكلْت  وقد  العاّم؟   
ّ
ال�سعبي واملوؤمتر   

ّ
اليمني  

ّ
ال�سرتاكي

اجلنوب  من   ،»
ّ
ال�سيا�سي التنظيم  »جلنة  ة، 

ّ
ر�سمي جلنة 

ت �سيف �سائل واآخرين، 
ّ
برئا�سة �سامل �سالح حممد �سم

ومن ال�سمال برئا�سة عبد العزيز عبد الغني، ناق�سوا �سكل 

دمج  ل 
ّ
الأو عّدة.  بدائل  طرحت  وقد   ،

ّ
ال�سيا�سي الّنظام 

 يف تنظيمٍ 
ّ
 اليمني

ّ
 العاّم واحلزب ال�سرتاكي

ّ
املوؤمتر ال�سعبي

واعتماد  ني 
َ
احلزب حّل  الثاين  �سنعاء.  مقرتح  وهذا  واحٍد، 

عن  تعلن  باأن  الأخرى  لالأحزاب  وال�سماح  ة 
ّ
التعّددي

نف�سها. الثالث ترك احلزبني على حالهما واإجازة ت�سكيل 

الأحزاب الأخرى، وكان هذا مقرتح ال�سمال.

ة. اأرادْت �سنعاء اأن تكون الفرتة 
ّ
ثانياً: الفرتة النتقالي  

الّتفاق  مّت  النهاية  ويف  �سنتني،  ملّدة  طويلة،  ة 
ّ
النتقالي

اأ�سهر. وافق النظام يف  ٍة مّدُتها �سّتة 
ّ
على مرحلٍة انتقالي

ة خمافَة اأن حت�سل 
ّ
�سنعاء على اخت�سار الفرتة النتقالي

ة، فقد 
ّ
ة الوحدوي

ّ
ل العملي

ّ
ة توؤج

ّ
ة اأو داخلي

ّ
راٌت عاملي

ّ
تطو

 يف العمق قلٌق على بقاء الّنظام يف اجلنوب، 
َ
متّلك �سنعاء

فاأرادوا ان ي�ستعجلوا اإلغاءه.

« فقد اختارت بقاء احلزَبني 
ّ
ا »جلنة التنظيم ال�سيا�سي

ّ
اأم  

كما هما وال�سماح لالأحزاب الأخرى بالإعالن عن نف�سها. 

 
ّ
اعتقدنا اأّن هذا اخليار هو ل�ساحلنا لأّن احلزب ال�سرتاكي
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مع  لأنّنا  اأي�ساً  القرار  دنا 
ّ
اأي وقد  حلَّه،  د 

ّ
نوؤي ومل  موجود 

ل. كّنا نعتقد  ة، فمن اأراد اأن يكون له حزب فليتف�سّ
ّ
التعّددي

 هو اأكرث قدرًة على العمل والبقاء من 
ّ
اأّن احلزب ال�سرتاكي

كانت  لأنّه  اخليار  هذا  �سنعاء  قبلْت  وقد   .
ّ
ال�سعبي املوؤمتر 

 طويٌل لال�ستيعاب. 
ٌ

لديهم خّطة كما لديهم ا�ستعداد ونف�س

اأّي �سيء، ون�ستوعبهم فيما بعد. كل  ل�سان حالهم: »الآن 

ولن�سمح  اإلينا  ياأتون  دعوهم  موؤّقتة،  ة 
ّ
تكتيكي م�ساألة  هذا 

 
ّ
 اأْن ينتهي النظام ال�سيا�سي

ّ
لهم باحلزب وباأّي �سيٍء فاملهم

يف عدن، هم قّلة ونحن كرثة، نرّتب اأمورنا بعد ذلك«.

اأّن  اعتقدوا  اإذ  ة 
ّ
الأملاني الطريقة  على  يفّكرون  كانوا   

ة: هناك 
ّ
ة واأملانيا الغربي

ّ
الو�سع ي�سبه حال اأملانيا الدميقراطي

دًا نرى 
ّ
نظام �سغري واآخر كبري. واإذا نظرنا اإىل امل�ساألة جي

ة على الإطالق. 
ّ
ة واأملانيا غربي

ّ
اأنّه مل يكن هناك اأملانيا �رسقي

ر فيها ول 
ّ
ر جّدًا، و�سنعاء ل تطو

ّ
ة بلٌد متطو

ّ
اأملانيا الغربي

ة. وكّل 
ّ
ة، ول قدرَة لديها على �رساء اأملانيا ال�رسقي

ّ
راأ�سمالي

ة يدفع �سبعة يف املئة من مرّتبه من 
ّ
مواطٍن يف اأملانيا الغربي

ة. لكن يف �سنعاء، اأو ال�سمال يف 
ّ
اأجل تطوير اأملانيا ال�رسقي

ة ولكن لي�س هناك من 
ّ
ال�سمال عموماً، هناك كثافة �سّكاني

ة 
ّ
ة يف عدن ول راأ�سمالي

ّ
اأنّه ل ا�سرتاكي . كما 

ٍّ
ٍر نوعي

ّ
تطو

ة خمتلف. 
ّ
ة والغربي

ّ
ال�رسقي اأملانيا  يف �سنعاء. والو�سع يف 

ر 
ّ
الو�سع يف اليمن فيه متاثٌل اأو ت�سابٌه يف التخّلف، مل يطو

ال�سطرين من حيث وجود  اأحدًا. هناك اختالٌف بني  اأحٌد 

لكن  اجلنوب،  يف  اأف�سل   
ٍّ
وثقايف  

ٍّ
وقانوين  

ٍّ
اإداري نظاٍم 

 بينهما.
ٌّ
 واجتماعي

ٌّ
يوجد متاثٌل اقت�سادي

حماوالت �شّق احلزب اال�شرتاكي

انطلقنا   ١٩٨٩ نوفمرب   / الثاين  ت�رسين   ٣0 اّتفاق  بعد 

طرٍف  كّل  حاول  اإذ  املناورات  هنا  بداأْت  الوحدة.  نحو 

هنا  الآخر.  الطرف  من  اأقوى  وهو  الوحدة  اإىل  الو�سول 

 
ٌّ
�رس

ُ
وم ة 

ّ
بالدميقراطي  

ّ
مهتم اجلنوب  املخاوف.  انتع�ست 

ة حتميه 
ّ
ة معتقدًا اأّن الدميقراطي

ّ
عليها اأكرث لأنّه بداأ بالتعّددي

ا 
ّ
ًة على اعتباره حزباً بل واأنّها مل�سلحته. اأم

ّ
وتعطيه اأف�سلي

ة 
ّ
احلزبي ة 

ّ
والتعّددي ة 

ّ
بالدميقراطي يرغبوا  فلم  ال�سمال  يف 

اأن  على  لً 
ّ
اأو الوحدة  لتطبيق  ا�ستعدادهم  اأبدوا  لكّنهم 

البيت  ترتيب  لحقاً  نعيد   
ّ
ثم كانت  اً 

ّ
اأي ب�رسوطهم  نقبل 

من الّداخل.

« البحث عن اأن�ساٍر 
ّ
 اليمني

ّ
هنا بداأ »احلزب ال�سرتاكي  

ني وغريهم وراح يجمعهم. كما 
ّ
له يف ال�سمال من النا�رسي

اجلنوب  يف  البحث  الأوىل  جبهتني:  على  ال�سمال  ك 
ّ
حتر

واأع�ساء  ال�سالطني  من  للّنظام  ال�سابقني  املعار�سني  عن 

والذين   »
ّ
اليمني اجلنوب  اأبناء  و»رابطة  التحرير«  »جبهة 

اخلارج، يف  املوجودين يف  ة« 
ّ
القومي »اجلبهة  ان�سّقوا عن 

روا 
ّ
الذين ت�رس ال�سمال عن  م�رس كما يف �سنعاء. بَحث 

 .
ّ
ة كالتاأميم والإ�سالح الزراعي

ّ
من الإجراءات القت�سادي

ويدفعهم  يجمعهم  �سالح  الله  عبد  علي  الرئي�س  واأخذ 

الدولة املقبلة كي يظهر  باأن يكونوا �رسكاء يف  للمطالبة 

 باأنّه ل ميّثل اجلنوب مبا يكفي.
ّ
 اليمني

ّ
احلزب ال�سرتاكي

ك عليها علي عبد الله �سالح 
ّ
ا اجلبهة الثانية التي حتر

ّ
اأم  

ة، وحتديدًا حزب الإخوان 
ّ
فهي جبهة اجلماعات الإ�سالمي

امل�سلمني وقد كان متحالفاً معهم يف املا�سي. راح ين�ّسطهم 

 العاّم.
ّ
هم داخل املوؤمتر ال�سعبي

َ
ي دور

ّ
ويعطيهم النفوذ وينم

ُدعيُت اإىل �سنعاء بعدما تلّقيُت اّت�سالً من علي عبد   

 على م�سورة من علي 
ً
الله �سالح يف منزيل يف عدن بناء

اأو  د. كان ذلك يف �سهر كانون الثاين / يناير 
ّ
نا�رس حمم

يل  قال  ثالثة.  اأو  ب�سهرين  الوحدة  قبل  فرباير   / �سباط 

ملاذا ل تزور �سنعاء. وكان يريدين اأْن اأطلع اأنا وجمموعة 

العاّم  الأمني  مع  اّتفقُت  ني يف عدن[ 
ّ
ال�سمالي ]من  اأخرى 

 لأنّه مل يكن حّتى ذلك الوقت 
ّ
 اليمني

ّ
للحزب ال�سرتاكي

ول جرى   
ّ
ال�سيا�سي املكتب  تي يف 

ّ
ع�سوي عن  اأعلن  قد 

على  موّحٌد  اليمني   
ّ
ال�سرتاكي احلزب  اأن  على  الإعالن 

م�ستوى اليمن كّله.

ذهبنا اإىل �سنعاء مع وفٍد اآخر من احلزب فا�ستقبلونا   

يف  نزلنا  معي.  الذي  والوفد  اأنا  ممتازًا  ا�ستقبالً  هناك 

اأحمد  �سلطان  املرحوم  الدولة، كان  الفندق على ح�ساب 

عمر موجودًا معنا لكّني ل اأذكر ما اإذا كان يحيى ال�سامي 

�سرياتون.   - حّده  فندق  اأقمنا يف  اأي�ساً.  الوفد  عداد  يف 

ة احلديث 
ّ
 ا�ستقبلونا ا�ستقبالً حافالً ومنحونا اإمكاني

ّ
املهم

مع ال�سحافة كما وّجهوا تعليماٍت ب�رسورة التعامل معنا 

ًا على طريقة 
ّ
د، وقد اأ�رسف الرئي�س �سخ�سي

ّ
علو نحٍو جي

يْدعونا  اأن  الدولة  م�سوؤويل  كبار  اإىل  واأوعز  ا�ستقبالنا 

اأو  اأ�سبحنا حاكمني  باأنّنا  اىل ال�سيافات ويجعلونا ن�سعر 

 
كانت لديهم خطة كما لديهم استعداد ونفس طويل لالستيعاب. 
هذا  كل  بعد.  فيما  ونستوعبهم  شيء،  أي  »اآلن  حالهم:  لسان 
يأتون  دعوهم  مؤقتـــــــــــــــــــــــــــــــــــة،  تكتيكية  مسألة 
إلينا ولنسمح لهم بالحزب وبأي شيء فالمهم أن ينتهي النظام 
السياسي في عدن، هم قلة ونحن كثرة، نرتب أمورنا بعد ذلك«.
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�سنعاء،  كبري يف  نفوٍذ  اأ�سحاب  وباأنّنا  احلكم  من  قريبني 

وقد كّنا مطرودين منها يف ال�سابق.

خالٌف على تطبيق احلدود

اأثناء وجودي يف �سنعاء وقعت م�سكلٌة بني علي البي�س 

ة 
ّ
ال�رسعي احلدود  تطبيق  حول  �سالح  الله  عبد  وعلي 

 
ّ
التي �سيتم ة 

ّ
الكيفي الد�ستور وعلى  املن�سو�س عليها يف 

اإىل عدم جواز  ي�سري  الد�ستور  ن�سٌّ يف  فهناك  تطبيقها. 

حول  النقا�س  دار  ب�سعة.  بطريقٍة  جل 
ّ
الر اأو  اليد  قطع 

م�ستقبل الدولة واختلفوا على قطع يد ال�سارق. قال علي 

اأن نقبل بهذا النوع من احلدود واإّن  اإنّنا ل ميكن  البي�س 

القطع  الع�رس، راف�ساً  ة يف هذا 
ّ
الب�رسي  ل تقبله 

ٌ
اأمر هذا 

الأيدي  قطع  ب�رسورة  �سالح  الله  عبد  علي  فرّد  والبرت. 

ق هذا احلّد. مل يكن علي عبد 
ّ
طب

ُ
والأرجل و�رسورة اأن ي

اإر�ساء  اأراد  لكّنه  الّن�سو�س  هذه  تطبيق  مع  �سالح  الله 

ني، 
ّ
. ول�سان حاله: اأنا اأفر�س على اجلنوبي

ّ
اجلناح الإ�سالمي

اأّدى  خا�ّسَتنا.  والقوانني  الأفكار  هوؤلء  ني، 
ّ
ال�سيوعي على 

هذا اإىل اأزمٍة بني الرجلني وتاأّزم املوقف.

اإّن  وقالوا  الفندق  يف  بي  اّت�سلوا  عندما  فوجئُت   

�رسيعًة  طائرًة   
ّ
علي عار�سني  تعّز  يف  يريدين  الرئي�س 

�رسورة  ل  اأن  واأّكدت  العر�س  هذا  ا�ستغربُت  لنقلي. 

لإح�سار طائرة فاأنا اأ�ستطيع ا�ستخدام �سيارتي، واأبلْغتهم 

اأيّن �ساأنتقل اإليهم يف اليوم الّتايل. بحلول الّظهرية كنُت 

عند الرئي�س يف تعّز حيث ا�ستقبلني بحفاوٍة غري معهودة 

غرفة  اإىل  وانتقلنا  وحدنا  الغداء  طعام  تناولنا  منزله.  يف 

املقيل، وكان هناك قات جميل من جبل �سرب، وهو قاٌت 

من  تناق�سنا  اأنّنا  عرف  اإذا  القارئ  ي�ستغرب  وقد  ز. 
ّ
ممي

احلادية  ال�ساعة  اإىل  الظهر  بعد  والن�سف  الثالثة  ال�ساعة 

هذا  يف  الله  عبد  علي  الرئي�س  اأن  واأعتقد  ليالً.  ع�رسة 

اً. وكان عنده يقنٌي 
ّ
كّلي اإىل جانبه  ياأخذين  اأن  اأراد  املقيل 

باأنّه �سينجح اإذ اعتمد على خربته الطويلة جّدًا يف ك�سب 

اإىل  لتقف  الأحزاب  من  واإخراجها  ة 
ّ
احلزبي ات 

ّ
ال�سخ�سي

لتلك  الأ�سا�سي  ال�سبب  ا 
ّ
اأم جانبه.  اإىل  احلكومة،  جانب 

الدعوة فهو الّنقا�س يف اخلالف الذي وقع بينه وبني علي 

ة ومل ي�ساألني 
ّ
دخلني يف ق�سايا �سخ�سي

ُ
�سامل البي�س. مل ي

ة، فقد طلب من الأجهزة اأن توّفر له 
ّ
عن حياتي ال�سخ�سي

ة وعن قريتي. 
ّ
ما ميكن من معلوماٍت عن حياتي ال�سخ�سي

حياتي  عن  ي�ساألني  اأن  احلديث  اآخر  يف   
َ

ين�س مل  لكّنه 

�سعرُت  لكّني  وظرويف.  وحاجاتي  وم�ساكلي  ة 
ّ
ال�سخ�سي

باأنّه لي�س من ال�رسورّي اأن اأحتّدث له عن م�ساكلي بنوٍع 

علي عبد الله 

�سالح مع اأمني 

احلزب ال�سرتاكي 

حينها علي �سامل 

البي�س يف ٣0 

ت�رسين الثاين / 

نوفمرب ١٩٨٩ 

خالل التوقيع على 

اتفاقية الوحدة
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من املبالغة، وقد حر�سُت على اأّل اأتوّقف عند هذه امل�ساألة 

كثريًا، واأخربته اأّن لدّي منزلً يف عدن ومنزلً يف القرية. 

جتاوزُت  اإذ  يل  بالن�سبة  منتهياً  املو�سوع  هذا  كان  وقد 

مرحلة ال�سكوى من ظرويف.

ها اأظهر يل اأنّه ميلك عيوناً 
َ
ويف خّطة الّنقا�س التي ر�سم  

احلزب  داخل  اخلالفات  يتحّدث عن  فبداأ  احلزب،  داخل 

 يف عدن، وقال اإنّه مّطلٌع على اخلالف 
ّ
ال�سرتاكيد اليمني

اأُق�سي  عندما  وقال:  ي�ست�سريه،  طرف  كّل  وكان  باأكمله 

هذا  كان  لكن  بالأمر.  اأعلم  كنُت  اإ�سماعيل  الفّتاح  عبد 

التي  املعلومات  بع�س  باأّن  اأعرتف  اأخرى.  لفكرٍة  متهيدًا 

لكّنني  عندنا،  ح�سلْت  التي  احلقائق  بع�س  قابلْت  قالها 

�سّلموا   هربوا 
ً
اأع�ساء واأّن  اأّن احلزب خمرَتق  اأعرف  كنُت 

اأي�ساً،  الكثري هو  يعرف  العاّم  الأمني  معلوماٍت، وقد كان 

.
ٌ
ومل يعد يف الأمر اأ�رسار

يف  اأنَت  الّنهاية  »يف  �سالح:  الله  عبد  علي  يل  قال   

من   
ٌ
�سحيح  

ٌ
اأمر وهو  ال�ّسمال،  من  ويعتربونك  اجلنوب 

تناق�سنا  وقد  الأخرى.  الناحية  من  �سحيح  وغري  ناحية 

ة 
ّ
كيفي عن  واأخربتهم  اجلنوب  يف  الإخوة  مع  النهاية  يف 

معار�سون  ون 
ّ
جنوبي عندي  فاأنا  املقبلة،  احلكومة  توزيع 

لديهم  وهم  احلكومة،  يف  ن�سيباً  اأعطيهم  اأن  يجب  لهم، 

اأن  عليكم  اأنتم  لهم:  قلت  عدن،  يف  هاربون  ون 
ّ
�سمالي

اأن  يرف�سون  اأنّهم  اإّل  ن�سيبكم.  من  منا�سب  تعطوهم 

ة«. طبعًا 
ّ
يعطوكم وزراء للهاربني من حزب الوحدة ال�سعبي

ن كان يعار�س وجودنا 
َ
هذا الكالم لي�س �سحيحاً، فهو م

ممار�سة  يريد  وكان  فيها،  منا�سب  ومْنَحنا  احلكومة  يف 

 اأنّهم كانوا راف�سني منحنا 
ٌ
غط علينا من عدن. �سحيح ال�سّ

منحنا  رف�س  اأي�ساً  هو  لكْن  مّتفقني،  كانوا  من�سب،  اأّي 

بون.
ّ
ذلك بذريعة اأّن هوؤلء خمر

 اأن يعطي اأع�ساء حزب الوحدة 
ّ
بعد ذلك، عر�س علي  

ة الهاربني يف عدن حقيبتني من ن�سيبه يف احلكومة 
ّ
ال�سعبي

ويف  واجلنوب.  ال�سمال  بني  منا�سفًة  احلكومة  كانت  اإذا 

اأعطيك وزارة يف احلكومة  بيني وبينه، كان يقول:  احلوار 

اأنت واأحمد علي ال�سالمي ويحيى ال�سامي اأو من ترغب 

 
ّ
به بجانبك، ب�رسط اأّنكم تخرجون من احلزب ال�سرتاكي

تنا 
ّ
 ونن�سئ حزباً لنا وحدنا، مت�سائالً عن �سبب تبعي

ّ
اليمني

. وراح يقول اإّن احلزب موجوٌد 
ّ
 اليمني

ّ
للحزب ال�سرتاكي

الآن يف الدولة لكن نحن املوجودون يف ال�سمال ل نلك 

اأو من�سباّ. واأبدى ا�ستعداده لقبولنا لديه واإعطائنا  �سوتاً 

يف  له  معار�ستنا  من  غم 
ّ
الر على  الوزارة  يف   

َ
منا�سب

تعّددية  هي  لكن  ة، 
ّ
التعّددي رغبة يف  ذلك  وكاأّن  ال�سمال 

 اإىل �سماٍل وجنوب.
ّ
لفّك احلزب ال�سرتاكي

 
ّ
مل اأعّلق كثريًا على امل�ساكل داخل احلزب ال�سرتاكي  

. قلت له اإّن ذلك ح�سل يف املا�سي ونحن الآن اإزاء 
ّ
اليمني

ل.  اأم  �سحيحاً  كالمه  كان  اإذا  ما  اأخربه  مل  جديٍد.  و�سٍع 

اأبلغته اأّن اخلالفات التي كانْت داخل احلزب والتي يعرفها 

نفّكر  الآن  ونحن  املا�سي  من  اأ�سبحت  منها  جزءًا  هو  اأو 

بامل�ستقبل. ويف ما يخ�ّس خالفه مع علي البي�س اأخربُته 

يح�سل  اأن  ميكن  وغدًا  اليوم  يح�سل  اخلالف  هذا  اأّن 

نتوّقع ح�سول مثل هذه اخلالفات.  اأن  اآخر، وعلينا  خالٌف 

امل�سكلة وهي  للم�ساهمة يف حّل هذه  ا�ستعدادي  واأبديُت 

اأن نتوّقع   ويجب 
ٌ
ب�سيطة ]كذا[ لأّن الذي نحن عليه كبري

الكبري.  امل�رسوع  هذا  بحجم  وعوائق  خالفات  ح�سول 

عن  ونن�سّق  وزراء  ن�سبح  اأن  العر�س حول  اإىل  وبالن�سبة 

، اأخربُته »اأنّك اّتفقَت مع احلزب 
ّ
 اليمني

ّ
احلزب ال�سرتاكي

توحيد  على  واآخرين  البي�س  وعلي   
ّ
اليمني  

ّ
ال�سرتاكي

م�رسوٌع  هو   
ّ
اليمني ال�سرتاكي  احلزب  وتق�سيم  اليمن، 

 
ّ
اجلنوبي  

ّ
ال�سرتاكي احلزب  خلق  نعيد  اأْن  للوحدة.  م�سادٌّ 

 
ٌ
 يف ظّل الوحدة فهذا تق�سيم

ّ
 ال�سمايل

ّ
واحلزب ال�سرتاكي

 ،
ٍّ
راأ�سي واأ�سا�ٍس   

ٍّ
جغرايف اأ�سا�ٍس  على  لالأحزاب  وتفتيٌت 

اأ�سا�ٍس  على  ة 
ّ
والقبلي ة 

ّ
ال�سيا�سي التق�سيمات  نريد  ونحن 

ة كّلها، وهذا يتنافى مع رغبتك يف 
ّ
 يف ال�ساحة اليمني

ّ
اأفقي

 
ّ
اليمن كم�رسوٍع كبري، وتق�سيم احلزب ال�سرتاكي توحيد 

ل«. ون�سحته 
ّ
 وم�ساّد للم�رسوع الأو

ٌ
 م�رسوٌع �سغري

ّ
اليمني

ة 
ّ
باأّل يفّكر بهذا املو�سوع، ومن حّقه من الناحية ال�سيا�سي

ة اأن ميتع�س من علي البي�س ويرّد عليه ولكن على 
ّ
التكتيكي

اً، فهذا الرّد كبري. 
ّ
اً ولي�س ا�سرتاتيجي

ّ
الرد اأن يكون تكتيكي

اأّما بالن�سبة اإىل الوزارات، فقلت له اإيّن ل اأحّب اأن اأكون 

اً من ناحيتي ل اأطمح اىل ذلك والوزارة 
ّ
وزيرًا، اأنا �سخ�سي

هو  ة 
ّ
ال�سيا�سي ة 

ّ
العملي من  اإليه  اأهدف  وما  مبتغاي،  لي�ست 

 - كبرب  طموحي  واأنا  �سغرية  الوزارة  لأّن  اأكرب  مو�سوع 

 و�سكرتري 
ّ
وكنت مبالغاً يف هذا - اأنا يف املكتب ال�سيا�سي

 
الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــزب االشتراكي يريد أن يعقد معك 
نفسه لك بشكل  يسلم  كاملة.  صفقــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
كامل، كلنا سلمنا أنفسنا، العاصمة، الدولة، صنعاء، وستكون أنت 
رئيسا، سنعطي أنفسنا لك بالجملة وسنصبح تحت قيادتك فلم 
تريد أن تأخذنا بالتقسيط وعلى دفــــــــــــــــــــــــــــــــــــعات؟
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ة، اأنا اأكرب من وزير. قال: يعني ميكن 
ّ
حزب الوحدة ال�سعبي

اّتفقتم  اإذا  ممكن  قلُت  ال�ست�سارّي،  املجل�س  تكون يف  اأن 

فالوزارة  وزيرًا،  اأكون  اأن  على  م�ست�سارًا  اأكون  اأن  على 

عمٌل اإدارّي. بعد ذلك قلت له نكتة: »اأنا اأ�سكرك على هذا 

يعقد  اأن  يريد   
ّ
ال�سرتاكي احلزب  لكن  الكبري،  العر�س 

كّلنا  كامل،  ب�سكٍل  لك  نف�سه  ي�سّلم  كاملة.  �سفقة  معك 

اأنَت  و�ستكون  �سنعاء،  الدولة،  العا�سمة،  اأنف�سنا،  �سّلمنا 

رئي�ساً، �سنعطي اأنف�سنا لَك باجلملة و�سن�سبح حتت قيادتك 

�سنكون  دفعات؟  وعلى  بالّتق�سيط  تاأخذنا  اأن  تريد   
َ
فلم

مع  اتركنا  منا، 
ّ
تق�س اأن  تريد   

َ
فلم للدولة  كرئي�ٍس  اأن�سارك 

اأقوى و�سن�ساندك«. يذّكرين هذا  بع�سنا البع�س و�سنكون 

اط ال�سورّيني اإذ كان عندهم احلزب 
ّ
فات بع�س ال�سب

ّ
بت�رس

اط 
ّ
 ال�سورّي يف لبنان كّله يوؤّيد �سورية، فقام ال�سب

ّ
القومي

 ال�سورّي املجل�س 
ّ
بتق�سيمه اإىل ق�سمني، احلزب الجتماعي

الأعلى واحلزب القومي الجتماعي قيادة الطوارئ، فخ�رس 

مت اأن�سارها، و»اأنَت 
ّ
 وخ�رست �سورية، ق�س

ّ
احلزب القومي

«. �سحكنا مع بع�سنا 
ّ
 اليمني

ّ
تريد تق�سيم احلزب ال�سرتاكي

البع�س وانتهى املقيل. وعدُت يف اليوم التايل اإىل �سنعاء.

ة اأم ر�شوة؟
ّ
 م�شاعدة مالي

بعد فرتة �سافر هو اإىل الأردن يف زيارٍة، وكان ينوبه هنا 

ة علي حم�سن �سالح. وكنُت يف الفندق 
ّ
من الّناحية العملي

عندما اأر�سل يل ر�سولً اأو اّت�سل بي بالهاتف وقال يل اإّن 

الرئي�س اّت�سل من الأردن وكّلفه اأن يبعث يل ولزمالئي 

�سكرُته  نزور عوائلنا هنا يف �سنعاء.  املال كي  من  مبلغاً 

ممتاز،  و�سٍع  يف  واأنّنا  اأموالً  اأعطانا  احلزب  اأّن  واأخربته 

دعى احلارويف �سي�سل 
ُ
 وقال اإّن هناك �سابطاً ي

ّ
لكّنه اأ�رس

اإلينا. وبالفعل جاء يف اليوم الّتايل اإىل الفندق ومعه مبلٌغ 

 من املال بالن�سبة اإلينا اإذ كان الدولر ي�ساوي خم�سة 
ٌ
كبري

ابط ت�سليم املال يل من دون اأي  ريالت. حاول هذا ال�سّ

ورقٍة اأو �سند، فاأخربُته اأنّني كّلمُت علي حم�سن وامل�سوؤول 

ندوق   واأنّه ل بّد اأن ياأخذ �سندًا. وكان ا�سم اأمني ال�سّ
َّ
املايل

حمافظة  يف  احل�سا  منطقة  اأبناء  من  يحيى  علي  لدينا 

الع. اإل اأّن اجلماعة اأر�سلوا لنا املال من عدن، ن�رسفه  ال�سّ

ا الفندق فهو على نفقة الّدولة. طلبُت من امل�سوؤول 
ّ
مّنا اأم

لي�س  اإنّه  ابط  ال�سّ لنا  وقال  باملبلغ،  �سندًا  اإعطاءه  املايّل 

الأموال،  يدفع يل  اأن  منه  طلبوا  واأنّهم  �سنٍد  باأخذ  مكّلفًا 

ند. 
ّ
لكّني اأ�رسرُت على اأن ياأخذ ال�س

 
ّ
ال�سيا�سي املكتب  ع�سو  ومنهم  زمالئي،  دعوُت   

ّ
ثم  

ال�سيباين  حممد  املركزّية  الّلجنة  وع�سو  الهمزة  ح�سني 

واآخرون،  احلميد  عبد  حم�سن  املرحوم  الع�سكرّي  والقائد 

هناك  وكان  ة، 
ّ
الوطني واجلبهة  للحزب  ممّثلني  هوؤلء  وكان 

د 
ّ
حمم وعلي  اجلناحي  اأحمد  �سعيد  �سنعاء  يف  اأي�ساً 

ال�رّساري، وقد دعوُتهم واأخربتهم اأّن هذه الأموال �رُسفت 

. واّتفقنا على 
ّ
 على قراٍر جماعي

ً
ف بها بناء

ّ
لنا ونحن نت�رس

املبلغ  ون�رسف  ال�رسورّية  لالأمور  الأموال  هذه  ندع  اأن 

الأكرب منها من اأجل اإ�سدار �سحيفة يف �سنعاء ناطقة با�سم 

لنا 
ّ
احلزب واجلبهة. وقد اأودعنا مبلغاً كبريًا يف امل�رسف مو

من خالله اإ�سدار �سحيفة هي »امل�ستقبل«. عملُت على اّل 

اً واأن ُي�رسف بعلم اجلميع.
ّ
يكون املبلغ �رسّياً �سخ�سي

النا�س  نحاور  �سنعاء  يف  ظلْلنا  املنوال  هذا  على   

اأ�سبح البع�س ي�ساأل  اإذ   قليالً، 
ّ
 اجلو

ّ
ونناق�سهم لكن تغري

يل  ظهر 
ُ
ي مل  وزارّي.  ملن�سٍب  »هذا«  رف�س  �سبب  عن 

رف�س  �سبب  ا�ستفهاٌم عن  هناك  برز  اإّنا  الرئي�س غ�سبه 

جار الله عمر للوزارة ولالأموال وهو نف�سه بحاجٍة لالأموال، 

فقد  �سنعاء،  يف  اأرا�ٍس  �رسف  اأوامر  اأي�سًا  هناك  وكان 

واأ�سبح  ال�رسطة  اط 
ّ
�سب اأحد  وهو  معياد  د 

ّ
حمم اأخربين 

اأوامر  اأيّن تلّقيُت  فيما بعد املدير العام لأمن ح�رسموت، 

ئي�س بقطعة اأر�ٍس هنا يف �سنعاء واأّن الرئي�س طلب 
ّ
من الر

منه تبليغي بذلك، �سكرُته وقلت له اإيّن ل اأريد، �ساألني عن 

ل اإىل م�ساكل ونزاعات 
ّ
ال�سبب فقلت اإّن الأرا�سي تتحو

وت�سغلني عن عملي. وعندما دعيُت اإىل عدن قيل يل اإنّه 

ة اأكرث من قطعة اأر�ٍس يف 
ّ
�رسف لأع�ساء اللجنة املركزي

عدن. واأ�ستطيع اأن اأوؤّكد لنف�سي وللجميع اأنّني مل اأت�سّلم 

قطعة اأر�ٍس ل يف عدن ول يف �سنعاء.

املقابلة[  ]حيث جتري  البيت  هذا  على  وقد ح�سلُت   

بقراٍر من الدولة بعد قيام الوحدة، وملّا كنُت ل اأملك �سكناً 

املرّتب،  من  بتق�سيطه  قمنا  بثمٍن  البيوت  هذه  لنا  ُقّدمْت 

اإقناع  من  متّكّنا  امل�رسوع حيث  هذا  ليبيا  لنا  قّدمت  وقد 

من  وفٍد  مع  ليبيا  اإىل  زيارتنا  اأثناء  القذايف  ر 
ّ
معم العقيد 

 العاّم بعد الوحدة بتقدمي م�ساعدٍة لليمن يف 
ّ
املوؤمتر ال�سعبي

الذين  �سنعاء  اإىل  عدن  من  املنتقلني  �سكن  م�سكلة  حّل 

قيمة  علينا  ُحّددت  وقد  �سنعاء.  يف  م�ساكن  ميلكون  ل 

باأ�سعار عام ١٩٩١ مقابل اأن تقّدم الدولة الأر�س جّماناً، 

وقد دفعْت ليبيا الدولر ونحن دفعنا �سعر الّتكلفة حيث 

على  والّت�سطيب  ريال،  ماليني  ثالثة  اإىل  القيمة  و�سلت 

القيمة وح�سل  من  اأكرث  يوازي  ما  كّلفني  وقد  ح�سابي، 

قطعة  اأّي  لدّي  ولي�س  الأ�سدقاء،  بع�س  من  بدعمٍ  ذلك 

لكّني   
ّ
علي ُعر�س  اأنّه  من  غم 

ّ
الر على  �سنعاء  يف  اأر�س 

رف�سُت ذلك، فهذه مرحلٌة انتهت.
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كتاب السجن
العنف، احلّب، اجلنس

رؤوف مسعد

كاتب وروايئ، مرص.

اأرّتب  اأنا  بينما   .20١٦ �سبتمرب   / اأيلول   2٥ هو  اليوم 

مكتبتي، التي �ساقْت بكتبها فاألقت بب�سعها على الأر�س، 

فحة  ًى. فتْحته، فاإذا بال�سّ
ّ
وجدُت دفرتًا طويالً بغالٍف مقو

اأيّن كتبُتها لأختار منها  الأوىل حتوي عناوين عّدة يبدو 

املراقبة  »كتاب  ال�سجن«،  »كتاب  منا�سب:  هو  ما  لحقاً 

بالّطبع  والأخري  الوقت«،  داخل  الّزمن  »خارج  والغدر«، 

لّغز.
ُ
عنواٌن م

بل�سان  عنواناً  كتبُت  قد  كنُت  �سبق،  ما  جانب  اإىل   

ول  �سّجان،  على  اتبنى  �سجن  ل  ني«: 
ّ
»العادي جناء 

ّ
ال�س

وذاك،  هذا  من   
ّ
الأهم لكن  م�سجون.  على  اتبنى  �سجن 

الّتواريخ،  ت�سجيَل  عادًة  همل 
ُ
ي الذي  اأنا  �سّجلُته،  تاريٌخ 

وهو: ١0 / ٨ / ١٩٨٨.

اأكرَث  تفا�سيَل  فوجدُت  الهوام�س،  يف  الّنظر  اأمعنُت   

الو�سع  �رسح  كتبت:  ة 
ّ
جانبي مالحظٍة  ة. يف 

ّ
وحميمي دّقًة 

جن:
ّ

يف ال�س

ة
ّ
العالقات اجلن�شي  

ني
ّ
احلّب عند امل�شاجني ال�شيا�شي  

بحكايات  �سابقٍة  اأعواٍم  منذ  م�سغوٌل  اأّنني  يبدو   

امل�ساجني  عند  واجلن�س   
ّ

واحلب واملراقبة  والغدر  جن 
ّ

ال�س

ها. على  ني! هي اأوراٌق يف دفرٍت طويٍل ممّزٌق بع�سُ
ّ
يا�سي

ّ
ال�س

اأخذْت   كتبُت بخطٍّ خمتلف. 
ّ
الّداخلي ل 

ّ
بطن الغالف الأو

رُت نقل ما يف الورق 
ّ
مّني ثمانيًة وع�رسين عامًا حّتى قر

والكمبيوتر.  الإلكرتوين  العامل  داخل  وتوثيَقه  املمّزق 

. لحظُت اأيّن بني عاَمي ١٩٨٨  قبلها، قراأُت املكتوَب بتاأنٍّ

يف  ورعونَة  نة، 
ّ
معي حالٍت  يف  ن�سجًا  ازددُت  و20١٦ 

عونة اأعني الكتابة عن ال�سجن وما 
ّ
اأخرى، وبالّن�سج والر

العالقات  وعن  ني 
ّ
ال�سيا�سي بني  العالقة  عن  منها  ع 

ّ
يتفر

ني« 
ّ
ة بني »امل�ساجني« عموماً، و»امل�ساجني ال�سيا�سي

ّ
العاطفي

على وجه اخل�سو�س. ويف احلقيقة، ترّددُت بع�س ال�سيء 

واجتاحْتني الأ�سئلة: هل اأعيد كتابة ما �سبق وكتبُت من 

دون تنقيٍح و�سطب؟ اأم اأبقي الكتابة على ما هي عليه؟

ولأّن لت�ساوؤلتنا يف معظم الأحيان اإجاباٍت بديهٍية،   

والّتغيري  طب  وال�سّ الّتنقيح  اأعماُل  ذاكرتي  اإىل  قفزْت 

اأيّن  خ�سو�سًا  جن، 
ّ

ال�س كتابات  على  اأجريُتها  التي 

دق اجلاّف   ال�سّ
ّ
ة، كم

ّ
ة، وهالني، يف كّل مر

ّ
قراأُتها غري مر

رُت 
ّ
قر لذا،  طوال.  �سنواٍت  منذ  كتاباتي  حوْته  الذي 

اإعادة الكتابة باأقّل قْدر من الّتنقيح، على اأْن اأمازج بني 

الكتابات بطريقٍة تخدم امل�سمون اأكرث ممّا تعري الرتاتب 

ية. ل�سُت اأدري، لعّلني ما زلُت 
ّ
اأهم  يف املكتوب 

ّ
الّزمني

ذلك ال�ّسخ�س الأرعن.

خارج الزمن، داخل الوقت

لي�س هناك فارٌق تقريباً يف العالقات الداخلية للم�سجونني 

ني، 
ّ
جناء العادي

ّ
جال والّن�ساء، واحلديث هنا عن ال�س

ّ
بني الر

الّنوع  ني، فال�سجن يفر�س ويخلق هذا 
ّ
ال�سيا�سي اأْي غري 

يادة فيها لالأقوى، 
ّ

ة التي تكون ال�س
ّ
من العالقات الّداخلي

جنَي فيه 
ّ

 الذي توؤازر ال�س
ّ
 باملفهوم اجل�سدّي الع�سلي

ٌ
�سواء

 اأبي�ُس ما، اأو باملفهوم القت�سادّي 
ٌ
�سّكينٌة �سغريٌة اأو �سالح

يادُة 
ّ

لة، لكليهما ال�س ة. باملح�سّ
ّ
ٍة خفي

ّ
جني بقو

ّ
الذي ميّد ال�س

جون.
ّ

داخل ال�س

ًة  ُة اأ�سحاَبها، ن�ساًء ورجاًل، امتيازاٍت خا�سّ
ّ
تعطي القو  

واأو�سحها  المتيازات  ل 
ّ
اأو جن. 

ّ
لل�س ة 

ّ
اليومي احلياة  يف 

ي�ستطيع  العادّي.  اأو  ال�ساّق  اليدوّي،  العمل  من   
ُ
الإعفاء

اأو  اأجر  مقابل  منه  بدًل  فيعمل  عيف  ال�سّ ا�ستغالل  القوّي 

خوفاً من البط�س. ثاين المتيازات متعّلٌق بالأكل ولّذته، 

ة عن اأقرانه، يح�سل 
ّ
جني، الذي ميلك فائ�سًا من القو

ّ
فال�س

 ياأتي اجلن�س. كالمنا عن 
ّ
جن... ثم

ّ
على اأطايب مطبخ ال�س

هو  عنه  احلديُث  ٍم 
ّ
حمر »تابو«  اإىل  ق 

ّ
الّتطر يعني  اجلن�س 
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ني، 
ّ
يا�سي

ّ
يها، بني بع�س امل�سجونني ال�س

ّ
»العالقات«، كما اأ�سم

جن.
ّ

واأنا واحٌد من اّلذين اأقاموا عالقاٍت داخل ال�س

وللعنف  داخله.  بالعنف  مرتبٌط  جن 
ّ

ال�س يف  واجلن�س   

يقا�سي  جني 
ّ

فال�س اجل�سد،  على  تقت�رس  اأنواٌع خمتلفٌة ل 

ًا اأي�سًا. غالبًا ما 
ّ
خْلف الق�سبان وخْلف الأعني عنفًا نف�سي

، والّنوم وال�ستيقاِظ يف  جني على اأكٍل معنّيٍ
ّ

 اإكراه ال�س
ّ
يتم

ا�ستيالء  وكذلك  جني، 
ّ

بال�س لها  عالقة  ل  حمّددة  اأوقاٍت 

ٍة 
ّ
ة من �سوٍر فوتوغرافي

ّ
ال�ّسخ�سي متعّلقاته  جن على 

ّ
ال�س

هناك   
ّ
ثم والّزواج،  اخلطوبة  كخوامت  ة 

ّ
عاطفي ومقتنياٍت 

 ،
ّ
جني اّلذي يدخل يف باب العنف الّنف�سي

ّ
حْلق �سعر ال�س

لفرتاٍت  وت�سّلمها  اخلطابات  كتابة  من  جني 
ّ

ال�س وحرمان 

حف والّتلفزيون  طويلٍة، واحلرمان اأي�سًا من الكتب وال�سّ

واملذياع وغريها.

االإ�رضاب عن الطعام

داخل  العنف  من  الّنوع  هذا  ًا 
ّ
�سخ�سي عاي�سُت  لقد 

كحال  لكّنني،  اإهانات،  اأو  �رسبًا  اأواجه  مل  جن. 
ّ

ال�س

ة، كنُت يف 
ّ
جون امل�رسي

ّ
الآخرين يف »القناطر« وباقي ال�س

 
ّ
ة الف�سائحي

ّ
»تكديرة« من توابع زلزال مقتل �سهدي عطي

جن. لقد نُت على الرب�س املو�سوِع 
ّ

الرتاجيدّي داخل ال�س

وغّطيُت  ئٌة 
ّ
متهر ة 

ّ
بطاني وفوَقه  مبا�رسًة  الإ�سمنت  على 

وانات 
َ
بالقر الأكل  بعد  وكّنا  اأخرى.  ٍة 

ّ
ببّطاني ج�سدي 

وغ�سلها ن�ستخدمها كو�سادات. وقد اعتْدنا كذلك امل�سي 

ل كذلك ونحن يف الّطابور 
ّ
حفاًة يف �سقيع ال�ّستاء والّتجو

والأخري  املرحا�س.  اإىل  والذهاب  جن 
ّ

ال�س �س 
ْ
َحو يف 

يرانا  �سواتر،  اأو  اأبواٍب  دون  كالأد�سا�س من  فهو  ع، 
ّ
مرو

اجلميع ونراهم.

بقينا يف هذه الّتكديرة، اأو على الأقّل بقيت اأنا فيها،   

ترحيلنا  دي�سمرب ١٩٦0 حّتى   / ل 
ّ
الأو كانون  �سهر  من 

مح لنا بانتعال 
ُ
ة للمحاكمة. حينها فقط �س

ّ
اإىل الإ�سكندري

بعد  اأي  املحكمة!  اإىل  الذهاب  عند  فقط  لكن  الأحذية، 

اها. بعد املحاكمة، التي كان 
ّ
ثمانية اأ�سهر من الّتكديرة اإي

يف  و�سعنا  ر 
ّ
تقر هالل،  الله  عبد  هالل  الفريق  يراأ�سها 

عن  ًا 
ّ
نهائي وعزًل  لنا  تاأديبًا  لالإعدام  �س  املخ�سّ املكان 

كانوا  الذين  ني« 
ّ
ال�سيا�سي غري  ني 

ّ
»العادي جناء 

ّ
ال�س باقي 

يقّدمون بع�س اخلدمات لنا مقابل اأجر طبعًا.

نعنا من 
ُ
ًا كذلك باأمٍر من املباحث، فم

ّ
 عزلنا اإعالمي

ّ
مت  

من  احلّق  هذا  على  ح�سْلنا  اأّننا  رغم  والكتب  حف  ال�سّ

 
ّ
متر مفتوحٍة  خطاباٍت  بكتابة  فقط  لنا  �سمحوا  املحكمة. 

اإىل  تو�سيلها  قبل  بالطبع  واملباحث  جن 
ّ

ال�س اإدارة  على 

ًا، 
ّ
ًة واحدًة �سهري

ّ
الأهايل. واأباحوا لنا ت�سّلم خطاباٍت مر

عن  الكانتني  يف  الواحد  جني 
ّ

ال�س ح�ساب  يزيد  واأّل 

ة 
ّ
امل�رسي جائر 

ّ
ال�س علبة  اأّن  العلم  مع  جنيهات،  خم�سة 

حينها  اجلنيه.  ون�سف  جنيه  بحواىل  ُتباع  حينها  كانت 

ب�سكٍل  الإ�رساب  دخلنا  الّطعام.  عن  الإ�رساب  رنا 
ّ
قر

مّتهمًا،  ع�رس  �سّتة  د 
ّ
جمر كّنا  دفعات.  على  اأي  ٍج، 

ّ
متدر

ل هو اأبو �سيف يو�سف اأبو �سيف والثاين 
ّ
وكان املّتهم الأو

هو اإ�سماعيل املهدوي. ان�سممُت اإىل الّدفعة الأوىل من 

مع  انفرادّي  اأي  الّتاأديب،  زنازين  يف  فعزلونا  املُ�رسبني 

من  وكان  ًا. 
ّ
يومي اٍت 

ّ
مر ثالث  لنا  الّطعام  تقدمي  موا�سلة 

�سمن الدفعة الأوىل يف الإ�رساب اأي�سًا �سوقي خمي�س 

ذلك  واأعلن  الإ�رساب  فّك  يحيى  لكّن  خمتار،  ويحيى 

ة لنب«، 
ّ
قائاًل »يا زمال اأنا فّكيت الإ�رساب و�رسبت �سوي

ومل  بل  نعاتبه،  مل  العنرب.  اإىل  ترحيله   
ّ
مت اإذ  اختفى   

ّ
ثم

نناق�س معه ما حدث احرتامًا له ولقراره.

الإجراء املّتبع مع املُ�رسبني عن الّطعام من امل�ساجني   

ًل على طبيب ال�سجن الذي يك�سف 
ّ
 عر�سهم اأو

ّ
هو اأن يتم

طعامًا  يتناولوا  مل  اأّنهم  ويثبت  واأل�سنتهم  اأفوههم  على 

لون اإىل الّنيابة ح�سب 
َّ
حو

ُ
 ي

ّ
ام الّثالثة املا�سية، ثم

ّ
خالل الأي

اإ�رسابه  اأ�سباب  للّنيابة  ليعلن  امل�رسب  امل�سجون  طلب 

جن. يف هذا الوقت، يكون غري 
ّ

ف اإدارة ال�س
ّ

مبواجهة تع�س

امل�رسبني قد اّت�سلوا بالأهايل ليبلغوهم، فيّت�سلون باإدارة 

نزال حتت  ل  لأّننا  املّتهمني  باإ�رساب  لإبالغهم  املحكمة 

الّتحقيق واجلهة اّلتي تدير �سوؤوننا هي املحكمة ل اإدارة 

 وكيل 
ّ
�س املُ�رسب على الّطبيب ثم

َ
عر

ُ
ال�سجن! هكذا اإذاً ي

ًة اأخرى اإىل زنزانة الّتاأديب 
ّ
�سار اإىل ترحيله مر

ُ
الّنيابة، لي

 جّداً.
ٌ

والنتظار بينما هو متَعب

الأ�سعب،  هما  يل،  بالّن�سبة  يومني،  ل 
ّ
اأو كان   

الطعام  عن   
ّ

يتغري اّلذي مل  الّطعام  رائحة  مع  خ�سو�سًا 

من  للم�رسبني  �سمح  كافر.  اجلوَع   
ّ
لكن اليومي  املا�سخ 

يف  كان  رفيق  وفيها  الإ�رساب،  على  امل�رسفة  الّلجنة 

، ب�رسب املاء، فكنت اأمالأ 
ّ

ة الطب
ّ
ال�سنة الأخرية من كّلي

 ودخاَن �سجائر، التي مل اأعد اأ�ست�سيغ طعمها 
ً
معدتي ماء

ب يل الّدوخة. بعد اليوم 
ّ
يف اليوم الثالث و�سارت ت�سب

�سديٌد  اإرهاٌق  حمّله  وحّل  عندي  اجلوُع  اختفى  الّثالث 

تبعه هذياٌن خفيٌف متعّلٌق بالأ�سوات والروائح واأطباق 

من.
ّ

الفول بالبي�س املقلي بال�س

اٍم، 
ّ
اأي �سّتة  اأو  بعد خم�سة  الإ�رساب  اّننا فكْكنا  اأذكر   

جن بتنفيذ بع�س ما 
ّ

ت املحكمة اإدارة ال�س
َ
وذلك بعدما اأمر

ة 
ّ
حف واخلطابات الأ�سبوعي و�سعناه يف مطالبنا، وهو ال�سّ
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م�سرتيات  وزيادة  وعائالتهم  امل�ساجني  بني  املتباَدلة 

اإدارة  لنا  كما �رسفت  خم�سة.  اإىل  جنيهني  من  الكانتني 

احلليب  من  ياٍت 
ّ
كم الّطبيب  لتعليمات  تنفيذاً  جن 

ّ
ال�س

زنازيننا  اإىل  اأخرى  ًة 
ّ
مر نقلونا  اإ�رسابنا. هكذا  بها  لنفّك 

ة منت�رسين!
ّ
الأ�سلي

عند تنفيذ االإعدام

و�سفها  ي�ستحيل  التي  الأماكن  اأ�سعب  من  جن 
ّ

وال�س

وتعيد  تخلقه  عّدة  عوامل  نتاج  هو  املكان  لأّن  بدّقة، 

فرا�سًا  يت�سّلم  ة ل 
ّ
امل�رسي جون 

ّ
ال�س جني يف 

ّ
وال�س خلقه. 

 على اأج�ساد اآخرين ل 
َ

 جديداً، هو يت�سّلم ما عرب
ً
اأو غطاء

 
ٌ
يعرفهم، اأ�سياء حتمل عرَقهم وخوَفهم واأحالَمهم. �سحيح

�رسف 
ُ
ي واّلتي  جن، 

ّ
لل�س ة 

ّ
العام »املغ�سلة«  من  اآتية  اأّنها 

ة 
ّ
خ�سو�سي ل  لكن  اآخرون،  م�ساجنُي  ويديرها  عليها 

له  �سمْحت  اإذا  اإّل  ة، 
ّ
الداخلي مالب�سه  جني حّتى يف 

ّ
لل�س

ة من عائلته فيحافظ 
ّ
جن بت�سّلم مالب�س داخلي

ّ
اإدارة ال�س

الّزنزانة بعيداً عن  عليها ويقوم هو بغ�سلها ون�رسها يف 

ة.
ّ
املغ�سلة العام

جنُي 
ّ

ال�س له  �س 
ّ
يتعر ما  على  يعلو  ًا 

ّ
نف�سي تعذيب  ل   

ي�سود  الإعدام  ت�سبق  التي  الّليلة  يف  بالإعدام.  املحكوُم 

امل�ساجني   
ُ

�سَخب يختفي  عادّي.  غري   
ٌ
هدوء جَن 

ّ
ال�س

اإعدام«.  كرة 
ُ
ب »اأّن  ة  اخلا�سّ بطريقتهم  يعرفون  عندما 

فوق  رفع 
ُ
ي �س، 

ّ
للرتي امل�ساجني  يخرج  ل  ال�سباح  يف 

خب.   فجاأًة ينفجر ال�سّ
ّ
 الأ�سود، ثم

ُ
جن العلم

ّ
�سارية ال�س

الّزنازين  اأبواب  على  بالقروانات  امل�ساجني  جميع  يدّق 

على  الب�رسّي  احتجاجهم  يعلنون  بهذا  لعّلهم  ة، 
ّ
احلديدي

ا�س بل يقبعون يف اأماكنهم 
ّ
مبداأ الإعدام. ل يتدّخل احلر

ارية بعد  نَزل العلم الأ�سود من ال�سّ
ُ
واجمني �سامتني حّتى ي

 
ٌ

انتهاء الإعدام. حينها ي�سود ال�سجن مرًة اأخرى �سخب

جناء يحتفون 
ّ

ام العتيادية، كاأّن ال�س
ّ
عنيٌف اأعنف من الأي

بحيواتهم بعدما انتزعْت اإدارة ال�سجن حياة واحٍد منهم.

 
ّ
جون التي يتم

ّ
وقد كان �سجن »احلدرة« واحداً من ال�س  

اإيالماً  اأكرث الأمور  فيها تنفيذ اأحكام الإعدام. وكان من 

جن قربنا من ال�ّسارع، فقد كّنا ن�ستطيع، 
ّ

لنا يف هذا ال�س

اإذا اأ�سغينا بهدوء، اأن ن�ستمع اإىل لغط ال�سارع امل�رسّي 

�س   العتيادّي، وخ�سو�سًا اأّننا يف املكان املخ�سَّ
ّ
اليومي

للمحكوم عليهم بالإعدام.

 .
ّ
الّنف�سي من  حالً  اأ�سقى  لي�س  اجل�سدّي  والعنف   

فرتة.  خالل  جن 
ّ

ال�س يف  اأكن  مل  اأّنني  حّظي  ح�سن  من 

التعذيب املمنَهج الذي امتّد على مدى �سّتة اأ�سهر وتوّقف 

عن  عٍة 
ّ
مرو حكاياٍت  �سمعت  لقد  ة. 

ّ
عطي �سهدي  مبقتل 

 لها الأبدان، لكّنني ل اأملك اأدنى فكرة 
ّ
التعذيب تق�سعر

 كما 
ّ
اإذا كنُت �ساأحتمل الّتعذيب اجل�سدّي والّنف�سي ا 

ّ
عم

 كتب عنه طاهر عبد 
ٌ
 ومَمنهج

ٌ
فعل الآخرون. هو عنٌف منّظم

احلكيم يف »الأقدام العارية« ورفعت ال�سعيد يف »وقائع 

�سعد  �سادق  اأحمد  وكذلك  �سهدي«  مقتل  يف  التحقيق 

اإىل جنيب حمفوظ يف »الكرنك«،  يف »الليمان«، و�سولً 

»الع�سكرّي  يف  اإدري�س  يو�سف  وقبلهم  وفيلمًا،  روايًة 

الأ�سود« وغريهم الكثري.

قال، مل ي�سل الّتعذيب اجل�سدّي الذي 
ُ
لكن، واحلّق ي  

حتى   ١٩٥٩ اأعوام  منذ  ون 
ّ
امل�رسي ون 

ّ
الي�ساري لقيه 

، غري اأّن ما لقوه كان ممنهجًا 
ّ
١٩٦٤ اإىل الّتعذيب اجلن�سي

رة 
ّ
نة واأعماٍل حمّددة متكر

ّ
ًا وينتظم يف �ساعاٍت معي

ّ
ويومي

الهتاف  على  والإجبار  ة 
ّ
اجلن�سي والإهانات  كال�رّسب 

لتك�سري  اجلبل  يف  والعمل  النا�رس  عبد  جمال  بحياة 

واإّل  الأحجار  ة 
ّ
ي
ّ
كم من  نة 

ّ
معي »كوتا«  وحتقيق  الأحجار 

جنُي ملزيٍد من ال�رّسب والّتعذيب.
ّ

�س ال�س
ّ
تعر

يعتمد ما اأذكره من تعذيٍب ممنهٍج على روايتني، الأوىل   

وا خالل �سهوٍر بالتعذيب املمنهج، ما رووه 
ّ
ما رواه اّلذين مر

واية 
ّ
ًا وما كتبه البع�س كما اأ�رسُت �سابقًا. والر

ّ
يل �سخ�سي

ة التي 
ّ
ة ال�ّسخ�سي الّثانية اأو امل�سدر الثاين جتربتي اخلا�سّ

�ست لها، وهي ما اأعتربه تعذيبًا ممنهجًا.
ّ
تعر

هل كان عبد النا�رض يدري؟

ٍة متعّلقٍة بالتعذيب 
ّ
ٍة اأ�سا�سي

ّ
لكن اأوّد اأن اأ�سري هنا اإىل ق�سي

�سوا له انق�سموا 
ّ
ني الذين تعر

ّ
اأّن ال�سيوعي املمنهج، وهي 

اأي  ة يف م�رس، 
ّ
ال�سيا�سي القيادة  فيما بينهم ب�ساأن معرفة 

قة املحيطة به، مبا يحدث لهم 
ّ
النا�رس واحللقة ال�سي عبد 

جون، فمنهم من اعترب اأّن عبد الّنا�رس وَمن معه 
ّ

داخل ال�س

�سون له، واآخرون اعتربوا اأّن هناك من 
ّ
على درايٍة مبا يتعر

قة )قد يكون من احللقة 
ّ
اأخفى على نا�رس وحلقته ال�سي

متابعتي  ولكن من خالل  الّتعذيب.   
َ
اأمر نف�سها(  قة 

ّ
ال�سي

 
ال تعذيب نفسيا يعلو على ما يتعرض له الســـــــــــــــــــــــــجين 
المحكوم باإلعدام. في الليلة التي تسبق اإلعدام يسود السجن 
هــــــــــــــــــــدوء غير عادي. يختفي صخب المساجين عندما 
يعـــــــــــــــــــــــــــرفون بطريقتهم الخاصة »أن بكرة إعدام«.
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�سجناء داخل 

اأفقا�س احلجز يف 

م�رس، اأ ف ب
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اأمراً  يعِط  مل  النا�رس  عبد  اأّن  جازمًا  اأعتقد  لالأمرين، 

ًا بالّتعذيب، اأي لعّله مل ي�ستخدم امل�سطلح بلفظه 
ّ
تف�سيلي

عندما  لذلك  يعلم.  كان  بالتاأكيد  لكّنه  والّدللة،  ومعانيه 

يوغ�سالفيا  برملان  يف  بقيادته  م�رس«  »دولة  انف�سحت 

اأمر  اأْن  رّد فعله  التعذيب، جاء  ب�ساأن مقتل �سهدي حتت 

فوراً باإيقاف الّتعذيب والتحقيق ملعرفة من كانوا ميار�سونه.

اأ�سهر  �سّتة  ملّدة   
ّ
ا�ستمر تعذيبًا  اأّن  اأحٌد  ي�سّدق  هل   

ه« و»اأبو زعبل« ومل يكن 
ّ
متوا�سلة يف �سجَني »ليمان طر

 
ٌ
 ووا�سح

ٌ
عبد النا�رس يعلم به؟ م�ستحيل! هو تواطوؤٌ �رسيح

العادل«  »امل�ستبّد  ة 
ّ
نظري تطبيق  حاول  وجماعته  حلاكمٍ 

احلكم  ت�سّلم  فقد  ادات 
ّ

ال�س ا 
ّ
اأم واملتناق�سة.  الفا�سلة 

يف  خ�سو�سًا  احلكم،  يف  طريقته  هو  اعتربه  ما  ووا�سل 

ني، فاأطلق من القمقم جّني اجلماعات 
ّ
ما يتعّلق بالي�ساري

ة معروفٌة وهي اأّن َمن قتل 
ّ
ة. والنتيجة الرتاجيدي

ّ
الإ�سالمي

ت�رسين  �سهر  يف  الع�سكرّي  ال�ستعرا�س  يوم  ال�سادات 

ة 
ّ
الإ�سالمي اجلماعات  اأفراد  ١٩٨١هم  اأكتوبر   / ل 

ّ
الأو

داخل اجلي�س امل�رسي.

م�شاهدات العنف

ب، 
ْ
جن عن قر

ّ
 اأيّن مل األم�س تعذيبًا داخل ال�س

ٌ
�سحيح

بريوت  يف  امل�سّلح  العنف  من  اأنواعًا  �ساهدُت  اأيّن  اإّل 

ها وق�سي�سها،  ة بق�سّ
ّ
 احلرَب الأهلي

َ
ولبنان عمومًا. مل اأر

تبّقى  ما  على  و�سهدُت  املخيفة،  ها 
َ
اأثار �ساهدت  لكن 

اقة 
ّ
منها ل�سعٍب متلوؤك ممار�سُته العنَف ا�ستغرابًا، فهو الّذو

للّطعام والغناء والتفا�سيل التي تزخر بها احلياة يف تلك 

البقعة من العامل. راأيُت ال�ستباكات امل�سّلحة تندلع فجاأة 

عليه  يطلقون  ما  على  اأحيانًا   ،
ّ
منطقي �سبب  دون  من 

ن ي�سقط  ة املرور« لي�سقط من اجلانبني مَ
ّ
ت�سمية »اأ�سبقي

بني قتيٍل وجريح.

�سريبينت�سا  ومدينة  منطقة  يف  العنف   
َ
مظاهر راأيُت   

اأيدي  على  امل�سلمني  لقتلى  ة 
ّ
اجلماعي املقربة  داخل 

يف  اجلماجم  عن  ًة 
ّ
ت�سجيلي اأفالمًا  و�ساهدُت  ال�رسب. 

�سّدام ح�سني  ومقابر  القتل يف كمبوديا  رواندا وحقول 

الأكراد  حلبجة  وقتلى  العراق  يف  ة 
ّ
اجلماعي و»البعث« 

وفل�سطني  غّزة  وخرائب   
ّ
الكيميائي  

ّ
م

ّ
بال�س ني 

ّ
العراقي

هذا  من  اأعنيه  ما   .
ّ
الإ�رسائيلي الحتالل  بقذائف جي�س 

العنف،  ة 
ّ
باإن�ساني زائفًا  اإح�سا�سًا  اأملُك  ل  اأيّن  الّتعداد 

ًا 
ّ
ًا اأو جمتمعي

ّ
فالعنف هو العنف مهما كان م�سدره، عائلي

ًا.
ّ
ًا وحزبي

ّ
ًا، دولي

ّ
اأو �سيا�سي

الأجهزة  من  العنَف  ي�ستقبل  ل  امل�رسّي  جني 
ّ

وال�س  

اأي�سَا من زمالئه. يبيح  جن فقط، بل 
ّ

ة واإدارة ال�س
ّ
الأمني

بع�سهم  ات 
ّ
�سلوكي على  �س 

ّ
الّتج�س لأنف�سهم  جناء 

ّ
ال�س

ة«. 
ّ
العاطفي ة 

ّ
و»الغرامي ة 

ّ
اجلن�سي ة وحتديداً  اخلا�سّ البع�س 

واقعًة  اإبراهيم  الله  �سنع  يذكر  املو�سوع،  هذا  وحول 

ام الواحات«.
ّ
�سخ�سية له يف كتابه »اأي

من  الّنوع  لهذا  اأة 
ّ
مهي ة 

ّ
امل�رسي جون 

ّ
ال�س اأّن  اأعتقد   

عن  »�رسف«  رواية  يف  الله  �سنع  كتب  واأي�سًا  العنف. 

بالعنف  اجل�سدّي  العنف  امتزاج  عن  فتحّدث  الأمر،  هذا 

كانت  اإذا  ا 
ّ
عم  

ٌ
علم يل  ولي�س   .

ّ
واملِثلي الذَكرّي   

ّ
اجلن�سي

من  املختلفة،  باأنواعه  العنف  عن  ة 
ّ
ن�سائي كتاباٌت  هناك 

 
ّ
جينات اإىل العنف اجلن�سي

ّ
جن وال�س

ّ
 بني اإدارة ال�س

ّ
البدين

العنف  اأّن  الأكيد  لكّن  ببع�س.  بع�سهّن  امل�سجونات  بني 

ٌة نولد على الأغلب بها، وتالزمنا طوال 
ّ
 طاقٌة ب�رسي

ّ
البدين

ه نحونا عن 
ّ
العنف املوج اأي�سًا ب�سبب  حياتنا. وقد نوت 

دفة. ق�سٍد اأو عن طريق ال�سّ

القائمني  لأّن  للعنف  خٌة 
ّ
مفر امل�رسية  وال�سجون   

هو  العنف  اأّن  الأ�سل  يف  يعتقدون  ال�سجون  اأمر  على 

الطريق الوحيد املتاح لهم »لتاأديب وتهذيب واإ�سالح« 

عن  امل�رِسب   
ّ
يا�سي

ّ
ال�س ال�سجني  اأّن  ر 

ّ
ت�سو امل�سجونني. 

زنزانٌة  وهي  التاأديب،  زنزانة  اإىل  فوراً  حال 
ُ
ي الّطعام 

خالل  اكت�سبها  التي  حوائجه  فيها  منه  ُتوؤخذ  ٌة 
ّ
انفرادي

حال اإىل الّنيابة اإّل 
ُ
 �سّد اإدارة ال�سجن. ل ي

ّ
ن�ساله اليومي

 باأ�سباب اإ�رسابه، 
َ
بعد اليوم الّثالث على الإ�رساب، ليديل

هي  الّنيابة  لأّن  يوؤّخر  ول  يقّدم  ل   
ّ
روتيني  

ٌ
اإجراء وهو 

اأمن  مباحث  اأمام  قوًل  متلك  ل  وهي  الّدولة  اأمن  نيابة 

من  غم 
ّ
الر على   

ّ
يا�سي

ّ
ال�س جن 

ّ
ال�س تدير  اّلتي  الّدولة 

جن تتعاون ب�سكٍل وثيٍق 
ّ

عدم اعرتافها بهذا، فاإدارة ال�س

و»مطيع« مع اأمن الّدولة.

عنفه  واعتدُت  خب  ال�سّ اعتدُت  الوقت  مرور  بعد   

اإىل  ل 
ّ
يتحو خب  ال�سّ هذا  بداأ  جن. 

ّ
ال�س داخل  املنّظم 

»جحيمٍ«  اإىل  ًا 
ّ
تدريجي معه   

ُ
جن

ّ
ال�س ل 

ّ
يتحو وبداأ  عنف، 

وجودّي �سارترّي!

 
هل يصدق أحد أن تعذيبا استمر لمدة ستة أشهر متواصلة في 
ولم يكن عبد الناصر يعلم به؟  و»أبو زعبل«  سجني »ليمان طره« 
مستحيل! هو تواطؤ صريح وواضح لحاكم وجماعته حاوال تطبيق 
نظرية »المستبد العادل« الفاشلة والمتناقضــــــــــــــــــــــــــة.
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احلّق يف اجل�شد

جني؟
ّ

- ولكن ماذا يتبّقى لل�س

- ل يبقى له �سوى اجل�سد.

جني هو ج�سده. ل حّق 
ّ

احلّق الوحيد اّلذي ميتلكه ال�س  

ف باجل�سد 
ّ
خروج اجل�سد من خلف الق�سبان، بل حّق الّت�رس

اأو   ،)
ّ
ال�سيا�سي جني 

ّ
)ال�س الّطعام  عن  ي�رسب  هو  داخَله. 

 )
ّ
جني غري ال�سيا�سي

ّ
ه ج�سده ويجرحه باآلٍة حاّدٍة )ال�س

ّ
ي�سو

عاّم،  م�ست�سفى  اأو  جن، 
ّ

ال�س م�ست�سفى  اإىل  نقله   
ّ
يتم كي 

ن 
ّ
�سني خمتلفني عم

ّ
�سات وممر

ّ
اء وممر

ّ
فيلتقي بعائلته واأطب

جن 
ّ

اعتاد روؤيتهم يف عيادة ال�سجن، فالّطبيب داخل ال�س

يكون  فقد  �س 
ّ
املمر ا 

ّ
اأم املري�س،  ثقة  على  يحوز  ل  قد 

متواطئًا مع املباحث اأو الإدارة اأو كليهما.

جناء، 
ّ

لل�س يبقى  الذي  الوحيد  ال�ّسيء  هو  اجل�سد   

ة التي 
ّ
غبة اجلن�سي

ّ
ذكوراً واإناثًا. لي�س احلديث هنا عن الر

بالطبع عن طريق ال�ستمناء، وهذا يحدث  اإرواوؤها  ميكن 

جناء ب�سكٍل منتظمٍ حني يتدارون لياًل حتت اأغطيتهم، 
ّ

لل�س

املتحذلقة  باأنواعه   »
ّ

»احلب عن  يبحث  هنا  اجل�سد  لكّن 

 
ّ

وحب عذرّي   
ّ

حب املرّكبة،  واملعّقدة  الب�سيطة  والبدائية، 

جن 
ّ

ال�س داخل  العنف  بني  �سابقًا،  ذكرنا  وكما   .
ّ
جن�سي

 
ّ

ع الإن�ساين
ّ
 واجلن�س داخله رابٌط متني. ل بّد للّتجم

ّ
واحلب

ن من جن�ٍس واحٍد يف مكاٍن �سبه مغلٍق كمع�سكرات 
ّ
املكو

خ 
ّ
يفر اأن  ج�سدّي،  عنٍف  من  حتمل  مبا  جون 

ّ
وال�س اجلي�س 

ة( 
ّ
الأنثوي )اأو  ة 

ّ
الذكوري للوحدة  ًا 

ّ
مو�سوعي مقاباًل  اأي�سًا 

مبواجهة هذا العنف.

لقد راأيُت يف هذا الإطار جتربًة يف »الواحات« توا�سَلْت   

احلياة  اإىل  فيقني« 
ّ
»الر خروج  وبعد  الإفراج  بعد  حّتى 

على  وح�سولهما  م�رس  عن  بعيدًا  وهجرتهما  اأخرى  ًة 
ّ
مر

ٍة عاليٍة وتاأليفهما موؤّلفاٍت هاّمة با�سم م�ستعاٍر 
ّ
درجاٍت علمي

اأحافظ  وبالّطبع  عالية.  ٍة 
ّ
واإن�ساني ٍة 

ّ
علمي ب�سمعٍة  وقد حظيا 

األتقهما  مل  فاأنا  تهما«، 
ّ
على »خ�سو�سي الإمكان،  قدر  هنا، 

الفكرّي  لكّنني �سمعُت عنهما وعن عملهما  ال�سجن،  بعد 

امل�سرتك الهاّم وبالتايل اأكتفي بهذا القْدر من البوح.

ًا، فتجربتي كانت بالأ�سا�س يف »الواحات« 
ّ
ا �سخ�سي

ّ
اأم  

اأن  لنا  جن املفتوح »ب�سكل ما«. كان م�سموحًا 
ّ

حيث ال�س

»ناخد نَف�س«، كما يقال، اأي اأن نرتاح بع�س ال�سيء من 

احلب�س  من  طويلة  اأ�سهر  عرب  للبقاء  املتوا�سلة  املحاولة 

اأنف�سنا  ًا. وجدنا 
ّ
املتوا�سل لأكرث من ع�رسين �ساعة يومي

اأخرياً يف »مع�سكٍر« مفتوح، اأي اأّن �ساعات احلب�س داخل 

، اأي اإغالق 
ً
الزنازين حمّددة ب�ساعات اإغالق ال�سجن م�ساء

مفتوحة  الزنازين  اأبواب  وترك  للعنابر  ة 
ّ
اخلارجي الأبواب 

فيتوا�سلون  ة، 
ّ
ي
ّ
احلر من  بقْدٍر  ال�سجناء  ك 

ّ
يتحر حيث 

حول  وامل�سورة  اأي 
ّ
الر ويتبادلون  ويدّخنون  ويت�سامرون 

م�رسحًا  »الواحات«  �سنا يف 
ّ
اأ�س لقد  تعنيهم.  التي  الأمور 

لنعمان  الدغري«  »عيلة  ة 
ّ
م�رسحي عليه  عر�سنا  ب�سيطًا 

وهي  »عي�سة«  دور  بلعب  فيها  قمُت  التي  عا�سور، 

لنا  العمل. وقد �سمحْت  ة الأنثوية الوحيدة يف 
ّ
ال�ّسخ�سي

جن با�سترياد مالب�س ن�سائية وحتى حذاء بكعب 
ّ

اإدارُة ال�س

عاٍل بع�س ال�سيء، اإ�سافًة اإىل و�سع كحٍل واأحمر ال�ّسفاه. 

احلاجة اإىل حنان

جني نف�سه متعّلقًا 
ّ

لكّن ال�سوؤال الأ�سا�س هنا كيف يجد ال�س

اآخر؟ وهل ي�ستطيع الإف�ساح عن »تعّلقه« هذا؟  ب�سجنٍي 

ر الإف�ساح؟ تدخل هذه املحاذير 
ّ
وكيف يف�سح اإذا ما قر

جنُي 
ّ

ال�س يواجهه  والذي  �سابًقا  اإليه  امل�سار  العنف  �سمن 

ومك�سوفًا.  وا�سحًا  البوح  كان  ما  اإذا  زمالئه  ل 
َ
قب من 

ح 
ّ
ي�رس اأّل  على  ّي 

ّ
و�رس �سامٌت   

ٌّ
جماعي اّتفاٌق  ة 

ّ
ثم

وبالّتايل  لالآخر،  ه 
ّ
وب�سكل مك�سوٍف عن حب اأحٌد عالنيًة 

العالنية  عدم  من  اإطاٍر  �سمن  حمفوظًة  »امل�سائل«  تبقى 

ني 
ّ
يا�سي

ّ
جناء ال�س

ّ
ٌة بال�س ة. هذه »احل�سمة« خا�سّ

ّ
الف�سائحي

فقد  قهم، 
ّ
ويوؤر ي�سغلهم  العاّم«  »ال�ّسكُل  يزال  ل  اّلذين 

ني، 
ّ
يا�سي

ّ
ال�س امل�ساجني  �سمعة  ت�سويه  اإىل  البوح  يوؤّدي 

ني، اّلذين حتيطهم دومًا اأقاويل الفجور 
ّ
خ�سو�سًا الي�ساري

ني. 
ّ
 التي يرّددها الأمن ومن خلِفه بع�ُس الغوغائي

ّ
اجلن�سي

الفعل  ل  الّتالم�س  مرحلة  اإىل  ي�سل  قد  هنا   »
ّ

و»احلب

 من احلنان يتمّثل بالإ�سغاء 
ٌ
، لكّنه يف الأغلب قدر

ّ
اجلن�سي

اإىل �سكاوى »الآخر« ورغبته يف الإف�ساح عن �سكوكه 

تبادل  بعده،  �سيحدث  اأو  يحدث  وما  بالإفراج  املتعّلقة 

�ساعات  خالل  ال�سري  اأو  ال�ساي  من  وكوٍب  �سيجارة 

الف�سحة مت�سابكي الأيدي. وقد مررُت بتجربتني من هذا 

الّنوع يف »الواحات« لكّني كنُت اأي�سًا �سديَد احلذر كي 

.
ّ
ل اأقع حتت طائلة »اللوم« احلزبي

ات الواحات« اأ�سار �سنع الله اإبراهيم بحَذٍر 
ّ
يف »يومي  

ا اأنا فاأعتقد اأّن حاجتي 
ّ
�سديٍد اإىل جتربته يف هذا ال�سَدد. اأم

اأقوى من  ة« اإىل احلنان �سّكلْت دافعًا 
ّ
ة الب�رسي

ّ
»الإن�ساني

ة، كما اأيّن كنُت يف بداية مراهقتي اأعي�س 
ّ
غبات اجلن�سي

ّ
الر

ة الأمريكان« 
ّ
ة كلي

ّ
و�سط جمتمٍع ذكورّي مغَلق هو »داخلي

يف اأ�سيوط، وذلك ملّدة خم�س �سنوات. كانت هناك اأي�سًا 

ة للمراهقني تتفّجر باجّتاه مراهقني اآخرين 
ّ
الرغباُت اجلن�سي

يف  »الأنوثة«  اأو  »الو�سامة«  َمعامل  بع�ُس  عليهم  تبدو 

 اأو 
ّ
طريقة �سريهم اأو اأفعالهم، كاجلري اأو ال�رساع احلقيقي
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. وقد مررُت كذلك باأكرث من جتربٍة يف هذا الإطار 
ّ
التمثيلي

ة وقد كنُت اأبلغ من العمر 
ّ
نظراً لكوين التحقُت بالّداخلي

حوايل اأحد ع�رس عامًا، قادمًا مبا�رسًة من »بيت الأ�رسة« 

اإىل ع�ّس الزنابري املراهقني الكبار يف العمر والتجربة.

 اإىل 
ّ
جن ال�سيا�سي

ّ
ل العالقة يف ال�س

ّ
ر حتو

ّ
هناك ما يرب  

جني اّلذي يت�سرّت على عالقٍة »ما« اأقامها 
ّ

تابو، فالّذكر ال�س

 دمغه باأّنه �سيٌد 
ّ
جن قد يفعل ذلك خمافة اأن يتم

ّ
داخل ال�س

 كونه وافق على اأن 
ّ
�سهل وباأّنه موؤّهل لهذا الفعل اجلن�سي

اّتفاٍق  ًا. ويكون ذلك عرب 
ّ
يقيم الآخرون معه فعاًل جن�سي

 
ّ
اأو �سبه اّتفاٍق بني املراهقني الذين �سمعوا باأّن فالنًا »يتم

ًا. هو نوٌع من العنف ميار�سه الأ�سّداء من 
ّ
الفعل« به جن�سي

عيدنا احلديث هنا اإىل ما 
ُ
عفاء منهم. ي املراهقني على ال�سّ

ميار�سها  التي  ة 
ّ
القو للحديث عن عالقِة  نا  ن�سّ به  ابتداأنا 

ذاك  قبل  من  فالقمع  الأ�سعف،  على  الأقوى  جني 
ّ

ال�س

 الذي تقوم 
ّ
د �سورٍة اأخرى للقمع الداخلي

ّ
على هذا جمر

والآخر  احلني  بني  بكامله  ال�سجن  على  جن 
ّ

ال�س اإدارة  به 

لتذّكر امل�سجونني باأّنهم حتت رحمتها. اإّل اأّن هذه املعادلة 

ة 
ّ
ة الداخلي

ّ
ٍة بني »الإدارة« والقو ل متنع قيام عالقاٍت خا�سّ

بني  عالقاٍت  من  اخلارج  يف  يحدث  كما  متاماَ  جن، 
ّ

لل�س

»الأمن« واخلارجني على القانون.

�شخب العنف واالغت�شاب

ون، اأي املجرمون يف 
ّ
جناء العتيادي

ّ
يف املقابل، ل يبايل ال�س

ة، بفعٍل »فا�سح« كهذا، بل يتفاخرون 
ّ
ة واأخالقي

ّ
ق�سايا مالي

ت�ستقدم  التي  ة 
ّ
الّذكوري الّزنزانة  يف  »حفاًل«  ويقيمون  به 

من  ذلك  يطلب  واّلذي  اأكرث،  اأو   
ّ
بلطجي ل�سجنٍي  »زوجة« 

ا�س يف ما بينهم.
ّ
احلار�س لقاء اأجٍر من املوؤّكد يتقا�سمه احلر

جن هدوءاً، اأواخر الّليل اأو قبيل 
ّ

يف اأكرث حلظات ال�س  

ًا. 
ّ
ة �سخبًا جن�سي

ّ
الفجر، ت�سمع �سخبًا، قد يكون هذه املر

 ينا�سد 
ّ
 �رساخًا مفاجئًا من �سجنٍي غري �سيا�سي

ُ
قد ت�سمع

والّتو�سيف  ًا«. 
ّ
جن�سي »يغت�سبونه  ممّن  تخلي�سه  ا�س 

ّ
احلر

ويتداولونه  يتبادلونه  الّزنزانة  اأفراد  اأّن  للحالة  الّدقيق 

 مقهقهني باأّنه يوا�سل مهنة والدته، 
ُ

ا�س
ّ
ًا. يرّد احلر

ّ
جن�سي

ٌة 
ّ
جن�سي بذيئٌة  عباراٌت  تعقبها  زغاريَد  بعدها  لت�سمع 

ة 
ّ
اجلن�سي ال�ستغاثة  بنداءات  ا�س 

ّ
احلر  

ّ
يهتم ل  �سارخة. 

كونه كما يحلو 
ّ
جن ويحر

ّ
اإّل يف ما ندر. يدير هوؤلء ال�س

جن يف تف�سيالت الت�سكني اأو 
ّ

لهم، ل يتدّخل ماأمور ال�س

اطه. لقد 
ّ
اأو حتى »التكدير«، وكذلك يفعل �سب الإعا�سة 

اط، عرب �سنني طويلة 
ّ
ب ّجانة ومعهم ال�سّ

ّ
ا�س وال�س

ّ
فهم احلر

ة 
ّ
من خربة الف�ساد، اأن ل يتدّخلوا يف العالقات الّداخلي

الّتهريب  وعن  البط�س  عن  اأعينهم  يغم�سون  جن. 
ّ

لل�س

ا�س من ممنوعاٍت على 
ّ
 الذي يقوم به بع�س احلر

ّ
الداخلي

راأ�سها املخّدرات.

العنف  اأنواع  اإىل نوع من  اأي�سًا  خب  ل ذاك ال�سّ
ّ
يتحو  

ينفرد  اأن  الأخري  يريد  جني. 
ّ

ال�س يحا�رس  الذي   
ّ
الإ�سايف

جناء حوله ينازعونه الف�ساء 
ّ

بذاته فال ي�ستطيع. مئات ال�س

»�سجن  يف  والّزنزانة  متوا�ساًل.  �سخبًا  حْمدثني  املحدود 

»نزلء«،  �سبعة  اإىل  خم�سة  بني  »�سكنُتها«  التي  القناطر« 

اأمتاراً  تتجاوز  ل  م�ساحتها  ال�سجن،  اإدارة  تعبري  بح�سب 

قليلة، وبالتايل تكون »الأبرا�س« �سبه متال�سقٍة ل تف�سل 

بني الرب�س والآخر �سوى ع�رسة �سنتمرتاٍت على اأبعد تقدير. 

وكذلك هو احلال يف زنازين �سجن احلدرة يف الإ�سكندرّية 

جون. اأّما �سجن »الواحات« فتحوي زنازينه 
ّ

وغريه من ال�س

ع�رسة »نزلء« وما فوق يتواجدون معًا معظم �ساعات اليوم 

 وهو من اأ�ساليب 
ّ
 بتكديرة عقاب جماعي

ّ
اإذا كان ال�سجن مير

جون امل�رسّية.
ّ

العقاب املّتبعة يف ال�س

�س 
ّ
يتلم ني 

ّ
يا�سي

ّ
ال�س وغري  ني 

ّ
يا�سي

ّ
ال�س جناء 

ّ
ال�س وبني   

 »
ّ
ها عدم وجود »رقيق جن�سي

ّ
ا�س فروقاٍت هائلة، اأهم

ّ
احلر

كيف  اأي�سًا  ا�س 
ّ
احلر ويرى  ني. 

ّ
يا�سي

ّ
ال�س زنازين  يف 

لتلبية  البع�س  بع�سهم  مع  ون 
ّ
يا�سي

ّ
ال�س جناء 

ّ
ال�س يتعاون 

»ي�سيلوا  اأّنهم  وكيف  جن، 
ّ

ال�س داخل  احلياة  ات 
ّ
�رسوري

املتداَول  امل�سطلح  وهو  العامة،  احلياة  عرب  ًا 
ّ
مالي بع�س« 

ون حني ينتخبون �سخ�سًا 
ّ
يا�سي

ّ
جناء ال�س

ّ
الذي يعرفه ال�س

اأو اأكرث من بينهم ليكون هو املتحّدث با�سمهم اأمام الإدارة، 

ٍة بتنظيم الت�سكني مع  ويقوم، اإذا اأمكن، برتوؤّ�س جلنٍة خا�سّ

ة من الكانتني كال�ّساي 
ّ
ة الإ�سافي

ّ
مواّد الإعا�سة ال�رسوري

وال�سّكر وبع�س املعّلبات حتى يتمّكن ال�سجناء جميعهم، 

موا�سلة  من  الأهل،  من  اأمواٌل  ت�سلهم  ل  َمن  وحتديداً 

جناء 
ّ

ة كتلك اّلتي يعي�سها ال�س
ّ
 من الإن�ساني

ٌ
حياٍة فيها قدر

الذين ت�سل اإليهم الّنقود والأطعمة من اأهاليهم.

 
في أكثر لحظات السجن هدوءا، أواخر الليل أو قبيل الفجر، تسمع 
صخبا، قد يكون هذه المرة صخبا جنسيا. قد تسمع صراخا مفاجئا 
من سجين غير سياسي يناشد الحراس تخليصه ممن »يغتصبونه 
يتبادلونه  الزنزانة  أفراد  أن  للحالة  الدقيق  والتوصيف  جنسيا«. 
ويتداولونه جنسيا. يرد الحراس مقهقهين بأنه يواصل مهنة والدته، 
صارخة.  جنسية  بذيئة  عبارات  تعقبها  زغاريد  بعدها  لتسمع 
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عاطف عليب

جامعّي وخبري 
اقتصادّي وكاتب. له 
مؤّلفات يف المهنجّية 
واالقتصاد الزراعّي 
والتغذية والرثوة 
احليوانّية، من أعماله 
»احلضارة العربّية 
اإلسالمّية ودورها 
يف تكوين احلضارة 
األوروبّية«، 2009.

المفّكرة المسكوبّية
وموسيقى المستقبل

ام 
ّ
الأي ت�سل�سل  الّذهن  اإىل  يتبادر  مفّكرة،  نقول  عندما 

نة، لكّننا هنا ب�سدد 
ّ
خة عرب ت�سل�سل ال�ّسهور ل�سنٍة معي

ّ
املوؤر

 عليه الّزمن، لذلك ل 
ّ
ما اأبقْته الأّياُم يف قعر الّذاكرة وقد مر

ت�سلح الّت�سمية. كذلك الأمر بالّن�سبة اإىل املذّكرات اّلتي هي 

على اأ�سّد الرتباط باملفّكرة واّلتي ُت�سّمى بدورها »اأجندة«. 

اإّل على �سبيل املجازة وجلميل  ُكنا بكلمة »مفّكرة« 
ُّ

وما مت�س

ة املتاأّتية عنها عرب 
ّ
لي

ّ
وؤية الّتخي

ّ
وقعها على الأذن وح�سن الر

الّزمن. وما يعنيني يف املفّكرة ذكرياُتها، حيث ميّحي الّتاأريخ 

 - الّدّقة يف الّزمن، ويبقى لبُّ احلدث وجوهره مرتبطاً 
ّ
الّزمني

بعالمٍة فارقٍة اإذا اأمكن الأمر. والعالمة الفارقة هنا هي زمن 

حكم خروت�سوف، وبني الّتاريخني العائدين لعام و�سويل اإىل 

ق 
ّ
مو�سكو، ١٩٦2، وعام خروجي منها بعد ح�سويل وبتفو

عدد  بكامل  القت�سادّية  العلوم  يف  دكتوراه  �سهادة  على 

اأ�سوات الّلجنة امل�رسفة، يف اأّيار / مايو ١٩٦٨.

�سّتة اأعواٍم ق�سيُتها هناك. تعّلمُت وراأيُت فيها الكثري.   

وقريبًة  تزال حبيبًة عندي  اّلتي ل  ة 
ّ
و�سي

ّ
الر باللغة  تعّلقُت 

وثقافٍة  من ح�سارٍة  ملا حتمل  الأثر  كبرية  الّلغة  هذه  مّني. 

 
ّ

ُق الرتباط الإن�سايّن بني ال�ّسعوب. واللغة بالّن�سبة اإيل
ّ
تعم

 ي�سل القلب والعقل عرب احلروف. يقولون 
ّ
خيٌط غري مرئي

»من عّلمني حرفًا كنُت له عبدًا«، اأّما اأنا فاأقول »غدوُت له 

عنا�رس  من  اأي�ساً  واللغة  الزمن«.   
ّ
مر ولو  �سدوقًا  �سديقًا 

ني 
ّ
الفرن�سي ك 

ّ
مت�س الإطار  هذا  يف  عبثًا  ولي�س  ة، 

ّ
القومي

اليوم وقباًل،  ة، 
ّ
ة والوليات املّتحدة الأمريكي

ّ
بالفرانكوفوني

ق 
ّ
الّتفو اء 

ّ
جر نف�سها  تفر�س  التي  الإنكليزّية  الّلغة  بن�رس 

احل�سارّي لهذه البالد.

 ممّا يطفو على �سطح الّذاكرة 
َ
حتمل مفّكرتي هذه الكثري  

عامًا.   ٩١ العمر  من  بلغ  رجٍل  خاطر  في�س  من  وينبثق 

ن�سف  حوايل  وقوعها  على  م�سى  ذكرياٌت  هذه  مفّكرتي 

يف  هناك،  ق�سيُتها  اّلتي  ّت 
ّ

ال�س ل�سنواتي  الّزمن  من  قرٍن 

قلُت  ما  على  ال�ّساهد  �سوى  املفكرة  هذه  وما  مو�سكو. 

لب 
ّ

ال�س بني  يتاأرجح  واّلذي  تباعاً،  �ساأقول  وما  الّلغة  حول 

 
ّ
لبي

ّ
وال�س كثري،   

ٌ
كثري ذكرياتي  من   

ّ
فالإيجابي والإيجاب، 

لرتكيزي  عذراً  القارئ  واأ�ستميح  القليل.  بالقليل  لي�س 

 .
ّ
وواقعي  

ٌّ
�سببان: جمايل ولذلك  ممّا عاي�ست،   

ّ
لبي

ّ
ال�س على 

والفّن  وامل�رسح  الأدب  اأّن  اإىل  فريجع  ل 
ّ
الأو بب 

ّ
ال�س اأّما 

 من اأّيام 
ّ
لبي

ّ
واأ�رسابهما على الإجمال ُيرّكز فيها على ال�س

 وواجٌب 
ّ
 طبيعي

ٌ
 �سيء

ّ
»اأري�سطوفان« حّتى اليوم، والإيجابي

مبا  تقوم  لأّنها  عليه  ُت�سكر  ل  اّلتي  الّدولة،  على   
ٌّ
طبيعي

ُيفرت�س اأن تقوم به. هذا يف املبداأ، لكّن العك�س هو الذي 

يف  النّقاد  قبل  من   
ّ
ال�سلبي على  فالرتكيز  لذلك  يح�سل، 

 فريجع، 
ّ
بب الواقعي

ّ
اأّما ال�س خمتلف حقول الكتابة والفّن. 

ة يف تلك 
ّ
لبي

ّ
بح�سب راأيي املتوا�سع، اإىل اأّن الأحداث ال�س

ة يف 
ّ
انهيار ال�سرتاكي ة 

ّ
اأرجحي اّلتي زادت من  الفرتة هي 

اإىل  َمرّده  هناك  ة 
ّ
ال�سرتاكي وانهيار   .

ّ
وفياتي

ّ
ال�س الحّتاد 

 
ّ
ة اأكرث منه اإىل اخلارجي

ّ
�سبٍب اأو جمموعة الأ�سباب الّداخلي

كبريًا يف  دورًا  يلعب  الّداخل  اأّن  ذلك  الأ�سباب،  تلك  من 

الّت�سّدي للخارج اإذا ما كان متما�سكاً متيناً على امل�ستوى 

الحّتاد  يف  متوّفرًا  يكن  مل  اأّنه  نرى  اّلذي  الأمر   ،
ّ
ال�ّسعبي

 للحياة �سوى يف الّظاهر 
ّ
 يف اجلوهر الجتماعي

ّ
وفياتي

ّ
ال�س

ويف »الربوباغندا«.

اأّننا  واإفهامه  القارئ ر�سالًة  لتبليغ  اأكتُب هنا  ما  اأكتُب   

كحلٍّ  لها،  اآخٍر  ا�سمٍ  اأّي  اأو  ة، 
ّ
بال�سرتاكي كني 

ّ
املتم�س من 

ة 
ّ
لالمربيالي  

ّ
الوح�سي ال�ستغالل  املزمنة:  املع�سلة  مل�سكلة 

ة املعومَلة، واّلتي، ب�سفتها هذه، تزيد من 
ّ
ة احلالي

ّ
الّنيوليربالي

�سعوبة الّن�سال يف وجهها بطريقٍة غري معقولة. وذكرياتي 

البالد  عا�سْتها  اّلتي  ة 
ّ
اليومي للحياة  اأحداٍث  جمموعة  هنا 

ة، واّلتي جرى نقلها كما هي اإىل باقي 
ّ
يف �سوء ال�سرتاكي

جذرّيًا  يتناق�س  اّلذي  الأمر   ،
ّ
ال�سرتاكي املع�سكر  دول 
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اأخذ  ب�رسورة  وتقول  »الكّز«  ترف�س  التي  ة 
ّ
واملارك�سي

للبالد،  واحلا�رسة  املا�سية  ة، 
ّ
الّتاريخي ة 

ّ
املو�سوعي الّظروف 

ة واحل�سارّية 
ّ
عد القت�سادّية والجتماعي على خمتلف ال�سّ

ة فيها.
ّ
ة بعني العتبار عند بناء ال�سرتاكي

ّ
وكذلك الّثقافي

ابق لالحّتاد 
ّ

ئي�س ال�س
ّ
تبداأ ذكرياتي خالل فرتة حكم الر  

لـ»ال�سبوت  يعد  مل  اّلتي  خروت�سوف،  نيكيتا  وفياتي 
ّ

ال�س

ة« فيها وجود، كما اأّن رو�سيا يف تلك الفرتة كانت 
ّ
ال�سيوعي

لم الّتام با�ستثناء احلرب الباردة. لكّن احلديث 
ّ

يف قلب ال�س

فرتة  اأي�سًا  ي�سمل  اتها، 
ّ
واإيجابي اتها 

ّ
ب�سلبي ذكرياتي،  عن 

اٍت 
ّ
هيب رغم ما �سهدْته من اإيجابي

ّ
حكم جوزف �ستالني الر

 مرعٍب مع الأ�سف 
ّ
ة، ولو ب�سكٍل بولي�سي

ّ
يف بناء ال�سرتاكي

يف  ويرعبني  ين 
ّ

يحري وما  عليه.  اخلالف  ورغم  ال�سديد 

 العظيم اّلذي قّدم 
ّ
و�سي

ّ
الوقت عينه انت�سارات ال�ّسعب الر

ة الّثانية وانت�ساره على 
ّ
بطولٍت خالل خو�سه احلرب العاملي

اليوم  حّتى  به  ُيحتفل  اّلذي  النت�سار  هذا  الّنازّية،  اأملانيا 

 
ّ
احلايل احلكم  قبل  من  ُيعترب  كونه  ة 

ّ
ال�سرتاكي زوال  وبعد 

ًا، لأّن الكثري 
ّ
ًا، والأ�سح القول �سوفياتي

ّ
ًا رو�سي

ّ
ن�رسًا وطني

 هم من غري 
ّ
وفياتي

ّ
من اّلذين نالوا و�سام بطل الحّتاد ال�س

 
ّ
الرو�سي عب  ال�سّ انت�رس  لقد  الّتتار.  راأ�سهم  و�س وعلى 

ّ
الر

الأخري  �ستالني. لكّن هذا  الوطن وا�سم  با�سم  الّنازّية  على 

اّلذين  التّتار  مكافاأة  العقل:  يقبله  ل  مبا  الّن�رس  بعد  قام 

اإىل  باإعادتهم  النت�سار  �سانعي  من  ًا 
ّ
اأ�سا�سي جزءًا  كانوا 

، م�سيًا على الأقدام فمات 
ّ
اآ�سيا الو�سطى، موطنهم الأ�سلي

الغولك«  »مع�سكرات  يف  واأودع  الّطريق،  على  ن�سفهم 

الأ�رسى لدى الأملان بعد عودتهم اإىل بالدهم.

�سبياًل  ة 
ّ
لال�سرتاكي جتربٍة  ل 

ّ
اأو يف  �سابقًا  راأيُت  لقد   

لكّنها،  ة، 
ّ
الّنيوليربالي ة 

ّ
الإمربيالي جحيم  من  للخال�س 

ولالأ�سف ال�ّسديد، مل تنجح. لكن على العزمية اأن ل تهون 

ول ت�سعف، بل تت�ساعف للو�سول اإىل الهدف املن�سود من 

قبل كّل الفقراء والكادحني يف العامل.

دمة! ال�شّ

 ،١٩٦2 العام  يف  وفياتي 
ّ

ال�س الحّتاد  اإىل  مغادرتي  قبل 

ا�ستكملُتها  اّلتي  ته 
ّ
جغرافي على  واّطلعُت  تاريخه  قراأُت 

لحقًا يف مو�سكو. �ساعدْتني القراءات على عقد مقارناٍت 

وي يل وبني ما �ساهدت هناك. حلظة وطئْت 
ُ
بني ما قراأُت ور

دمة!  ال�سّ اأ�سابتني  وفياتي 
ّ

ال�س الحّتاد  اأر�َس  قدماي 

مو�سوع  مقاربة  يف  تي 
ّ
لطوباوي فيها  راأيت  ما  اأتوّقع  مل 

والتي  بالفطرة  اأحملها  اّلتي  تي 
ّ
وملثالي ة، 

ّ
ال�سرتاكي

ة. 
ّ
اكت�سبُتها بالرّتبية العائلي

ا كنُت اأحلم به: 
ّ
ورة عم اأدين لتلك البالد بتو�سيح ال�سّ  

ة باملفهوم الوا�سع، يف 
ّ
ة، �سنو العدالة الجتماعي

ّ
ال�سرتاكي

 
ّ
حر غري  ال�ّسديد  لالأ�سف  كان  الذي  اجلديد  املجتمع  هذا 

ات.
ّ
وينق�سه الكثري الكثريمن الإيجابي

�سمعُت  ما  وتكرار  مو�سكو  يف  الإقامة  من  فرتٍة  بعد   

يف  ني 
ّ
القيادي اأحُد  لحقًا  يل  واأّكده  �ساهدت،  وما  فيها 

اأ�ستطيع  لبنان،  اإىل  بعد عودتي   
ّ
الّلبناين  

ّ
ال�ّسيوعي احلزب 

لطة، 
ّ

ة يف البالد هو ال�س
ّ
لبي

ّ
القول اإّن م�سدر الأحداث ال�س

ون، واملراقبون منهم على وجه 
ّ
وبالأخ�ّس امل�سوؤولني احلزبي

فهذا   ،
ّ
لبي

ّ
ال�س ذاك  م�سدر  ال�ّسعب  اأفراد  لي�س  الّتحديد. 

 وب�سيٌط ل تزال يف حناياه تركيبة 
ٌ

ب
ّ
ال�ّسعب ب�سكل عاّم طي

ة( الكادح يف رو�سيا.
ّ
ورائحة الفاّلح )املوجيك بالرو�سي

17 كلبًا يف طائرة

�سًة  خم�سّ مو�سكو  يف  وجودي  من  الأوىل  نة 
ّ

ال�س كانت 

ٍة قريبٍة 
ّ
ة. كّنا نعي�س يف منامٍة داخلي

ّ
لدرا�سة اللغة الرو�سي

امل�سوؤول  �سمعُت  اأن  �سدف  نة 
ّ

ال�س هذه  يف  املدر�سة.  من 

ة، يتحّدُث 
ّ
و�سي

ّ
 يف املدر�سة، كنُت قد بداأت اأفهم الر

ّ
احلزبي

ن�سع  واأين  بالّطائرة!  طبعًا  بك؟  »ما  قائاًل  الهاتف  عرب 

 فهو 
ّ
اعقة علي يد؟«. نزل هذا الكالم كال�سّ ١٧ كلبًا لل�سّ

يف  ب�سيط   
ّ
حزبي م�سوؤول  ومرعبة.  كثريًة  دللٍت  حمل 

بالّطائرة  يد  ال�سّ اإىل  يذهب  اأن  من  يتمّكن  الّلغة  مدر�سة 

ني ومعهم ١٧ كلبًا! ولي�س هذا 
ّ
ب�سحبة جمموعٍة من احلزبي

ات الّطبقة احلاكمة، 
ّ
امل�سوؤول �سوى مثاٍل ب�سيٍط عن �سلبي

ني.
ّ
وخ�سو�سًا امل�سوؤولني احلزبي

ذّكرين ما �سمعُت من »اأ�ستاذ الكالب« بناظم حكمت   

�سولوخوف  الكبري  و�سي 
ّ
الر الأديب  زيارة  رف�س  اّلذي 

عندما قال له: اأر�سل لك يختي اخلا�ّس على نهر الفولغا 

الفياّل  هي  والّدات�سا  »الدات�سا« خا�ستي،  اإىل  لإح�سارك 

ة اّلتي ُتبنى يف الغابات وعلى �سفاف الأنهر اأحيانًا.
ّ
اخل�سبي

لقد انت�رست الدات�سات خالل ح�سار مو�سكو من قبل   

ّكان يدافعون 
ّ

ال�س امل�سّنون من  فبينما كان  الّنازي،   
ّ
العدو

يبنون  اجلنود  بع�س  كان  يد  ال�سّ باأ�سلحة  املدينة  عن 

احل�سار.  يطاولها  ل  غاباٍت  يف  للجرنالت  »دات�سات« 

عندما حتدثت عن ذلك مع بع�س الأ�سدقاء وال�سديقات 

كيف؟  قلت  »نعم«.  قالوا  معهم  مر 
ّ

ال�س اعتدنا  اللواتي 

ة »Y Hac Tac« »اأونا�ستاك«(. 
ّ
اأجابوا: عندنا هكذا! )بالرو�سي

وهم يجيبون بها عندما يعجزون عن الإجابة على ما هو 

. قلت لهم: هذا لي�س بجواب، بل هروٌب اإىل 
ّ
غري منطقي

 ما تقول.
ٌ
الأمام من اجلواب. فرّدوا: �سحيح
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التي  اٍت 
ّ
الإيجابي مع  ات 

ّ
لبي

ّ
ال�س اأفظع  تتداخل  هنا   

تو�سع يف خانة البطولة، فبف�سل هوؤلء اجلرنالت الذين 

ة، 
ّ
نيت لهم الدات�سات وبف�سل علمهم ومعرفتهم احلربي

ُ
ب

احلرب  ربح  من  متّكنوا  ل�ستالني،  عبادتهم  جانب  اإىل 

ني.
ّ
والنت�سار على الّنازي

روى  مو�سكو«.  »دات�سات  من  الّنقي�س  فرن�سا  يف   

 املرحوم جواد �سيداوي حني كان يقيم يف 
ّ
وائي

ّ
الر يل 

فرن�سا ويعمل يف اإذاعة »مونتي كارلو«، عن لقاٍء اأجراه 

اأثناء  اآراغون  لوي�س   
ّ
وائي

ّ
والر  

ّ
الفرن�سي ال�ّساعر  مع 

منيف،  ق�رٍس  يف  الّلقاء  ُعقد  ة. 
ّ
اللبناني ة 

ّ
الأهلي احلرب 

الكبري   
َ
ال�ساعر ال�سيداوي  �ساأل  منه  النتهاء  وبعد 

 
ّ
ال�سيوعي للحزب   

ّ
يا�سي

ّ
ال�س املكتب  يف   

ٌ
ع�سو »اأنت 

 وت�سكن ق�رسًا كهذا؟« انفجر اأراغون �ساحكًا 
ّ
الفرن�سي

ة 
ّ
الفرن�سي للّدولة  بعد موتي  يعود  الق�رس  واأجاب: »هذا 

مْتني ب�سكناه مدى احلياة«. هذه هي بالد الثورة 
ّ
التي كر

غري  فيها  احلكم  كون  من  غم 
ّ
الر على  التي  ة، 

ّ
الفرن�سي

 
ّ
الفرن�سي  

ّ
ال�ّسيوعي احلزب  يف  �ساعرًا  م 

ّ
تكر  ،

ّ
ا�سرتاكي

اآبهٍة  غري  ح�ساريًا  فرن�سا  راأ�س  يرفع  لأّنه  به  وتعتّز 

حني  اإنكلرتا  يف  اأي�سًا  حدث  ما  وهذا  ته. 
ّ
لأيديولوجي

�ستيفن  اآين�ستاين،  ووريث  ة 
ّ
الفلكي الفيزياء  عامل  تويّف 

م بدفنه يف كني�سٍة عظيمة اإىل جانب نيوتن، 
ّ
هاوكنغ، فُكر

ة امللحدة.
ّ
غم من اآرائه الفل�سفي

ّ
على الر

تكفي هذه الأمثلة الب�سيطة لعقد مقارنٍة وا�سحة مع   

من  وفياتي 
ّ

ال�س الحّتاد  يف   
ُ
وال�ّسعراء الُكّتاب  عاناه  ما 

با�ستثناء »فقهاء  بالن�رس،  يتعّلق  ما  ما يف 
ّ
ت�سييٍق، ل�سي

ملكًا  امتلك  الذي  �سولوخوف  اأمثال  منهم،  لطان« 
ّ

ال�س

ة.
ّ
ًا يف ظّل ال�سرتاكي خا�سّ

ورٌق مفّتت وبالٌد مالأى بال�ّشجر

للغاية،  ٌئ 
ّ
�سي ورٌق  وفياتي 

ّ
ال�س الحّتاد  يف  ا�سُتعمل  لقد 

جهد  تكتنز  التي  ة 
ّ
اجلامعي الكتب  اإىل  بالّن�سبة  ما 

ّ
ل�سي

التاأليف امل�سرتك. لقد كنُت �ساهدًا على ما اأقول يف كتاب 

من  جمموعٍة  مب�ساركة  ال�ّسعبي«  القت�ساد  »تخطيط 

�سُت  ة الّتخطيط حيث تخ�سّ
ّ
 اأو كّلي

ّ
الأ�ساتذة يف كر�سي

وكتبت اأطروحتي.

والإخراج  الورق  ا 
ّ
اأم ممتاز،  مب�سموٍن  الكتاب  يخرج   

يف  جديٌد  ف�سٌل  يبداأ  اأن  ميكن  هل  الويل.  كّل  فالويل 

الورق  �سطرين؟  مع  اأ�سفلها  يف  بعنواٍن  �سفحٍة  اأ�سفل 

و�سيق  التهوئة  قّلة  ا 
ّ
اأم الّزمن،  مع  ويتفّتت  خ�سٌن 

الهوام�س فيزعجان الّطالب والقارئ اإذا ما اأراد ت�سجيل 

بنف�سٍة  للورق  �سناعة  يف  هو  الأمثل  احلّل  مالحظات. 

الوا�سح  من  بالغابات.  مالأى  والبالد  كبريٍة،  ٍة 
ّ
تخطيطي

 يكمن 
ّ
 يف الحّتاد ال�سوفياتي

ّ
اإذًا اأّن احلّل للواقع ال�سلبي

ات 
ّ
القرطا�سي اأنواع  وكّل  الكتاب  يطاول  جذرّي  بحّل 

ة 
ّ
واملجاّلت وا�ستعمال الورق يف الإدارة واملحاّل الّتجاري

وفيات 
ّ

وغريها. كّل هذا يف وقٍت مل يتوّفر فيه لدى ال�س

ورق مرحا�س كما كان متوّفرًا لدينا منذ ن�سف قرن.

التنبلة من اأ�شفل والتنبلة من اأعلى

من  وهي  ال، 
ّ
العم بني  الّتنبلة  انت�رست  الفرتة  تلك  يف 

الك�سل  �سدر  نف�سه،  الوقت  يف  ولكن  ات، 
ّ
لبي

ّ
ال�س اأفظع 

 داخل الحّتاد 
ّ
فاق امل�سوؤولني يف احلزب ال�ّسيوعي

ّ
عن الر

هوؤلء  يعمل  مل  الأعلى«.  »من  الك�سل  اأي   ،
ّ
ال�سوفياتي

قباًل  به  قال  واّلذي  ة، 
ّ
ال�سرتاكي من   

ّ
املهم بال�ّسّق  فاُق 

ّ
الر

العامل، امل�سيح عي�سى بن مرمي: »من  ل يف 
ّ
 الأو

ّ
ال�ّسيوعي

هذا  احلزب  يف  امل�سوؤولون  ق 
ّ
يطب مل  ياأكل«.  ل  يعمل  ل 

عن  ف�سكتوا  ًل، 
ّ
اأو يطاولهم  لأّنه  للغاية،   

ّ
املهم ال�ّسعار 

الّتنابل يف حلقات الإنتاج والّتوزيع وال�ستهالك املختلفة 

وتفتي�سهم.  مراقبتهم  حتت  كانوا  اأّنهم  فرت�س 
ُ
ي واّلذين 

املراَقب  دان 
ُ
ي اأن  قبل  املدانون  وهم  ذلك  يفعلون  وكيف 

اأ�سبوٍع  لن�سف  امل�سوؤولون  فاق 
ّ
الر عمل  لقد  واملفتَّ�س؟ 

وارتاحوا الّن�سف الآخر، با�ستثناء الظروف الطارئة.

اأثناء  عليها  �ساهدًا  كنُت  بحادثٍة  الّتنبلة  تذّكرين   

 - بوتكن�سكايا  م�ست�سفى  يف  يل  ٍة 
ّ
جراحي ٍة 

ّ
عملي اإجراء 

 
ّ
يلح �سخ�سًا  �سمعُت  هناك  مكوثي  خالل   .Botkinskaia

اآخر.  اأ�سبوعًا  الإقامة  له  متّدد  اأن  ويرتّجاها  الّطبيبة  على 

ا�ستجابت الطبيبة لطلبه ب�سبب ان�سغالها و�سيق �سدرها 

ة الّثالثة والأخرية التي 
ّ
منه، وقالت بانفعال »هذه هي املر

يف  حّتى  تنبلة  كفى...«.  كفى  لطلبك...  فيها  اأ�ستجيب 

امل�ست�سفى يا جماعة؟ ماذا تريدون اأكرث من ذلك؟!

ني 
ّ
ني العرب، والّلبناني

ّ
اأوّد الإ�سارة هنا اإىل اأّن ال�ّسيوعي  

�سحيحة  وغري  ًة 
ّ
و�سبابي مهزوزًة  �سورًة  لنا  َنقلوا  منهم، 

وفيات واحلياة فيها، �سورة مغّلفة 
ّ

ة عن بالد ال�س
ّ
ول واقعي

وحّتى  »الربوباغندا«،  القول  والأ�سّح  الّدعاية،  بربيق 

الكذب. وليعذرين اجلميع يف ذلك. وذلك رمّبا عن وعٍي اأو 

ية 
ّ
ل وعي، على اأيّن اأرّجح الوعي املرفق بالغرية على اأهم

احلال حّتى  هو  وهذا  �سواها.  ا 
ّ
عم والتغا�سي  ة 

ّ
ال�سرتاكي

ة حتى اليوم، حيث ل 
ّ
ة الأرثوذك�سي

ّ
يف الكتابات املارك�سي

ات )Ethique( وقبول الحّتاد 
ّ
ًا لـالأخالقي

ّ
لفتة ول انتباه كّلي

 كما كان.
ّ
ال�سوفياتي
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ة احلافز املاّدي
ّ
اأهّمي

حيحة مقابَل  والواقع اأّن عدم �سعور الإن�سان باملكافاأة ال�سّ

ية، فال ميكن م�ساواة 
ّ
ما يقّدم من عمل م�ساألٌة يف غاية الأهم

بالّتنبل،  نعته  لدرجة  العمل  يف  يتكا�سل  مبن  يعمل  َمن 

باحلافز  والأخذ  العمل  مقابل  حيحة  ال�سّ املكافاأة  اأّن  كما 

ان لت�سحيح هبوط م�ستوى الإنتاج 
ّ
املاّدّي عامالن اأ�سا�سي

اّلذي كان قائمًا قبل الأخذ بهذا احلافز. وميكن مداواة هذه 

امل�ساألة بالعمل بالقطعة مثاًل عند الإمكان، فمن ينتج اأكرث 

ما  اإىل  الإ�سارة  جتدر  وهنا  �سحيح.  والعك�س  اأكرث  ياأخذ 

كان يح�سل يف املناجم عند احلاجة امللّحة اإىل مزيٍد من 

ال 
ّ
ّتَفُق مع جمموعٍة من العم

ُ
فحم حجرّي اأو معدٍن اآخر، اإذ ي

اأنَهوا  ما  اإذا  ال�ّسهرّي  الأجر  اإىل   
ّ
اإ�سايف معنّيٍ  مبلٍغ  على 

نهون عملهم 
ُ
ال ذلك، ي

ّ
نة. يفعل العم

ّ
العمل خالل مّدٍة معي

الإدارة  اأّن  اإّل  املاّدي،  احلافز  ب�سبب  املحّددة  املّدة  قبل 

وعلى  املكافاأة.  قيمة  وتخف�س  بوعدها  تفي  ل  لالأ�سف 

اإّل  ال، 
ّ
العم لدى  وحنٍق  غ�سٍب  من  هذا  يوّلده  ممّا  غم 

ّ
الر

العمل، ولكن  اأّنهم ل ميلكون خيارًا �سوى ال�ستمرار يف 

بحما�سٍة اأقّل طبعًا.

لكن اأين يذهب الفارق بني املبلغ املوعود وذلك املدفوع   

ة املنجم اأو املعمل اأو غريهما؟ 
ّ
ال؟ هل يذهب اإىل ميزاني

ّ
للعم

الف�ساد كان  اأّن  اأّن ذلك يح�سل م�رسوٌع، ذلك  ال�ّسك يف 

ًا اإىل حدٍّ كبرٍي يف خمتلف جمالت الإنتاج والّتوزيع 
ّ
متف�سي

حيث  ة 
ّ
الّتجاري املحاّل  يف  خا�ّس  وب�سكٍل  وال�ستهالك، 

انعدام  اإّن  بالدور.  والوقوف  امل�ستوردة  ة 
ّ
الأجنبي الب�سائُع 

ة يف 
ّ
احلافز املاّدّي على الغّلة ملدير املحّل والباعة مييت الهم

العمل طاملا اأّن الأجر ال�سهرّي ثابٌت مهما بلغت الغّلة.

واأوّد الإ�سارة هنا اإىل �رسورة الأخذ مببداأ »الأوكازيون«   

 
ّ
ال�سرتاكي املع�سكر  بلدان  بع�س  يف  يح�سل  كان  كما 

على  نة 
ّ
معي ن�سبة  تخفي�س  يوؤّدي  حيث  اآنذاك،  الأخرى 

لعة اإىل زيادة املبيع واخلال�س من »ال�ستوكات«.
ّ

�سعر ال�س

عن  باحلديث  اأكتفي  لكّني  كثرية،  ذلك  على  الأمثلة   

يف  الّنعل  غليظة  ة 
ّ
�سيفي �سنادل  معي  ل 

ّ
تخي الأحذية. 

واإىل  للّزوج  روبل   ١٤ ب�سعر  املدينة  متاجر  اأحد  واجهٍة 

ة لطيفة فاحتة الألوان )زهري خفيف، 
ّ
جانبها اأحذية �سيفي

روبالت   ٩ ب�سعر  اإلخ.(  خفيف   
ّ
وع�سلي خفيف،  ورمادّي 

الأحذية.  وُتباع  العنابر  يف  نادل  ال�سّ تتكّد�س  للّزوج. 

هذه  اأر�سلت  لو  حركة.  اإىل  بحاجة  الّتجارة  حتريك.  ل 

غرية لنفدْت حّتى من دون  نادل اإىل مدن الأرياف ال�سّ ال�سّ

اأوكازيون  تنزيل  اإذا ح�سل عليها  ا 
ّ
اأم الأ�سعار،  تخفي�س 

ة فتنفد كاخلبز يف يومني.
ّ
بن�سبٍة مئوي

ال�ساحة احلمراء 

يف مو�سكو يف 

اخلم�سينات من 

القرن الع�رسين 
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جامعة  اإىل  الريف  من  اأتى   
ٌ

طالب يل  رواه  ما  هذا   

روؤ�ساء  باملنا�سبة،  للّتعلم.  لومون�سوف  با�سم  مو�سكو 

اأبناء  من  معيّنٌة  ن�سبٌة  هناك  تكون  باأن  ملَزمون  اجلامعات 

يف يف جامعاتهم، ومُينع اأن تقت�رس اجلامعة على �سّكان 
ّ
الر

واملحامني  احني 
ّ
واجلر واملهند�سني  اء 

ّ
الأطب اأبناء  من  املدن 

ات احلياة 
ّ
اإيجابي  

ّ
اأهم ال وغريهم. هذا من 

ّ
والعم والق�ساة 

ة، بني 
ّ
 بنود امل�ساواة، ولو الّن�سبي

ّ
ة، وهو من اأهم

ّ
ال�سرتاكي

املدينة والريف.

نواق�ُس يف بالد الّتخطيط والّثورة

باأموٍر   
ّ
اأ�سمايل

ّ
الر عن   

ّ
ال�سرتاكي القت�ساد  ز 

ّ
يتمي

الّتخطيط  مو�سوع  يف  اأدخل  لن  الّتخطيط.  منها  كثرية 

تخطيط  هو  مو�سوعي  لأّن  ة 
ّ
اأ�سمالي

ّ
الر يف  الإر�سادّي 

 »
ّ
 )او »الوطني

ّ
وفياتي

ّ
« يف الحّتاد ال�س

ّ
عبي القت�ساد »ال�سّ

لدى   
ٌ
�سعور �ساد  الّثالث(.  العامل  بلدان  يف  ي 

ّ
ي�سم كما 

عن  الإقالع  ب�رسورة  خروت�سوف،  ام 
ّ
اأي منذ  امل�سوؤولني، 

ة، 
ّ
والع�رسي ة 

ّ
اخلم�سي باخلطط   

ّ
احلريف والأخذ  اجلمود 

 
ّ
ًا، ثم

ّ
واإدخال املراقبة الّدائمة للمنجز يف الّتخطيط، �سنوي

ة وقد اأ�سبحت اأ�سهل بف�سل التكنولوجيا 
ّ
املراقبة امل�ستمر

احلديثة. كذلك �سار يجري اإيقاف بع�س امل�ساريع للرتكيز 

 منها. علمًا اأّن ما اأذكره الآن ل عالقة له 
ّ
على اإجناز الأهم

اأمثلٌة  ة ومنها 
ّ
بالبريوقراطي بقْدر ما هو مرتبٌط  بالّتخطيط 

قٌة للّدللة على الّنواق�س يف بالد الّتخطيط.
ّ
متفر

يف عام ١٩٥٧ ح�رسُت مهرجان ال�ّسباب يف مو�سكو.   

ات مل  ابع منه وبع�س املن�سّ
ّ
روا اأّننا كّنا يف اليوم الر

ّ
ت�سو

بالقرب  كان  مو�سكو،  اإقامتي يف جامعة  اأثناء  بعد.  تنجز 

منها، على تالل لينني »�سريك« قيد الإن�ساء، غادرُت بعد 

اأكرث من ٥ �سنوات ومل ينجز.

لكّن  ني، 
ّ
املعني اأو  الّنا�س  عن  بخاٍف  هذا  يكن  مل   

اأ�ستاذة  لنا  قالت  الوحيدة.  الّتعامل   كان طريقة 
َ
الّتغا�سي

ل يوٍم للّدرا�سة: نحن نعرف اأّن هناك نواق�َس 
ّ
الّلغة منذ اأو

نُنتَقد.  اأن   
ّ

نحب ل  لكّننا  �سغرية،  هناٍت  اأو  عندنا  كثرية 

الّن�سج  منتهى  يف  م�سّن   
ٌّ
حزبي م�سوؤوٌل  اأي�سًا  وحّدثنا 

كانت  حيث  ة 
ّ
لال�سرتاكي الأوىل  ام 

ّ
الأي عن  والّتوا�سع 

بالثلج  اأيديهم  فيفركون  درجة   ١٨ الغرف  يف  احلرارة 

ما  فاحلرارة  اليوم  ا 
ّ
اأم ًا. 

ّ
طبيعي الأمر  ويعتربون  للتدفئة، 

بني 20 - 22 درجة. كما حّدثنا عن وجود البغاء واأموٍر 

يكتفون  بل  ال 
ّ
العم ه 

ّ
يوؤم ل  الذي  امل�رسح  عن  اأو  اأخرى 

ينما. لقد كان هذا امل�سوؤول �رسيحًا اأكرث من غريه يف 
ّ

بال�س

العرتاف بالّنواق�س. يف املطاعم وغريها ك�سكك احلديد 

لتكتب  ال�سكاوى  �سّجل  يعطونك  ل  اخلياطة  وحماّلت 

التي جتري  ة 
ّ
اخلارجي املظاهر  من  ال�سجّل  يعجبك.  ل  ما 

»كروكوديل«  جّملة  ويف  اإّل،  لي�س  والكالم  احلديث  يف 

ة.
ّ
)التم�ساح( الكاريكاتوري

ة
ّ
عبيد اال�شرتاكي

ّتة 
ّ

ال�س »الأهرامات«  كذلك  مو�سكو  الّنظر يف  يلفت  ما 

 الواحد، وهي بارتفاع عاٍل جّدًا، 
ّ
ذات الّطراز الهند�سي

ل يقدعن ٣0 طابقًا ح�سب ما اأذكر. واجلدير بالّذكر اأّن 

 هذه 
ّ
اأهم ة عليها. 

ّ
مزي

ّ
الر �سوم 

ّ
الر  

ّ
النّظام اجلديد مل مي�س

الأهرامات ال�ستة من القرن الع�رسين هو جامعة مو�سكو 

وذات  �سعًة  اأرحبها  وهي  لومون�سوف،  با�سم  للدولة 

اأجنحٍة متعّددٍة ومن طراز من الهند�سة الّثقيلة القا�سية 

الإجناز  ذلك  و�سف  وقد  عينه.  الوقت  يف  واجلميلة 

 لأمٍر اآخر. خالل حديٍث 
ّ
 ال�سخم وبالفرعوين

ّ
الهند�سي

اإّنه يف   
ّ
ب، قال يل جاري الرو�سي

ّ
ع مت�سع

ّ
 متنو

ّ
م�سائي

زميٌل  فرّد  املهند�سني،  اأحد  مدفوٌن  اجلامعة  هذه  اأ�سا�س 

يختلف  عندما  اأّنه  ذلك  ة  وق�سّ مهند�سون«.  »بل  اآخر 

ال البناء مع مهند�ٍس ما حول الأجور ل يجاِدلون بل 
ّ
عم

ونها يف الأ�سا�سات 
ّ
يرمون به يف جبّلة اخلر�سانة وي�سب

الأبنية  هذه  �سادوا  والذين  بعدها.  اأحٌد  عنه  ي�سمع  ول 

د، 
ّ
جن املوؤب

ّ
ة هم من املحكومني بال�س

ّ
الأهرامات الع�رسي

الأمر اّلذي جعلني اأ�سعر كاأيّن اأمام عبيد القرن الع�رسين 

ة.
ّ
ونحن نبني ال�سرتاكي

الكبري  العدد  هذا  �سبب وجود  املرء عن  يت�ساءل  قد   

اأّن يف الأمر نق�سًا  د؟ ل بّد 
ّ
جن املوؤب

ّ
من املحكومني بال�س

 
ّ
الأهم احلياة.  نط  يف  فو�سى  اأو  ة 

ّ
املاّدي البحبوحة  يف 

ة 
ّ
ال�سرتاكي بناء  اإّن  القا�رسة.  الرّتبية  هي  وذاك  هذا  من 

وبناء   ،
ٌ
�سيء وغريها  وور�سات  ومعامل  وم�سانع  كمباٍن 

من  اأ�سهل  ل 
ّ
الأو البناء  اآخر.   

ٌ
�سيء  

ّ
ال�سرتاكي الإن�سان 

فرت�س 
ُ
الّثاين، فالأخري يتناول الإن�سان والّتغيريات اّلتي ي

ة وغريها. 
ّ
والّنف�سي العمل واحلياة  اأن حت�سل على �سعيد 

 
إن بناء االشتراكية كمبان ومصانع ومعامل وورشات وغيرها شيء، 
وبناء اإلنسان االشتراكي شيء آخر. البناء األول أسهل من الثاني، 
فاألخير يتناول اإلنسان والتغييرات التي يفترض أن تحصل على 
صعيد العمل والحياة والنفسية وغيــــــــــــــــــــــــــــــــــــرها.
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الإعدام  تنفيذ عقوبة  �ستعا�س عن 
ُ
ي ما علمت،  وبح�سب 

بحّق املحكومني بت�سغيلهم يف املناجم امل�سّعة وغريها. ل 

ال حينها على حبل امل�سنقة لكّنهم ميوتون ببطٍء 
ّ
ميوت العم

مبا تنتجه تلك املناجم.

ة كبرية وتتاأّتى للوهلة 
ّ
الواقع اأّن امل�ساكل الجتماعي  

الأوىل عن القّلة و�سيق احلال يف احلياة. لكّن هذا ل يبدو 

بعلم الجتماع  ًا عميقًا. يجب الأخذ 
ّ
لنا حتلياًل اجتماعي

النعزال،  عدم  اأي  اجلديد،  املجتمع  بناء  يف   
ّ
الّنف�سي

ُكر« 
ُ
ًا، عن اخلارج. وهناك م�سكلة »ال�س

ّ
على الأقّل علمي

و»القتل بالقرعة« التي كانت قد زالت عندما كّنا هناك 

ل  ال�سحافة  لأّن  يبدو  ما  على  واأقول  يبدو.  ما  على 

جون 
ّ

ال�س اأين هي  تن�رس �سيئًا حول هذه املوا�سيع. لكن 

ة 
ّ
التاأهيلي ور  الدُّ اأين  �سيئًا.  عنها  نعرف  ل  ة؟ 

ّ
التاأهيلي

والعربدة  ُكر 
ُ
ال�س من  ال�سائع  ال�سباب  بع�س  لتخلي�س 

رب على  اإذًا لفهم املجتمع اجلديد وال�سّ والقتل؟ ما احلّل 

�س �سوءًا بنا 
ّ
بع�س الأمور للوقوف يف وجه اخلارج املرتب

ة؟
ّ
وجعلنا نتخّلى عن ال�سرتاكي

َحولة احل�شن

 يف الّذاكرة 
ٌ
بعد هذا حككُت راأ�سي لعّل �سيئًا ممّا هو غائر

يطفو على �سطحها. وجدُتها! اإّنها ال�ّسقراء حاملة ال�ّسم�س 

هذه  اإىل  فُت 
ّ
تعر القّد.  ومم�سوقة  ة 

ّ
يا�سي

ّ
الر كتفيها،  على 

ة اجلميلة يف جامعة مو�سكو لومون�سوف. خالل اأحد 
ّ
بي ال�سّ

 
ّ
�سارك فيها الطاّلب يف كر�سي

ُ
ة التي ي

ّ
الجتماعات العام

اجلامعة،  يف   
ّ
يا�سي

ّ
ال�س القت�ساد  ة 

ّ
لكّلي الّتابع  الّتخطيط 

و�س على الأجانب وذلك بغر�س 
ّ
جرى توزيع الطاّلب الر

ذلك  ة وغري 
ّ
و�سي

ّ
الر الّلغة  الأجانب يف  الطالب  م�ساعدة 

ة هوؤلء الّطالب 
ّ
اأّن غالبي اأثناء كتابة الأطروحة. و�سادف 

الرو�س اإناث، وكان من ن�سيبي الفتاة ال�ّسقراء.

اأّنها  ال�ّساي معها عرفُت  اأثناء تبادل احلديث و�رسب   

اأّنهم  اأي�سًا  يا�سات، وعرفُت 
ّ
قة للغاية يف اإحدى الر

ّ
متفو

املع�سكر  دول  بني  املباريات  يف  للم�ساركة  ير�سلونها  ل 

هي  ب�سوؤاٍل  فرّدت  بب، 
ّ

ال�س عن  �ساألُتها   .
ّ
ال�سرتاكي

ل، وما امل�سكلة؟ 
َ
؟ قلت: َحو

ّ
الأخرى: األ ترى ما يف عيني

اأجابت: عندنا ل ير�سلون اأمثايل. ل اأ�ستطيع اأن اأفهم اأن 

احل�سن«عندنا، حائاًل  يه »حولة 
ّ
ن�سم ما  اأي  ل، 

َ
احَلو يكون 

ل. هل 
ّ
الأو املركز  ء 

ّ
وتبو ز 

ّ
التمي اإىل  الإن�سان  دون طموح 

الكامل  الإن�سان  ا�ستن�ساخ  اإىل  الو�سول  يريدون  كانوا 

الإن�سان  اإىل  الو�سول  من  بعد  يتمّكنوا  مل  وهم  ًا 
ّ
ج�سدي

 عجيب.
ٌ
ًا؟ اإّنه حّقًا لأمر

ّ
 تربوي

ّ
ال�سرتاكي

اخلوف من اخلارج!

كانت  املاّدّي(  امللمو�س  )باملعنى  الن�سان  اأّن حقوق  �سحيٌح 

 والبلدان 
ّ
موؤّمنة وم�سمونة اأكرث بكثري يف الحّتاد ال�سوفياتي

ة. اإّل اأّن الواقع 
ّ
ة ممّا كانت عليه يف البلدان الراأ�سمالي

ّ
ال�سرتاكي

غم من رخ�س 
ّ
 يربهن اأّنه مل يكن اأمرًا كافيًا، على الر

ّ
الّتاريخي

 لل�سكن والنقل والّت�سالت )وغريها كثري 
ّ
الإيجار ال�سهري

مع املعي�سة املقّننة اإىل حدٍّ ما( لتعبئة موقف الّنا�س للّدفاع عن 

النظام كما كان يفرت�س �سّد النقالب الذي ح�سل عليه من 

داخل النظام ذاته الذي و�سفناه بالزلزال.

على  مغلقًة  حياًة   
ّ
ال�سوفياتي الحّتاد  مواطنو  عا�س   

 ،
ّ
اخلارج. املرا�سلة مع اخلارج ممنوعة ولكن ب�سكٍل غري ر�سمي

اأو من خالل »لفت النظر« ولو كانت   »
ّ
بل ب�سكٍل »تنبيهي

ال�سنة  راأ�س  منا�سبات  يف  ومعايدة  �سداقة  مرا�سلة  د 
ّ
جمر

اإلخ.  ال 
ّ
العم وعيد  الف�سح  وعيد  الثورة  وعيد  امليالد  وعيد 

اخلارج  اإىل  اأخُذها  نع 
ُ
م فقد  البالد  رة يف 

ّ
امل�سو الأفالم  ا 

ّ
اأم

حّتى  باإخراجها  �سمح 
ُ
ي ل  �ست 

ّ
ُحم ما  واإذا  �سة، 

ّ
غري حمم

ة؟ وهذا 
ّ
ة فكيف بالغربي

ّ
ا ال�رسقي

ّ
رة يف اأوروب

ّ
ولو كانت م�سو

ًا. كذلك المر بالّن�سبة اإىل حمّطات 
ّ
 ح�سل معي �سخ�سي

ٌ
اأمر

ة. 
ّ
الأجنبي املحّطات  تلتقط  ل  كانت  والتي  حينها  الراديو 

الّتن�س ريا�سة  الريا�سة، فلعب  وال�سيء نف�سه ينطبق على 

اإىل  بالّن�سبة  الأمر  وكذلك  ممنوعة.  هي  لذلك  ة 
ّ
بورجوازي

بع�س اأنواع الرق�س كالـ »توي�ست« كونها غري موجودة يف 

.
ّ
 ال�سوفياتي

ّ
الربنامج الوطني

خوٌف  اأهو  اخلوف؟  مّم  اخلارج؟  مع  داقة  ال�سّ رف�س  مَل   

ة اجلديدة؟ هل ميكن 
ّ
ة؟ اأين الرّتبية ال�سرتاكي

ّ
من اجلا�سو�سي

عوا 
ّ
و�س مرغوب.  ممنوٍع  كّل  اإّن  العامل؟  عن  مبعزٍل  العي�س 

قبل  الأحوال  كانت  كما  اخلارج،  املطّلة على  الّنافذة  فتحة 

الب�سيطة.  ة 
ّ
لع ال�ستهالكي

ّ
ال�س وق 

ّ
ال�س �ستالني، وان�رسوا يف 

ة الب�سيطة 
ّ
لع ال�ستهالكي

ّ
وعالج هذه الأمور هو بحبحة ال�س

وبال�سترياد مبا�رسًة لإ�سباع �سبق النا�س اإليها.

ات، يبكي النا�س اليوم 
ّ
لبي

ّ
غم من كّل تلك ال�س

ّ
على الر  

اليوم  ة 
ّ
الّنيوليربالي ام. حّلت 

ّ
وبح�رسة ومرارة على تلك الأي

ر 
ّ
دم كبريٍ  زلزاٍل  املفاجئ:  النهيار  اء 

ّ
النظام جر ذلك  حمّل 

ني خالل �سبعني عامًا، وتاأّتت عنه ماآ�ٍس ل حت�سى. 
ُ
كّل ما ب

الذي  الأمر  ة، 
ّ
الجتماعي الفوارق  اجلديد  الواقع  ق 

ّ
عم لقد 

جّدد التحفيز على الن�سال. يجب اأخذ الّدرو�س الاّلزمة من 

، واإن كان غري موّفٍق، اإن مل نقل غري ناجح، 
ّ
احلدث الّتاريخي

ة 
ّ
الإيديولوجي بالناحية  الهتمام  ينبغي   جّدًا، ول 

ٌّ
مهم فهو 

 النا�س الب�سطاء كثريًا بقدر الواقع 
ّ
للحدث فقط فهي ل تهم

 امللمو�س.
ّ
احلياتي
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ة
ّ
بانتظار مو�شيقى اال�شرتاكي

اّتخذ  واإن   من مو�سكو 
ّ
لبي

ّ
ال�س الرّتكيز فقط على  اأوّد  ل 

 يف 
ّ
هذا امل�ساحة الأكرب من ورقتي هذه. ملو�سكو حقٌّ علي

راأ�سها  على  فها،  اإقامتي  خالل  عاي�سُتها  اٍت 
ّ
اإيجابي ذكر 

ة. عرفُت الكثري عن تلك احلياة، فقد 
ّ
ة والفّني

ّ
احلياة الّثقافي

ات على خمتلف اأنواعها يف 
ّ
 من امل�رسحي

َ
�ساهدُت الكثري

ال�سديد،  لالأ�سف  لكن  ًا. 
ّ
وفّني ًا 

ّ
ثقافي العامرة  املدينة  هذه 

ات 
ّ
امل�رسحي اأ�سماء  ا�سرتجاع  الّذاكرة  باإمكان  يعد  مل 

ة 
ّ
وامل�سارح. كذلك ح�رسُت العديَد من احلفالت املو�سيقي

م�رسح  على  والباليه  الأوبرا  جانب  اإىل  ة 
ّ
الكال�سيكي

زرُت  كذلك  »الكبري«.  ة 
ّ
بالرو�سي وتعني  »البول�سوي«، 

وبانوراما   
ّ
الت�سكيلي للفّن  مو�سكو  معار�س  من  العديَد 

املعر�س  هي  التي  الفّن  ة 
ّ
در وكذلك  لم 

ّ
وال�س احلرب 

عندما  املعر�س  هذا  يزور  ل  ومن  مو�سكو.  يف   
ّ
الّزراعي

ال�سامدة يف وجه عادَيات  ة 
ّ
القوي املدينة  تطاأ قدماه هذه 

يف  نظري  ولفت  اليوم؟  حّتى  نابوليون  ام 
ّ
اأي منذ  التاريخ 

مو�سكو كذلك كرثة الـ»باركات«: بارك غوركي، والبارك 

 وغريهما، احلدائق الغّناء ومنها حديقة الورود التي 
ّ
احلربي

ٌة ب�سكٍل ل يزول من الّذاكرة.
ّ
تعبق منها رائحٌة زكي

بعيدَا عن الفنون وامل�سارح، �سحنت مكتبًة كبرية جّدًا   

بالبحر اإىل لبنان، وحتوي موؤّلفات مارك�س واإنغلز ولينني، 

املو�سوعات يف  من  الكثري  مع  ة، 
ّ
الرو�سي باللغة  ومعظمها 

ذات  الروايات  وكذلك  والإح�ساء  والتاريخ  اجلغرافيا 

ة الراقية، وهي نادرٌة والبع�س منها 
ّ
الطبعات الأنيقة الفّني

من طباعة هنغاريا.

من  األبومًا   ٥0 حوايل  الفّنية  املجموعة  تلك  ت 
َ
حو  

ة املختلفة، وهي الوحيدة التي احتفظُت 
ّ
�سوم الّت�سكيلي

ّ
الر

الثقافية  »احلركة  اإىل  قّدمُتها  التي  مكتبتي  من  بها 

مراجعتها  يف  متعًة  اأجد  لأيّن  اإّل  ذلك  وما  اأنطليا�س«، 

وتقليب �سفحاتها من وقٍت اإىل اآخر.

التي  الذاكرة  ة �رسورة لإقفال هذه املفكرة جلفاف 
ّ
ثم  

 
ّ
ال�سوفياتي والحتاد  مو�سكو  ر 

َ
�سو اإىل  بالعودة  طبها 

ّ
اأر

تبقى  وما   
ّ
الت�سكيلي الفّن  األبومات  مع  لآخر  وقٍت  من 

ة 
ّ
لدّي من كراري�س وخرائط ال�سياحة يف بلد ال�سرتاكي

اأعتربها من  التي  ام مو�سكو 
ّ
اأي بتذّكر   

ّ
فاأفرح واأُ�رس ل 

ّ
الأو

اإىل جانب  فيها،  فقد جمعت  واأغناها.  ام حياتي 
ّ
اأي اأثمن 

اكت�ساب املعرفة، مرح احلياة وال�سياحة، متعة املتع بالّن�سبة 

ال�سا�سعة  البالد  تلك  من  ًة 
ّ
جمهوري  ١٣ زرت  وقد   .

ّ
اإيل

قًة اإىل �سابق عهدها مع الأ�سف ال�سديد 
ّ
التي عادت متفر

ل 
ّ
ة الأو

ّ
بلد ال�سرتاكي اأرى  العميق. �ساأموت ولن  واحلزن 

على   
ّ
عيني اأغم�س   .

ّ
دميقراطي باأ�سلوٍب  ًا 

ّ
ا�سرتاكي يعود 

ا�ستحالة هذا الأمر، ولذلك ا�ستبدلت )ولو موؤّقتًا( الإ�سارة 

ة وو�سعْت كلمة »مو�سيقى« لن�سبح 
ّ
ة لال�سرتاكي

ّ
التاريخي

ة والتي �سوف ت�سّنف اآذان �سعوب 
ّ
اأمام مو�سيقى ال�سرتاكي

قاب�سني  اأ�سبحوا  وقد  وفاّلحيه  اله 
ّ
وعم فقرائه  العامل، 

ولكّنه  حمدود  رفاٍه  يف  يعي�سون  بالدهم  نا�سية  على 

الالمعقول  التكنولوجيا  ر 
ّ
تطو اء 

ّ
جر بينهم  فيما  م 

َ
متقا�س

 
ّ
اأهم �سيمون  �سان  الكونت   

ّ
الفرن�سي النبيل  اأتذّكر  )وهنا 

ة 
ّ
 طوباوّي( يف عاملٍ ي�سبح معقوًل بفعل الإن�ساني

ّ
ا�سرتاكي

اجلديد.  املجتمع  خاليا  كّل  اإىل  ينفذ  الذي  والـ»اإتيك« 

 تعريفات الـ»اإتيك« يف نهاية املطاف هو »متو�سع 
ّ
واأحد اأهم

اىل  به  العمل  ويرقى  ال�سهل  بالأمر  لي�س  وهذا  الذات« 

للغاية  وقليلون  التعبري.  جاز  اإن  اإن�سايّن«  »فوق  م�ستوى 

هم من يّت�سفون به اأمثال هو �سي ِمنه ولينني وتول�ستوي 

ة يجب 
ّ
والأم ترييزا واأ�رسابهم. ولذلك فالرتبية ال�سرتاكي

اأن ترمي، ما اأمكن الأمر، اإىل تلك املرتبة النبيلة من ربط 

. هذا الهدف ل مثيل له. ولنعمل له اإذا كّنا 
ّ
النظرّي بالعملي

ة. هذا مع الإ�سارة 
ّ
 ال�سيوعي

ّ
ة ومن َثم

ّ
خمل�سني لال�سرتاكي

قد ح�سل عند  كان  الذي  هو  العك�س  اأّن  اإىل  ة 
ّ
التاريخي

�ستالني  مع  اآنذاك،   
ّ
ال�سوفياتي الحّتاد  يف  ال�سلطة  رجال 

العميق  ال�سبب  مبثابة  اعتباره  ميكن  وهذا  بعَده.  اأتى  ومن 

 الذي كان ميكن اأن يقف يف 
ّ
لعدم بناء الإن�سان ال�سرتاكي

 لي�س اإّل وحتى 
ٌ
ة. اإّنه حلم

ّ
وجه النقالب على ال�سرتاكي

يف امل�ستقبل املنظور. واإنهاء الكالم بحلمٍ اأف�سل �سيٍء اأّنى 

.
ّ
يكن وقت حدوثه امل�ستقبلي

واإن  كوبا  يف  يتحّقق  بداأ  فاحللم  اأخطاأُت،  لقد  عفوًا،   

يكن يف اأوائل خطواته. ذلك اأّن كوبا ال�سامدة منذ اأكرث 

حدود  من  كلم   200 م�سافة  بعد  على  قرن  ن�سف  من 

 
ّ
ة هي مبثابة جنم القطب ال�سمايل

ّ
الوليات املّتحدة الأمريكي

على الأر�س - منارة امل�ستقبل تهدي من يريد اأن يهتدي 

هناها باملو�سيقى. وهذا 
ّ
ٍة جديدة ذكرناها و�سب

ّ
اإىل ا�سرتاكي

 الذي غدا م�ست�سفى 
ّ
دًا على هذا البلد احلار

ّ
 ينطبق جي

ٌ
اأمر

ة واأفريقيا 
ّ
 وجامعة بالن�سبة اإىل اأمريكا اجلنوبي

ّ
ة طب

ّ
وكّلي

جّمانًا.  ذلك  وكّل  فل�سطني،  راأ�سه  وعلى   
ّ
العربي والعامل 

وها هنا كوبا تذّكرنا بقائدها العظيم فيدل كا�سرتو ومثيله 

والإ�سارة  الّنا�رس.  عبد  جمال  العظيم   
ّ
العربي الإن�سان 

غني عن ال�رسح والإطالة.
ُ
والتلميح اأمر كاٍف هنا وي

توّقفت  ال�ستارة.  اإ�سدال  فبالإمكان  احللم  �سح  اإذًا   

املو�سيقى عن العزف. مل ي�سّفق اجلمهور! اأين هم اجلمهور؟ 

اإّنهم ممّن �سيقراأين يف امل�ستقبل!



 موزيكا! عمر الزعين، اشعر الشعب2١0
�س

ّ
اأكرم الري
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باحث يف
انرثوبولوجيا الفنون.

أكرم الرّيس

موزيكا! عمر الزعين، اشعر الشعب

د الزعّني يف بريوت عام ١٨٩٨ ون�ساأ يف 
ّ
ُولد عمر حمم

در�س  الو�سطى.  الطبقة  اإىل  تنتمي  حمافظة  عائلٍة  كنف 

ون 
ّ
نه�سوي اأعالٌم  منها  ج 

ّ
تخر التي  ة 

ّ
العثماني ة 

ّ
الكّلي يف 

الله  وعبد  اليايف،  الله  وعبد  فاخوري،  عمر  منهم  نذكر 

د وحممود املحم�ساين وال�سهيدين عمر 
ّ
امل�سنوق، وحمم

�سي اللذين اأعدمهما جمال با�سا. 
ّ
حمد وعبد الغني العري

خالل  اإدارّي  �سابط  برتبة   
ّ
العثماين اجلي�س  يف  خدم 

التعليم  يف  للعمل  بعدها  وانتقل  الأوىل  ة 
ّ
العاملي احلرب 

 يف حمكمة البداية يف بريوت قبل احل�سول على 
ّ
ومن ثم

ة. 
ّ
ة الي�سوعي

ّ
منحٍة لدرا�سة احلقوق يف الكلي

وتنمو   
ّ
العثماين اإرثها  حتمل  اآنذاك  بريوت  كانت   

اإىل   
ّ
ريفي �سبه  طابع  ذات  �سغرية  مدينٍة  من  اً 

ّ
تدريجي

ا�ستقطاب  مركز  بعُد  ت�سبح  ومل  ة، 
ّ
اإقليمي حا�رسٍة 

املرحلة  هذه  �سبقْت  حلب.  اأو  القاهرة  غرار  على   
ّ
فّني

القاهرة  اإىل  والفّن  الثقافة  لأهل  الهجرة  من  موجاٌت 

الوا�سع  والهام�س  وا�ستقرارها  بانفتاحها  اأغرتْهم  التي 

اأعالٌم  منهم  فربز  بالدهم،  يف  افتقدوها  التي  ة 
ّ
ي
ّ
احلر من 

)الهالل(،  زيدان  جرجي  اأمثال  والفنون  ال�سحافة  يف 

(، وبديعة م�سابني )الفّن 
ّ
واآ�سيا داغر )الإنتاج ال�سينمائي

، اإذ 
ّ
اين امل�سهد املو�سيقي

ّ
(. وت�سف ديانا عب

ّ
ال�ستعرا�سي

كانت تقام يف املدن احلفالت اخلا�ّسة يف »منازل خا�ّسة 

ة( 
ّ
)اجتماعي مبنا�سبة  غالباً  ة، 

ّ
مهم ات 

ّ
�سخ�سي من  بدعوٍة 

هدفها  واحلّكام  الأغنياء  طبقة  على  واقت�رسْت  نة، 
ّ
معي

ة امل�سيف وكرمه«. وازدهرت املرابع 
ّ
الت�سلية واإظهار اأهمي

 خالل مرحلة 
ّ
ة وُدور امل�سارح على النمط الأوروبي

ّ
الليلي

 
ّ
النتداب حني �ساد التهافت على تقليد كّل ما هو اإفرجني

ة مبا فيها اأناط اللهو والت�سلية والأعمال 
ّ
يف احلياة اليومي

الأرياف  يف  ا 
ّ
اأم وم�رس.  فرن�سا  من  الوافدة  ة 

ّ
امل�رسحي

املنا�سبات  خالل  ة 
ّ
ال�سعبي احلفالت  فاأقيمت  ة، 

ّ
ال�سامي

»رغم  اأنّه  اإىل  اين 
ّ
عب وت�سري  ة. 

ّ
والجتماعي ة 

ّ
الديني

القرن  بداية  منذ  املنطقة  �سهدْتها  التي  ات 
ّ

التغري كاّفة 

نظرًة  وامل�رسح  املو�سيقى  اإىل  النظرة  بقيت  الع�رسين، 

ة 
ّ
امل�رسحي الأعمال  اّت�سمت  لذلك   .

١
املجتمع« يف  ة 

ّ
�سلبي

ة 
ّ
الأخالقي ة 

ّ
الفرو�سي م 

َ
القي ميّجد  نه�سوّي   

ٍّ
اأدبي بطاَبٍع 

يف  مرتّددًة  زالت  ما  ة 
ّ
مدني حا�رسٍة  يف  ة 

ّ
الديني واأحياناً 

ة خارج 
ّ
ته الجتماعي

ّ
 �رسعي

ّ
 املحّلي

ّ
اإعطاء الفّن امل�رسحي

ة. 
ّ
ات اخلريي

ّ
اإطار املدار�س واجلامعات واجلمعي

الت الفّن
ّ
الت بريوت وحتو

ّ
حتو

التي  ات 
ّ
امل�رسحي اإعداد   

ّ
التعليمي الكادر  يتوىّل  كان 

تقّدمها مدار�س بريوت واإخراجها ا�ستنادًا اإىل ن�سو�ٍس 

ًا ُعرفت 
ّ
مرتَجمة وميّثلها الطاّلب. واأ�سبحْت تقليدًا �سنوي

ة 
ّ
والبطركي الإح�سان،  وزهرة  اأقمار،  الثالثة  مدار�س  به 

واحلكمة  واملقا�سد،  نا�سيف(،  زكي  انطلق  )ومنها 

التي �ساهمت يف تكوين  ة 
ّ
العثماني ة 

ّ
الكّلي اإىل  بالإ�سافة 

كان  حيث  ة 
ّ
الفّني مواهبه  واإبراز  الزعّني  عمر  ة 

ّ
�سخ�سي

كرمّي  د 
ّ
حمم وَيذكر  رفاقه.  مع   

ً
واأداء تاأليفاً  فيها  ي�سارك 

»ل�سان  جريدة  يف  وردْت  كما  الأعمال  تلك  من  بع�ساً 

و»واقعة   )١٩0٩( القي�س«  »امروؤ  رواية  ومنها  احلال« 

ا�س 
ّ
ذي قار« )١٩١0(، وهما من تاأليف ال�سيخ اأحمد عب

ظهر 
َ
 اهتمام الزعّني بامل�رسح لي

ّ
�س املدر�سة. وا�ستمر

ّ
موؤ�س

ة ولي�سارك بت�سجيع من الأديب 
ّ
لحقاً على امل�سارح العام

متثياًل  اته 
ّ
رائف فاخوري )١٨٨٤ - ١٩٥٣( يف م�رسحي

يف  الكرام«  عرثات  »جابر  رواية  يف  وبالأخ�ّس   
ً
وغناء

ة 
ّ
اأخالقي ة 

ّ
تاريخي ة 

ّ
»اأدبي ة 

ّ
م�رسحي وهي  »حنني«،  دور 

م�رسح  على  ُقّدمت  خم�سة  ف�سول  ذات   
2
ة«

ّ
تهذيبي

اأخرى  م�سارح  على  عر�سْت  كما   )١٩2١( الكري�ستال 

يف بريوت وطرابل�س والقاهرة. قّدم الزعّني مونولوغات 
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احل�سور  ل�سماعها  »ُطرب  الرواية  ف�سول  خالل  ة 
ّ
وطني

با�سم  ق�سائده  يوّقع  اأ�سبح  ولعّله   .
٣
مرارا« لها  و�سّفقوا 

 لأنّه 
ّ
»حنني« بعد جناح هذا العمل ليخفي ا�سمه احلقيقي

اً.
ّ
كان ل يزال موّظفاً حكومي

نهاية  منذ  عقود  اأربعة  حوايل  الزعني  عطاء   
ّ
ا�ستمر  

العام  يف  وفاته  حتى  املا�سي  القرن  من  الثاين  العقد 

لت 
ّ
لتحو م�رسحاً  بكونها  الفرتة  هذه  ومتتاز   .١٩٦١

 
ّ
املحّلي امل�ستويني  من  كلٍّ  على  حا�سمة  واأحداث  كبرية 

 على لبنان 
ّ
. يف بدايتها قام النتداب الفرن�سي

ّ
والإقليمي

وتق�سيم  ة 
ّ
العثماني ة 

ّ
الإمرباطوري �سقوط  نتيجة  و�سورية 

بيكو   - �سايك�س  اتفاقية  ح�سب  فيها  ة 
ّ
العربي الوليات 

)١٩١٦( واإعالن لبنان الكبري )١٩20( الذي انق�سم اأهل 

ة الأوىل وما �سهدته 
ّ
البالد حوله بعد جحيم احلرب العاملي

للحركات  العنيف  والقمع  الأمرا�س  وتف�ّسي  جماعٍة  من 

النتداب  عّزز  لبنان.  وجبل  بريوت  يف  ة 
ّ
ال�ستقاللي

 
َ
ة ودَعم

ّ
ة دور بريوت على ح�ساب الأرياف اللبناني

ّ
مركزي

ينا�سب  مبا  ني 
ّ
التقليدي والزعماء  ني 

ّ
وامل�رسفي امل�ستوردين 

»ال�رسابات  مرحلة  ات 
ّ
الثالثيني وكانت   .

٤
م�ساحله

ة 
ّ
والجتماعي ة 

ّ
القت�سادي املجالت  يف  العظمى 

القت�سادّي  الك�ساد  اأزمة  �ساعفْت  التي   
٥
ة«

ّ
وال�سيا�سي

الإ�رسابات  فتوالت  نتائجها.  من   )١٩2٩(  
ّ
العاملي

وَت�ساعد  والحتكارات  والف�ساد  البطالة  �سّد  ة 
ّ
الي

ّ
العم

�سورية  مع  العالقة  حول   
ّ
ال�سيا�سي  

ّ
الطائفي ال�سطفاف 

الثانية  ة 
ّ
العاملي وال�ستقالل عن فرن�سا. وما لبثت احلرب 

بعدما  ال�ستقالل  طريق  مّهدْت  اأْن   )١٩٤٥  -  ١٩٣٩(

ودعمت   
ّ
الأملاين الحتالل  وطاأة  حتت  فرن�سا  انهارْت 

ر من قيود منطقة 
ّ
باأن »تتحر ة 

ّ
ة املحّلي

ّ
النخب القت�سادي

 .
٦
قة«

ّ
 ال�سعيفة وال�سي

ّ
الفرنك الفرن�سي

تني تر�سيخ حتديث 
ّ
و�سهدْت حقبة ما بني احلربني العاملي  

ة 
ّ
والفّني ة 

ّ
والثقافي ة 

ّ
والرتبوي ة 

ّ
الإداري �سات 

ّ
واملوؤ�س الّنُظم 

اإن�ساء راديو ال�رسق  ي مبا فيها 
ّ
 على النموذج الأوروب

ً
بناء

يف بريوت )١٩٣٨( الذي �سبقْتها ح�سب مذّكرات عّجاج 

ة ومن 
ّ
العراقي الإذاعة  وتبعْتها  ة 

ّ
امل�رسي الإذاعة  نويه�س 

ة 
ّ
الفّني »اللجنة  فيها  �ست 

ّ
تاأ�س وقد  فل�سطني.  اإذاعة   

ّ
َثم

ة 
ّ
القومي الروح  »تنمية  اتها 

ّ
مهم من  كان  التي  ة« 

ّ
الأدبي

اأقوى  من  هما  والتمثيل  الغناء  لأّن  ال�سعب،  نفو�س  يف 

يجوز  ول  وميولهم،  الّنا�س  ات 
ّ
ذهني يف  تاأثريًا  الو�سائل 

باأّي حال اأْن ُترتك هذه الو�سائل ُتعمل ف�سادًا يف الأذواق 

بالتعبري   
ّ
اهتم الذي   

ّ
ال�سعبي ال�سعر  وازدهر   .

٧
والّنفو�س«

ة التي 
ّ
مي

َ
ة والقي

ّ
ة والثقافي

ّ
ات ال�سّكاني

ّ
»املبا�رس عن الّتغري

ارحتل  اأن  منذ  فائقًة  ًة 
ّ
�سعبي الّزَجل  واكت�سب   .

٨
�سهدها«

ة اإىل امل�رسح املنربّي يف 
ّ
من القرية ومنا�سباتها الجتماعي

خ 
ّ
تر�س التي   )١٩2٨( الوادي  �سحرور  جوقة  مع  بريوت 

�سعراء  اأربعة  من  املوؤلَّف  املعا�رس  املنربّي  كل  ال�سّ عربها 

رقعة  اّت�سعْت  الإذاعة  اأثري  وعرب  دّف.   
ّ
وعازيف ورّديدة 

�س مديرها  لبنان وخارجه، فقد خ�سّ الّزجل يف  انت�سار 

األبري اأديب ق�سماً خا�ّساً للغناء البلدّي )١٩٣٨(، واأوكل 

ات املائعة 
ّ
اإدارته اإىل ال�ساعر وليم �سعب الذي منع »الغزلي

، ونّظم م�سابقاٍت 
٩
والّنواح والأنني وكل ما مي�س بالأخالق«

ة يف �سبيل ت�سجيع 
ّ
للحفالت املنربي ًة وفتح جمالً 

ّ
�سهري

ني. 
ّ
ال�سعراء ال�سعبي

لبننة الّزجل

 
ّ
ة لرفد الإذاعة بالإنتاج الغنائي

ّ
توالت القرارات التنظيمي

ومنها  الّدارجة«،  ة 
ّ
اللبناني باللغة  »الّزجل  على   

ّ
املبني

 
ّ
مها املدير الفّني

ّ
ة رقم ١١ / ٤٧ التي عم

ّ
املذّكرة الإداري

يف   
١0

فرح جورج  ال�رسق  راديو  يف  ة 
ّ
العربي لالإذاعات 

رجى من جميع امللّحنني 
ُ
2٥ حزيران / يونيو ١٩٤٤: »ي

بتاتاً عن  اأن ميتنعوا  ال�رّسق« وخارجها  اإذاعة »راديو  يف 

ة 
ّ
امل�رسي باللغة  املعروفة  ة 

ّ
الزجلي الأغاين  جميع  تلحني 

اأن يلّحنوا من الآن و�ساعدًا  - بل املطلوب منهم جميعاً 

ة الدارجة. وميكنهم 
ّ
ة املعروفة باللغة اللبناني

ّ
الأغاين الزجلي

ني 
ّ
عراء اللبناني ة من نْظم ال�سّ

ّ
اختيار هذه الأغاين اللبناني

فوؤاد  علي، 
ْ
ب

ّ
ال�س اأ�سعد  �سابا،  اأ�سعد  مبارك،  اإميل  اأمثال: 

قرداحي، كميل خليفة، وليم �سعب، وغريهم من �سعراء 

ة 
ّ
اللبناني الإذاعة  ال�رسق  راديو  اأ�سبح   .»

ّ
اللبناين الزجل 

ة بعد ثالث �سنوات من َنيل لبنان ا�ستقالله. وقْد 
ّ
الر�سمي

ة 
ّ
وكيفي ة 

ّ
اللبناني الأغنية  ة 

ّ
هوي حول  الّنقا�سات  دارت 

 
ٌ
دور الزعّني  لعمر  وكان   .

ً
وغناء وحلناً  اً،  ن�سّ بها  الرتقاء 

البا�سا  توفيق  اها 
ّ
�سم كما  الّن�سو�س«  ة 

ّ
»ق�سي يف   

ٌ
موؤّثر

فقام  الأغنية،  مع  يتما�سى  ل  املنربّي  »الزجل  اإّن  حيث 

بتوجيه )ال�سعراء ال�سباب( نحو الأغنية واأعطاهم القالب 

 
أن  الزجل شعبية فائقة منذ  اكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتسب 
المنبري  المسرح  إلى  االجتماعية  ومناسباتها  القرية  من  ارتحل 
في بيروت مع جوقة شحرور الوادي التي ترسخ عبرها الشكل 
المنبري المعاصر المؤلف من أربعة شعراء ورديدة وعازفي دف.
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ًة ميكن ال�ستفادة منها 
ّ
والطريقة، لأنّه راأى لديهم �ساعري

 الزعّني عن طموحه وَخيبته يف اآٍن 
ّ

. ويعرب
١١

يف الأغنية«

 / اآب  الإذاعة يف ١0  ن�رسها يف جمّلة  مقالٍة  واحد يف 

ة 
ّ
اللبناني املحّطة  من  اأ�سمع  اأن  »اأريد   :١٩٤٧ اأغ�سط�س 

ُنح�سن  مل  اأنّنا  ويوؤملني  �سوت...  كّل  قبل  لبنان  �سوَت 

بع�س  اإ�سماعه  من  متّكن  كما  الّنا�س  اإىل  دًا 
ّ
جي اإ�سماعه 

فّنانينا خارج لبنان كنور الهدى و�سباح وبي�سا و�سلمان«.

ة اللحظة الراهنة
ّ
فٌن م�شغوٌل بواقعي

متّثل ن�سو�س عمر الزعّني يف هذا امل�سهد �سجاّلً لالأحداث 

والتّحولت احلا�رسة بح�سب الّناقدة خالدة �سعيد، يفرتق 

ا كان يقوله اأهل الّزجل ويكتبه اأدباء اجلبل حنيناً اإىل 
ّ
عم

 
ّ
 وطني

ّ
قريٍة يف طريقها اإىل الزوال »�سعرًا يتداخل بح�ٍس

ِة اللحظة احلا�رسة بدلً من 
ّ
. هو ان�سغاٌل بواقعي

١2
»

ّ
�سيا�سي

زًا 
ّ
وممي يتطّلب »وعياً خا�ّساً  املا�سي  ا�سرتجاع  ة 

ّ
رومان�سي

على  وجريئاً  الأدب والأديب، وجهدًا وا�سحاً  لفهم دور 

بالأغنية  الزعّني  فّن  ارتبط   
١٣

ة«
ّ
الفّني ة 

ّ
التقني م�ستوى 

يف  والتمثيل  الغناء  بني  فجَمَع  املْتقن   
ّ
امل�رسحي والأداء 

والأ�سطوانات،  ة، 
ّ
الأدبي وال�سالونات  وامل�سارح  الّنوادي 

 
ً
مبنحى الوعي  هذا  اّت�سم  التلفزيون.  ولحقاً  والإذاعة، 

 يف تلك املرحلة ونْقٍد 
ّ
 مالمح التعبري الفّني

َ
م

َ
 ر�س

ّ
اأخالقي

 
ّ
فكاهي  

ٍّ
بح�س ممزوٍج  القائم  للّنظام   

ّ
و�سيا�سي  

ٍّ
اجتماعي

ح وال�سخرية وامل�سِحك املبكي. وقد 
َ
هادٍف يتنّقل بني املر

ة( الو�سيطة 
ّ
ة املحّلي

ّ
اختار الزعّني ثوب »اللهجة )البريوتي

تاأ�سي�س  قبل  انت�رس  الذي   
١٤

ة«
ّ
ي
ّ
والعام الف�سحى  بني 

ة« 
ّ
ة اللبناني

ّ
ته التي متحورْت حول »اخل�سو�سي

ّ
خطاب هوي

ات 
ّ
اخلم�سيني منذ  والأر�س  الطبيعة  مع  الإن�سان  وعالقة 

ة 
ّ
ة يف مهرجانات بعلبك الدولي

ّ
مع انطالقة الليايل اللبناني

ى بذلك »�رسوط البالغة يف 
ّ
ة. ولب

ّ
حتى زمن احلرب الأهلي

 عن هذه اجلّنة اخلراب 
١٥

املعنى والف�ساحة يف الرتكيب«

املهجورة  والغانية  الّنائحة - حياتنا،  والعرو�س  - وطنِنا، 

ة - ثقافتنا كما كَتَب 
ّ
ة الغربي

ّ
تنا، وال�سجرة ال�رسقي

ّ
ي
ّ
- عام

 .١٩2٤ العام  اإىل  تعود  مبّكرة  مقالة  يف  فاخوري  عمر 

املعاين  وازدواج  بالكلمات  ة 
ّ
الكاركاتوري ال�سور  ور�سم 

والّتعابري  واملفردات  ة 
ّ
ال�سعبي والأمثال  موز 

ّ
بالر م�ستعيناً 

احلياة  وتناق�سات  الّنا�س  اأحاديث  من  يقطفها  كان  التي 

اإىل »خال�سات مفاجئة ت�سّكل  ة واإيقاعاتها لتقود 
ّ
اليومي

 يف ن�سو�سه. 
١٦

ن ال�سورة«
ّ
اً من عنا�رس تكو

ّ
عن�رساً هام

 امل�رسّي 
١٧

د دروي�س وفّن املونولوغ
ّ
وقد تاأّثر باأعمال �سي

 وكانت اأحلاُنه اخلالية من املقامات 
ّ
وال�سان�سونيه الفرن�سي

اإىل  مبا�رسًة  املعنى  لإي�سال  و�سيلًة  ة يف جمملها 
ّ
ال�رسقي

ة يف اآن. كما اأّثر يف 
ّ
 والّنَخب الجتماعي

ّ
الوجدان ال�سعبي

جمموعٍة من اأعالم تلك املرحلة ومنهم �سامي ال�سيداوي، 

القادر  وعبد  بي�سا،  ا 
ّ
واإيلي مامي�س،  دّكا�س، وفريوز  ولور 

الأَخوان  م�سريته  بداية  يف  املو�سيقى  يف  �ساعَده  التّنري. 

البا�سا  توفيق  ولحقاً  حلب،  من  �سامبري  وكميل  فليفل، 

يف  الزعّني  رافقت  التي  العازفني  فرقة  مع  عمل  الذي 

ة كاجلبيلي وطانيو�س 
ّ
ة يف الفنادق اجلبلي

ّ
حفالته ال�سيفي

بحمدون،  يف  والإمبا�سادور  الكبري،  و�سوفر  عاليه،  يف 

اأعماله  وتناولْت   .
١٨

ال�سوير �سهور  يف  قا�سوف  وفندق 

الطبقات  بني  والّتفاوت  ة، 
ّ
البريوتي احلياة  اأَْوربة  مظاهر 

كما  حترموها«(،  »ل  )ق�سيدة  املراأة  ونه�سة  ة، 
ّ
الجتماعي

)ق�سيدة  والف�ساد  القت�ساد  وتدهور  النتداب  ناه�س 

واأغ�سبت  بريوت«(.  يا  و»�سيعانك  جميل«  »الطق�س 

اإىل  واأّدت  ني 
ّ
الفرن�سي فرنك«  يا  »حا�سب  اأغنياته  اأوىل 

ة 
ّ
الي�سوعي ة 

ّ
الكّلي من  وطرده  ة 

ّ
احلكومي وظيفته  من  عزله 

واقع  الزعّني  ي�سف  احلقوق.  يف  درا�سته  ا�ستكمال  قبل 

وظيفتي  »من  حردان:  ق�سيدة  يف  بالظلم  و�سعوره  حاله 

ف�سلوين / من معا�سي حرموين / من حفالتي منعوين / 

ربع �ساعة يف الإذاعة / يا جماعة، ما عطيوين / وبتقولوا 

ل اأو اللي بيطنطن / �سّفى 
ّ
يل، لي�س حردان؟ / اللي بيطب

مغّني، �سّفى ملّحن / ولول مّني، لول فّني / مني بيغّني، مني 

بيلّحن / يف �سوريا، ويف لبنان؟«.

ال�شجن زمن اال�شتقالل

واأتى زمن ال�ستقالل، وهّلل له الزعّني. كتب عن اجلالء 

 الرئي�س 
ّ
َثم ودعا اإىل دعم الرئي�س ب�سارة اخلوري ومن 

كميل �سمعون. واأُّتهم باأنّه انقلب من ناقٍد لذٍع اىل مّداح 

، لكّنه ما لبث اأن ا�سطدم بخيبات الواقع اجلديد 
١٩

ٍف
ّ
متطر

ة، فكّل »الربامج فا�سدة« و»الفو�سى 
ّ
وباأداء الّنَخب املحّلي

 
البيروتية،  الحياة  أوربة  مظاهر  أعماله  تنـــــــــــــــــــــــــاولت 
»ال  )قصيدة  المرأة  ونهضة  االجتماعية،  الطبقات  بين  والتفاوت 
والفساد  االقتصاد  وتدهور  االنتداب  ناهض  كما  تحرموها«(، 
و»ضيعانك يا بيروت«(. وأغضبت أولى  )قصيدة »الطقس جميل« 
أغنياته »حاسب يا فرنك« الفرنسيين وأدت إلى عـــــــــــــــــــزله
من وظيفته الحكومية وطرده من الكلية اليسوعيــــــــــــــــــــة.
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ئي�س مبا�رسًة بدايًة منتقاًل 
ّ
. راح ينتقد الر

20
قامية قاعدة«

موا�سم النتخابات والر�سوة 
َ
ة و

ّ
اإىل هجاء الإدارة الوطني

جن يف العام ١٩٥0 ب�سبب ق�سيدة 
ُ
واملحتكرين بعدما �س

زمنني:  بني  مبرارٍة  يقارن  فكتب  تفزع«،  ول  له  »جّدد 

ما كنت   / والإرهاب  الّظلم  / عهد  النتداب  ام 
ّ
اأي »على 

األف  اليوم  ا 
ّ
اأم  / اب 

ّ
نو ول  ل حكومة   / هاب  ول  خاف 

العمل  اإىل  انتقل  لالأذناب«.  اإح�سب  �رست   / ح�ساب 

يف اإذاعة ال�رسق الأدنى مبتعداً عن ال�سيا�سة، ذلك لأّن 

 .
2١

ة«
ّ
»لها جمالً غري جمال الإذاعات يف احلفالت العام

ة 
ّ
الربيطاني احلكومة  �سْتها 

ّ
اأ�س التي  الإذاعة  هذه  وكانت 

ات من القرن املا�سي يف يافا قد اّتخذْت 
ّ
بداية الأربعيني

لها ا�ستوديوهات لالإنتاج يف بريوت عام ١٩٥2، وكان 

. و�ساهم بنظم الأغاين 
22

 �سربي ال�رسيف
ّ
مديرها الفّني

برامج  يف  ا�سرتك  كما  والإعالنات،  الربامج  ومقّدمات 

همومك«،   
َ

و»ان�س عد«، 
َّ

ال�س »مفتاح  مثل  عات 
ّ
املنو

جانب  اإىل  البنات«  و»غزل  الفّن«،  اأهل  و»ا�ستعرا�س 

جنيب حنك�س و�سامل ومرعي ومطربني و�سعراء، وتوىّل 

ة توفيق 
ّ
اإخراجها عبد املجيد اأبو لنب وقاد الفرقة املو�سيقي

 الّذائقة 
ّ

 الزعّني يف اإحدى مقابالته عن تغري
ّ

البا�سا. عرب

ات بعدما انح�رسْت حفالته 
ّ
ة يف منت�سف اخلم�سيني

ّ
العام

ة 
ّ
اتها البريوتي يف موا�سم ال�سطياف واأغلقْت بع�س من�سّ

وملني  غّني  بّدي  »ملني  والأوبرا:  الكري�ستال  مثل  اأبوابها 

اأعر�س فّني؟ يّللي بيفهموين من اأهل بالدي كتار، ب�س 

فلو�س  معهم  ويللي   )...( فلو�س  معهم  يف  ما  لالأ�سف 

وهم   
ّ
الفرجني الغناء   

ّ
بيحب ق�سم  ق�سمني،  اإىل  مق�سومني 

ما  ال�رسقي، والثنني  الرق�س   
ّ

بيحب بلدنا، وق�سم  اأكابر 

بيفهموين. اإذا غّنيت مع احلكومة، ما حدا بري�سى عّني، 

لقيت  وما  بتحب�سني  احلكومة  احلكومة،  �سّد  غّنيت  اإذا 

بعد  التلفزيون  اإىل  الزعّني  انتقل   .
2٣

عّني« يدافع  حدا 

بعنوان  برناجماً  امه 
ّ
اأي اأواخر  يف  وقّدم  افتتاحه  من  عام 

�سابا  اأ�سعد  ال�سعراء  مع  بال�سرتاك  لبنان«  من  »األوان 

الربنامج  ق 
ّ
تطر وهبي.  اجلليل  وعبد  ال�سبعلي  واأ�سعد 

ة وقّدم فيه الزعّني اإحدى اأ�سهر 
ّ
اإىل املوا�سيع الجتماعي

ة مع اأ�سعد �سابا حول اجلبل واملدينة. 
ّ
ال�سجالت ال�سعري

اء 
ّ
جر  ١٩٦١ فرباير   / �سباط  يف  ال�سعب  �ساعر  رحل 

اد يف 
ّ
عو يو�سف  توفيق  كتب  حاّدة.  ة 

ّ
قلبي بنوبة  اإ�سابته 

احك  ال�سّ الرجل  اأّن  الّنا�س  يجهله  ما  اأّن  »على  رثائه: 

وراء  خفي 
ُ
ي كان  نفو�سهم  يف  البهجة  �سيع 

ُ
ي كان  الذي 

�سحكه نْف�ساً تقطر دماً، لي�ست نْف�س �ساعر ال�سعب، بل 

.
2٤

نف�س ال�ساعر وح�سب«
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الدنيا قايمة والشعب غافل

الدنيا قايمة والشعب غافل
راحت بالدكم ما حد سائل
الحّق عليكم وااّل عا مين؟

شوفوا الباليا شوفوا الرزايا
والشعب قايم على المالية

نسيوا الحماية نسيوا الوصاية
ما حدا فاهم إيه الحكاية

والطاسة ضايعة يا مصلحين

عيونكم نايمه يا رجال غليظه
ودّمي فاير زّي الكازوزة

قمتوا عا حيلكم على العنطوزة
وهّمتكم رخوة زّي البالوظة
بتبيعوا االوطان بسّلة ِتين

منكم ومّنا ظهرت شناعة
زدنا خالعه زدتوا فظاعة

على المسكينة فْرجوا الشجاعة
فرجونا حالكم يا أهل البراعة

في حفظ بالدكم يا مّدعين

العيب ما هو شي عاللي البسه
الكعب العالي وكمان الكورسه

العيب على اللي اطباعه شرسه
العيب على اللي اخالقه نحسه
وعامل لي حاله إمام في الدين

إن كان في مرادكم تأّدبونا
ال تبهدلونا ال تعّزرونا

اخالق بالدنا عليها رّبونا
إلى المدارس يلال وّدونا

الجهل يا ناس دا قّلة دين

كّل البلّية من األجانب 
افتروا علينا زّي الثعالب

بيفرقونا شوفوا المصايب 

بيعّلمونا كّل المعايب
قوموا عليهم يا مصلحين

)١٩١٨(

يا طالعة يا نازلة

يا طالعة يا نازلة 25
يا بنت عّمي صالحة 

أحوالنا اليوم واقفة 
والّدنيا غليانة 

البورصة زادتنا 
مية بّلة في الّطينة 

أحوالنا بتبّكي 
ال منحكي وال منْشكي

وشبابنا مشغولة
في البيرة والويسكي 

ما شاطرين غير نسهر 
في المرصد ونسكر 

نسواننا وأطفالنا 
من جوعها بتْتمرمر 

 
ما شاطرين غير نحنا 

العالم ونحنا، 
يا جماعة شو نحنا؟ 

العالم بيزيحنا

ما شاطرين غير نحكي 
ونعّيط مين يحمينا 

الكلمة بتاخدنا 
والثانية بتجيبنا 

فين كّنا، وفين صرنا 
الجهل اللي قاتلنا
شو إلنا غير ديننا 

بالّدنيا شو بقي لنا 

المغراية دْقناها 
الحكاية عرفناها 

ما كّنا نترّبى 
ولّسانا مننساها 

آمالنا اللي باقية 
وأّيامنا اللي فاضلة 

ما هي إاّل بورصة 
يا طالعة يا نازلة

)١٩٢٠(

صندوق الُفرجة

شوف تفرج آه يا سالم 
شوف أحوالك بالّتمام 
شوف قّدامك عجايب 
شوف قّدامك غرايب 

يا حبيبي لو بتشوف 
شوف أحوالك عالمكشوف 

شوف جبال وشوف وديان 
سوريا وجبل لبنان 

كانت قطعة من الجنان 
أّما اليوم يا حسرة

األرض حفرة نفرة 
ما فيها عشبة خضرة 

يا حفيظ ويا أمين 
من غدرات الّزمان

الفاّلح شلح الّتّبان 
وعاف الّسكة والفّدان 
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وراح تعّين عند فالن 
مغرور بحّب األلقاب 

وما حاسب للغزل حساب 
كان سلطان وصار بّواب 

يا حفيظ ويا أمين... 
من غدرات الّزمان... 

صار مأمور ماله صوت 
عايش من قّلة الموت 

شّحاد البس ردنجوت 
عرق جبينك بيفيدك 
وعّزة نفسك بتريدك 

وأشرف من َمّدة إيدك... 
يا حفيظ ويا أمين... 

بتركض بتركض عالّتسعة 
بتشّد وبتكّد وبتسعى 

بينوبك واحد من تسعة 
العصفور بيتسّلى

يسرح بيرمح بيتفّلى 
والّصباد بيتقّلى 

يا حفيظ ويا أمين... 

بعشرة فول وبخمسة زيت 
كنت تعّشي أهل البيت 

أّما هاأليام يا ريت 
ليرة واتنين ما بيكفيك

يا مْحال يوم المتليك
والّسحتوت ونحاسه ديك 

يا حفيظ ويا أمين... 

شوف الّناس عّما تبكي 
واللي ما بيبكي بيشكي 

واللي ما بيشكي بيحكي 
مرضك مّنك ال تخفيه 

وان كّنك شاطر داويه
دود الخّل منه وفيه

يا حفيظ ويا أمين... 

كّلها يوم يومين بتهون 

وبيطلع ورق الّليمون
وبسقيك بالوعد يا كّمون 

بين ما تطلع هاالوراق 
ويجي الّترياق من العراق 

بيكون العليل فارق 
يا حفيظ ويا أمين... 

شوف ملوك بني عثمان 
كانوا ملوك على الّزمان 

وناموا عامخّدة أمان 
عّلوا ناس وّطوا ناس 

وطرفهم عمره ما انداس 
كانوا ملوك وصاروا ناس 

يا حفيظ ويا أمين... 
والّدنيا صندوق فرجة 
ال تغّرك منها البهجة 

من يوم ما خلقت عوجة 
ال تبكي عليها وتنوح 
ما بتحرز ما فيها روح 

تفرج في عينيك وروح 
)١٩٢٤(

البرنيطة 

ما بدها عيطة وال بدها شيطة 
وقع المقّدر ولبسنا البرنيطة 26

قبل بعشر سنين كّنا فاّلحين 
كّنا مرتاحين قبل البرنيطة 

يا ما تمّدّنا، يا ما تقّدمنا 
يا ما تعّلمنا بعد البرنيطة 

العين بتبكي والقلب بيشكي 
ومين قادر يحكي، غير البرنيطة 

سّلمها أللل، ومّشيها يا لل
ما في غير الل، فوق البرنيطة 
ما منها نوا، حتى نعيش سوا

ونسمة هوا بتطير البرنيطة 
)١٩٢٨(

بال عصبة

بال عصبة ال مجمع
كل واحد إلو مطمع

والحق بإيد القّوة
والقّوة بُبوز المدفع

كل واحد إلو غاية
وعامل الَمجمع برداية

كّلهم بالوّش مراية
وبالَقفا الل أعلم

ال تغتّر بالظواهر
العبرة للسراير

كّل واحد صالي وناطر
وفاتح ُتّمه تا يبلع

كّلهم صافيين النّية
ومن عّشاق الحّرّية

لّما ضعفت تركيا
عملولها عملّية

جرحوها بالسّكين
واحد سكن فلسطين 

أرض الّنفط والبنزين 
وواحد في بالدنا ترّبع 

والثالث قال كان نايم 
لّما قّسموا الغنايم 
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سّتعشر سنة صايم 
وفضل ساكت حتى جاع 

لّما جاع فار دّمو 
مّد إيده فتح تّمو 

عمرت خربت ما هّمه 
وعن أفكاره ما بيرجع 

هّددوه ما تأّبى 
قاطعوه ما ترّبى

قامت عليه أوروبا 
وفرضوا عليه العقوبات 

مع هيدا وكّله ما انهز 
ال أّثر فيه وال اهتّز 

أخد الحبشة وصار يفّز 
ويهّدد الكون أجمع...

اختلط الحابل بالنابل

اختلط الحابل بالنابل 
تساوى العاِلم بالجاهل 
صعب كتير بقى تفّرق 

بين العالي والّسافل 

العّتال27 حامل باستون 
والشوفير فاتح بانسيون 
والكرسون والمارمطون 

آخر الليل بالكاريون 
سبقوا سرسق مع فرعون 

صعب كثير بقى تفّرق 
بين البيك والكرسون 

شوف ماريكا شوف جانيت 
شوف حبوبة وهنرييت 
موضة واحدة وتواليت 

ّمرمغين عالّرمالت 
صعب كثير بقى تفّرق 

بنت الهوى وبنت البيت 

شوف أدمون شوف ميشيل 

شوف ماريكا شوف راشيل 
راكبين أوتو وسايقين خيل 

صعب كثير بقى تفّرق 
بين الشاب والمزمازيل 

 )١٩٣٠(

لو كنت حصان

لو كنت مثل سلطان 
واال هدبان كان فضلي بان 
لو كنت حصان مثل عدنان 

واال سرحان كان نسلي انصان 

لو كنت حصان في هاأليام 
كان لي خّدام ورا وقّدام 

مثل الحّكام وأحسن بزمان 
لو كنت حصان شو عابالي 
أبو زيد خالي راسي عالي 

من الهّم خالي عايش سلطان 

لو كنت حصان كان من بختي 
اهتّموا بصّحتي فرشوا تختي 

فوقي وتحتي ورد وريحان 

لو كنت حصان في بيت سرسق 
باكل فستق، باكل بندق 

ما كنت بسرق زّي الزعران 

لو كنت حصان في بيت فرعون 
كان لي بنسيون عشرين كرسون 

ما كان بالكون مثلي إنسان

لو كنت حصان الشرقاوي 
والصقالوي والدنكالوي 

كنت بساوي ألف أّم حصان 
لو كنت حصان في بيت بيهم 

بعيش بفّيهم أو في حّيهم 
باكل زّيهم أشكال ألوان

لو كنت حصان وحصان عّيان 

أهل اإلحسان واألميركان 
جابو لي كان دكتور »دبران« 

من سوء حّظي مخلوق إنسان
في جبل لبنان ذليل مهان 

جوعان هفيان حافي عريان 
 )١٩٣٠(

تعا ودع

تعا وّدع هي أكلة والوداع 

الّشرف عطاك عمره 
والحيا انتهى أمره 
والوفا اختفى إتره 

أما الّدين باقي قشره

الكذاب ماشي حاله 
والخاين يا نّياله 

ما عاد يستحي بحاله 
الحيا شّد رحاله

الكرم سّكر بابه 
والمعروف صّفى حسابه 

والعدل في عّز شبابه 
مات وماتت أربابه 

الخواطر مكسورة 
والنفوس مقهورة 
والمعابد مهجورة 

والّصاله فيها صورة 

الغني صار َقمارجي 
وابن العيلة خمرجي 
وابن األمرا عربنجي 

والعّز اللي راح ما بيجي 

الوجيه أبو الوجهَين 
بيلعب دوره هالحبلَين 
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مع إنه بأربع دينين 
حارق دين األخضرَين 

الّسما استغنت عّنا 
واألرض ضجرت مّنا 
مبارح هّزت جيراننا 

خايف بكرة يجي دورنا
)١٩٣٠(

يا مال الشام يا عوجة

يا مال الشام يا عوجة 28
من أصلك عوجة يا عوجة 

الّدنيا عوجة يا عوجة 

أوالد الحرام أحبابك 
واألرذال أصحابك 

آكلين شاربين على بابك 
بتيجي من تحت »الفرش« 

رأسًا دوغري فوق العرش 
وِلك إخص عليك وعلى أصلك 

من أصلك عوجة يا عوجة 

ياما في الّدنيا رجال 
ما ناقصهم إال جالل 

عايشين في العّز واإلجالل 
فين إنصافك فين عدلك 

آه يا دنيا الل يذّلك 

العالم بايت جوعان 
والجاهل فاتك شبعان 

والّرزقة رايحة ضيعان 
بتطعمي ناس وبتحرم ناس 

ما بتكّرم إاّل األنجاس

بنات ملوك بينذّلوا 
عافراش الموت بيتقلوا 

والّناس عنهم بيتخّلوا 
واللي ما بيسوى خبره 

صاير حاكم بأمره... 
)١٩٣٠(

السينما 

بتنغل  النا�س  �سالم  يا  �سالم  يا   -

الإيد  الّنحل،  قفري  متل  نغل، 

لو  يعني  عالرجل  والرجل  عالإيد 

ترمي حزمة دبابي�س ما بينزل منها 

�سيف ول عالوحل، 
ّ
و�س، ل عالر

ّ
دب

�ساف  ما  يللي  حيح،  ال�سّ يعني 

واجلايني،  الرايحني  وي�سوف،  يجي 

بامليات  اهرين،  وال�سّ والفايتني 

والألوف، واأ�سعارها اأ�رسب واأطرح. 

وقامية  قيامة  اإل  تقول  ما  معلوم،   -

وحركة دامية. 

اأبداً،  �ساف  حدن  ما  عجيب،  �سي   -

هن  وقّدي�س  بخال،  الّنا�س  قّدي�س 

ينما كرما. 
ّ

عال�س

دمهم،  ال�سينما من  معلوم، �سارت   -

هم، �ساروا يعّزو 
ّ
وما عاد يف �سي بيهم

على  يروحوا  حّتى  متهم،  عن  الّلقمة 

ينما، لذلك، ما عاد يف �سي ما�سي 
ّ

ال�س

والفق�س  ق�س 
ّ
والر ينما 

ّ
ال�س غري 

وباللو البيجاما.

ما في شي ماشي غير الّسينما 
والّرقص والفقش وباللو البيجاما

ما عاد في شي إلو معنى
إن كان تمثيل وااّل مغنى

المسرح مات والمغنى مات
صّبت عالفن كّل الويالت

عبد الوّهاب
كان نجمة غاب

عالمغنى تاب
لوال الّسينما

صار فين ما مشيت بالّليل بالنهار
بتشوف سينما على جنبه بار
بتشوف الّناس طّفات طّفات

كّل األجناس كّل الماركات
رايحين جايين

فايتين ضاهرين
كّلهم هاجمين

على الّسينما

الّسينما بتعّلي ناس
من غير مبنى من غير أساس

رجال الفّن من غير تقدير
قّضوا الحياة شقا وتعتير

وأّم الغّرة
غّنت مّرة

وصارت دّرة
وكوب سينما

الّصناعة والّتجارة
كّلها خسارة كّلها عزارة

ما عاد في كار عّما يوّفي
كّل الكارات رايحة تصّفي

عيطا حلس
شيطا فلس

ما حدا جلس
لوال الّسينما

)١٩٣٦(

كله نضيف

كّله نضيف، كله ظريف
كّله مهفهف، كّله نحيف
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يا لطيف تتلّطف بالّصبايا
يا لطيف

هرج ومرج وسوق افرنج
وتكسيات بتكرج كرج

كّله جديد كّله خلنج
واألسواق متل الّشطرنج

نضيفة ظريفة زّي الّتلج
فيها الشّبان تتمايل
والبنات بتغنج غنج

قتل وضرب متل الحرب 
والّنسوان على عرض الّدرب 

ما في شي إسمه عيب 
إيد البنت بإيد الّشب 

بعلم األم، وعلم األب 
غرقانين بين الّنهرين

نهر ابراهيم ونهر الكلب

لوكندات وتياترات 
عالصّفين خّمارات 
الل يبارك بالبارات 

والّنسوان عالترتوارات 
مبودرات محّمرات 

طول النهار أوادم 
وطول الّليل نطناطات 

ال تحرموها

ال تحرموها، ال تحبسوها
افتحوا األبواب 

ال تعّلوا سورها، 
ال تحرموها من الّشمس ونورها، 

احسبوا لها حساب 

خّلوها تسرح، خّلوها تمرح
ضمن اآلداب، 

ال الحبس بينفع، وال السور بيمنع
عنها األسباب 

البنت الحّرة، بتمشي بين كرة
من غير حجاب

شرفها غالي، مقامها عالي
بين الّشباب 

البنت الّليها، سّكر عليها 
كّل األبواب 

بتعمل عملتها بواسطة جارتها 
تحت الّسرداب 

يا سالم مال حرب 

يا سالم مال حرب 
ما في قتل وال في ضرب 

ما في َهّم وال في كرب 
مين انضاق ومين جاع؟
ومين بات على الّدرب؟

يا سالم مال حرب 

الَعمار قايم قاعد
والَخير كتران وزايد 

كنز الّصادر والوارد 
هالحرب كّله فوايد 

كّل واحد مّنا رايد 
تدوم عليه نعم الحرب 

البّر والبحر مفتوح 
بوابير عم تجي وتروح
والسفر برضه مسموح

علم العّز عّم يلوح
والّشعب صدره مشروح
ما حاسس أبدًا بالحرب

البالد عمرانة 
والّتجارة ربحانة 
والجيوب مليانة 
والقلوب فرحانة 

مين حامل هّم الحرب؟

الّنسوان بتتمخطر
والشبان بتتعتر

ليل نهار بتتفّكر 
بتشرب وسكي وبِتسكر 

لوال الظباط والعسكر 
ما كان باين هيئة حرب 

كيف ما كان في ُبروغرام 
في تنظيم، في انتظام 

في إجالل في إكرام
في تعظيم في احترام 

للقانون والنظام 
شي ما انشاف قبل الحرب 

كيف ما كان في إصالح
في جّو رايق وبال مرتاح 

في أشغال، وفي أرباح
في َنجاح، وفي فالح

ما شفناهم لوال الحرب

نّيال قلبك يا لبنان
َبّرك وَبحرك في أمان 

أّم مثلثة األلوان
رمز الحّب والحنان

حامية بالدك من زمان
قبل الحرب وبعد الحرب 

نايلون

َويلن للّناس َويلن 
من شّر بالد النايلون

 
صار وين ما مشيت 

أو رحت وجيت 
مشّمع، كبابيت، 
كرتون، وِشيت، 

ودّم العفريت
نايلون 

على كّل فاترين 
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بخّط تخين 
حرير بوبلين

وكريب دوشين
وسخام الطين

نايلون 
في كّل ضيعة
في كل صنعة 

في كل بيعة 
كل شي سلعة 

البضاعة خسعة 
نايلون 

ساكوش الّست
كلسات البنت 

كّل شي بيحت 
كّل شي بيفت 

وبياكله العّت 
نايلون

طابات ومشاط 
كمر وقشاط 

السيتك مطاط 
ما في نشاط 

هوا عابالط 
نايلون 

كل شي عتيق 
كّل الحراطيق 

كّل شي تقريق 
جوا الصناديق 

كّله خوازيق 
نايلون 

كّل مأكولك 
كل مشروبك
كل ملبوسك 

من طربوشك
لبابوجك 

نايلون

المجاّلت 

باالت باالت 
والّسخافات

والّدعايات 
حتى الويالت 

نايلون

ما خّلى باب 
دفتر وكتاب 
ُشعرا وكّتاب

عاملين حساب 
يبعت نّواب 

نايلون
)١٩٤٠(

الكرسي 

ما حدا بيعمل إحسان 
غير للجاه واإلعالن 

وإن قّدم خدمة خفيفة
بكون طمعان بنيشان 

يا موعود بوظيفة 
مين بيدعي وبصّلي 

وما بيطلب الغفران؟!
والدليل والبرهان 

ما حدا اهتّم بمشروع 
إال وقال يا رّب نفسي، 

وكل غايته من الموضوع 
إنه يوصل للكرسي

َقطيعة تقطع هالكرسي 

الكرسي سّر األسرار 
أقوى من سحر السّحار 

هو الطمع لألنظار 
هو الميزان والمعيار

وركوبه ركوب األخطار 
ونعيمه جحيم ونار 

وللصبية كبار وصغار 
واقعين بحّب الكرسي

أكبر ناسك لو جابوه 
عالكرسي بينسى أصحابه 

بينسى أهله وأحبابه
وأبوه لو بقصد بابه

ما بيالقي عير حّجابه
مين رح يوصل أعتابه 
مين بيحضى بجنابه 

ما دام راكب هالكرسي 

الكرسي معشوق فّتان 
بيشّيب عقل اإلنسان 

بيفّرق بين اإلخوان 
بيوّطي مين كان له شان 

وبيعلي قدر الهفيان 
بيزغزغ النّية والوجدان 

وأهل الِدين واإليمان 
بيفسدهم حّب الكرسي 
قطيعة تقطع هالكرسي 

)١٩٤٤(

بالمقلوب

كّل شي صاير بالمقلوب 
على هالحال يا صبر أيوب 

شوف الّدنيا وأحوالها
البنت بتخطب لحالها

وبدال ما الّشب يسعى لها 
ويترّجى أبوها وخالها 
هي بتعرض راسمالها 
بتضّحي حالها ومالها 

وبتدفع لعريسها دهوب 

شوف الحال كيف صاير 
النسوان الحراير 

تتوّظف في الدواير
والّشّب الجدع الشاطر 

عايش بّطال وداير
ليل ونهار حاير باير 
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من همه طافش عالدروب 

شوف الّدنيا والّزمان 
العالم فيها منهان 

والّسافل له قدر وشان 
والجاهل شبعان رويان 

والعالم جوعان هفيان 
مشلوح بزوايا الّنسيان 

متل الّشمعة عّما يدوب 

شوف الحقيقة الُمّرة 
آدم حّقه يتعّرى 

من َتوبه جّوا وّبرة
وحّوا اللي كلها َعورة 
كان األولى واألحرى 

تتسّتر أجمل سترة 
من راسها حّتى الكرعوب 

نادر حّتى تشوف واحد
صاحب منصب أو وارد 

بيعمل ناسك أو عابد 
وبيذكر الل الواحد

ما منشوف في المعابد 
في الخلوات والمساجد

إال الّدرويش والمجدوب 
)١٩٤٥(

النوفوريش 

كان جلبوط وأشالميش 
صار له لحم، وصار له ريش 

جمع المال بالِحيل 
وبنى قصور بالَعجل 

في البلد والجبل 
واجا يندس بالِعيل 

ويخفي عيوبه والعلل 
بالهدايا وبالبخشيش 

لّما فاض رسماله 
اضطربت أحواله 
وانقلبت أشكاله 
غّير بّدل شرواله 

من جّوا على حاله 
ومن بّرا على الريش 

رّيش عا أهون سبب 
ما في علم وال أدب 

وال في حسب وال نسب 
سعدان وما له َدَنب 

جلده محشي بالّدهب
ومش عارف كيف يعيش 

)١٩٤٦(

حاسب يا فرنك 

حاسب يا فرنك، يا فرنك حاسب
فّهمنا فين بعدك ساحب 

ما خّليت ال ُمحّب وال صاحب 
أهلك جفوك واألجانب: 

فرحانين، شمتانين 
ناويين محوك، ما بناسب 

يا فرنك، دخلك حاسب 

حاسب يا فرنك وشوف بقى شو 
وراك 

تسعين مليون رايحين في هواك 
ما عاد إلهم معين سواك 

عايفين سماهم دخيل سماك 
طفرانين حيرانين 

طالبين عفوك ورضاك 
يا فرنك، دخلك حاسب 

حاسب يا فرنك وشّد فرامك
شوف المارك والكرون قّدامك 

من لطفك أو من إنعامك 
ترحمنا نحنا بغرامك 
مجبورين، محرومين

طالبين عفوك وإحسانك 
يا فرنك، دخلك حاسب 

حاسب يا فرنك وخدلك دورة 
بتطلع َسنتي بتنزل عشرة 
مش كل مّرة بتسلم الجّرة 

الل يجيرك من هالمّرة 
قولوا آمين، يا سامعين، يا مفلسين

العيشة بعدك مّرة
يا فرنك، دخلك حاسب

حاسب يا فرنك الل يخليك 
ويرفع مقامك ويعّليك 

ويهديك بقى على مين يهّديك 
قبل ما نفّلس يا شريك 

طفرانين، عدمانين
أرواحنا مربوطة فيك،

يا فرنك دخلك حاسب. 

االحتكار 

كل شي صار احتكار 
المي والنور والنار 

احتكار باحتكار 
التنباك والدخان 

مزروعات األوطان 
ال محصول األلمان 

وال منتوج اليابان 
ما منحكم على زرعه 

وال منشرف على بيعه 
حتى بمالنا مش أحرار 



بدايات  العدد 22 | 2242019

وما منحكم على المّي 
ال عالشمس وال عالفّي 

كل شي نافع كل شي حي
طار من إيدنا شوي شوي 

السياسة

الّسياسة ما إلها دين 
وبتتمايل شمال يمين 

هي ِسّر الكذابين 
هي روح الظالمين 

يوم عازتهم بييجونا 
على روسهم بيحّطونا 

لوز وسّكر بيطْعمونا 
لبعد العازة بيهملونا 

وسط الّسّكة بيقطعونا 
بيبيعونا بيشترونا 

قال مباديهم شريفة 
قال نواياهم عفيفة 

للمالك الضعيفة 
كل دعاويهم سخيفة 

كل نواياهم مخيفة 
والمعاملة الّلطيفة 

في سوريا أو فلسطين 

كله تجليط ودعاية 
كل دولة وإلها غاية 
كلهم بالِوش مراية 

وفي الّزوايا في خبايا 
وفي الخبايا سوء نوايا 

في باليا في رزايا 
في خوازيق وأسافين

)١٩٤٦(

في كل ضيعة قديسة

في كّل ضيعة قّديسة 
فيها جامع وكنيسة 

بدنا مين يخّلصنا 
من هالحالة الّتعيسة 

السن بيضحك للسّن
والقلب جّوا ما بيحّن 

والمشاكل ما بتكّن 
شو هاألّمة الّتعيسة 

بالّظاهر كلنا إخوان 
بالباطن أشكال ألوان 

منتظاهر بحب األوطان 
تحت ستار الدسيسة 
عالعالي بدنا استقالل 

عالواطي جيش احتالل 
يا ضيعان هيك رجال
وهالنفوس الحبيسة 

في الجرايد منهّلل 
في المعابد منعلعل 

في كل مشكل مْندّخل 
محمد وموسى وعيسى

 وعّلتنا منا وفينا 
واللي فينا بيكفينا 
بدنا مين يشفينا 

من األمراض الخبيثة 
)١٩٤٧(

بدنا وبدنا 

بدنا وبدنا وما بدنا 
ومش عارفين شو بدنا 

بدنا وبدنا وما بدنا 
وما طالع شي ِبيدنا 
بس اللي ما فينا ليه 
بدنا مّنه وتفو عليه 

يوم مِنكَره يوم منحّب 
يوم منمدح يوم ِمنسّب 

يوم منسكت يوم منِهّب 
بس اللي ما فينا ليه 
بدنا منه وتفو عليه 

يوم منمدح الرّيس 
ومنقول عال وكوّيس

وبكرة منرجع منوسوس 
ومنطلب حّل المجلس 

بس اللي

في الجرايد منهلل 
في المعابد منعلعل 

منخّطب ومنكّلل 
وبكرة منرجع منبّطل 

بس اللي

يوم طربوش يوم برنيطة 
يوم زمور يوم ترمبيطة 
يوم منمشي مع عيطة 

يوم منشد مع شيطة 
بس اللي

ما في خّطة مرسومة 
وال في وجهة معلومة 

وال غاية مفهومة 
كّل أعمالنا ملغومة 

بس اللي... 
)١٩٤٧(
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يا ريت في تلفونات

�سحيح  حممود،  اأبو  يا  حّق  معك   -

اآلت،  زمن  مكنات،  زمن  هالّزمن، 

وزمن ويالت. يا لطيف قّدي�س �سار يف 

ت�سهيالت وموا�سالت جلميع اجلهات. 

جلميع  موا�سالت  يف  �سار  �سحيح   -

الأر�س  بني  انقطعت  ب�س  اجلهات، 

وال�سماوات. 

يف  كان  ما  عمره  يعني؟  كيف   -

موا�سالت بني الأر�س وال�سماوات. 

موا�سالت  يف  كان  عقلك،  م�سكني   -

�سي  يف  عاد  ما  اليوم،  اأما  روحانية، 

اين، كلّه 
ّ
رب روحاين، ول عاد يف �سي 

�سي�ساين،  والّديانة  اين، 
ّ
بر برني�س 

واحلياة  للتّاين،  �سايل  واحد  وكل 

دّكات برعبات. 

- �سو بّدك اأنظم من هيك حياة، واأعظم 

البيوت  يف  ت�سهيالت،  هيك  من 

ادات، 
ّ
بر دّفايات،  غ�ّسالت،  يف  �سار 

�سّخانات، كنّا�سات، جاّليات. 

يف  ريت  يا  ب�س  �سحيح،  �سحيح،   -

ماوات، 
ّ
وال�س الأر�س  بني  تلفونات، 

بلكي  ن�سكي،  حتى  نحكي،  حتى 

بتخف ال�رسبات. 

)مو�سيقى وغناء( 

ما عاد في غير آالت 
وال عاد في غير مكنات 

كيف ما ِمْشِيت سينمايات 
في القهاوي وفي الصاالت 

في الدكاكين راديوهات 
يا ريت في تلفونات 

 بين األرض والسماوات 
حتى نحكي، حتى نشكي 

بلكي بتخّف الضربات 
أهل األرض ما بتقنع 
ال بترحم وال بتشفع 

والنصيحة ما بتنفع 

والكالم للمدفع 
للقنابل والغازات 

ناص الّنور وانطفى 
وتعوكر نهر الصفا 

وقّل الخير والوفى 
والوجدان والوفا 

واإلنصاف في الّدنيا مات 

ال تغتّر بالعهود 
ال تنغّش بالوعود 

كل شي تغّير بالوجود 
والكالم للبارود 

أّما الباقي سخافات 

الحديد والبوالد 
والِبنزين أعظم زاد 

واللي عليه االعتماد 
في الكفاح والجهاد 

طيارات ودّبابات.

واألنكى من هيك، إن 
كّل الكتب السماوية 

والتعاليم الدينّية، 
بتحّبب اإلنسان باإلنسان 

وبتبّشر بالّشفقة واإلحسان، 
ولألسف، في الحياة 

الّدنيوّية اإلنسان عدّو 
اإلنسان. 

)١٩٥٣(

من إيد هالك 

انسّدت كل الممالك بوّش الفالح
كّل دروبنا مهالك كيف ممكن نرتاح
يا بالدي كّل أموالك رسمال وأرباح
رايحة ديون وهوالك وموسم تّفاح

من إيد هالك لمالك لقّباض االرواح

ما  أسوأ  ومن  حالتنا  وقايمة  فوضى 
يكون

ربطنا بحبلة رقبتنا كرمال كم مليون
َهَوا عابالط فرحتنا يا رغوة صابون

رايحة خسارة غّلتنا ومشروع اإلصالح
من إيد هالك لمالك لقّباض االرواح

خربنا جّوا وبّرا زعلنا مع الكل
طلعنا زميط بالمّرة عم نشكي وِنعّل
النحس عنا مرة، ما استنضف يحل
حلوتنا صفت مّرة وموسم السواح

 من إيد هالك لمالك لقّباض االرواح

كل مّرة منقول بكرة، بكرة بيهدا الّنو 
وبتصفى المّي العكرة بروق معنا الجو 
ما صّحت معنا فكرة وال شعشع الّضو 
برضه غلطنا عالخطرة وسّلمنا المفتاح 

من إيد هالك لمالك لقّباض االرواح
)١٩٥٨(

شي بيحير

شي بيحّير، شي بيطّفر
شي بيكّفر، شي بشيل الّدين

منعّمر، منتّمر، وطفرانين
منصّيف، ومنكّيف، ومديونين

مناكل حاف، وبال لحاف، ومبودرين
مِنتأمبر، مِنتشنتر، وجوعانين

مِنتسّتر، ومِنتبّرز، وعريانين



بدايات  العدد 22 | 2272019

منركض ركض، منطوي األرض
ومسبوقين

مِنطّبل، ومِنزّمر، وحزنانين
مِنعّيط، ومِنشّيط، وملجومين 

راح المال، والّرسمال، ومبسوطين 
حال وحال وما في حال وفرحانين 
منفرح يوم منبكي َدوم وفرحانين 

والمساس بضهر الّناس، وممنونين
عيشة خلط، وما في ضبط، 

وكيف عايشين؟ 

بالفلوس كل شي في

في وفي ليش ما في
انبلى في

كيف ما في ياما في
بالفلوس كل شي في

في شوارع مرصوفة 
وتاكسّيات مصفوفة 
في بضائع مستوفة 

ومستوردة ومكشوفة 
ومشهورة وموصوفة 

ومن هالّنمرة المعروفة 
يا ما في يا ما في 

في مخازن في واجهات 
في قهاوي بمرايات

في مالهي وحّمامات
وأوتيالت وبانسيونات 

من هالّنمرة وهالماركات 
يا ما في يا ما في 

في معامل صناعة 
في أوايل زراعة 

في شطارة وبراعة 
في وسايل خالعة 
وفي أفالم فظاعة 

من هالّنمرة وهالبضاعة 

يا ما في يا ما في 

في فالسفة ومحامين 
في دكاترة ومهندسين 

في صيادلة ممتازين 
في أساتذة وفّنانين 

ومكتشفين ومخترعين 
من هالّنمرة يا معين 

يا ما في يا ما في 

على أيام االنتداب 

على أّيام االنتداب 
عهد الّظلم واإلرهاب 
ما كنت خاف وال هاب 

ال حكومة وال نّواب 
أّما اليوم ألف حساب 

صرت إحسب لألذناب 

على أّيام األجانب 
كّنا نشكي ونعاتب 
كّنا نحتّج ونطالب 

أّما اليوم أكبر كاتب 
ما فيه يناغش ويداعب 

ال وزير وال نايب

حاربت بخصوص القمار واالستعمار 
لّما تّم االنتصار، والمقّدر صار

عملوا أشرارهم أنصار 
وسالح وحشيش وقمار... 

حاربت أكبر جنرال 
أعظم قايد وماريشال 

أكبر راس كنت طال
أّما اليوم، البّطال 

والعّطال صاروا أبطال 
ما فيك تحاكي )العّتال( 

بسكت بقولوا قابض
بحكي بقولوا معارض

ال مريض وال متمارض 
قاعد في بيتي ورابض 

والمال بإيدي فايض 
وعايش من علمي وفّني... 

)١٩٥٩(

معركة الساحل والجبل
أسعد سابا وعمر الزعني 

الزعّني  �سابا  اأ�سعد  ال�ساعر  حتّدى 

قائاًل: »اإذا عملنا �سي معركة اأنا واإنت 

فيك تتحّمل؟«.

ة العريقة: 
ّ
اأجاب عمر بلهجته البريوتي

معلوم. وهنا قال اأ�سعد �سابا:

أوعى يغّرك سكوتي 
بتهّز الصخر بيوتي

هاِت الليلة شو عندك
يللي بتحكي بيروتي 

عمر: 
لو عندك بالضيعة توت

وكالمك كّلو مثبوت 

ما كنت تركت الّضيعة
وجايي تسكن ببيروت

سابا:
ما بعطي بالّشعر سكوت
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وأقوالي دروبا فوت 

ببيروت ِشعري بيعيش
وبالّضيعة ِشعرك بيموت 

عمر:
في الّضيعة وفي المدينة

أشعاري فرحة وزينة 

بكّل الّدنيا بقدر عيش
من أشعاري الّثمينة 

سابا:
عالّشاطي ضّلك مرتاح

ما فيك تحّلق ما فيك 

أشعارك ما إلها جناح
عراس الّتّلة توّديك! 

عمر:
كّل الدنيا بتنادي

باسمي والّطير الشادي 

بفرد جناح عالتلة
وجناح بقلب الوادي 

سابا:
حاجي تهجم عالّتّلي
ْمَقّصر ما فيك تعّلي 

الَمّزيكا ما بتفيدك

بيتزيد الّطيني بّلي 

عمر:
المّزيكا ِبتعّلي الفّن

ِبتزيدو َقْدر وقيمة

والصّوان الن وَحّن
من نغمتها الّرخيمة 

سابا:
حاجي تعمل بولتيكا
وتغّني رصد وسيكا 

الّشعر الممتاز بيمشي
من غير َطبل ومّزيكا

اين، املو�سيقى يف بالد ال�سام يف القرن التا�سع ع�رس، رّواد
ّ
ديانا عب  ١

الطرب يف بالد ال�سام: �سورية، لبنان، فل�سطني، موؤ�ّس�سة التوثيق والبحث  

ة، 20١٤
ّ
يف املو�سيقى العربي  

مي، امل�رصح اللبناين يف ن�صف قرن: 1900- 1950، بريوت:
ّ
حممد كر  2

دار املقا�سد، 2000 )�س ٣١2، ٣١٩(  

جريدة الأحرار، عدد ١20، ٧ متوز / يوليو ١٩2٤، يف: حمّمد كّرمي،  ٣

امل�رصح اللبناين يف ن�صف قرن: 1900 - 1950، بريوت: دار املقا�سد،   

2000 )�س ٣١٦(

األبري داغر، لبنان املعا�رص: النخبة واخلارج وف�صل التنمية، بريوت: املركز   ٤

ال�ست�ساري للدرا�سات والتوثيق، 20١٧

فواز طرابل�سي، تاريخ لبنان احلديث: من المارة اىل اتفاق الطائف، بريوت:   ٥

ريا�س الري�س للكتب والن�رس، 200٨ )�س ١٦0 - ١٦١(

فّواز طرابل�سي )�س ١٧٥(  ٦

فايق اخلوري، جمّلة الإذاعة، متّوز ١٩٤٨  ٧

خالدة �سعيد، امل�رسوع الرحباين - الفريوزي: من املوؤ�ّس�سني اإىل الثائر، يف:   ٨

زياد الرحباين: �سائد التحّولت والنك�سارات، ملّف من اإعداد اأكرم الرّي�س، 

جمّلة الآداب، العدد ١١ - ١2، ال�سنة ٥٧، 200٩

وليم �سعب، حكاية قرن: �صرية ذاتّية، بريوت: دار النهار للن�رس، 200١  ٩

 يف 
ّ
جورج فرح )١٩١٣ - 200١(: ملّحن وموؤ�ّس�س ورئي�س الق�سم ال�رسقي  ١0

ة )١٩٤٤(. 
ّ
 يف الإذاعة اللبناني

ّ
 الوطني )١٩٥2( ومدير فّني

ّ
املعهد املو�سيقي

ة واأّلف القَطع 
ّ
حّلن زجل اإميل مبارك كما حّلن اأغاين الأوّبرا باللغة العربي

ات والب�سارف. له ثالثة كتب، منها مبادئ 
ّ
ة وال�سماعي

ّ
ة ال�سمفوني

ّ
املو�سيقي

ة )١٩٤٦(
ّ
العلوم املو�سيقي

توفيق البا�سا، كلمات و�سهادات يف عبد اجلليل وهبي، يف: عبد احل�صني   ١١

اجلواهري ومروان اأبو ن�رص الدين، ديوان عبد اجلليل وهبي: �صاعر املطلق، 

بريوت: اإ�سدار خا�س، 200٦

خالدة �سعيد، امل�رسوع الرحباين - الفريوزي: من املوؤ�س�سني اىل الثائر، يف:   ١2

زياد الرحباين: �سائد التحّولت والنك�سارات، ملّف من اإعداد اأكرم الرّي�س، 

جمّلة الآداب، العدد ١١ - ١2، ال�سنة ٥٧، 200٩

وجيه فانو�س، درا�صات يف حركّية الفكر الأدبي، بريوت:  ١٣

دار الفكر اللبنايّن، ١٩٩١  

عمر فاخوري، الباب املو�صود، بريوت، دار املك�سوف، ١٩٣٨  ١٤

امل�سدر نف�سه  ١٥

وجيه فانو�س، خماطبات من ال�صّفة الأخرى للّنقد الأدبّي، بريوت:  ١٦

ني، 200١
ّ
احّتاد الكّتاب اللبناني  

يذكر حمّمد اأمني فر�سوخ يف كتابه »اأدب الفكاهة يف لبنان« اأّن الأغنية الفكهة   ١٧

تتاأّلف من فقرة لزمة ُترّدد بني غناء مْقطٍع واآخر، وقد تكون اأحيانًا ق�سيدة 

 حتمًا يلقيها �ساحبها مبرافقة املو�سيقى يف 
ّ
موزونة مقّفاة من ال�سعر العاّمي

 ما فيها الإيقاع. وهي حكاية حال ميّثلها �سخ�س واحد.
ّ
جمٍل ب�سيطة اأهم

حممود غزاله، توفيق البا�صا: يقظة املو�صيقى، من�سورات جمّلة التنمية، ١٩٩٨  ١٨

كيف وملاذا انتهى عهد املونولوج النتقادّي يف ال�رسق، جمّلة الإذاعة،  ١٩

١٧ / ١١ / ١٩٥٤  

عمر الزعّني، يا �ساحلة، ١٩٤٧  20

�ساعر ال�سعب عمر الزعّني: القا�سم امل�سرتك يف برامج »ال�رسق الأدنى«،  2١

جمّلة الإذاعة، اآذار / مار�س ١٩٥٦  

�صربي ال�رصيف )١٩20 - ١٩٩٩(: تراأّ�س الق�سم املو�سيقي يف اإذاعة   22

ال�رسق الأدنى يف فل�سطني ولغاية اإغالقها يف بريوت وقرب�س يف ٣0 

ة 
ّ
ة والليبي

ّ
ت�رسين الأول / اأكتوبر ١٩٥٦. �ساهم يف تاأ�سي�س الإذاعات الأردني

 LRC »ة للت�سجيالت
ّ
 بعدها اإىل فريق »ال�رسكة اللبناني

ّ
ة. ان�سم

ّ
والتون�سي

)١٩٥٦ - ١٩٦٥(التي اأ�ّس�سها رجل الأعمال بديع بول�س وقد حتّولت اإىل 

غ للعمل مع الأخوين 
ّ
»�ستديو بعلبك« الذي اأغلق اأبوابه نهائيًا عام 200٤. تفر

ة« 
ّ
ة اللبناني

ّ
رحباين وفريوز منذ العام ١٩٦0 واأ�ّس�س معهم »الفرقة ال�سعبي

ة، 
ّ
ة واإخراج جميع اأعمالهم امل�رسحي

ّ
و�رسكة »فيني�سا فيلم«، وتوىّل الإدارة الفّني

ة، 
ّ
ة يف الدول العربي

ّ
ة، والرحالت الفني

ّ
ة، والت�سجيالت الإذاعي

ّ
والغنائي

تني حتى عام ١٩٧2. عمل م�ستقاًل منذ عام ١٩٧٣ 
ّ
ة، والأمريكي

ّ
والأوروبي

ة »وت�سّلو بخري« يف 
ّ
واأن�ساأ »موؤ�ّس�سة الإنتاج التلفزيويّن«، كما اأخرج م�رسحي

ة »مارد 
ّ
مهرجانات بعلبك لعام ١٩٧٤ ومهرجان »برجا�س« )١٩٧٧( وم�رسحي

اخلري« )١٩٧٨( يف الأردن

عمر الزعّني يتحّدث عن املاّدة وعن غزل البنات، جمّلة الإذاعة،  2٣

اآب / اأغ�سط�س ١٩٥٦  

توفيق يو�سف عّواد، عمر الزعّني، ١٦ / 2 / ١٩٦١ )ن�رست يف كتاب  2٤

فر�سان الكالم(  

 لأرجوحة الأطفال
ّ
يا طالعة يا نازلة: ا�سم �سعبي  2٥

ة للرجال
ّ
عة الراأ�س الإفرجني

ّ
الربنيطة: قب  2٦

العّتال: احلّمال. البا�ستون: ع�سا  2٧

العوجة: ا�سم اللوز عندما ل يزال ثمره اأخ�رس  2٨

الهوام�ش



 أغاين الفرح واحلرية واللذة الفّنانة الّتونسّية أمال احلمروين:
اأجرى احلوار اأ�شامة �شليم 

2٣0
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صار إىل استاسغته فنّيًا، انطلق من هموم صاحبه حنو أزمات شعبه، فنادى من أجل  الفّن الملزتم، ترفيٌه فكرّي يمُ
حتّرر وطنه ومن أجل الكرامة واحلرّية والعدالة االجتماعّية. 

يف هذا احلوار، نستضيف إحدى أيقونات الفّن الملزتم يف تونس، الفنانة أمال احلمروين. أمال فّنانٌة ذاع صيهتا،   
ألهمْت أجيااًل متتاليًة من الياسر التونيّس والعريّب، وحّرضت يف مدارج الكلّيات من أجل احلرّية. تركت احلمروين 

بصمهَتا يف األعمال اّليت أنتجهْتا. تنّوعت صنوفمُ أغانهيا، لكّن هّم شعهبا كان يالحقها دامئًا. 
أسلوب حياة بسيٌط من دون بذخ أو ثراء، وكثرٌي من التواضع، هكذا هي أمال. استّلت األثرَي وهي تزجه يف   
الموسيقى لتقّدم لنا أغاين خّلدها الزمن يف وجداننا، حنن األجيال اّليت تاوجْت بغّصة احلرمان واحلاجة وهي تعّزي 
نفهسا بأغنية »خذ البسيسة والّتمر يا مضنوين«. استفّزت أغانهيا اخلَونة وكانت حضنًا للثائرين، فكانت أغنية 
الفّن الملزتم األستاذ األزهر الضاوي، إدانًة للّثابت والمعروف ووصّيًة  أّداها عميدمُ  أْن  »يا هشيد«، اليت سبق 

للّثبات والّنضال، فمن سقط قد خاَن يف الهّناية. 
ينبع الهّم اجلماعّي اّلذي حتمله أمال من شقاٍء ذايّت، فتتواىل عىل أثره أغانهيا الملزتمة. تصبغمُ ابنةمُ تونَس من   
ِكي هذا الوطن، فالهّم  هْنَ . غّنت جلميع ممُ ها شقاٌء مجاعيٌّ ا ألٌم ذايّت، وموضوعمُ أنيهنا وألمها األغاين. أغاٍن مضمونمُ
اجلماعّي يف الهّناية يتقاطع مع ذواتنا للّتاشبك والّتفاعل يف أغنيٍة غّنهتا أمال، وهذا ما يفرّس رواج أغانهيا لدى 

خمتلف الفئات االجتماعّية. 
من  الكثرَي  التونسّية  الفنّية  للموسوعة  أمال  قّدمت  فقد  أغانهيا،  مجيع  نذكَر  أْن  هنا  احلديثمُ  يسعفنا  وال   
األعمال اليت أْثرهْتا. وكما قّدمت أغايَن عن األلم وااللزتام الّسيايّس والّنقاء الّثورّي، غّنت للهبجة والفرح والّسعادة 
والّشوق واحلنان واللّذة والّشبق، وعن المرأة وللمرأة، غّنت: يا أّمي، يا أخيت، يا حبيبة، يا رفيقة العمر والّدروب.

اأخربينا عن ن�ساأتِك والطفولة.   

اأنا اأ�سيلُة قاب�س، مدينتي اّلتي اأع�سق، تربّيُت بني اأبوين   

مبادئ  لالإن�سان  يكون  اأن  معنى  عّلمتني  بيئٍة  يف  حبيبني، 

 ،
ً
ي�سري عليها ويدافع عنها، اأن نعطي ملرورنا يف احلياة معنى

اأن نحيا ونعمل لأنف�سنا ولكن اأي�ساً من اأجل الآخرين.

�سِك؟  وتخ�سّ
ّ
ما حت�سيلِك العلمي  

من  جُت 
ّ
تخر فاأنا  بالفّن،  لخت�سا�سي  عالقة  ل   

اأنا  ة. 
ّ
عمومي ة 

ّ
مالي اخت�سا�س  لالإدارة«،  ِة 

ّ
الوطني »املدر�سة 

«، اأحّب هذه الّت�سمية لأنّها حتيل اإىل مفهوم 
ّ
»َعوٌن عمومي

«، هذا املرفق الذي ُتبنى عليه كّل الّدول 
ّ
»املرفق العمومي

اّلتي حترتم �سعوبها.

ة من الإدارة اإىل الفّن؟
ّ
كيف كانت الّنقلة الفجائي  

لالخت�سا�س  �سابقاً  عمومًا  والفّن  بالغناء  ولعي  كان   

. اأحببُت الغناء واأ�سبح رفيق مهجتي يف عمٍر مبّكٍر 
ّ
املهني

قاب�س  يف   »
ّ
املو�سيقي البحث  »جمموعة  تكوين  اأّما  جّداً، 

دخويل  مع  تزامنت  فهي  تعرفون،  التي  امل�سرية  وبداية 

اجلامعة عام ١٩٨0.

�سعبها  ق�سايا  من  تنطلق  ملتزمة  كفّنانة  ُعرْفِت   

ال، 
ّ
وترتجمها يف اأغاٍن وجدت �سدًى لدى الطاّلب والعم

؟
ّ
ملاذا اخرتِت هذا اللون املو�سيقي

له  وهّفت  اأذين  له  لنْت  ما  كّل  غّنيُت  �سغري  يف   

ي للغناء واملو�سيقى، 
ّ
مهجتي، لكن مل اأفّكر اإطالقاً، رغم حب

أجرى احلوار
أاسمة سليم 

الفّنانة الّتونسّية أمال احلمروين: 
أغاين الفرح واحلرية واللذة

ناقد ومرتجم
من تونس، والمنّسق 
العام لمجلة
»مدّونة نظر« 
المختصة برتمجة 
العلوم اإلناسنية 
واالجتماعية.
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اإمام واأحمد  اأّن اكت�ساف جتربة ال�ّسيخ  اأعتقد  اأمتهنهما.  اأْن 

اأّن  فهمُت  حينها  حياتي.  يف  فارقًة  حلظًة  كانت  جنم  فوؤاد 

كّل  يف   
ّ
واجلمعي  

ّ
خ�سي ال�سّ الوجدان  عن   

ٌ
تعبري الفّن 

حالته، وهو وحده، ما ميكن اأن ينفذ اإىل مغاور الوعي.

ما معنى اأن تكوين فّنانًة ملتزمًة يف بلٍد ديكتاتورّي، اأي   

عوبات والعواقب الوخيمة؟ ال�سّ

ٌة طويلٌة نراكمها عرب جتربتنا 
ّ
اأعتقد اأّن بناء الوعي عملي  

ة، اّطالعاً، معرفًة، ممار�سة، اإلخ. يجب الّتذكري 
ّ
ة اليومي

ّ
احلياتي

ات. يف 
ّ
بعيني

ّ
ال�س اأوا�سط  باأنّنا جيٌل ن�ساأ يف مناخ خمتلف، 

حركٍة  الكثريين يف  مثل  انخرطُت  ع�رسة،  ال�ساد�سة  �سّن 

تلمذّيٍة واعيٍة لق�ساياها اخلا�ّسة ولق�سايا �سعبها. كّنا نطالع 

ة، 
ّ
ة ب�سغف، نتابع الّتجارب العاملي

ّ
بنهٍم، ن�ساهد الأفالم املهم

يليق  مب�ستقبٍل  احلامل  باب  ال�سّ بده�سة  وفكراً  فّنًا  �سيا�سة، 

ب�سعبنا. فاأن اأكون فّنانًة ملتزمًة بكّل الوعي ال�رّسوري يف 

حلياٍة   
ّ
الطبيعي امل�سار  من  جزءاً  كان  ع�رسة،  التا�سعة  �سّن 

كانت بعُد خمتلفة ومنخرطة يف الثنايا الوعرة.

ة بالّن�سبة اإليِك؟ هل هي 
ّ
كيف كانت احلفالت املو�سيقي  

عمٌل اأم التزام؟ 

اللتزام يتجّلى طبعًا فيما اخرتُت اأن يحمله �سوتي، من   

 ملا 
ّ
اأي�سًا يف البعد اجلمايل ق�سايا وموا�سيع، لكّنه يتجّلى 

نقرتحه على املتلّقي. ل ميكن لأغنيٍة اأن ت�سل اإىل وجدان 

مات 
ّ
مقو لها  تكن  مل  اإذا  عقلهم  وو�ساِئل  ووعيهم  الّنا�س 

الأغنية اجلميلة، واجلميل هنا، قد يكون م�ستحدثًا جديداً، 

غري خا�سع �رسورًة ملقايي�س »اجلميل« باملعايري القدمية اأو 

ائدة. لذلك اأعتقد، بكّل توا�سع، اأّن جتربتنا كانت رائدة، 
ّ
ال�س

لأّن »جّدّية« املوا�سيع وجراأتها وفرادتها وطرافتها، اأحياناً، 

 خمتلفاً وخم�سو�سًا.
ّ
خلقْت �سكاًل للّتعبري املو�سيقي

وعن  املو�سيقي«،  البحث  »فرقة  مغادرتك  حّدثينا عن   

جتربتِك اجلديدة يف فرقة »عيون الكالم«.

هذا مو�سوٌع مل اأ�سَف منه، وقد ل اأ�سفى اأ�ساًل، ول �رسر   

يف ذلك لأنّني علمُت منذ زمٍن بعيد باأنّنا نكرب اأي�سًا ونتقّدم 

يف  قلته  ما  �ساأخّل�س  بف�سلها.  يكون  وقد  اأحزاننا،  و�سط 

العديد من املنا�سبات ولكن مل يحتفظ منه مع كل الأ�سف، 

 »
ّ
اإل مبا ل قيمة له. كانت جتربة »جمموعة البحث املو�سيقي

مبدعني  ملّحنني  ة  ق�سّ دة، 
ّ
متفر خمتلفة،  اأغنية  جتربة 

م�سرية  اأي�سًا  كانت  لكّنها   ،
ّ
الأهم وهو  موهوبني،  و�سعراء 

املنت  كانت  جّداً.  خا�ّسة  ٍة 
ّ
اإن�ساني بعالقٍة  ارتبطوا  �سباٍب 

 الّذي واجهوا بف�سل وعيهم وبف�سله اأدغاَل جتربٍة 
ّ
احلقيقي

تلك  نحت  يف  جنحوا  لقد  ة.  الغ�سّ اأكتافهم  تتجاوز  كانت 

ها النا�س ومتاهوا معها لأنّها 
ّ
ة« اّلتي اأحب

ّ
ة اجلماعي

ّ
»ال�ّسخ�سي

بحد�سهم  والّنا�س  اأنف�سهم.  عن  وحتّدثهم  ت�سبههم  كانت 

كنا، حّتى 
ّ
ون مبا يجمعنا ويحر

ّ
الفطرّي، كانوا يعلمون ويح�س

ٌة باأفراد املجموعة. 
ّ
من مل تكن له معرفٌة �سخ�سي

�ست عام ١٩٨0 ونحن بني �سّن 
ّ
اإّن املجموعة اّلتي تاأ�س  

١٩ و22، مل يكن لها قائد فرقة. كّنا نقّدم اأغانينا على اأنّها 

»اأغاين املجموعة«، واإن كانت يف الواقع من تلحني نربا�س 

اأو خالد اأو خمي�س، وكّنا نتكّلم ب�سوٍت واحٍد وموقٍف واحٍد 

عندما ُن�ساأل اأو جنري حواراً ما. كان وعينا اأكرب من اأعمارنا، 

وكّنا، عن طريق املمار�سة، نقّدم الّدليل على اأّن العالقات 

ائد منها ممكنة. هل 
ّ
ة املختلفة ملا نراه ون�سمعه يف ال�س

ّ
الفّني

اأعيدْت كلمة »كّنا«، ذاك بيت الق�سيد و�سبب  تالحظ كم 

الغناء  اإىل  وعْدنا  انقطعنا  فقد  الآن!  حّتى  ووجعي  حزين 

بع�سنا، كان  ب�سبب �سجن  الّتوّقف  �سنواٍت من  ثماين  بعد 

لدى كّل واحٍد مّنا من  و�سديداً  العودة عميقاً  اإىل  ال�ّسوق 

ًة 
ّ
، كان مقربًة حقيقي

ّ
دون ا�ستثناء. لكّن الّلقاء، بالّن�سبة اإيل

اإىل  الأ�سدقاء  اأقرب  مع  التي ع�سُتها  الأحا�سي�س  لأجمل 

فال  التفا�سيل،  عند  اأتوّقف  ولن  ًة، 
ّ
حميمي واأكرثهم  قلبي 

معنى لها عندما تبلغ الإ�ساءة وخيبة الأمل درجَة اأن نبتغي 

به  حتتفظ  ما  اأجمل  على  فقط  نحافظ  اأن  اأجل  من  عد 
ُ
الب

 
ّ
الّذاكرة نف�سها. اأكرث الأ�سياء التي منعْت جتاوزي العاطفي

على  للمجموعة،  مزّيٍف  تاريخ  كتابة  اإعادة  هي  للمحنة 

قد  يرَزقون.  اأحياء  كّلهم  عنا�رسها  اأّن  مع  اهن، 
ّ
الر قيا�س 

اأغفر ذلك ولكن هل يغفر الّتاريخ؟! مل تكن حمنة الفراق 

حمنتي اخلا�ّسة بل كانت حمنة خمي�س اأي�سًا، فنحن جزٌء 

 وهي جزٌء مّنا، و�سنبقى كذلك دومًا، 
ّ
من البحث املو�سيقي

فال اأحد ي�ستطيع ف�سخ الذاكرة، تلك الّذاكرة عنيدة. 

كان  ع�سناه،  ممّا  املوقف  نف�س  على  تقريباً  كّنا  ولأنّنا   

مع  العودة  عند  بتحقيقه  حلمنا  ما  موا�سلِة  رهني  جتاوزنا 

الكالم«.  »عيون  وكانت  جديد،  ب�سكٍل  واإن  رفاقنا،  باقي 

العازفني  من  جمموعة  جميلًة،   
َ
اأغاين الكثري،  معًا  حّققنًا 

حملوا معنا م�رسوعنا بكّل املوهبة واحلّب. ومازال �سيتحّقق 

الف�ساء  اأّن  الآن  املوؤّكد  اأنفا�س.  العمر  بقي يف  اإن  الكثري، 

درجًة  الّن�سج  من  بلغْت  خمي�س  مع  و�سداقتي  رحب، 

ت�سمح بخو�س كّل املمكنات، معًا دون �سّك، ولكن اأي�سًا، 

التي  ة 
ّ
ال�سخ�سي ة اخلا�ّسة وميوله 

ّ
الفّني كلٌّ ح�سب رغباته 

قد يحّققها على انفراٍد اأو مع مبدعنَي اآخرين، ب�سكٍل مواٍز 

فاحلياة  املرتاكمة،  والن�سج  الّتجربة  ميزة  تلك  لتجربتنا. 

ات لوؤلوؤ ثمينة يجب اأن جنيد نظمها. 
ّ
حب

ة بعد مراكمتِك 
ّ
واليوم كيف تنظرين اإىل جتربتك الفّني  

وما  عقوٍد؟  اأربعة  مدى  على  ة وجمهوراً 
ّ
و�سعبي ًا 

ّ
فّني اإرثًا 
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من  رِت 
ّ
طو وهل  براأيك؟  ة 

ّ
الفّني جتربتك  نقائ�س  هي 

اأ�ساليب عملك؟

ما  ب�سبب  الفخر  معًا.  اآٍن  يف  واحلزن  بالفخر  اأ�سعر   

حفرْته اأغانينا يف وجدان الّنا�س حّتى اأ�سبحت جزءاً من 

ة، واحلزن لأنّها مل ت�سّجل كّلها يف حمامل 
ّ
الّذاكرة اجلمعي

�سيعطيها  كان  والّتقني،   
ّ
املو�سيقي امل�ستوى  على  ة 

ّ
ر�سي

ُ
م

ام.
ّ
ًا وميّدد يف ح�سورها عرب الأي

ّ
اأَلقًا واإ�سعاعاً اإ�سافي

الّنواق�س،  من  الكثري  ة 
ّ
ال�ّسخ�سي جتربتي  �ساب  لقد   

ها، بح�سب راأيي، اأنّني مل اأجنح بتاتاً يف امتالك 
ّ
لها واأهم

ّ
اأو

حلمي  لتحقيق  كفايًة  اأجتهد  ومل   
ّ
احلريف الغناء  ات 

ّ
تقني

يف موا�سلة تعّلم املو�سيقى، كان ذلك �سيعطي حتمًا قيمًة 

ما  كّل  حتقيق  يف  �رس�سًة  اأكن  مل  اأّديته.  ما  لكّل  م�سافًة 

ة. لكّنني، على 
ّ
تي ال�ّسخ�سي

ّ
كنت اأ�سبو اإليه، وتلك م�سوؤولي

جوع بالزمن اإىل 
ّ
ن، وا�ستحالة الر

ّ
غم من تقّدمي يف ال�س

ّ
الر

الوراء، اأنوي حتقيق الكثري ولو بعد اخلروج اإىل الّتقاعد.

اأنِّك مل تتوّقفي عن الغناء؟ ولكن ما �سبب هذا  يعني   

 لك؟
ّ
النقطاع املفاجئ؟ هل هنالك م�رسوٌع فّني م�ستقبلي

ل اأ�سعر اأبداً باأّن الوقت حان كي اأتوّقف عن الغناء، واإن   

كنت اأعرف اأنّني لن اأتاأّخر عن ذلك يف الّلحظة احلا�سمة. 

كّل ما يف الأمر اأنّني يف اخلارج للعمل، وحلاجٍة ملّحٍة يف 

ة 
ّ
بقي الأنفا�س  اأن يكون يف  اأمتّنى  متعبٍة جّداً.  نف�ٍس  مللمة 

لتحقيق بع�س ما متّنيُت حتقيقه لأغنيتنا. 

الفّن  درب  يف  اأخرى  حمّطًة  الكالم«  »عيون  كانت   

امللتزم؟ هل لقيت املجموعة اجلديدة رواجاً وذاع �سيتها 

اأم كان الأمر ع�سرياً يف بدايتها؟

ت�ساف  اأخرى  حمّطًة  كانت  الكالم«  »عيون  اأّن  اأرى   

مراكمة  كانت  وهي  خمي�س،  و�سديقي  اأنا  م�سريتنا  اإىل 

«، ول اأعتقد اأّن 
ّ
ملا ع�سناه يف »جمموعة البحث املو�سيقي

يرانا،  كان  اجلمهور  وجدان  لأّن  متعرّثة  كانت  البدايات 

ها 
ّ
اأحب جمموعة  رحم  من  ولد  اً 

ّ
ثنائي دائمًا،  اعتربنا  كما 

اأغانينا   
ّ

اأحب اجلمهور  هذا  لأّن  كذلك  ووا�سل  ب�سدق، 

اجلديدة وحفَظها، لكن ل ميكن اإنكار اأّن الأغاين القدمية 

قيمتها،  اأثبت  الّزمن  لأّن  والوجدان  الّذاكرة  يف  غر�ست 

ولأنّها ارتبطت اأي�سًا بفرتٍة ع�سرية.

ل وجود لأغنية ملتزمة من دون �سعراء ملتزمني، كيف   

كانت جتربة العمل مع �سعراء ملتزمني؟

عراء �سائٌب جّداً، مل يكن  وال�سّ عر  ال�سّ قلَته حول  ما   

موهوبني،  �سعراء  وجود  دون  من  النور  ترى  اأن  لتجربتنا 

كانوا ول يزالون، اأ�سدقاء ورفاق دروب. كلمتهم اأعطت 

عاملهم   
ّ

اأحب ومعنى.  األقًا  ومل�رسوعنا  اأجنحًة  لأغانينا 

واأع�سق �سماعهم وهم يقروؤون ما حتّدثه عّنا اأ�سعارهم.

ب بوعاّلق، جمال 
ّ
 اأولد حمد، اآدم فتحي، الطي

ّ
ال�سغري  

يّت�سع  ل  ممّن  تون�س  يف  اليوم  كثريون  وغريهم  ق�سودة، 

هل  الف�سيح،  اأو  ي 
ّ
العام لل�سعر  قّدموا  لذكرهم،  املجال 

كانت جتربتهم ناجحة يف راأيك؟

نحته   
ٌ
و�سم اأ�سماءهم  لأّن  بالأ�سماء  ذكرهم  �سعدين 

ُ
ي  

الع�ّس،  ار 
ّ
اليعقوبي، عبد اجلب بلقا�سم  الّزمن يف وجداننا، 

بديعة، ويف مرحلٍة لحقٍة غّنينا من كلمات  اأحمد  كمال 

هوؤلء  كّل  طبعًا  الردي�سي.  النا�رس  احلمروين،  خالد 

ال�ّسعراء خمتلفون بكّل املقايي�س ول ي�ستوي اأبداً و�سعهم 

ل�ست  اأنّني  اأعترب  احلالت  كّل  ويف  امل�ساواة،  قدم  على 

ًا، اإّل اأّن كتابتهم لالأغنية حتديداً 
ّ
موؤّهلة اأبداً لتقييمهم �سعري

اأ�سافت لتجربتهم ال�ّسعرية الكثري. 

ة الهوى، هل عانيت من 
ّ
ب�سفتِك فّنانة ملتزمة ي�ساري  

ني؟
ّ
قابة بعد الّثورة يف عهد الإ�سالمي

ّ
الر

ما   
ّ
ثم يقدرون.  لأنّهم ل  قّط،  اإطالقًا، مل يحدث هذا   

كان ومازال يثريين، �سلباً طبعاً، هو تعبريهم يل دائماً كّلما 

على  والّتاأكيد  وتقديرهم  اإعجابهم  عن  الفر�سة،  �سنحت 

ل  قطعًا  باأنّهم  دومًا  لهم  اأ�سري  لكّنني  لأغانينا،  حفظهم 

يحفظون الأغاين التي تدينهم فكراً وممار�سًة، واأمثال تلك 

الأغاين كثري. �سلوك املهادنة واخلطاب املزدوج واملخادع 

يرافقون  كانوا  اأنّهم  اأذكر  ني. 
ّ
الإ�سالمي ز 

ّ
ميي ما   

ّ
اأهم هو 

ومب�سّخم  ب�سوتي،   20١١ العام  يف  ة 
ّ
النتخابي حملتهم 

�سوٍت يجوب �سوارع املدينة. اإنّهم ل ي�ستحون.

د 
ّ
وحمم بلعيد  �سكري  اغتيال  بعد  �سعورك  كان  ماذا   

عر�س  ومنع  ة، 
ّ
العبدلي ق�رس  على  والعتداء  الرباهمي، 

بع�س الأفالم، والعتداءات املتتالية على الفّنانني؟

 بامتياز، 
ّ
ة اغتياٍل �سيا�سي

ّ
اغتيال ال�ّسهيدين هي ق�سي  

كّل  نف�س  يف  نازفاً  جرحاً  و�سيبقى  ومازال  كان  اغتيال 

 بكّل املقايي�س. 
ٌ
الأحرار، هو جرح وطٍن باأكمله، وهو عار

تتوّهم  النور.  احلقيقة   
َ
تر الّتجاوز طاملا مل  نتمّكن من  لن 

اجلرميتني،  منّفذي  اإيقاف  عرب  باأنّها،  امل�ستفيدة  الأطراف 

 
يميز ما  أهم  والمخادع هو  المزدوج  والخطاب  المهادنة  سلوك 
يرافقون حملتهم كانوا  أنهم  أذكر  اإلســـــــــــــــــــــــــالميين. 

وبمضخم  بصوتي،   ٢٠١١ العام  في  االنتخابيــــــــــــــــــــــــــة 
صوٍت يجوب شوارع المدينة. إنهم ال يستحــــــــــــــــــــــــــون.
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الغتيالني  ة 
ّ
عملي احلقيقة  تتجاوز  كّلها.  احلقيقة  �ستدفن 

اٍت وو�سائل ونتائج 
ّ
ي واقعاً يتغلغل فيه الإرهاب باآلي

ّ
لتعر

ووجبت حما�سبة امل�سوؤولني عنها. 

 وعن كّل املدافعني عنه من 
ّ
اأّما العتداء على الّتعبري احلر  

الفّنانني فقد كان اأّول َمظاهر تغلغل فكٍر اأرادوا له اأن يغرّي من 

واقع الّتون�سّيني نحو الّظلمات. وقد بداأ بالّتعبري عن نف�سه يف 

الأ�سهر الأوىل من عام 20١١، واإن حاول البع�س الّتقليل 

من خطورته. وقد كان الفّنانون اأّول من اأطلق �سيحة الفزع 

لأّنهم فهموا باكرًا ما يرتّب�س بالوطن اآنذاك. 

تون�س؟  يف  ة 
ّ
الفّني احة 

ّ
ال�س ت�ساهدين  كيف  واليوم،   

امل�سهد  تطوير  يف  الالحمدودة  احلرّية  �ساهمت  هل 

 يف تون�س؟ 
ّ
الّثقايف

ة غايًة يف 
ّ
برجوع تعبرياٍت فّني قد يبدو امل�سهد قامتاً   

على  مفتوٌح  امل�ستقبل  اأّن  اإّل  الّذوق.  وانحدار  كاكة 
ّ
الر

يف  ال�ّسباب  من  جيالً  هناك  لأّن  اجلميلة  املمكنات  كّل 

بخطاٍب  يبهروننا  فتئوا  ما  ة 
ّ
الفّني املجالت  من  العديد 

وعلى  جليلكم،  اأّن  اأعتقد  دين. 
ّ
ومتفر جديدين  ة 

ّ
وجمالي

 عن 
ّ

ائد، قدراٍت واإمكاناٍت كبرية تعرب
ّ

عك�س املعتقد ال�س

نف�سها بكّل اإبداٍع كّلما �سنحت فر�سة ولو �سئيلة لذلك. 

رغم  اأعمالهم  واإبالغ  املقاومة  على  بقدرتهم  متفائلة  اأنا 

الواقع الرديء. 

�سوء  على  تون�س  يف  امللتزم  الفّن  عن  ماذا   

الّدول  يف   
ٌ
حم�سور هو  هل  عقوٍد؟  اأربعة  خالل  جتربتِك 

ال�ستبدادّية؟ اأنِت اّلتي غّنت يف ثالث فرتاٍت خمتلفٍة يف 

وفرتة  علي  بن  فرتة  بورقيبة،  فرتة  احلديث:  تون�س  عهد 

ة. 
ّ
احلرّية والدميقراطي

امللتزم  الفّن  اأّن  مبا  امللتزمة  الأغنية  عن  هنا  نتحّدث   

�سحيٌح  تقريباً.  الفّنية  الّتعبريات  كّل  ومي�ّس  اأرحب  جماله 

لكّن  عقود،  اأربعة  حوايل  على  متتّد  خ�سّية  ال�سّ جتربتي  اأّن 

يف  املعي�س  من  موا�سيعها  ت�ستمّد  التي  الأغنية  هذه  عمر 

عبي  ال�سّ املوروث  من  املو�سيقّية  وجملها  جمالته،  �ستّى 

اأو  جتربتنا  من  بكثرٍي  اأقدم  والوجدان،  الّذاكرة  املو�سوم يف 

الأغنية  تاريخ  يف  ون  واملخت�سّ �سبقنا.  الذي  اجليل  جتربة 

قت كثريًا 
ّ
عبّية يف تون�س، يوؤّكدون اأن هذه الأغنية تطر ال�سّ

ًة تلك التي عار�ست ال�ّسلطة  اإىل املوا�سيع املمنوعة، وخا�سّ

اأي العام 
ّ
ة اأو غريها(. اأّما عدم معرفة الر

ّ
ة، اأو العائلي

ّ
)ال�ّسيا�سي

الوا�سع بها، عالوًة على حفظه لها، هو حتديدًا لأّنها اأغنيٌة 

حما�رسٌة بطبعها من ال�ّسلطة التي تنتقدها اأو تتحّداها واّلتي 

ر)ال�سلطة( طبيعة ما يجب اأن يرّوج اأو ل ب�سبب امتالكها 
ّ
تقر

فالأغنية  والقمع،  املنع  ات 
ّ
واآلي الرّتويج  و�سائل  حتديدًا 

ائدة هي �رسورة اأغنية متدح ال�ّسلطان وترّوج له اأوهي 
ّ

ال�س

اأغنية  اأو كما هو احلال دائمًا، عند �سعوبنا،  اأغنيٌة ل تقلقه 

احلّب والهجر والو�سل واحلرمان. وال�ّسوؤال الذي ُيطرح هنا، 

كيف لفّنانني مبدعني، �سعراء، مو�سيقّيني اأو مغّنني، اأن ميار�سوا 

اإّل  الّذاتّية ول يفّجروا ملكاتهم  قابة 
ّ
الر اأنف�سهم تلك  على 

للحياة؟  وحيٍد  جانٍب  عن  يتحّدث  اأو  احلّكام  ر�سي« 
ُ
»ي مبا 

لطاملا اعتقدت اأّنهم ميلكون اآثارًا مل يقّدر لها اأن ترى النور، 

خ�سّية، ما يجعل مّنا �سعوباً منف�سمًة حّقاً.  باإرادتهم ال�سّ

يف  العي�س  على   
ٌ
حكر امللتزمة  الأغنية  اأّن  اأعتقد  ل   

وكّل  مكاٍن  وكّل  زماٍن  كّل  لأّن  ال�ستبدادّية،  الّدول  ظّل 

معار�ٌس  عوب،  لل�سّ منحاٌز  هادف،  فنٌّ  عنه   
ِّ

يعرب ظرٍف 

الفكر  ملياه  ٌك 
ّ
وحمر ائدة 

ّ
ال�س ة 

ّ
للعقلي  

ٌ
م�ساك�س للحّكام، 

الأغاين تكون  ة ملثل هذه 
ّ
الوجداني اكدة. لكّن احلاجة 

ّ
الر

ملّحًة اأكرث يف حكم الأنظمة امل�ستبّدة، لأّنها ترتجم توقاً 

ًة ل�ستبدال القدمي بجديٍد يتناغم 
ّ
لالنعتاق وحاجًة حياتي

 لتغيري الواقع.
ّ
مع الّطموح اجلماعي

اأغنيتنا  ل تختلف فرتتا بورقيبة وبن علي يف رف�س   

الفا�سلة  حماولتها  اأو  الزاوية  يف  وَح�رسها  وقمعها 

لطة يف زمن بورقيبة كانت 
ّ

ا�ستمالة اأ�سحابها، اإّل اأّن ال�س

فقد  علي،  بن  زمن  اأّما  الّنظام،  ملعار�ستنا  �رساحًة  متنعنا 

اأو ب�سغوطاٍت  القمع حتت تعاّلت م�سحكة  متار�س  كانت 

على املبادرين بدعوتنا، يف بع�س املنا�سبات.

هي  وما  الّتجربة؟  كانت  كيف  الثورة؟  بعد  ما  وفرتة   

ة كّل فرتة؟ 
ّ
خ�سو�سي

بعد ١٤  ًة  العام 20١2، وخا�سّ نهاية  لقد عرفنا يف   

اأّولً  مكّثفاً، حلاجتنا  / يناير 20١١ ن�ساطاً  الّثاين  كانون 

ولأّن  حياته،  من  ة 
ّ
تاريخي حلظاٍت  �سعبنا  م�ساركة  اإىل 

جزءًا كبريًا من هذا ال�ّسعب اكت�سَفنا كمن يكت�سف �سورًة 

اأخرى من مالحمه. كانت عرو�سًا وحفالت عالية الرتكيز، 

تعرف  مل  الفرتة  تلك  لكّن  واأفراحًا.  اأ�سجاناً  اأحا�سي�س، 

دًة ترتقي ملا ع�سناه، كما 
ّ
اإنتاجاً كثيفاً ومل تلد اأغاين، متفر

كان متوّقعًا. اأعتقد اأّن ذلك يرجع اإىل اأّن الواقع نف�سه كان 

كانوا  اللّحظة،  بخطورة  الواعني  ال�سعراء  لأّن   
ّ
ثم بديعاً، 

كٍة 
ّ
 عن حلظٍة متحر

ّ
 يعرب

ٍّ
حذرين ويف مناأى عن كتابة ن�س

جميلًة  اأغنيًة  رّددنا  اأّننا  اأتذّكر  ع�سناه.  ما  مبثل  ٍة 
ّ

ومتغري

تخّلينا  لكّننا  ليبيا،  الحتجاجات يف  اندلع  بداية  جّدًا، 

ترتجم  كلماتها  تعد  فلم  ال�سورة،  اّت�سحت  حاملا  عنها 

عّما توّقعناه من عدوى جميلة �رسْت من تون�س اإىل ليبيا. 

ة توؤ�ّس�س ملا 
ّ
اأظّن اأن امل�ستقبل كفيٌل وحده بفرز اأعماٍل فّني

اهن.
ّ
نعي�سه بكّل الوعي الذي تهديه امل�سافة مع الر
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