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الثورة السلمية يف عظمهتا وحدودها

قطار فواز طرابليس ك 
ّ
حتر دي�سمرب٢٠١٨   / ل 

ّ
الأو كانون   ١٨ ة 

ّ
ع�سي

على  احتجاجاً  امل�رِسبة  عطربة،  مدينة  من  حديد  �سّكة 

الية اإىل 
ّ
 اأهايل املدينة العم

ّ
غالء املعي�سة والف�ساد، لين�سم

جماهري بورت�سودان واأم درمان واخلرطوم يف اإطالق ثورة 

ة عارمة �سّد عهد »ثورة الإنقاذ« لعام ١٩٨٩ 
ّ
ة �سلمي

ّ
�سعبي

ة وعمر الب�سري.
ّ
التي جاءْت اإىل احلكم باجلبهة الإ�سالمي

قطار  و�سل   ٢٠١٩ اأغ�سط�س   / اآب   ١٧ يوم  ة 
ّ
ع�سي  

د »قطار الثورة«، اإىل اخلرطوم لي�سارك اأهايل 
ّ
عطربة، وقد ُعم

مدينة الثورة يف الحتفال بالتوقيع على الوثيقة الد�ستورّية.

عندها  تختلط  حمت�سدة  جماهري  القاعة،  خارج   

ومع  الإجناز  حدود  من  التوّج�س  مع  بالنت�سار  الفرحُة 

وتغيري   
ّ
املدين احلكم  لتحقيق  ال�ستمرار  على  الت�سميم 

النظام مبجمله.

قطار  ل  و�سَ ة، 
ّ
الد�ستوري الوثيقة  على  التوقيع  مع   

ة مع اأّنها لن تكون الأخرية.
ّ
الثورة اإىل حمّطة تاريخي

ة 
ّ
�سعبي حركٌة  منْت  اأ�سهر،  اأربعة  من  اأكرث  مدى  على   

ة العدد والإرادة والوحدة على 
ّ
ة عارمة، ت�سغط بقو

ّ
�سلمي

جديد  جيٌل  ال�سوارع  يف  ة. 
ّ
الأمني  - ة 

ّ
الع�سكري ال�سلطة 

»ثورة  عهد  غري  هم 
ُ
معظم يعرف  مل  و�سباب  ن�ساٍء  من 

ل على الثورة 
ّ
وا مترينهم الأو

َ
ة وقد اأجر

ّ
الإنقاذ« الإ�سالمي

بالقتل  الب�سري  قمعها  التي   ٢٠١٣ العام  انتفا�سة  خالل 

التظاهرات  ت 
ّ
عم اأ�سهر  اأربعة  مدى  وعلى  والعتقالت. 

املدن  من  عدد  اأكرب  يف  والعت�سامات  والإ�رسابات 

من  ة 
ّ
ا�ستثنائي �سبكة  حت�سنها  والوليات،  والبلدات 

وجلان  اٍت 
ّ
وتن�سيقي مقاومة  جلان  من  ة 

ّ
القاعدي الهيئات 

ة ونقابات، اإلخ.
ّ
ة و�سبابي

ّ
اأحياء وتنظيمات ن�سوي

والتغيري«  ة 
ّ
احلري »اإعالن  حول  ن�ساأ  لتحالٍف  القيادة   

ة 
ّ
مدني احلكم حلكومٍة  وت�سليم  الب�سري  عمر  بتنّحي  طاَلب 

 التحالف كتلتني 
َّ
ة. �سم

ّ
ات امل�سّلحة والأمني

ّ
تخ�سع لها القو

ة التقليدي وحلفاءه، من جهة، وحتالفاً 
ّ
تني: حزب الأم

ّ
حزبي

البعث  وحزَبي   
ّ
ال�سيوعي احلزب   

ّ
ي�سم اً 

ّ
ي�ساري  - اً 

ّ
قومي

ة كانت 
ّ
ني، من جهة اأخرى. غري اأّن القيادة اليومي

ّ
والنا�رسي

 احلراك 
ّ
ني« الذي ن�ساأ يف خ�سم

ّ
ني ال�سوداني

ّ
ع املهني

ّ
لـ»جتم

ة.
ّ
ة متّثل نقابات املهن احلر

ّ
ة غري حزبي

ّ
كمعار�سٍة �سيا�سي

يف ني�سان / اأبريل، حا�رست التظاهرات مكتَب عمر   

القيادة  قت 
ّ
وطو ب�س!«(  )»ت�سقط  بالتنّحي  تطالبه  الب�سري 

 
ّ
 - اأمني

ّ
ة للجي�س. يف ١١ منه، وقع انقالٌب ع�سكري

ّ
العام

اعُتقل فيه الب�سري ومدير الأمن، �سالح قو�س، واأعلن عن 

اأن  لبثْت  ما  ل�سنتني   »
ّ
انتقايل  

ٍّ
ع�سكري ت�سكيل »جمل�س 

العاّم للجي�س،  الفّتاح الربهان، املفّت�س  اآلت رئا�سُته عبد 

ات التدّخل 
ّ
ونائبه حممد حمدان دقلو - حميدتي، قائد »قو

اجلنجويد  ملي�سيات  من  معظمها  يف  نة 
ّ
)املكو ال�رسيع« 

معروفان  وال�سابطان  دارفور(.  يف  ة 
ّ
الدموي ال�سهرة  ذات 

ة والإمارات، يتوّليان 
ّ
ة ال�سعودي

ّ
بعالقتهما الوثيقة بالعربي

ني اإىل اليمن، مبن فيهم الأطفال. 
ّ
ت�سدير املقاتلني ال�سوداني

النقالب  على  الثورة  قوى  رّدْت  مايو،   / ار 
ّ
اأي مطلع  يف 

ة«.
ّ
ة ال�سلطة املدني

ّ
بخرق حالة الطوارئ وتنظيم »مليوني

 يف املفاو�سات 
ّ
خالل اأ�سُهر، راوَغ املجل�س الع�سكري  

والتمويل   
َ
الدعم ن 

ّ
اأم اأن  اإىل  والتغيري  ية 

ّ
احلر قوى  مع 

ة 
ّ
والت�سليح من الرتويكا امل�ساّدة للثورة - م�رس - ال�سعودي

اإىل   يدعو 
ّ
اأمريكي - الإمارات، ومل يزعْجه ب�سيء موقٌف 

 عليه، انتقلْت 
ً
منع الفو�سى وعودة الأمن وال�ستقرار. بناء

ات 
ّ
»قو اأقدمْت  الهجوم.  اإىل  الدفاع  من  النقالب  قوى 

الدعم ال�رسيع« يوَم الثالث من حزيران / يونيو على ف�سّ 

 من مئة قتيل 
ُ
اعت�سام القيادة يف جمزرة �سقط فيها اأكرث

مئاٍت من اجلرحى، وقد رميْت ع�رسات اجلثث يف  وعدة 

مات لالغت�ساب. ارتكب  �س عدد من املعت�سِ
ّ
النهر، وتعر

املجل�س الع�سكرّي جمزرته واأعلن قْطع املفاو�سات.
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اإىل  اأّدت  لكّنها  النتفا�سة  على  املجزرة  تق�ِس  مل   

من  الثورة  قوى  حرمت  اإذ  القوى  موازين  يف  اختالٍل 

الطوق الذي كانْت ت�رسبه على مركز قيادة اجلي�س. رّدت 

ية والتغيري يف اليوم التايل للمجزرة بالعت�سام 
ّ
قوى احلر

ة.
ّ
العام وبالإ�رسابات والتظاهرات املليوني

وتفاُوت  القوى،  موازين  يف  الختالل  هذا  ظّل  يف   

اأ�سكال  حول  والتغيري«  ية 
ّ
احلر »قوى  داخل  املواقف 

�سياغة  اإىل  اأف�سْت  التي  املفاو�سات  ا�ستوؤنفت  الت�سعيد، 

 على و�ساطٍة حا�سمة لرئي�س 
ً
اّتفاٍق على وثيقٍة د�ستورّية بناء

وزراء اإثيوبيا وممّثل الحّتاد الأفريقي. وهذه اأبرز بنودها:

 خاللها حتقيق ال�سالم 
ّ
ة من ٣٩ �سهرًا يتم

ّ
  فرتة انتقالي

البائد«  »النظام  امل�سّلحة، وحما�سبة م�سوؤويل  مع احلركات 

العت�سام  ف�سّ  جمزرة  ومنها  ال�سعب،  بحّق  اجلرائم  عن 

يف ٣ يونيو / حزيران و�سائر النتهاكات، ومعاجلة الأزمة 

القت�سادّية، وتاأمني ا�ستقالل الق�ساء وحتقيق حقوق الن�ساء 

وال�سباب والإعداد لد�ستور جديد.

 �سيادٍة يت�سكل 
ُ

ة جمل�س
ّ
  ي�رسف على الفرتة النتقالي

اإعالن  وقوى   
ّ
النتقايل الع�سكرّي  املجل�س  بني  منا�سفًة 

 يجري اختياره 
ّ
ية والتغيري بالإ�سافة اإىل ع�سٍو مدين

ّ
احلر

 
ّ
ع�سكري  

ٌ
رئي�س  

َ
املجل�س يراأ�س  الطرفني.  بني  بالتوافق 

الـ١٨   خالل 
ّ
مدين  

ٌ
ورئي�س الأوىل  �سهرًا  الـ ٢١  خالل 

 النتقايل 
ّ
ة. على اأن يحّل املجل�س الع�سكري

ّ
�سهرًا املتبقي

نف�َسه بعد ت�سكيل جمل�س ال�سيادة.

اأع�ساء  ويعنّي  ية 
ّ
احلر قوى  تختاره  وزراء،  جمل�س    

 ال�سيادة.
ُ

جمل�س

 ٪٦٧ 
ّ
، خالل ٩٠ يوماً، ي�سم

ّ
  تعيني جمل�ٍس ت�رسيعي

ية والتغيري و٣٣٪ من القوى الأخرى، 
ّ
من ممّثلي قوى احلر

اته �سْحب الثقة من الوزارة.
ّ
من �سالحي

 
ّ
نهائي د�ستوٍر  �َسّن  ة، 

ّ
الد�ستوري املهلة  ختام  يف    

.
ّ
ة ُتف�سي اإىل قيام حكمٍ مدين

ّ
وتنظيم انتخابات حر

مّت ت�سكيل جمل�س ال�سيادة برئا�سة عبد الفّتاح برهان   

اأحزاب قوى  ني وخم�سة ممّثلني عن 
ّ
 خم�سة ع�سكري

َّ
و�سم

ة. 
ّ
الن�سوي احلركة  قائدات  اإحدى  بينهم  والتغيري  ية 

ّ
احلر

ة مبا هي الع�سو احلادي ع�رس، كما 
ّ
واختريْت حماميٌة قبطي

ة.
ّ
اختريت امراأٌة رئي�ساً للق�ساء، وت�سّكلت حكومٌة انتقالي

�سنًة  ثالثني  ة 
ّ
ال�سلمي ُة 

ّ
ال�سوداني الثورة  طَوت  هكذا   

ة الفا�سدة. وجنحْت يف 
ّ
ة عمر الب�سري الدموي

ّ
من دكتاتوري

واإن  �رساكًة،  وفر�سْت  القائم،  النظام  يف  خرٍق  اإحداث 

ني مفتوحًة امام 
ّ
ني النقالبي

ّ
تكن غري متكافئة، مع الع�سكري

�سّتى الحتمالت.

ات - حما�سبة امل�سوؤولني عن جمزرة فّك 
ّ
  اأوىل املهم

ني 
ّ
اعت�سام القيادة ومعاقبُتهم - ت�سطدم برف�س الع�سكري

ة م�ستقّلة لهذا الغر�س.
ّ
ت�سكيل جلنة حتقيق دولي

النظام وحما�سبُتهم. جتري حماكمة  اأركان  م�ساءلة    

عمر الب�سري بتهمة »الرثاء احلرام« بتجاهٍل كامٍل جلرائمه 

ويف  اجلنوب،  انف�سال  يف  ته 
ّ
وم�سوؤولي ة 

ّ
الإن�ساني �سّد 

ا اأن يكون اأحُد 
ّ
الف�ساد و�سوء اإدارة القت�ساد، وغريها. اأم

الفريق  دارفور،  ة يف 
ّ
الإن�ساني �سّد   

َ
بجرائم املّتهمني  اأكرب 

ية 
ّ
ة مع قوى احلر

ّ
ل حميدتي، هو موّقع الوثيقة الد�ستوري

ّ
اأو

�سبٍق عنه وعن اأعوانه 
ُ
والتغيري فاأ�سبه ب�سّك منع حماكمٍة م

الباقني يف ال�سلطة.

  الثغرات التي ميكن للع�سكر اأن َينفذوا منها لتعطيل 

�سات 
ّ
موؤ�س بالهيمنة على  الحتفاظ  اأو  ة 

ّ
النتقالي املرحلة 

ة، واأبرُزها اأّن ل �سلطَة للمجل�س 
ّ
 واحلياة املدني

ّ
احلكم املدين

ة، التي 
ّ
ات امل�سّلحة والأمني

ّ
 ول للوزارة على القو

ّ
ال�سيادي

ة.
ّ
ي الدفاع والداخلي

َ
احتفظْت لنف�سها بحّق تعيني وزير

ة 
ّ
القت�سادي ال�سيا�سة  يف   

ّ
املركزي ال�سوؤال    

ة 
ّ
ال�سعبي الحتجاجات  انطلقت  ة. 

ّ
والتنموي ة 

ّ
والجتماعي

الإفقار  �سيا�سة  �سّد   ٢٠١٨ العام  ونهاية   ٢٠١٣ العام 

�سات 
ّ
والف�ساد التي انتهجها نظاُم الب�سري تلبيًة لطلب املوؤ�س

ة: خف�س قيمة العملة، رفع الدعم 
ّ
ة الدولي

ّ
ة والإمنائي

ّ
املالي

�ستكون  فماذا  ة واملحروقات، وغريها. 
ّ
الغذائي ال�سَلع  عن 

تكنقراط  حلكومة  ة 
ّ
الجتماعي ة 

ّ
القت�سادي ال�سيا�سات 

اىل  ت�ساف  اإياها،  والمالءات  لل�سغوط  �س 
ّ
تتعر �سوف 

باحلروب  املتاأثّرة  املناطق  ق�سايا  معاجلة  عن  تها 
ّ
م�سوولي

�سة وامل�ست�سَعفة.
ّ
والفئات املهم

املعار�سني  اأبرُز  هو   
ّ
ال�سوداين  

ّ
ال�سيوعي احلزب   

قوى  يف  حلفائه  وعلى  الّتفاق  على  �سّجل  لالّتفاق. 

يف  امل�ساركة  عن  اجلماهري  تغييب  والتغيري:  ية 
ّ
احلر

املرحلة  يف  ني 
ّ
الع�سكري مب�ساركة  القبول  املفاو�سات، 

والأمن  واجلي�س  الدفاع  ق�سايا  ح�رس  ة، 
ّ
النتقالي

للتحقيق  ة م�ستقّلة 
ّ
ني، عدم ت�سكيل جلنة دولي

ّ
بالع�سكري

ف من اأن يكون 
ّ
يف جمزرة ف�سّ اعت�سام القيادة، والتخو

واإذ   .
ّ
رئا�سي نظامٍ  لقيام  مقّدمًة  ال�سيادة  ت�سكيُل جمل�س 

دعوَته  وا�سل  ة، 
ّ
ال�سلمي باملعار�سة  التزامه  احلزب  اأعلن 

ة متمّثلة يف اإ�سقاط النظام وتفكيك 
ّ
اإىل »تغيريات جذري

ة وت�سفيِتها«.
ّ
ة الطفيلي

ّ
دولة الراأ�سمالي

ة« 
ّ
 املعاِر�س لالّتفاق هو »اجلبهة الثوري

ُ
الطرف الآخر  

 ،
ّ
 احلركاِت امل�سّلحة يف الغرب واجلنوب الغربي

ّ
التي ت�سم

رف�سْت  وقد  ودارفور.  الأزرق  والنيل  النوبة  بالد  يف 



ة احتجاجاً على 
ّ
ح�سور مرا�سيم توقيع الوثيقة الد�ستوري

اأّنها اأّكدت التزامها  عدم اإ�رساكها يف املفاو�سات، على 

ة لالّتفاق.
ّ
بالهدنة بينها وبني النظام وباملعار�سة ال�سلمي

لتح�سني  اآخر   
ٌ
خيار والتغيري  ية 

ّ
احلر لقوى  كان  هل   

ة حراكها بعدما 
ّ
�رسوط الت�سوية مع املحافظة على �سلمي

ال�سوؤال  هذا  يكون  �سوف  ة؟ 
ّ
العام القيادة  اعت�سام  ُف�ّس 

ني 
ّ
يف �سلب حوارات ونقا�سات جميع امل�ساركني واملعني

ة.
ّ
بالثورة ال�سوداني

من  مقادير   
ّ
باأي ولكن  بالتاأكيد،  ة 

ّ
م�ستمر الثورة   

تنا�سب  وعرقلة  واحتجاٍج  �سغٍط  و�سائِل   
ّ
وباأي احل�سد 

ة؟
ّ
املرحلة النتقالي

لن�ساء  الكلمة  اأعطينا  »بدايات«،  من  العدد  هذا  يف   

املبا�رسين  امل�ساركني  من  هم 
ُ
ومعظم ال�سودان  ورجال 

وقواها  الثورة  بعوامل  ف 
ّ
تعر ن�سو�ساً  نن�رس  الثورة.  يف 

احل�سد  اأ�ساليب  ون�ستعر�س  لها،  املناه�سة  والقوى 

ة التي تتوّلها، نلقي 
ّ
ة والقاعدي

ّ
والتنظيم والهيئات املحلي

ز للن�ساء يف الثورة، وقد اأولينا 
ّ
الأ�سواء على الدور املمي

اتها. 
ّ
 يف الثورة بن�رس يومي

ّ
ة للَمعي�س اليومي ًة خا�سّ

ّ
ي
ّ
اأهم

من  خمتلفة  باأوجٍه  نحيط  اأن  اأي�ساً  الفر�سة  لنا  وكانت 

ق  املل�سَ وفّن  والغرافيك  الت�سكيل  يف   ،
ّ
ال�سوداين الفّن 

اأ�سفنا  هذا،  اإىل  والغرافيتي.   
ّ
الفوتغرايف والت�سوير 

نْي يكتبان عن ال�سودان الذي عاي�ساه، �سعباً 
ّ
�ساهَدين عربي

ون�سالً وثقافة.

العدد  ع 
ّ
وتنو وثراء   

ّ
ال�سوداين امللّف  هذا  يف  لعّل   

�س عن طول املهلة التي غبنا 
ّ
املزدوج ٢٣ - ٢٤ ما يعو

فيها عن القراء العائد بالدرجة الأوىل اإىل اإ�رسارنا على 

ني 
ّ
املعني وا�ستكتاب   

ّ
ال�سوداين احلدث  رات 

ّ
تطو متابعة 

مبا�رسًة به.
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مدي اجلزويل

كاتب سوداين.

ّدة قوى االحتجاج وقوى الرِّ

زمام  على  اجلي�س   
ُ
وا�ستيالء الب�سري  عمر  اإطاحُة   

ّ
تغري مل 

اإىل  بالعودة  ال�سودانيني  املحتّجني  لإقناع  �سيئاً  الأمور 

ح�سود  ا�ستمرت  النظام.  لتغيري  دعوتهم  ح 
ْ
كب اأو  ديارهم 

باعتباره  اجلي�س  ك 
ُّ
حتر راف�سًة  التظاهر  يف  املحتّجني 

حكومة  اإىل  ال�سلطة  بت�سليم  ومطالبًة  للنظام،  انقالباً 

ة ل 
ّ
اأّن م�ستقبل املرحلة النتقالي ة. يف حني 

ّ
ٍة مدني

ّ
انتقالي

يزال غام�ساً )حتى بعد التوقيع على التفاق بني املجل�س 

البحٍث عن   
ّ
الع�سكري وقوى احلرية والتغيري( يف خ�سم

املجتمع  نات 
ّ
ومكو ملطالب  ي�ستجيب   

ٍّ
دميقراطي بديٍل 

ة 
ّ
الحتجاجي القوى  ن�ساأة  فح�ُس   

ّ
املهم من   ،

ّ
ال�سوداين

التي هّزت البالد خالل الأ�سهر الأربعة املا�سية واملراحل 

رها.
ّ
املختلفة لتطو

ني على اأّي حال؟«. هكذا 
ّ
ني ال�سوداني

ّ
ع املهني

ّ
»ما هو جتم  

القنوات  على  الأخبار  ومذيعو  احلائرون  املعّلقون  �ساأل 

كما  مرارًا،  ة 
ّ
ال�سوداني احلكومة  مع  املتحالفة  ة 

ّ
التلفزيوني

دين بلعنة. ويف هذا املجال، و�سف مذيٌع يف 
َّ
لو كانوا مقي

ني باأّنه 
ّ
ني ال�سوداني

ّ
َع املهني

ّ
ة« جتم

ّ
اإذاعة »بي بي �سي العربي

«. وبداأ اجلميع ي�ساأل عن تلك الهيئة التي 
ّ

»غام�سٌ وحمري

 
ّ
ال�سيا�سي امل�سهد  اأخذت  والتي  مفهومة،   

ُ
غري اأّنها  يبدو 

دي�سمرب   / ل 
ّ
الأو كانون  منذ  ة 

ّ
َغر حني  على   

ّ
ال�سوداين

الحتجاجات  ة من 
ّ
امل�ستمر املوجة  بداأت  ٢٠١٨، عندما 

ة �سّد احلكم ال�ستبدادّي الذي امتّد لثالثني عاماً 
ّ
ال�سعبي

ة.
ّ
حتت حكم الرئي�س الب�سري يف بلدات ال�سودان الإقليمي

ة من عطربة - وهي 
ّ
لي

ّ
جاءْت �رسارة الحتجاجات الأو  

ٌة تقع بني النيل وال�سحراء على بعد حوايل ٣٥٠ 
ّ
بلدٌة مغرب

كيلومرتًا �سمال اخلرطوم - حيث احتدم ح�سٌد من التالميذ 

د  يف املدار�س والعاملني يف ال�سوق وطاّلب اجلامعات �سّ

احلكومة، رّدًا على م�ساعفة �سعر اخلبز ب�سكل مفاجٍئ ثالث 

اٍت نتيجًة لإزالَة الدعم عن القمح. وقام املحتّجون يف 
ّ
مر

ة - عطربة ودنقال على النيل يف 
ّ
بلدات ال�سودان الإقليمي

والرهد  ال�سودان،  و�سط  والق�سارف يف  ال�سودان،  �سمال 

والنهود يف اإقليم كردفان غرب ال�سودان - باإ�سعال النار 

مكاتب  واقتحموا  احلاكم،   
ّ
الوطني املوؤمتر  حزب   

ّ
مقار يف 

وا�ستوَلوا  الزكاة،  غرفة  خمازن  وكذلك  ة 
ّ
املحّلي احلكومة 

ة.
ّ
ة يف ا�ستعرا�ٍس لل�سيادة ال�سعبي

ّ
على مواّد غذائي

البداية… اأيلول / �شبتمرب 2013

كان   ،٢٠١١ عام  يف  ال�سودان  جنوب  ا�ستقالل  منذ 

اأخذ  حيث   ،
ّ
القت�سادي الركود  من  حالٍة  يف  ال�سودان 

عائدات  وتال�سْت  النفط،  من   
َ
الأكرب  

َ
اجلزء معه  اجلنوب 

ب انخفا�س 
ّ
ٍة و�سحاها تقريباً. لقد ت�سب

ّ
احلكومة بني ع�سي

ات 
ّ
احتياطي وتراجع  املفرط  والت�سّخم  العملة  قيمة 

ة، مع خروج اأ�سعار ال�سلع عن ال�سيطرة، 
ّ
العمالت الأجنبي

واأزمٍة م�رسفية مع نق�ٍس حادٍّ يف املعرو�س من النقد، يف 

العنان  اإطالَق  احلكومة  ردُّ  وكان  �سديدة.  ٍة 
ّ
اقت�سادي اأزمٍة 

يف  النفقات  وَخْف�س  ف،  التق�سّ تدابري  من  جديدٍة  جلولٍة 

ة، وتقلي�س الدعم على الوقود 
ّ
جمال اخلدمات الجتماعي

ة 
ّ
والكهرباء والقمح. عندما اندلعت الحتجاجاُت ال�سعبي

الرا�سخة يف  ة 
ّ
ال�ستبدادي الأنظمة  �سّد  د 

ّ
التمر وحركات 

�ستهَلك يف 
ُ
 يف عام ٢٠١١، كان ال�سودان ي

ّ
العامل العربي

 .
ّ
الدويل الإ�رساف  حتت  ال�سودان  جنوب  انف�سال  ِة 

ّ
عملي

وانتهْت  توّقع، 
ُ
ي كما  معّقدة  النف�سال  �سيا�سة  كانْت 

ال�سودان.  جنوب  مع  احلدود  منطقة  يف  احلرب  بتجديد 

كردفان  جنوب  وليَتي  يف  ة 
ّ
املحّلي داُت 

ّ
التمر ا�ستوؤنفت 

و�رسعان  ال�سالم،  من  ق�سريٍة  فرتٍة  بعد  الأزرق  والنيل 

حيث  امل�ستقّل،  ال�سودان  جنوب  ٌة 
ّ
اأهلي حرٌب  غَزت  ما 

ط نفوذ 
ْ

تناف�سْت كلٌّ من العا�سمَتني، اخلرطوم وجوبا، لب�س

الواحدة منهما على الأخرى.
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ٍة لل�سودان بعد النف�سال جمموعًة 
ّ
ل ميزاني

ّ
نْت اأو

ّ
ت�سم  

اأيلول / �سبتمرب ٢٠١٣،  ف. ويف  التق�سّ كبريًة من تدابري 

واجهت احلكومُة �سل�سلًة من اأعمال ال�سغب يف اخلرطوم 

ٍة 
ّ
كردٍّ على ارتفاع اأ�سعار الوقود واخلبز. وكان الرّد بوح�سي

�ساحقة، فُقتل ما ل يقّل عن ١٨٥ متظاهرًا يف الأحداث 

 لدرا�سات العدالة 
ّ
ة واملركز الأفريقي

ّ
)منّظمة العفو الدولي

وال�سالم، ٢٠١٤(.

واإذا نظرنا اليوم اإىل اأحداث اأيلول / �سبتمرب ٢٠١٣،   

ة من الحتجاجات 
ّ
�سنجد اأّنها كانت مقّدمًة للموجة احلالي

اجليل  جتّنب  لقد  الب�سري.  الرئي�س  حكومة  �سّد  ة 
ّ
ال�سعبي

ني 
ّ
واملهني الطالب  من  ومعظمهم  املتظاهرين،  من  اجلديد 

القائمة،  ة 
ّ
ال�سيا�سي لالأحزاب  ة 

ّ
الهرمي نى 

ُ
الب ال�سباب، 

ب�سبكة  املت�سّلحة  ة 
ّ
الأفقي �سبكاتهم  بتكوين  وقاموا 

اأ�سفْت جمموعاٌت  املعروفني،  القادة  من  وبدلً  الإنرتنت. 

مثل »قرفنا« و»�رسارة« و»التغيري الآن« على احتجاجات 

ر، 
ّ
مدب  

ٌ
راأ�س لها  يكن  مل  التي   ،٢٠١٣ �سبتمرب   / اأيلول 

 الإنرتنت.
ْ

اً عرب
ّ
رًا موؤثّرة انت�رسْت عاملي

َ
اأ�سواتاً عاليًة و�سو

ة
ّ
ون والنيوليربالي

ّ
االإ�شالمي

»الربيع  ى 
ّ
حم اأّن  الب�سري   

ُ
الرئي�س اأنكر  الوقت،  ذلك  يف 

« قد و�سلْت اإىل بالده، وقال اإّن ال�سودان قد جتاوز 
ّ
العربي

تلك املرحلة بالفعل. وبطريقٍة ما، كان على حّق. اإذ ميكن 

 يف ال�سودان كانت انتفا�سَة 
ّ
القوُل باأّن حلظَة الربيع العربي

 
ٍّ
ني�سان / اأبريل ١٩٨٥، التي اأف�سْت اإىل انقالٍب ع�سكري

جعفر  للرئي�س  الديكتاتورّي  احلكم  من  عاماً   ١٦ اأنهى 

الربملانية  ة 
ّ
الدميقراطي من  ق�سريٍة  ملرحلٍة  ومّهد  النمريي، 

.)١٩٨٦ - ١٩٨٩(

َل النمريي، وهو م�ستبدٌّ على غرار عبد النا�رس، يف 
ّ
حتو  

ة، 
ّ
ة اإىل الوليات املّتحدة الأمريكي

ّ
ولئه من الكتلة ال�سيوعي

تراكم  وبعد   .
ّ
الأفريقي القرن  وا�سنطن يف  رجَل  لي�سبح 

ة الفا�سلة التي 
ّ
اء امل�ساريع التنموي

ّ
الديون الهائل من جر

ْت حكومُته اإىل تنفيذ جمموعٍة من 
ّ
تقودها الدولة، ا�سطر

النقد  �سندوُق  مها 
ّ
�سم التي  ة« 

ّ
القت�سادي »الإ�سالحات 

ة 
ّ
احلكومي النفقات  وتخفي�س  القت�ساد  لتحرير   

ّ
الدويل

جميَع  »الإ�سالحاُت«  هذه  نْت 
ّ
ت�سم كبري.  نحٍو  على 

قيمة  تخفي�س   :
ّ
النيوليربايل للّنموذج  املاألوفة  الو�سفات 

ة 
ّ
العام �سات 

ّ
املوؤ�س العملة وخف�س الإعانات وخ�سخ�سة 

 )غوردون، ١٩٩١(.
ّ
وخْف�س الإنفاق الجتماعي

 من اإ�سالحات �سندوق 
ُ
لكّن الرئي�س النمريي مل ينج  

يف  ف  التق�سّ من   
ّ
ال�سعبي  

ُ
الغ�سب فاأّدى   ،

ّ
الدويل النقد 

ني 
ّ
اخلرطوم - املدينة املتوّترة ب�سبب تدّفق املهاجرين الريفي

املجاعة  ومن  ال�سودان  جنوب  يف  احلرب  من  ين 
ّ
الفار

من  اأ�سبوعني  بعد  اإنهاء حكمه  اإىل   - ال�سودان  يف غرب 

الحتجاجات ال�سخمة يف اأبريل / ني�سان ١٩٨٥. وكان 

ال�سادات قد متّكَن يف م�رس من �سْحق اأعمال ال�سغب التي 

به  ة  اخلا�سّ ف  التق�سّ ن�سخة  �سّد  عام ١٩٧٧  اندلعْت يف 

ني، واإْن كان الفرتٍة وجيزٍة فقط. اإذ 
ّ
والفوز بتاأييد الإ�سالمي

للنمريي،   
ّ
الرئي�سي  

ُّ
الإقليمي ال�ساداُت، وهو احلليف   

َ
لقي

�سعى  الذين  اأنف�ِسهم  ني 
ّ
الإ�سالمي اأيدي  على  م�رسَعه 

لنموذجه  املعاِر�سة  اجلماهري  تروي�س  اأجل  من  اإليهم 

مع  مماثالً  حتالفاً  النمريي  اأقام  ال�سودان،  القت�سادّي. يف 

ة بقيادة َح�سن الرتابي.
ّ
احلركة الإ�سالمي

ل  ف�سّ ال�سادات،  واغتيال  م�رس  عك�س  على   

فا�ستغّلوا  اجلّنة،  على  ال�سلطة  ون 
ّ
ال�سوداني ون 

ّ
الإ�سالمي

الكوادر  من  جديٍد  جيٍل  لتنمية  النمريي  مع  حتالفهم 

املحافظات  بلدات  من  معظمها   - الطموحة  املتعّلمة 

�سات الدولة انتظارًا لّلحظة املواتية 
ّ
ة - يف موؤ�س

ّ
ال�سوداني

ة 
ّ
اإ�سالمي لال�ستيالء على ال�سلطة. لقد وّفر الوعد بنه�سٍة 

جديدة  ًة 
ّ
�سيا�سي قواعَد  الطموحة  الو�سطى  الطبقة  لهذه 

النهاية،  ويف  ال�سودان.  يف  احلاكمة  الطبقات  ملعار�سة 

ة بال�سلطة مب�ساعدة اجلي�س يف عام 
ّ
فازت احلركُة الإ�سالمي

ة.
ّ
١٩٨٩، مما اأّدى اإىل مزيج من ال�ستبداد والإ�سالموي

»الربيع  بلدان  يف  ة 
ّ
الإ�سالمي احلركات  لت 

ّ
حتو وبينما   

احلكم  ملعار�سة  حوامَل  اإىل  عقود،  ثالثة  بعد  العربي«، 

ل 
ّ
التحو �سّد  الظاهر   

ّ
املديني والغ�سب   

ّ
ال�ستبدادي

ون 
ّ
ون ال�سوداني

ّ
 )جويا، ٢٠١١(، نّفذ الإ�سالمي

ّ
النيوليربايل

يف احلكومة »الإ�سالحاِت« ذاَتها التي مل ي�ستطع النمريي 

ني 
ّ
ال�سوداني ني 

ّ
الإ�سالمي تف�سري  كان  اً. 

ّ
�سيا�سي ينّفذها  اأن 

)مار�سال  النيوليربايل  للّنموذج  متاماً  مطابقاً  للدولة 

اأعادوا �سياغَتها  التي  الدولُة  واأخرين، ٢٠١٠(. وعملت 

ينّظم  الذي   ،
ّ
القت�سادي ر 

ّ
والتحر للخ�سخ�سة  ٍك 

ّ
كمحر

ال�رسكات  م�سالح  مع  يتوافق  مبا   
َّ
القت�سادي الن�ساط 

ويكافئ  واملناف�سة،  ال�ستهالك  ثقافة  ويعّزز  الكربى 

الكرث  اخلا�رسين  قب�سته على  حكم 
ُ
وي القالئل،  الفائزين 

ة الغا�سمة.
ّ
ة والقو

ّ
من خالل مزيٍج من الت�رسيعات التاأديبي

على مدار الثالثني �سنًة اخلالية، جاءْت معار�سة حكم   

ني من جهَتني متوقَّعتني: الطبقة احلاكمة 
ّ
ني ال�سوداني

ّ
الإ�سالمي

واحلركات  ني، 
ّ
الإ�سالمي �سيطرُة  اأطاحْتها  التي  القدمية 

والنيل  كردفان  جنوب   - ال�سودان  اأطراف  يف  امل�سّلحة 

الأزرق ودارفور. الأوىل تْتبع �سيا�سًة فا�سلة تق�سي بالعودة 
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ه 
ُ

 القدمي، الذي تاآكلْت اأ�س�س
ّ
اإىل نظام احلكم الأر�ستقراطي

فقْد  الثانيُة  اأّما  ة والقت�سادّية منذ زمٍن طويل. 
ّ
الجتماعي

 
ّ
رة لت�سكيل حتالٍف عري�ٍس ي�سم

ّ
اأُجه�سْت حماولُتها املتكر

ة، بهدف رفع 
ّ
�سة غري الناطقة بالعربي

َّ
�سعوَب ال�سودان املهم

على  يحافظ  الذي   
ّ
والجتماعي  

ّ
العن�رسي المتياز  نظام 

هيمنة النخبة املتمركزة حول النهر يف قلب البالد.

يف  املزدوج  التحّدي  هذا  على  ني 
ّ
الإ�سالمي ردُّ  مَتّثَل   

عنا�رس  بدمج  كبري،  حدٍّ  اإىل  ناجحٍة  ا�ستقطاٍب  �سيا�سة 

من  الآتية  تلك  اأو  القدمية  الأحزاب  من   
ٌ
�سواء النخبة، 

الأطراف، يف الطبقة احلاكمة. وكانْت مقت�سيات احلكومة 

ة 
ّ
والدولي ة 

ّ
الإقليمي ال�سعاب  ة ملواجهة 

ّ
الواقعي وال�سيا�سة 

عن  الب�سري  الرئي�س  تخّلي  يف  ة 
ّ
الرئي�سي العوامل  من 

نهج  ل�سالح  ة 
ّ
الإ�سالمي للنه�سة  ة 

ّ
الإيديولوجي احلما�سة 

ة 
ّ
الإ�سالمي احلركة  قائد  عن  ا�ستغنى  اإّنه  حّتى   .

ّ
براغماتي

ني فيها تباعاً 
ّ
م ح�سن الرتابي وعن اأبرز ال�سيا�سي املخ�رسْ

ل.
ّ
من اأجل تاأمني هذا التحو

نداء التعبئة: »احلرّية وال�شالم والعدالة«

ات الذين احتجوا يف �سوارع 
ّ
ان وال�ساب

ّ
بالن�سبة اإىل ال�سب

اأو  ني 
ّ
املهني من  تهم 

ّ
غالبي يف  وهم  يزالون،  ول  ال�سودان 

 
ّ
ال�سيا�سي الإ�سالم  يظّل  الو�سطى،  الطبقة  من  الطاّلب 

 - »الكوز«  اإّنه  ال�سلطة.  يف  املوجود   
ّ
العدو َة 

ّ
اأيديولوجي

ون كنايًة عن طمع 
ّ
ٌة ي�ستخدمها ال�سوداني

ّ
وهي لفظة عربي

الذين   - الكبرية  املجرفَة  وتعني  وج�سعهم،  ني 
ّ
الإ�سالمي

ون 
ّ
ال�سوداني املتظاهرون  ويواجه  عليه.  الق�ساء  يريدون 

عن  للتعبري  بديلة  ة 
ّ
�سيا�سي قواعد  ا�ستحداث  حتّدي 

ة 
ّ
والإيديولوجي ة 

ّ
الأخالقي َة 

ّ
القو لبوا 

ُ
�س بعدما  َمطالبهم، 

اإفال�س  ب�سبب  معار�ساً،  تعبريًا  باعتباره  لـ»الإ�سالم« 

 يف احلكومة.
ّ
امل�رسوع الإ�سالمي

و�سعاراُتهم  املتظاهرين  مطالب  تتمحور  الآن،  حتى   

ي�سري  ما  وغالباً  والعدالة«.  وال�سالم  ة 
ّ
ي
ّ
»احلر حول 

ة اإىل عدم و�سوح 
ّ
نتقدوهم يف و�سائل الإعالم احلكومي

ُ
م

اهم بطرح برنامج ُحكم 
ّ
ة، مطاِلبني اإي

ّ
تلك الروؤية ال�سيا�سي

بعيدًا عن ال�سعارات اجلّذابة.

ني 
ّ
ني ال�سوداني

ّ
ع املهني

ّ
واحلاُل اأّن اأحد اأ�سباب جناح جتم  

الرئي�س  حكومة  �سّد  ة 
ّ
ال�سيا�سي للتعبئة  و�سيلًة  باعتباره 

كانت.  كما  رة 
َّ
املت�سو ة 

ّ
ال�سيا�سي براءُته  هو  الب�سري، 

ع 
ّ
جتم لدعوات  ي�ستجيبون  الذين  ات 

ّ
وال�ساب ان 

ّ
فال�سب

هم 
َ
ني اإمّنا يفعلون ذلك لأّنه يعك�س غ�سب

ّ
ني ال�سوداني

ّ
املهني

وكذلك  الكفاءة،  وعدم  ة 
ّ
واملح�سوبي الرا�سخ  الف�ساد  �سّد 

 
ٌ
�سواء عموماً،  ة 

ّ
ال�سيا�سي الطبقة  اإخفاقات  على  �سخَطهم 

ُع 
ّ
جتم يتبّنى  ول  املعار�سة.  يف  اأم  احلكومة  يف  اأكانْت 

ا قائماً بذاته، 
ّ
جهاً �سيا�سي

ّ
ني، كمنّظمة، َتو

ّ
ني ال�سوداني

ّ
املهني

ات واحلقوق التي 
ّ
ي
ّ
ة من احلر

ّ
ٍة عاملي

ّ
بل يتحّدث بلغٍة وظيفي

ي�ستحّقها كلُّ مواطن، وَيعد باخَلال�س من براثن ال�ستبداد. 

ع من اأجل 
ّ
ومن املفارقة اأّن اخلطاَب الذي ي�ستخدمه التجم

ة« 
ّ
 لـ»الأفندي

ّ
التعبئة م�ستلٌّ اإىل حدٍّ كبرٍي من الرتاث القومي

قٍة 
ّ
�سي لطبقٍة  العمل  ة 

ّ
اأيديولوجي على  القائمِ  ني، 

ّ
ال�سوداني

هم من امل�سلمني الناطقني 
ُ
ني املتعّلمني، ومعظم

ّ
من ال�سوداني

ني 
ّ
ة ومن حو�س النهر، الذين َخدموا ككتبٍة واإداري

ّ
بالعربي

 
ّ
�سغاٍر حتت احلكم ال�ستعمارّي الأنغلو - م�رسّي، ومن َثم

.)٢٠٠٧ ، Sharkey( ة
ّ
َورثوا تلك الدولَة ال�ستعماري

»موؤمتر  لُلغة  املعا�رس  ال�ستخدام  هذا   
ُ
تف�سري ميكن   

ة، تهدف 
ّ
ة القدمية على اأّنه مناورٌة خطابي

ّ
يجني« القومي

ّ
اخلر

ل. اإّل 
َّ
 من املا�سي املتخي

ّ
اإىل اإحياء فكرة التما�سك الوطني

ة هي 
ّ
قة، لطبقة الأفندي

ّ
ة، لكن ال�سي

ّ
َة ال�سعري

ّ
اأّن هذه القومي

 لكثرٍي من 
ٍّ
ل موئٍل �سيا�سي

ُّ
بط التي ف�سلْت يف تخي بال�سّ

َة عن �سقوط 
ّ
ل امل�سوؤولي

ّ
�سعوب ال�سودان، وهي التي تتحم

اأعقاب  يف  م�ستِعرة  ة 
ّ
اأهلي حروٍب  يف  ل  املعجَّ ال�سودان 

ويف   .)١٩٩٤ واآخرون،  )حرير  ال�ستعمار  من  اخَلال�س 

 
َ

�س
ّ
اأ�س ة، 

ّ
الع�سوي ة 

ّ
الوطني الوحدة  لفكرة  مناق�ٍس  موقٍف 

كالطبقة  من حقوقهم،  املحرومني  ني 
ّ
ال�سوداني من  العديُد 

)اإبراهيم،  ة 
ّ
الن�سائي واحلركة   )٢٠١٠ )�سيكينغا،  العاملة 

نزعاٍت   ،)١٩٨٧ )قرنق،  امل�سطَهدة  ات 
ّ
والقومي  )٢٠١٠

ًة بديلة.
ّ
قومي

املعار�شة: تنظيماتها، خالفاتها، مناف�شاتها

 
ّ
ال�سيا�سي ال�رساع  على  التعتيم  اأي  التعبئة،  عن  بعيدًا 

مّكن  حيث  دقيقة،  وظيفٌة  وهي  ة، 
ّ
الأم متجيد  خالل  من 

أن أحد أسباب نجاح تجمع المهنيين السودانيين باعتباره وسيلة
حكومة  ضد  السياسية  للتعبئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
الــــــــــــــــــــــــــرئيس البشير، هو براءته السياسية. فالشبان 
والشابات الذين يستجيبون لدعوات تجمع المهنيين السودانيين 
الراسخ  الفساد  ضد  غضبهم  يعكس  ألنه  ذلك  يفعلون  إنما 
والمحسوبية وعدم الكفاءة، وكذلك سخطهم على إخفاقات الطبقة 
المعارضة. الحكومة أم في  أكانت في  السياسية عموما، سواء 
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موجة  ركوب  من  الدوام  على  املتناِزعة  املعار�سة  قوى 

ني 
ّ
ُع املهني

ّ
ة، التي وّلدها جتم

ّ
ة اجلماهريي

ّ
امل�ساركة ال�سيا�سي

حتالفا  كان  وهكذا  التحالف.  يف  ك�رسكاء  ني، 
ّ
ال�سوداني

ال�سودان«  ال�سودان، وهما »نداء  املتناف�سان يف  املعار�سة 

«، اإ�سافًة اإىل ف�سيٍل من »احلزب 
ّ
و»قوى الإجماع الوطني

« املعار�س لتحالف احلزب مع حزب 
ّ
الحتادّي الدميقراطي

عة على »اإعالن   احلاكم، وهي الأطراف املوقِّ
ّ
املوؤمتر الوطني

ني.
ّ
ني ال�سوداني

ّ
ع املهني

ّ
ة والتغيري« الذي �سدر عن جتم

ّ
ي
ّ
احلر

ال�سودان« يف عام ٢٠١٤ يف  اإطالُق »حتالف نداء  مّت   

الذي  ة، 
ّ
الأم �سٍة جمعْت حزب 

َ
ِة معار اأبابا، كمن�سّ اأدي�س 

ة 
ّ
ينتمي اإليه �سادق املهدي، وغرِيه من الف�سائل ال�سيا�سي

ة 
ّ
الثوري لـ»اجلبهة  امل�سّلحة  احلركات  مع  امل�سّلحة  غري 

 من التحالف هو اإظهار 
ُّ
ة«. كان الغر�س الأ�سا�سي

ّ
ال�سوداني

ة الو�ساطة التي تقودها »جلنة الحّتاد 
ّ
وحدة الهدف يف عملي

وجنوب  لل�سودان  امل�ستوى  رفيعة  ة 
ّ
التنفيذي  

ّ
الأفريقي

من  والعديد  ة 
ّ
ال�سوداني احلكومة  بني   )AUHIP( ال�سودان« 

 )SRF( ة« 
ّ
ال�سوداني ة 

ّ
الثوري »اجلبهة  �ست 

ّ
تاأ�س املعار�سني. 

ة 
ّ
ْت اإىل احلركات امل�سّلحة الرئي�سي

ّ
يف عام ٢٠١١ وان�سم

بقيادة عبد  ال�سودان«  دارفور - »جي�س حركة حترير  يف 

ال�سودان«  حترير  حركة  و»جي�س  نور،  حممد  الواحد 

بقيادة ميني ميناوي، و»حركة العدل وامل�ساواة« و»اجلي�س 

ال�سعبي لتحرير ال�سودان« يف �سمال ال�سودان.

ة 
ّ
الثوري اجلبهة  انق�سمت   ،٢٠١٤ عام  وبحلول   

احلركات  بني  الولَء  تقا�سمتا  قيادَتني  اإىل  ُة 
ّ
ال�سوداني

امل�سّلحة يف دارفور من جهة، و»اجلي�س ال�سعبي لتحرير 

جهة  من  وحلفائه  ال�سودان(  حترير  )حركة  ال�سودان« 

ه 
ُ

نف�س ال�سودان  لتحرير   
ُّ
ال�سعبي اجلي�س  وعاين  اأخرى. 

ِمن التنازع على القيادة اأّدى اإىل انق�سامه اأخريًا يف عام 

ٍة يف جبال النوبة جنوب كردفان بقيادة 
ّ
٢٠١٧ بني اأغلبي

عبد العزيز احللو تتبّنى هدفاً معَلناً هو حقُّ تقرير امل�سري 

ٍة يف النيل الأزرق بقيادة مالك اأجار تتبّنى 
ّ
للمنطقة، واأقّلي

.
ّ
دًة على امل�ستوى الوطني اأجندًة موحَّ

ة والتناف�س على 
ّ
لكّن النق�ساماِت حول ال�سرتاتيجي  

امل�سّلحة.  غري  املعار�سة  اأطراف  بني  الفرقَة  اأثارتا  القيادة 

حتالف  عن  ة، 
ّ
الأم حزب  زعيم  املهدي،  ال�سادق  فافرتق 

اأُطلق  معاِر�ٌس  حتالٌف  وهو   ،»
ّ
الوطني الإجماع  »قوى 

احلزَب  ة، 
ّ
الأم حزب  جانب  اإىل   

ّ
�سم  ،٢٠١٠ عام  يف 

الرتابي،  ح�سن  بقيادة   
ّ
ال�سعبي املوؤمتر  وحزَب   ،

َّ
ال�سيوعي

 املعار�س، وعددًا من املجموعات 
ّ
وحزَب املوؤمتر ال�سوداين

�سادُق  يكن  مل  اإذ  حجماً.  الأ�سغر  ة 
ّ
والنا�رسي ة 

ّ
البعثي

الإجماع  »قوى  يف  تابع  من�سٍب  عن  را�سياً  املهدي 

 
ٌّ
�سيا�سي وهو  عي�سى،  اأبو  فاروق  رئا�سة  حتت   »

ّ
الوطني

 اإىل اخلروج من التحالف. 
َ
ة، فباَدر

ّ
ٌم ذو ميوٍل ي�ساري

َ
خم�رس

وكذلك �سئم ح�سن الرتابي من �رساكته مع »قوى الإجماع 

اأعلن  التي   »
ّ
الوطني »احلوار  ة 

ّ
اإىل عملي  

ّ
فان�سم  »

ّ
الوطني

عنها الرئي�س الب�سري يف عام ٢٠١٤ لي�سبح �رسيكاً يف 

احلكومة يف نهاية املطاف.

وبتحالفه مع احلركات امل�سّلحة، اأ�سبح ال�سادق املهدي   

اأخريًا رئي�ساً ملظّلٍة معاِر�سة، هي »حتالف نداء ال�سودان«، 

 »
ّ
يف اآذار / مار�س ٢٠١٨. ومع اأّن »قوى الإجماع الوطني

عني على »نداء ال�سودان«، اإّل اأّنها اّتهمت  كانْت من املوقِّ

اً 
ّ
دولي املدعومة  املهاَدنة  لأجندة  باخل�سوع  فيه  حلفاءها 

وانتقاٍل  احلكومة  مع  امل�ساحلة  اأجل  من  تعمل  والتي 

 انف�سلْت عن النداء من جديد واأعلنْت 
ّ
، ومن َثم

ّ
تدريجي

الأثناء،  هذه  ويف  النظام«.  »تغيري  هو  الوحيد  هدفها  اأّن 

مع  ال�رساكة  املعاِر�س   »
ّ
ال�سوداين املوؤمتر  »حزب  ل  ف�سّ

.»
ّ
»نداء ال�سودان« على »قوى الإجماع الوطني

م 
َ
 اأزمة القيادة منذ وفاة اأمينه العاّم املخ�رس

ّ
ويف خ�سم  

 
ّ
د اإبراهيم ُنُقد يف العام ٢٠١٢، قام احلزب ال�سيوعي

ّ
حمم

بتطهري  اخلطيب  خمتار  د 
ّ
حمم اجلديد  زعيمه  بقيادة 

العنا�رس التي اّتهمها بالّلعب بفكرة »املهادنة« قبيل موؤمتر 

النبيلَة  العزلة  العام ٢٠١٦، واختار  ال�ساد�س يف  احلزب 

.»
ّ
على راأ�س »قوى الإجماع الوطني

ني«؟
ّ
كيف وملاذا جنح »جتّمع املهني

ني، 
ّ
ال�سوداني ني 

ّ
املهني ع 

ّ
جتم ظهور  اأّن  من  اإذن  عجب  ل 

 يف م�رسح 
ٍّ
الغام�س اإىل حدٍّ ما، قد قوبل با�ستح�ساٍن �سعبي

ع 
ّ
التجم تاأ�سي�س  مَتّ  ة. 

ّ
امل�ستمر بامل�ساحنات  مليٍء   

ٍّ
�سيا�سي

ة، هي: جلنة 
ّ
يف عام ٢٠١٦ كتحالٍف من ثالثة اأجهزٍة مهني

ني، 
ّ
ال�سوداني ني 

ّ
ال�سحافي و�سبكة  املركزّية،  ال�سودان  اء 

ّ
اأطب

اء 
ّ
اأطب »جلنة  �سْت 

ّ
تاأ�س للمحامني.   

ّ
الدميقراطي والتحالف 

اء الناجح 
ّ
ال�سودان املركزّية« كلجنة تن�سيٍق لإ�رساب الأطب

ني« 
ّ
ال�سوداني ني 

ّ
ال�سحافي »�سبكة  اإن�ساء   

ّ
ومت  ،٢٠١٦ عام 

لـ»احّتاد  املعاِر�سني  ني 
ّ
ال�سوداني ني 

ّ
لل�سحافي  

ّ
متثيلي كجهاٍز 

اأّما  احلكومة.  مع  املتحالف  ني« 
ّ
ال�سوداني ني 

ّ
ال�سحافي

ة 
ّ
 للمحامني«، فن�ساأ من قائمة انتخابي

ّ
»التحالف الدميقراطي

قيادة  على  دائم  ب�سكل  يناف�سون  الذين  املعار�سة  ملحامي 

ني« املتحالفة مع احلكومة.
ّ
»نقابة املحامني ال�سوداني

ني 
ّ
املهني ع 

ّ
جتم َعَقد   ،٢٠١٨ اأغ�سط�س   / اآب  يف   

ه الكثري يف اخلرطوم، 
ْ
اً مل يح�رس

ّ
ني موؤمترًا �سحافي

ّ
ال�سوداني
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للك�سف عن درا�سة حول احلّد الأدنى لالأجور على خلفية 

وكان  الت�سّخم.  وارتفاع  ة 
ّ
الوطني العملة  قيمة  انخفا�س 

د يو�سف اأحمد 
ّ
 حمم

ّ
من بني املتحّدثني يف املوؤمتر ال�سحايف

ال�سمال،  البارزين يف  القالئل  اأحد الأع�ساء  امل�سطفى، 

الذين  ال�سودان«  لتحرير   
ّ
ال�سعبي »اجلي�س  اأ�سالف  من 

ظّلوا بعد ا�ستقالل جنوب ال�سودان بعيدين عن »احلركة 

لكّنهم  ال�سودان«،  لتحرير   
ّ
ال�سعبي اجلي�س   / ة 

ّ
ال�سعبي

عة، وهي الوقوُف اإىل جانب عبد  اّتخذوا خطوًة غري متوقَّ

 لتحرير ال�سودان 
ّ
العزيز احللو يف انق�سام اجلي�س ال�سعبي

 
ٌ

، وهو طبيب
ّ
د ناجي الأ�سم

ّ
عام ٢٠١٧. كما حتّدث حمم

الإ�رسابات، وينتمي  امل�ساركة يف  لديه �سجلٌّ يف   
ٌّ

�ساب

الذي   
ّ
التقدمي  

ّ
الدميقراطي الف�سيل من احلزب  اإىل ذلك 

 احلاكم. ويبدو اأّن 
ّ
يعار�س حتالَفه مع حزب املوؤمتر الوطني

، ل يزالن يتحّدثان با�سم 
ّ
كال الرجلنْي، امل�سطفى والأ�سم

الفرتة  يف  لالعتقال  )وتعر�سا  ني 
ّ
ال�سوداني ني 

ّ
املهني ع 

ّ
جتم

الأخرية قبل الفراج عنهما(.

عن  لالإعالن  بخّطة  ني 
ّ
ال�سوداني ني 

ّ
املهني  

ُ
ع

ّ
جتم تقّدَم   

ة 
ّ
ة الوطني

ّ
مقرتحهم حول احلّد الأدنى لالأجور اإىل اجلمعي

. يف غ�سون ذلك، اندلعت الحتجاجات 
ّ
يف موكب جماعي

املحافظات  بلدات  من  وغريهما  والق�سارف  عطربة  يف 

ني 
ّ
املهني  

ُ
ع

ّ
جتم ورّد   ،

ّ
ال�سيا�سي العمل  �سقف  رفعْت  التي 

َة ذكرى 
ّ
ة والتغيري« ع�سي

ّ
ني باإعالنه »اإعالن احلري

ّ
ال�سوداني

يناير   / الثاين  كانون  من  ل 
ّ
الأو يف  ال�سودان  ا�ستقالل 

٢٠١٩، داعياً مبا�رسة اإىل ال�سقوط غري امل�رسوط لنظام 

ع 
ّ
ة )جتم

ّ
ة وطني

ّ
انتقالي الب�سري، وت�سكيل حكومة  الرئي�س 

ني، ٢٠١٩(.
ّ
ني ال�سوداني

ّ
املهني

ة 
ّ
ال�سيا�سي ني 

ّ
ال�سوداني لة 

ّ
خمي  »

ُ
ع

ّ
»التجم  

َ
اأ�رس لقد   

، ولعّل جناحه ب�سكل 
ّ
على �سبكات التوا�سل الجتماعي

على  مثاٍل   
ُ
خري  

ّ
ال�سوداين ال�ستات  اأو�ساط  يف  خا�سٍّ 

بالن�سبة  والو�سيلة  املالذ  مبثابة   
ُ
ع

ّ
التجم كان  حيث  ذلك، 

يف  الراغبني  ان 
ّ
وال�سب ات 

ّ
ال�ساب من  وا�سعة  �رسائح  اإىل 

كمواطنني  بها  يحلمون  التي  ة 
ّ
ال�سيا�سي تهم 

ّ
هوي عي�س 

املَهن  نا�سطون من خمتلف  �سّكَل   عليه، 
ً
وبناء ني. 

ّ
�سوداني

ون، مهند�سون، مفّت�سون 
ّ
اء بيطري

ّ
ون، اأطب

ّ
- اأ�ساتذة جامعي

ة  اتهم اخلا�سّ
ّ
ون وغريهم - جمعي

ّ
ون، فّنانون ت�سكيلي

ّ
�سّحي

ني، لالن�سمام اإىل 
ّ
ني ال�سوداني

ّ
ع املهني

ّ
على غرار منوذج جتم

ة والتغيري«.
ّ
»اإعالن احلري

ني ميزة مزدوجة: فكان 
ّ
ني ال�سوداني

ّ
ع املهني

ّ
كان لتجم  

ة 
ّ
قو اآخر  جانٍب  ومن  طموحة،  ًة 

ّ
نقابي مظّلًة  جانٍب  من 

ة املزدوجة جناحها. وهو 
ّ
ي ة. وقد اأثبتْت هذه اخلا�سّ

ّ
�سيا�سي

ة التي �سبقْته، وحتديدًا 
ّ
يف ذلك ي�سبه املنّظمات ال�سوداني

ت�رسين  ثورة  قادْت  التي  املّتحدة«،  ة 
ّ
الوطني »اجلبهة 

 
ّ
الع�سكري احلاكم  حكم  واأنهْت   ١٩٦٤ اأكتوبر   / ل 

ّ
الأو

نقابات  و»احّتاد  ود، 
ّ
عب اجلرنال  ال�سودان  يف  ال�سابق 

 / ني�سان  انتفا�سة  يف  اً 
ّ
حموري دورًا  لعبْت  التي  ال« 

ّ
العم

اأبريل ١٩٨٥ التي اأطاحْت بنظام الرئي�س النمريي. على 

الت�سابه  تتجاوز  املحتوى  يف  حرجًة  اختالفاٍت  ة 
ّ
ثم اأّن 

عام  املّتحدة«  ة 
ّ
الوطني »اجلبهة  عملت  فقد  ال�سكل.  يف 

جماٍل  يف   ١٩٨٥ عام  ال« 
ّ
العم نقابات  و»احّتاُد   ١٩٦٤

العمل  رّب  هي  احلكومُة  فيه  كانْت   
ٍّ
اقت�سادي  

ٍّ
اجتماعي

من  حتّديها  اإىل  �سَعوا  الذين  املتعّلمني  ني 
ّ
للمهني الأكرب 

كلتا  مبقدور  وكان  ة. 
ّ
ال�سعبي والتعبئة  الإ�رساب  خالل 

ة، 
ّ
ة الثوري

ّ
املنّظمتنْي العتماُد على دعم املنّظمات العمالي

 »
ّ
ال�سوداين ة 

ّ
ال�سكك احلديدي ال 

ّ
ويف مقّدمتها »احّتاد عم

القت�ساد  ّل  �سَ قادٍر على   
ٍّ
ا�سرتاتيجي املتمركز يف موقع 

ة. كما كان مبقدورهما اإثباُت 
ّ
القائم على املحا�سيل النقدي

ة يف 
ّ
ة من خالل الإجراءات النتخابي

ّ
التمثيلي مزاعمهما 

ة.
ّ
ات املهني

ّ
النقابات واجلمعي

ني 
ّ
املهني ع 

ّ
جتم يف  الفاعلة  اجلهاُت  ت�ستمّد  باملقابل،   

الخرتاق  وكان  ني. 
ّ
املهني من  نفوذها  ني 

ّ
ال�سوداني

اأّدى  قد  ني 
ّ
ال�سوداني ني 

ّ
الإ�سالمي رعاية  حتت   

ّ
الراأ�سمايل

امل�ساريع  ل�سالح  ال�سودان  يف  العمل  �سوق  حتويل  اإىل 

والتعليم  ال�سّحة  قطاَعي  لت�سليع  وكنتيجٍة  ة. 
ّ
التجاري

القطاعات،  هذه  يف  ة 
ّ
العام امل�ساريع  خ�سخ�سة  وتزايد 

الإ�رسابات  باأعمال  ت�سطدم  ُة  اخلا�سّ امل�سالح  بداأت 

جهاز  يف  العاملني  على  يتعنّي  �سار  وهكذا  ة. 
ّ
القطاعي

والقطاع   
ّ
امل�رسيف والقطاع   

ّ
البريوقراطي الدولة 

تطوير  ة 
ّ
والال�سلكي ة 

ّ
ال�سلكي والّت�سالت   

ّ
ال�سناعي

ة حتى ي�ستطيعوا الن�سماَم اإىل نداءات 
ّ
اتهم النقابي من�سّ

رة لالإ�رساب العاّم. كما 
ّ
ني« املتكر

ّ
ني ال�سوداني

ّ
ع املهني

ّ
»جتم

يف  تكوينه،  بحْكم  ني، 
ّ
ال�سوداني ني 

ّ
املهني ع 

ّ
جتم ينجح  مل 

التعبري عن هموم وم�ساعب مزارعي الكفاف يف ال�سودان 

ني، والعديد من عاملي 
ّ
ال الزراعي

ّ
و�سغار الفاّلحني والعم

املناجم الذين ينّقبون عن الذهب يف ال�سحاري والوديان 

البعيدة، واملنتجني ال�سغار والفقراء يف املدن.

القوی املواجهة للّتغيري؟

ة يف ال�سودان، 
ّ
والآن، يف هذه الّلحظة من الأزمة الثوري

 النظر يف جمموعة القوى التي تقف يف وجه التغيري 
ُ
يجُدر

ات امل�سبوهة، 
ّ
 الكثري من ال�سخ�سي

ّ
يف البالد، وهي ت�سم
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ات 
ّ
ون، وامللي�سي

ّ
اُط الع�سكري

ّ
من بينها رجال الأمن وال�سب

وم�ستوردو  الكربى  وال�رسكات  مّتت خ�سخ�ستها،  التي 

الأرا�سي  ماّلك   
ُ
وكبار لون، 

ّ
واملمو ون 

ّ
وامل�رسفي الأغذية 

جميعاً  ي�سرتكون  وهم  ني. 
ّ
البريوقراطي  

ُ
وكبار والدعاة 

 .
ّ
يف م�سلحٍة واحدة، وهي املحافظة على الو�سع احلايل

اأ�سابيع  على  الب�سري  الرئي�س  يرّد  اأن   
ّ
املنطقي من  وكان 

من الحتجاجات باإعالن حالة الطوارئ يف ٢٢ �سباط 

/ فرباير وحّل جمل�س الوزراء وا�ستبدال حّكام الوليات 

ني كنائٍب 
ّ
ني، وتعيني اأحد اأ�سّد الن�سباطي

ّ
ني واأمني

ّ
بع�سكري

َقى 
ْ
ل. تر

ّ
لرئي�س احلزب احلاكم مع �سلطات ال�سابط الأو

هذه اخلطواُت يف جوهرها اإىل ترجيح ميزان القوى يف 

 ،
ّ
الأمني  -  

ّ
الع�سكري اجلهاز  ل�سالح  احلاِكمة  �سة 

ّ
املوؤ�س

رين ل�سغل 
ّ
ني املت�رس

ّ
وا�ستقطاب �رسكاء جدٍد من املهني

ة« اجلديدة.
ّ
منا�سب يف احلكومة »النتقالي

روح  اإحياء  اإىل  ال�سودان  يف  الحتجاجات  اأّدت   

القوى  دفعت  ولكّنها  م�رسوع،  ب�سكٍل  العربي«  »الربيع 

امل�ساّد.  ك 
ّ
التحر اإىل  املنطقة  يف  للثورة  املعادية  العاتية 

بعد  العديدة  خطبه  يف  الب�سري  اأعرَب  اأن  عبثاً  ولي�س 

 عبد 
ّ
للرئي�س امل�رسي اندلع الحتجاجات عن �سكره 

الفّتاح ال�سي�سي واأمري قطر حمد بن خليفة على دعمهما، 

 للوهلِة 
ُ
اإىل جانب رو�سيا وال�سني. وقد يبدو هذا املزيج

للّنظام  ب  املركَّ الطابع  عن   
ّ

يعرب لكّنه  غريباً،  الأوىل 

عن  ن�ساأ   
ّ
ع�سكري  

ٌّ
ا�ستبدادي حْكم  وهو   ،

ّ
ال�سوداين

حديثة  ة 
ّ
اإ�سالمي حركة  قبل  من  الدولة  على  ال�ستيالء 

ًة 
ّ
اأيديولوجي وتوّظف  ة، 

ّ
نيوليربالي تكون  اأن  اإىل  تطمح 

الناطقني  للم�سلمني  مزعوٍم  ٍق 
ّ
تفو اإىل  ت�ستند  ة 

ّ
�سوفيني

 
َ
اأعظم اأّن  على  الأخرى.  ال�سودان  �سعوب  على  ة 

ّ
بالعربي

تنبع  حكمه  مقاومَة  اأّن  حقيقة  هي  للب�سري  مفاجاأٍة 

من  يحميهم  اأّنه  يزعم  كان  الذين  بني 
ّ
املقر اأو�ساط  من 

ة.
ّ
دين والقوى اخلارجي

ّ
موؤامرات املتمر

لم ينجح تجمع المهنيين السودانييـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن، 
بحكم تكوينه، في التعبير عن هموم ومصـــــــــــــــــــــــــــاعب
مزارعي الكفاف في السودان وصغار الفالحين والعمال الزراعيين،

والعـــــــــــــــــــــــــديد من عاملي المناجم الذين ينقبون عن 
الذهب في الصحاري والوديان البعيـــــــــــــــــــــــــــــــــــدة،
والمنتجين الصغار والفقراء في المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدن.
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كاتب سوداين.

عّمار مجال

خرائطّيو »حرب العصابات« السلمّيون
يعيدون رسم مدينهتم

ل / دي�سمرب ٢٠١٨، 
ّ
منذ بروزها اإىل العلن يف كانون الأو

جتلب  ة 
ّ
ال�سوداني الثورة  كانت  الباهرة،  م�سريتها  وخالل 

 
ٌّ
اإىل ذهني عبارة دولوز يف و�سف فوكو: »هناك خرائطي

ها 
َ
جديٌد يف املدينة«. فقد اّتخدْت ثورتنا من املكان عن�رس

 باملكان، اإعادة ت�سكيله، حتديده وتر�سيمه، 
ٌ
الأ�سيل. ابتهاج

اً وفقاً ل�رسورة احلراك )رمّبا كانت كلمة 
ّ
اً اأو كّلي

ّ
قفله جزئي

حراك اأكرث نبالً يف و�سف �سعراء الف�ساء هوؤلء(.

ل / 
ّ
متّثلْت بهجة املكان الأوىل بتاريخ ١٩ كانون الأو  

ة التي تبنّي حريق دار 
ّ
دي�سمرب ٢٠١٨ يف املقاطع الب�رسي

له اإىل حم�س 
ّ
ة وحتو

ّ
الي

ّ
احلزب احلاكم يف مدينة عطربة الُعم

طرَد اخلوَف ويبني 
َ
لي  ،

ّ
الع�سبي ال�سودان  �سخاٍم يف جهاز 

الأمل باإعادة بناء الت�سامن بعد ثالثني عاماً من الكتئاب 

. تدفَّقت الإ�سارة يف املكان وبداأت الثورة �سوب 
ّ
اجلماعي

ٍة تعيد الربط بني الفعل والوجود امل�سرَتك.
ّ
اكت�ساف قو

تكتيكاٍت  اكت�ساف  ون 
ّ
ال�سوداني اأعاد  بذلك  للقيام   

 )Guerilla Warfare( »ة مثل تكتيك »حرب الع�سابات
ّ
تقليدي

حتت  لكْن  ال�ستنزاف،  ومناورات  املدن،  وا�ستباكات 

يكن  مل  اإن  ال�سعب،  من  كان  فقد  ة. 
ّ
ال�سلمي الثورة  راية 

امل�ستحيل، اّتخاذ �سبيل املواجهة املبا�رسة مع النظام الذي 

 
ّ
َقتل املئات خالل انتفا�سة اأيلول / �سبتمرب ٢٠١٣، وزج

يت املعروفة بو�سائل  ئة ال�سّ
ّ
بالآلف يف معتقالت النظام �سي

ة. لكْن يف الوقت عينه كانت »�سبتمرب« 
ّ
تعذيبها الفانتازي

الدور  �ستلعب  التي  الأحياء  مقاومة  جلان  لتطوير  فر�سًة 

الفّعال يف »ثورة #ت�سقط-ب�س« بعد �سّت �سنوات.

 
َ
م

َ
ر�س  ،)Declaration( »اإعالن«  امل�سرتك  كتابهما  يف   

مات 
ِّ

ال�س هارْت  ومايكل  نيغري  اأنتونيو  ان 
ّ
املارك�سي

واخل�سائ�َس امل�سرتكة لدورة ن�سالت العام ٢٠١١ التي 

 م�رس، وانت�رسْت حتى ميادين عوا�سم 
ّ
بداأت يف تون�س ثم

ة:
ّ
الدول الغربي

اخل�سائ�س،  من  �سل�سلٍة  يف  احلركات  هذه  »تت�سارك   

من  عْقٍد  قبل  الحتالل.  اأو  التخييم  ة 
ّ
ا�سرتاتيجي اأبرُزها 

ة 
ّ
بدوي طبيعة  ذاَت  البديلة  العوملة  حركات  كانت  الزمان 

لتك�سف  اآخر،  اإىل  ٍة 
ّ
قم اجتماِع  من  تهاجر  مرتّحلة، 

نظام  �سات 
ّ
موؤ�س وممار�سات  ة 

ّ
للدميقراطي املعادية  الطبيعة 

�سندوق  ة، 
ّ
العاملي التجارة  منظمة  الظاملة:   

ّ
العاملي ة 

ّ
القو

ني ملجموعة 
ّ
، والزعماء الوطني

ّ
، البنك الدويل

ّ
النقد الدويل

دورة  كانْت  ذلك  من  النقي�س  على  وغريها.  الثماين، 

ة. 
ّ
الن�سالت التي بداأت يف عام ٢٠١١ ذاَت طبيعٍة م�ستقر

ة، تظّل هذه 
ّ
بدلً من التجوال وفقاً جلدول اجتماعات القم

ترجع  ك. 
ّ
التحر وترف�س  بل  موقعها،  يف  قائمًة  احلركات 

اأّنهم متجّذرون يف  اإىل حقيقِة  اً 
ّ
ة حركتها جزئي

ّ
كي

ُّ
ل حتر

ة«.
ّ
ة والوطني

ّ
ة املحّلي

ّ
الق�سايا الجتماعي

اأ�شلوب جدول امل�شارات

جديدًا  اأ�سلوباً  ب�س«  »ت�سقط  ثورة  ر�سمْت  بدايتها  منذ 

انه الطويلة 
ّ
ات ال�سودان و�سب

ّ
ها، نابعاً من خربة �ساب يخ�سّ

ة 
ّ
الإ�سالمي ته 

ّ
باأيديولوجي الب�سري،  عمر  نظام  مقاومة  يف 

 ،
ّ
، براغماتي

ّ
ة، لكّنه يف اللحظة ذاتها اأ�سلوٌب جتريبي

ّ
القمعي

مفتوح النهايات، اأ�سلوٌب ميكن التعبري عنه بعبارٍة واحدة: 

جدول امل�سارات.

الثورة  تعويذِة  اإىل   )timetable( اجلدول  كلمة  لْت 
ّ
حتو  

ة: 
ّ
نيت�سوي ٍة 

ّ
طفولي بن�سوٍة  ار 

ّ
الثو يرّددها  التي  ة 

ّ
الأ�سا�سي

املوكب« وغريها(.  بكرة  املوكب،  »بكرة  ق«، 
َ
َمر )»اجلدول 

بياٌن  خرَج   ٢٠١٨ دي�سمرب   / ل 
ّ
الأو كانون   ٢٥ بتاريخ 

 
َ

النا�س يدعو  ني« 
ّ
ال�سوداني ني 

ّ
املهني ع 

ّ
»جتم با�سم  ٌع  موقَّ

الرئي�س  تدعو  اجلمهورّي  الق�رس  وب  �سَ ٍة 
ّ
مليوني اإىل 

اأّن  ومع  ة. 
ّ
مدني اإىل حكومٍة  ال�سلطة  وت�سليم  التنّحي  اإىل 

َع الأ�سا�س لعالقٍة تّت�سم  املوكَب مل يحّقق غايَته، فقد و�سَ
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يوم ١١ ني�سان / 

اإبريل ٢٠١٩

بعد �ساعات

من الإطاحة

بعمر الب�سري
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ع« 
ّ
ع والثوار. ولأّن اأع�ساء »التجم

ّ
ة بني التجم

ّ
ب�ساعريٍة ثوري

النظام  قوى  فيهم  مبن  للجميع،  بالن�سبة  جمهولني  كانوا 

والوجود  الفعل  ة 
ّ
قو بني  الرابَط  فاإّن  ة، 

ّ
القمعي وملي�سياُته 

امل�سرتك كانْت تقوم فقط عن طريق البيانات والإعالنات. 

ع على مواقع 
ّ
بياٌن على �سفحات التجم اأْن َي�سدر  يكفي 

لتتدّفق  وامل�ساراِت  املواقيَت  يحّدد  الجتماعي  التوا�سل 

ع�رساُت الآلف يف الزمان والف�ساء املعلوَمني. لقد انك�رس 

 )assemblages( من ذلك اأّن التجميعات 
ّ
 الأهم

ّ
اخلوف، لكن

اجلديدة بداأْت يف الت�سّكل.

خرجت  يوم،  وراء  يومًا  متتالية،  اأ�سهٍر  لأربعة   

متوا�سلة  ة 
ّ
�سلمي مواكَب  يف  ون 

ّ
وال�سوداني ات 

ّ
ال�سوداني

 بيانات 
ْ

يف جميع اأرجاء البالد، مواكب تاأتي دعواُتها عرب

وال�سعار.  والزمان،  املكان،  جداول  حتّدد  ني« 
ّ
املهني »جتّمع 

التزم »اجلمُع املتعّدد« )multitude( باجلداول كثريًا، وخانوه 

هنا دولوز(. جاءت 
ّ
ّية مثلما نب

ّ
 للحر

ُ
 اآخر

ٌ
اأكرث )اخليانة ا�سم

اخليانة من الأج�سام الأكرث غمو�سًا، »جلان مقاومة الأحياء« 

. كّلما خرج بياٌن 
ّ
التي مّثلْت ميكروفيزياء احلراك ال�سلمي

، اإذا  نة للخروج يف تاريٍخ معنيَّ
َّ
لـ»التجّمع« يحّدد اأحياء معي

اأحياء اأخرى تخرج يف خيانٍة وا�سحة للجدول. فيتحّول 

ي، 
ّ
 ُبر

ّ
الأمر يف اآخر املطاف اإىل وجود اأحياٍء بعينها )حي

�ست يف اإخال�سها املعتاد للخيانة. وممّا يجب ذكره 
َّ
مثاًل( متر

م 
َ
هنا اأّن »جلان املقاومة« هذه قد ا�ستندْت اإىل منظومٍة للقي

للجميع،  البيوت  وفْتح  ة، 
ّ
الت�ساركي قائمة على  ة 

ّ
ال�سوداني

وحماية امللهوف. هي منظومٌة كثريًا ما عملْت يف ال�سابق 

الثقة  روح  اإىل  الثورُة  حتّولها  اأن  قبل  كاذب،  كفانتازٍم 

البيوت،  اإىل  ز، 
ّ
حي اأ�سغر  اإىل  الثورة  انتقلت  والت�سامن. 

واإىل الأ�رسة، ووجدان الآباء والأّمهات.

اإعادة ر�شم املدينة

ع 
ّ
 الغام�سَ لـ»جتم

ّ
 الالمركزي

ّ
ميكن القوُل اإّن اجل�سم الأفقي

ني« قد ا�ستند اإىل اإخال�ِس »جلان املقاومة« للخيانة، 
ّ
املهني

اإّنها  اجلميع.  فيها  ينخرط  ت�سامٍن  م 
َ
قي منظومُة  تغّذيها 

واحدٌة من اللحظات النادرة لكتمال الرباك�سي�س الثورّي 

يف تاريخنا الب�رسّي.

 مدينتهم. مل يعْد معمار 
َ
و الثورة هوؤلِء ر�سم

ّ
اأعاد خرائطي  

الهيئة، فقد  اأ�سبحْت مدينًة جديدة  �سابقه.  ي�سبه  اخلرطوم 

بالغرافيتي  نت اجلدارّياُت 
ّ
تلو ال�ساهقة،   

ُ
املتاري�س انت�سبت 

 منه ي�سبه ر�سومات الأطفال واملجانني(، اأغلقت 
ٌ
الثورّي )كثري

 النيل بني اأحياء العا�سمة، والطرق التي 
ُ

الكباري التي تعرب

تربط العا�سمة بالوليات، والوليات بالوليات. لكّن علينا 

الأحيان  من  كثرٍي  يف  طريفة:  خ�سي�سة  على  هنا  التاأكيد 

اأن  ما  الثورة.  ا�ستمرار  مع  النا�س  ال�سوارع من   
ّ
تالَزَم خلو

ار الإطاراِت ويرفعون املتاري�س يف اأزّقة الأحياء 
ّ
ُي�سعل الثو

وال�رسطة  الأمن  رجال   
َ
يهجم حتى  و�سوارعها  قة 

ّ
ال�سي

البيوت،  داخل  ار 
ّ
الثو ين�سحب  الدفع.  ة 

ّ
باعي

ُ
ر اراتهم 

ّ
ب�سي

تبنّي  فيديو  مقاطع  رون 
ّ
وي�سو البيوت،  اأ�سقف  ي�سعدون 

فيما  املن�سوبة،  الفخاخ  ارات يف 
ّ
ال�سي �سقوط  وغباء  َبالدة 

)التي  والثوار  والن�ساء  لالأطفال  ة 
ّ
ال�سوتي املوؤّثرات  تقهقه 

كثريًا ما بكْت اأي�ساً بحرقٍة تقطع القلب(. هذه املدينة التي 

ار.
ّ
اأعيد تخريطها بعنايٍة ل يعلم م�ساراِتها اإّل الثو

الثورة  اإّن  يقول  مبداأ  عن  ُة 
ّ
ال�سرتاتيجي هذه  تعلن   

�سهالً،  لي�س   
ٌ
م�سوار الت�سامن  بناء  اعادة  واإّن  ة، 

ّ
م�ستمر

ثورّي  برنامٍج  من  لي�س  واإّن  ممتع،   
ٌ
م�سوار ذلك  مع  لكّنه 

من  ة. 
ّ
الثوري  - وال�سريورة  واملمار�سة  التجريب  خارج 

 ال�سودان �سعف 
ُ
ار

ّ
ة اكت�سف ثو

ّ
ة الرباغماتي

ّ
خالل التجريبي

تت�ساقط  الوجه  ملثَّمة  النظام  ملي�سيات  كانْت  خ�سمهم. 

املجهولة  اجلديدة  املدينة  اأزّقة  يف  الأخرى  تلو  واحدًة 

خفي وجوههم، ارتدت 
ُ
ي بالن�سبة لهم. كّلما ارتَدوا قناعاً 

ة يا خرطوم«.
ّ
املدينة خريطًة جديدة وهي تهتف »�سلمي

ني 
ّ
ال�سلمي الع�سابات«  »حرب  ي 

ّ
ثوري اأّن  هنا  جنادل   

هوؤلء اأجنزوا ثورًة تّت�سم بخ�سي�سٍة فريدة داخَل دورات 

الواحد  القرن  عقد  يف  بداأْت  التي   
ّ
العاملي الن�سال 

 علينا احلذر هنا. فبطريقٍة ما ُتعترب الثورُة 
ّ
والع�رسين. لكن

عة 
ّ
ومتنو ٍة 

ّ
م�ستمر نداٍء  ل�سريورة  ا�ستمرارًا  ة 

ّ
ال�سوداني

ة جل�سع 
ّ
باُتها من ماأ�ساٍة حمّلي

ّ
بداأْت من قبل، انطلقْت م�سب

 
ّ
، والتَّجاور النج�س للكمربادور القمعي

ّ
راأ�س املال العاملي

ة 
ّ
العاملي للحقوق  اإعالٌن  يربطهما  ة 

ّ
غربي اٍت 

ّ
دميقراطي مع 

ره ملفهوم الإن�سان. لكْن يف نف�س الوقت، 
ّ
 يف ت�سو

ٌّ
جتريدي

 اأّن ال�سورة - فعٌل لثورة »ت�سقط ب�س« 
ّ
يبنّي العمُل امليداين

ة تبتعد عن متييز نيغري وهارْت بني 
ّ
ذات فرادة ا�سرتاتيجي

والع�رسين.  الواحد  القرَن  و�سمْت  التي  الثورة  نزعَتي 

ت�سبه  ة( 
ّ
)ترحالي ًة 

ّ
نومادولوجي ب�س«  »ت�سقط  تكن  مل 

ًة مثل ميدان 
ّ
األيغري، كما مل تكن م�ستقر بورتو  موؤمترات 

يف   
ّ
اليومي اأقلمتها  واإعادة  اأقلمِتها  انت�سار  يف  التحرير. 

مع  اأكرث  ة 
ّ
ال�سوداني الثورة  ت�سابهت  واهرْب«،  »ا�رسْب 

الع�رسين،  القرن  ف  منت�سَ حترير  حركات  ات 
ّ
ا�سرتاتيجي

ال 
ّ
ومع »متاري�س« حروب ع�سابات حركات الطلبة والعم

حترير  وتكتيك  اتها، 
ّ
�ستيني يف  املخّدرات  وكارتيالت 

. ما يجمع هذه النماذَج وميو�سعها يف 
ّ
اجلزائر ال�ستنزايف

ة هو اخلريطة، وهو امل�سار.
ّ
احلالة ال�سوداني
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كنداكات عني الشمس
»يا بنات ابقو الثبات... الثورة دي ثورة بنات«

مّحور زيادة

روايئ وصحايف 
سوداين. من أعماله 
»النوم عند قدَمي 
اجلبل«، و»شوق 
الدرويش« )2014(.

قلب على  مّتحدون  السودانية  المعارضة  قوى  في  »نحن 
امرأة واحدة«

احلرّية  اإعالن  بقوى  القيادي   - �سداد  معاوية  )الدكتور 

والتغيري ١٦ �سباط / فرباير٢٠١٩(

كانون  منت�سف  منذ  اأربعة،  �سهور   
ّ
متر اأن  من  بد  ل  كان 

اأبريل   / ني�سان  منت�سف  حتى  دي�سمرب٢٠١٨   / ل 
ّ
الأو

التي  ة 
ّ
الب�رسي اأيقونته   

ّ
العاملي الإعالم  ليجد   ،٢٠١٩

اأو  الن�رسات  اأخبار  ثالث  من  ة 
ّ
ال�سوداني بالثورة  قفزْت 

رابعها اإىل اخلرب الأول.

لنا  رة 
ّ
امل�سو التقطت  مطر،  قطرَتي  كلقاء  مب�سادفة،   

اأبريل   / ني�سان  اآلء �سالح، يوم ٨  ة 
ّ
لل�ساب هارون �سورًة 

مع  تناغٍم  يف  اأبي�س،  اً 
ّ
�سوداني ثوباً  ترتدي  وهي   ،٢٠١٩

الأبي�س«، وتقف على  »مار�س  با�سم  ُعرفْت  ة 
ّ
ثوري ة 

ّ
فعالي

املتحّلقة كمنربعاٍل مللكٍة  بدا و�سط احل�سود  ارة 
ّ
�سي �سطح 

تخاطب م�ستمعيها من اجلن�سني.

مل َتعد الأمور بعدها كما كانْت. قفزت ال�سورة ب�رسعة،   

اً 
ّ
ب�رسي رمزًا  لت�سبَح   ،

ّ
الجتماعي التوا�سل  مواقع  ب�سبب 

 لعقوٍد لتْخلد بجوار �سورة نيك 
ّ
�سهريًا للثورة. ورمّبا ت�ستمر

األفريد  �سورة  اأو  فيتنام،  حرب  لفتاة  التقطها  التي  اآوت 

اأيزين�ستيدت لُقبلة ميدان التاميز.

 ،
ّ
الدويل الإعالم  اأغرقت  التي  ال�سورة  طوفان  مع   

لْفظ  بداأ  عّدة،  دوٍل  يف  غرافيتي  ر�سومات  اإىل  لت 
ّ
وحتو

َل الأمر اإذ ظّن كثريون اأّنه لقب 
ّ
»كنداكة« ينت�رس، بارتباٍك اأو

ثالث  اأجريُت  وحَده،  اليوم،  ذلك  يف  ال�سورة.  يف  الفتاة 

وَدور  ال�سورة  تفا�سيل  فيها  اأ�رسح  ة 
ّ
تلفزيوني مقابالٍت 

ًة لرتجمة 
ّ
ة يف الثورة، و�ساعدُت قناًة اأجنبي

ّ
املراأة ال�سوداني

مقاطع من الأهزوجة التي كانْت ُتلقيها اآلء �سالح. مل َيعد 

اأحٌد ي�ساأل عن الثورة وماآلتها، اأ�سبحْت تلك اأخبارًا قدمية. 

ة 
ّ
ال�سوداني املراأة  م�ساركة  عن  بج�سٍع،  الآن،  يبحث  الكّل 

عن  املزيَد  يعرفوا  اأن  يريدون  اجلميع  اأ�سبح  الثورة.  يف 

»الكنداكة«. كان لنا �سوت. والآَن اأ�سبح لنا �سورة.

اأ�سحاُبنا  بداأ  الثالثة،  اأو  فجرًا  والن�سف  الثانية  »حوايل 

خارًج العت�سام يّت�سلون بنا ويقولون اإّن هناك اأخبارًا عن 

اخلروج.  مّنا  وطلبوا  الليلة،  هذه  لالعت�سام  ف�سٍّ  حماولة 

ط يف العت�سام«.
ّ
اأكيٌد مل نخرت اخلروج لأّننا ما كّنا لنفر

 ١٤  - مبا�رس  اجلزيرة  لقناة  عيان  �ساهدة  اأقوال  من   

حزيران / يونيو٢٠١٩

 / ل 
ّ
الأو كانون   ١٣ يف  ة 

ّ
ال�سوداني الثورة  اندلعت  منذ 

دي�سمرب ٢٠١٩، وحتى حلظِة كتابة هذا املقال مل تخفْت 

م�ساركة املراأة الفاعلة فيها يف كّل املواقع. فعلى الرغم من 

ال�سائع عن َدور الن�ساء يف ال�ستباكات اأْن يكّن عبئاً على 

اأّن  اإّل  ة، 
ّ
اأو يكتفنَي بالوقوف يف ال�سفوف اخللفي الرجال، 

ة، يف ال�ستباكات القليلة التي وقعْت وجهاً 
ّ
املراأة ال�سوداني

لوجه مع الع�سكر، كانت تتقّدم اإىل خطوط النار فت�سعُل 

ذهول رفاقها.

كاأّنها  الفتياِت،  حتفز  الغ�سب  من  طاقٌة  هناك  كانت   

بال�سخط،  احت�سادًا  الأكرث  كان  هتافهّن  ْتهّن. 
ّ

م�س  
ٌ
روح

عمر  حْكم  من  �سنًة  ثالثون  عليهّن  تراكمْت  والتحّدي. 

الب�سري كّن دائماً م�ستهدفاٍت فيها، والآَن حان اأواُن الثاأر.

اُت 
ّ
رب ون�سطْت  بالن�ساء.  النظام  معَتقالت  امتالأت   

وتربيَة  الطعام  اإعداَد  قدمياً  �سْغلهّن  كان  الالئي  املنازل، 
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املظاهرات،  لتن�سيق  الأحياء  مقاومة  جلاِن  يف  ال�سغار، 

ة.
ّ
ات النظامي

ّ
وو�سع خَطط مواجهة القو

 عن اأنف�سهّن رماد املطابخ 
َ
ن كجرنالت قدمياٍت نف�سْ  

 يف و�سع خطط املقاومة. 
َ
وعناء تدري�س الأبناء، و�رسْعن

اأ�سقف  والختباء،  الرتاجع  اأماكن  املظاهرات،  ري 
َ
�س ُطرق 

اىل  القفز   
ّ
ثم فوقها  من  الع�سكر  لرجم  املنا�سبة  البيوت 

كاأّنهّن  �ساخماٍت  مطابخهّن  من   
َ
خرْجن بعيدًا.  غريها 

ة.
ّ
ة امللكي

ّ
ة �ساندهر�سْت الع�سكري

ّ
 من اأكادميي

َ
يخرْجن

ة 
ّ
الرئي�سي ال�سوارع  ميالأَن  فكّن  اجلامعات  طالباُت  ا 

ّ
اأم  

بنات«.  ثورة  دي  الثورة  الثبات...  ابقو  بنات  »يا  بالهتاف 

تهّن. �سيكون 
ّ
ل يوٍم اأّنها ثورُتهّن وم�رسولي

ّ
 من اأو

َ
لقد علمن

الن�رس لهّن.

يف ٢٩ ني�سان / اأبريل، كنُت داخَل غرفة اإذاعة اعت�سام 

 مفاجٌئ وحاولْت جمموعاٌت 
ٌ

ة، حني ثار �َسَغب
ّ
القيادة العام

ات. 
ّ
ان وال�ساب

ّ
غا�سبٌة اقتحاَم الإذاعة. كّنا جمموعُة من ال�سب

والنوافذ  الأبواب  اإغالَق  واأحكمنا  الإذاعة  داخَل  ّنا  حت�سّ

كنُت  للّدخول.  الأبواب  حتطيم  املقتحمون  حاَوَل  بينما 

 عرقاً ب�سكٍل ملحوظ، حني حاولْت اإحدى الفتياِت 
ُ

ب
ّ
اأت�سب

ق خوفاً 
ّ
 يف حماية الباب. لعّلها ظّنْتني اأتعر

َ
اأن تاأخَذ مكاين

اأيّن  اأخربُتها، وكانت حل�سن حّظي طبيبًة،   .
ّ
فاأ�سفقْت علي

ق لأ�سباٍب كثريٍة منها ارتفاُع �سغط 
ّ
ط التعر

ْ
اأعاين من فر

لكّنني  بت�سميم.  ها 
َ
طلب ْت 

َ
ر

ّ
كر ال�سّكر.  وانخفا�س  الدم 

 على الدفاع عن مكاين حتى اللحظة 
ٌ
اأّكدُت لها اأيّن قادر

الأخرية.  اللحظُة  تلك  تاأِت  مل  حّظنا  حُل�سن  الأخرية. 

وخرْجنا كّلنا اأحياء وبال اإ�ساباٍت تلك الليلَة.

 قادموَن 
َ
يف الليلة التالية راَجت ال�سائعاُت اأّن الع�سكر  

 مكان العت�سام. 
ُ
لإزاحة املتاري�س التي يحيُط بها الثوار

 
ُ
ط العت�سام، كان الثوار

ْ
 َيعدو و�س

ُ
وباأ�رسَع ما كان اخلرب

ب�سدوٍر  الع�سكر  وجه  يف  يهتفون   
َ

املتاري�س اعتلوا  قد 

عاريٍة م�ستعّدة ملعانقة الر�سا�س.

التي  �سديقتي  وجدُت  ب�سعوبٍة  احل�سوَد  جتاوزُت  ملّا   

كانت مت�سي معي وقد اختفْت فجاأًة كدخاٍن تبّخر. كانت 

ِطها يف 
ْ

اأعلى املتاري�س وت�سع َيديها على و�س تقف على 

املدافع  اأم�سى من ر�سا�س  بازدراٍء  للع�سكر   
ُ
وتنظر  ، حتدٍّ

 
ُ

جنَي بالأ�سلحة، وكانت املتاري�س  مدجَّ
ُ
ة. كان الع�سكر

ّ
الآلي

روؤو�سهم  رفعوا  بكتٍف  كتفاً  والثائرات.  ار 
ّ
بالثو مكلَّلًة 

لل�سماء م�ستعّدين لتلّقي الر�سا�س على قمم املتاري�س ول 

. على هذه املتاري�س ُقتل، بعد �سهٍر من تلك الليلة،  تف�سّ

اأكرث من ١٠٠ ثائر رَف�َس اأن يرتَك مكانَه.

»ليت لنا جميعاً زوجاٍت من هذا الطراز حتى تخرَج   

 مع رجالهّن اإىل القتال«
ُ
الن�ساء

لوليام  وكليوباترا«  »اأنطونيو  ة 
ّ
- م�رسحي اينوباربو�س   

�سك�سبري.

اأبريل   / ني�سان  منذ  ا�ستهر  الذي  »كنداكة«  لقب   
ُ
َيرجع

 ٨٠٠( ال�سودان  يف  ة 
ّ
املروي الدولة  عهد  اإىل   ٢٠١٩

يف  الأّم«،  »امللكة  على   
ُ

اللقب يطَلق  م(.   ٣٥٠  - ق.م 

ث ال�سلطَة عن طريق الأّم ل الأب. فكان 
ِّ
نظاٍم كان يور

عطي امللكَة الأمَّ 
ُ
ث من اخلال اإىل ابن اأخته، ممّا ي

َّ
املُلك يور

 
ّ
ثم طفالً.  بعُد  الوريُث  كان  اإذا  وا�سعة، خ�سو�ساً  �سلطًة 

 يطَلق على املِلكات عموماً، حتى يف حياة 
ُ

اأ�سبح اللقب

اأزواجهّن امللوك.

هما  مروي  تاريخ  يف  كنداكَتني  مِلكَتني   
ُ
واأ�سهر  

من  مفقوٌد   
ٌ
جزء وهما  واأماني�ساخيتي.  اآمانريينا�س 

وكليوبرتا،  َقي�رس  يوليو�س  عن  �سكبري  ات 
ّ
م�رسحي

اأ�سبح  الذي  املنت�رس  واأوكتافيو�س  اأنطونيو�س  وحروب 

ى �سهرًا يف ال�سنة على ا�سمه.
ّ
 و�سم

َ
اأغ�سط�س الإمرباطور

 روما املنت�رِس 
َ
حارَبت املِلكتان، على التوايل، اإمرباطور  

تنتزَع  اأن  اآماني�ساخيتي  الكنداكة  وا�ستطاعت  اأغ�سط�س. 

َة. 
ّ
منه حْكم اأ�سوان الذي فاَز به حني هَزَم كليوباترا البطلمي

 
َ
يلغي اأن  على   

َ
الفخور روما   

َ
قي�رس الكنداكُة  واأَجربت 

لذلك  مملكتها.  على  �سابقاً  ها  �سَ َ
فر كان  التي  ال�رسيبَة 

وبتي كنداكة«.
ّ
وقفْت اآلء �سالح تهزج فخورًة »اأنا حب

ات كانت لديهّن اعرتا�ساٌت 
ّ
بع�ُس النا�سطاِت ال�سوداني  

ة على اللَقب. ففي راأيهّن انَّ اللقَب يوحي اأّنهّن 
ّ
مو�سوعي

 
ّ
ٍة قدمية، كمومياوات مروية مت

ّ
 تاريخي

َ
 بغتًة من عوامل

َ
نزْلن

عار�ٍس 
ُ
اكت�ساُفها فجاأة، ومل يكّن جزءًا اأ�سيالً من حراٍك م

قوط 
ُ
 منذ حزيران / يونيو ١٩٨٩حتى �س

َ
متوا�سل تراَكم

اً 
ّ
 زخماً جماعي

َ
 اكت�سب

َ
اأّن اللقب النظام يف ٢٠١٩. كما 

هو  مٍ  اإىل جزٍء من كياٍن متوهَّ َلها 
ّ
املراأة ليحو َة 

ّ
لغي فردي

ُ
ي

ٍة ترى اأّن »الكنداكة« 
ّ
»الكنداكات«. اإ�سافًة اإىل نقطٍة ذكي

قات فيها 
َ
ٍة ل طب

ّ
 من ثورٍة �سعبي

ٌ
، بينما هّن جزء

ّ
 ملكي

ٌ
لَقب
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ًة عميقًة، لكّنها 
ّ
موّجهة �سّد ال�سلطة. تبدو تلك نقاطاً جدلي

الإعالم  واحتفاء  اللقب  ة 
ّ
�سعبوي مواجهِة  يف  خ�رسْت 

اأو  ذلك  قبلْت  ة، 
ّ
ال�سوداني الثائرُة  فاأ�سبحت  به.   

ّ
العاملي

رف�سْته، كنداكًة.

 الن�ساء الثائرات بال نزاع. 
َ
اآذار / مار�س٢٠١٩ كان �سهر

ت قوى 
َ
ر

ّ
 للمراأة قر

ّ
ففي ذلك ال�سهر، احتفالً باليوم العاملي

ي 
ّ
 الأبي�س«، �سهر َتزي

َ
اأْن تعلن »مار�س ة 

ّ
الثورة ال�سوداني

، يف اعتزاٍز باجلذور 
ّ
ات بالثوب الأبي�س التقليدي

ّ
ال�سوداني

ة للثورة. ة اخلا�سّ
ّ
الأفريقي

ق الفكرُة حني اإعالنها لكثريين. وراأى البع�ُس اأّن 
ُ
مل تر  

»الثورَة« تقت�سي َقطَع العالئق باملا�سي ل تعزيز الرتباط 

اجلّدات  لثياِب  رّدة  بالأبي�س  الن�ساِء  ي 
ّ
تزي واعتربوا  به. 

ُة بالبنطال الأنيق والتنانري 
ّ
وحقبٌة فارقْتها املراأُة ال�سوداني

اجلميلة. لكّن كل العرتا�سات ماتْت على ال�سفاه، وذبلْت 

 الزحف 
ُ
بداأْت �سور  حني 

ّ
التوا�سل الجتماعي يف مواقع 

الأبي�س ُتلقي ببتاْلت الغاردينيا اإىل النا�س.

كان ما راأيناه جميالً. بل كان اأجمَل ما راأينا يف حياتنا.   

�سهرها  يف  ة، 
ّ
ال�سوداني الثورَة  اأّن  اإىل  كثريون  ه 

ّ
تنب عندها 

ح 
ْ
ة باملقام الأّول. هي ثورٌة �سّد القب

ّ
الثالث، هي ثورٌة جمالي

لثالثة  ة 
ّ
ال�سوداني ة 

ّ
الإ�سالمي احلركة  نظاَم  به  ْلنا 

ّ
كب الذي 

البهاء  بذلك  احتَفني  تطرفاً  الن�سوّيات  اأ�سدُّ  حّتى  عقود. 

يف  ات 
ّ
ال�سوداني الفتياُت  به  بدْت  الذي  الأنثوّي  واجلمال 

اً مل 
ّ
الثياب البي�ساء. كان الفعُل الثورّي الرمزّي باعثاً جمالي

اأّنها  املرُء  يظّن  التي  الألوان  لبهرجِة  افتقاره   
َ
ورغم نعتْده. 

ات بَدون يف الثياب 
ّ
مرادٌف اجلمال، اإّل اأّن الفتياِت ال�سوداني

البي�س كزهراِت غاردينيا ل تنمو اإّل يف املناطق الدافئة مثل 

ني. يف 
ّ
مناخ ال�سودان احلار ب�سم�سه وحْكم ع�سكره الإ�سالمي

 تفتَّح اجَلماُل حتى اأده�َسنا. لقد انت�رست املقاومُة 
ّ
ذلك احلر

ح النظام، بح�سن الإناث يف الثياب البي�س.
ْ
ة على ُقب

ّ
اجلمالي

اأن نبقى على قيد احلياة. كّل  اأرْدنا  اإن  ثيابنا  »اأمرونا بخلع 

لبّث  الهواء  يف  اأُطلق  الر�سا�س  من  وابٍل  حتت  كان  ذلك 

الرعب يف نفو�سنا، ولإرغامنا على ال�ستجابة. كان العتداء 

 بالتناوب. اأجربونا اأولً على ممار�سة اجلن�س الفموي، 
ّ
اجلن�سي

ما  هذا  »األي�س  ويرددون  الألفاظ،  باأقذع  ي�سفوننا  وهم 

بداأت املمار�سة   
ّ
األي�س هذا ما كننت تفعْلنه هنا؟« ثم تردنه؟ 

 
َ
ة. اغت�سبني اأكرث من �سخ�س. بعدها فقدُت الوعي

ّ
اجلن�سي

ومل اأ�ستيقْظ اإّل واأنا ملقاة على الطريق، اأنزف«.

من �سهادة اإحدى الناجيات من مذبحة ف�سّ اعت�سام   

ة.
ّ
القيادة العام

ابات امللتحية يف ٣٠ حزيران / يونيو١٩٨٩ 
ّ
منذ جميء الدب

ة لنظام الب�سري. 
ّ
ة من الأهداف الرئي�سي

ّ
كانت املراأُة ال�سوداني

ها، و�سلوكها، 
ّ
�سعْت لتقييد حركة املراأة، وزي

ُ
القواننُي التي و

العمل  �سعْت حلظر 
ُ
 قواننَي و

ّ
اأي اأكرَث من  و�سَفرها، كانت 

تعريب  و�سيا�سة   
ّ
الإ�سالمي القت�ساد  انفاذ  اأو   

ّ
ال�سيا�سي

التعليم وع�سكرة املجتمع. كان م�رسوُع »احلكم بال�رسيعة« 

اً على قمِع الن�ساء وقهرهّن. فمظهرهّن 
ّ
يف جوهره من�سب

ق 
َّ
ة« الدولة. كانْت عقوباُت اجَللد تطب

ّ
هو ما يحّدد »اإ�سالمي

قة اأو ق�سرية اأو 
ّ
على الن�ساء لرتداء البنطال اأو تّنورٍة �سي

َك�ْسف الراأ�س اأو اجللو�س مع رجل يف مكاٍن خا�سٍّ اأو عاّم. 

ها، لكّنها 
َ
 يف الطريق كا�سفًة راأ�س

َ
قد ت�ستطيع فتاٌة اأْن مت�سي

 جامعة 
ٌ
، �سواء

ٍّ
بالتاأكيد لْن ت�ستطيَع دخوَل مكاٍن حكومي

ة لتخلي�س اإجراءات.
ّ
اأو م�سلحة حكومي

الفتيات حكومَة ولية  فاجاأ عدٌد من  العام ٢٠٠٠  يف   

املنع  خياُل  يكن  مل  وقود.  حمّطات  يف  بعملهّن  اخلرطوم 

ة قد و�سَل اإىل هذه النقطة. فلم يكن 
ّ
عند احلركة الإ�سالمي

الدكتور  وْقَتها  اخلرطوم،   
َ
وايل لكنَّ  ذلك.  مينُع  قانوٌن  هناك 

اً مينع عمَل الن�ساء 
ّ
جمذوب اخلليفة، اأ�سدر فورًا قانوناً حمّلي

يف جمالِت خدمة اجلمهور، خ�سو�ساً الكافرتيات والفنادق 

وحمّطات الوقود. وحتّدى الوايل، الذي رحَل بعد �سبع �سنوات 

 املحكمة الد�ستورّية بتعليق القانون. 
َ
ارة، قرار

ّ
يف حادث �سي

 
َ
اإثر  .

ّ
الر�سايل واملجتمع  والأخالق  م 

َ
بالقي مرتبٌط  اإّنه  وقال 

اخلليفة  لقواننِي  راف�سًة  الن�ساء مظاهرًة   عدٌد من 
َ ّ
�سري ذلك، 

ومت�سامنًة مع حّق املراأة يف العمل، وتعاملْت معهّن ال�رسطُة، 

 اعتقال ٢٦ نا�سطة.
ّ
كعادِتها، بعنٍف مفرٍط ومت

تنبه كثيرون إلى أن الثورة السودانية هي ثورة جمالية بالمقام 
األول. هي ثورة ضد القبح الذي كبلنا به نظام الحركة اإلسالمية 
السودانية لثالثة عقود. حتى أشد النسويات تطرفا احتفين بذلك 
الجمال األنثوي الذي بدت به الفتيات السودانيات في الثياب البيضاء. 
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لقهر  بروز مبادرة »ل  ال�سنوات كان  ما تلى ذلك من   

املكبلة  القيود  لفك  نا�سلت  قوية  ن�سوية  الن�ساء« كحركة 

لكنها  القيود،  ك�رس  يف  املبادرة  تنجح  مل  رمبا  للمراأة. 

هبة  تنتظر  ه�سة  وجعلتها  واأوهنتها  حلقاتها  خلخلت 

الثورة التي تتخلق لت�سقط اإىل الأبد.

�س 
ُ
- ملاذا ل يوجد متثيٌل كاٍف للمراأة يف احلكومة والتفاو

رغم اأّنها �ساركْت يف الثورة؟

ة لقب »كنداكة«، وهذا 
ّ
ال�سوداني املراأة  اأطلْقنا على  لقد   -

 اعرتاٍف بها )!(
ُ
اأعظم

مندوبُة بعثة حكومِة ال�سودان يف الأمم املّتحدة، رحمة   

�سالح العبيد، ٩ متوز / يوليو٢٠١٩.

ة 
ّ
ي
ّ
يف ٣٠ حزيران / يونيو ٢٠١٩ دعْت قوى اإعالن احلر

غط   للخروج اإىل ال�سارع لل�سّ
َ
ة اجلماهري

ّ
والتغيري ال�سوداني

على املجل�س الع�سكرّي احلاكمِ لت�سليم ال�سلطة. كانت هذه 

الدعوُة بعد اأقّل من �سهٍر على مذبحة ف�سّ اعت�سام القيادة 

حالة   ٧٠ من  اأكرَث  وبعد  يونيو،   / حزيران   ٣ يف  ة 
ّ
العام

اغت�ساٍب موثّقة.

�سلطُة  فيها  َت�ستخدُم  التي  الأوىل  َة 
ّ
املر تلك  تكْن  مل   

يف  الن�ساء  �سّد  ك�سالٍح  الغت�ساَب  ة 
ّ
الإ�سالمي احلركة 

احلالت  اآلُف  هناك  ة 
ّ
الدولي التقارير  فح�سب  ال�سودان. 

امللي�سياُت  ارتكبْتها  ممنَهجٍة  اغت�ساٍب  جلرائمِ  املوثّقة 

تقريٍر  فبح�سب  امل�سطرب.  دارفور  اإقليم  يف  ة 
ّ
احلكومي

يف  ال�سابقني  اجلنود  اأحُد  اعرتَف  ة 
ّ
الدولي العْفو  ملنّظمة 

من   
ّ
اجباري جزء  »الغت�ساَب  باأّن  اجلنجويد  ملي�سيا 

ال�سّن«.  �سغريات  الفتيات  اغت�ساب  خ�سو�ساً  تنا. 
ّ
مهم

اأظهر  يونيو   / حزيران   ٣٠ يف   
َ
العظيم اخلروج  ّن  لكّن 

هذا  ها 
َ
يك�رس لن  ة 

ّ
ال�سوداني املراأَة  اأّن  احلاكمِة  لل�سلطة 

ة مل  ة املخت�سّ
ّ
. ورغم اأّن حماولِت املنّظمات املدني

ُ
ال�سالح

تكلَّل بنجاح كامل حتى الَن يف اإقناع كثرٍي من الناجيات 

كان   
َّ
الن�سوي الغ�سَب  اأّن  اإّل   ،

ّ
النف�سي للعالج  باخل�سوع 

خرجت  ل.  املف�سّ اجلنجويد  �سالح  من  اخلوف  من  اأقوى 

ح�سوٍد  يف  يونيو   / حزيران   ٣٠ يف  ة 
ّ
ال�سوداني املراأُة 

 واأكرب من تلك التي خرجْت �سّد الرئي�س املخلوع 
َ
اأ�سخم

مواقع  على  املنت�رسُة  الفيديوهات  واأظهرت  الب�سري.  عمر 

والهتاف  باملقاومة  الن�ساء  التزاَم   
ّ
الجتماعي التوا�سل 

واملواجهة التي ل ترتاجع.

وحَدها،  النظام  ملي�سياِت  ة 
ّ
ال�سوداني املراأُة  تواجه  مل 

 / اآذار  يف  ة. 
ّ
ال�سوداني التغيري  قوى  حتى  واجهْت  لكّنها 

حملِة  عن  ني 
ّ
ال�سوداني ني 

ّ
املهني ُع 

ّ
جتم اأعلن  مار�س٢٠١٩ 

مقاومٍة رمزّية، قبَل �سقوط املخلوع الب�سري يف ١١ ني�سان 

وبة هي اجلّدة 
ّ
اأطلق عليها »حملة حنبنيهو« )احلب اأبريل،   /

لتنظيف �سوارع  ال�سباُب  ال�سودانية.( دعا فيها  ة 
ّ
العاّمي يف 

املدن التي تراكمْت فيها القاذورات نتيجًة لرتّدي اخلدمات 

»الكنداكة«  من  طلبت  البيان  يف  �ساردة  جملة  ة. 
ّ
احلكومي

تها كانت كافيًة لثارة غ�سب »الكنداكات«.  اأن حتمل مق�سّ

حملة  دعوَة  اأّن  ورغم  املراأة،  لدور  تنميطاً  اجلملة  اعُتربت 

ة  املق�سّ البياَن ربَط  اأّن  اإّل  ني 
َ

النظافة كانت موّجهًة للجن�س

ع 
ّ
 جتم

َّ
ا�سطر فيه حتى  ل هوادَة  البياُن رجماً  تلّقى  باملراأة. 

 لالعتذار. ومل 
َ
اآخر ني اإىل اأن ُي�سدر بياناً 

ّ
ني ال�سوداني

ّ
املهني

التغيري  اأخرى بقوى  الن�ساء مرًة   حتى ا�سطدمت 
ٌ
 �سهر

َّ
مير

وامراأٍة  رجال   ١٠ من  الثورّي  التفاو�س  وفُد  َن 
ّ
تكو حني 

واحدة. انتقادات حاّدة وّجَهتها النا�سطاُت الن�سوّيات لقوى 

ها على تنحية اأحد املفاو�سني 
ُ
 اإجبار

ّ
احلرّية والتغيري حتى مت

به. ويف ٢٧ متوز / يوليو نّظمت  وا�ستبدال مفاِو�سة �ساّبة 

ني احتجاجاً على �سعف 
ّ
ع املهني

ّ
 جتم

ّ
نا�سطاٌت وقفًة اأمام مقر

ة، ويف هياكل ال�سلطة 
ّ
ة ال�سيا�سي

ّ
التمثيل الن�سوّي يف العملي

للن�ساء   ٪٤٠ بن�سبة  التغيري  قوى  التزمْت  اإذ  املقرتحة، 

ال�سلطة.  هياكل  ة 
ّ
بقي دون  فقط   

ّ
الت�رسيعي املجل�س  يف 

»الكنداكات« يف  مبدح  منّددًة  التي حملْت لفتاٍت  الوقفُة 

املظاهرات وجتاهلهّن يف املفاو�سات وال�سلطة طالبْت برفع 

ال�سلطة،  هياكل  كّل  اإىل ٥٠٪ يف  الن�ساء  م�ساركة  ن�سبة 

حتت �سعار »الُن�ّس بالّن�ّس«. وحتى حلظِة كتابة هذا املقال 

ال�رساوة �سّد كلِّ َمن  ة �سديَد 
ّ
ال�سوداني املراأة  يبدو حراُك 

 اأكان يف جانب ال�سلطة 
ٌ
يقف اأمام مكت�سبات الن�ساء، �سواء

يف  ة 
ّ
ال�سوداني الثورة  مَت�سي  التغيري.  قوى  اأم  الع�سكرية، 

اأين  اأحد يعرف  امل�سي، ل  الذي ي�سنعه  الطريق  جات 
ّ
تعر

متقّدمًة  الطريق  بهذا  مت�سي  ة 
ّ
ال�سوداني املراأَة  لكّن  تنتهي. 

وطٍن  معركَة  معركتني.  تخو�س  الرجال،  اأقرانها  على 

، ومعركَة متكني املراأة وتعزيز م�ساركتها.
ّ
 حر

ّ
دميقراطي

تتقّدمها  معركة  يف  ُنهزَم  فلن  راأيي!  عن  �ساألتني  اإن   

ة.
ّ
املراأُة ال�سوداني



بدايات  العدد 23 - 24 | 252019

هذا هو جتّمع المهنّيني السودانّيني

 عّزة مصطفى

باحثة يف قضايا 
الدميقراطّية، األحزاب 
السياسّية والمجتمع 
المدين، السودان.

احلديث  ب�سكلها  ال�سودان  يف  ة 
ّ
النقابي التنظيمات  قامت 

رْت 
ّ
وتطو احلديد«  بال�سّكة  ال 

ّ
العم �سوؤون  بـ»هيئة  بدءًا 

ليعرتف   
ّ
الربيطاين امل�ستعِمر  على  ال�سغط  وجرى  بعدها 

ال 
ّ
والعم للعمل  قانوٍن  ُل 

ّ
اأو ف�سدر   

ّ
النقابى التنظيم  بحّق 

ولئحة ت�سجيل النقابات يف العام ١٩٤٨. بذلك اكت�سبت 

َتها، فُعقد 
ّ
تها وا�ستمّدْت قو

ّ
ة �رسعي

ّ
ة ال�سوداني

ّ
احلركة النقابي

 د�ستور 
ّ
ار / مايو ١٩٤٩ واأقر

ّ
ايل يف ١٨ اأي

ّ
ل موؤمتٍر عم

ّ
اأو

لنقابات  العام  »الحّتاد  بقيام  ذلك  ج 
ِّ
وُتو ال 

ّ
العم نقابات 

الثاين / نوفمرب ١٩٥٠ ومّت  ال�سودان« فى ت�رسين  ال 
ّ
عم

العمل   
ّ
التنفيذّي من ٢٥ ع�سوًا. وا�ستمر ت�سكيل مكتبه 

بهذا القانون حتى العام ١٩٦٠ واأجريْت عليه تعديالٌت 

ود. وبعد ثورة 
ّ
يف عهد الرئي�س الأ�سبق الفريق اإبراهيم عب

ل / اأكتوبر١٩٦٤ مّت الرجوع لقانون ١٩٤٨ 
ّ
ت�رسين الأو

به حتى ١٩٦٩  العمُل   
ّ
وي�ستمر العام ١٩٦٦  عّدَل يف 

ُ
لي

ار / مايو١٩٦٩.
ّ
 ذلك القانون بقيام ثورة اأي

َ
حني األغي

نقابات  »قانون  �سدر  يونيو١٩٧١   / حزيران  يف   

مبوجبه  واأ�س�س  مار�س ١٩٧٣   / اآذار  فى  وُعّدل  ال« 
ّ
العم

ني يف العام نف�سه. وفى ١٩٧٧ 
ّ
ل احّتاد للموّظفني واملهني

ّ
اأو

الق�سور  لتالفى  القانون  على  التعديالت  بع�ُس  اأجريْت 

ف القانوُن العامَل واملوظف كالً ح�سب 
ِّ
والعيوب حيث عر

عدد  واأ�سبح  العاملني«،  نقابات  »قانون  ي 
ّ
�سم

ُ
و مهنته 

نقابات  عن  ف�سالً  نقابة   ٦٧٠ ة 
ّ
العام الية 

ّ
العم النقابات 

ني واملعّلمني.
ّ
املوّظفني واملهني

يف ني�سان / اأبريل ١٩٨٥ اندلعت النتفا�سة ال�سعبية   

ال�سهرية، وُعّدل القانوُن �سنة ١٩٨٧ فتوّحدت مبوجبه لئحة 

ني 
ّ
ال واملوّظفني واملهني

ّ
 لت�سمل العم

ّ
�س التكوين النقابي

ُ
اأ�س

واملعّلمني بعد اأن كانْت لئحتني منف�سلَتني فاأ�سبحْت نقابات 

 )٣٣ )وعددها  املوظفني  ونقاباُت   )٤٦ )وعددها  ال 
ّ
العم

ة خالل فرتة ١٩٨٥ - ١٩٨٩.
ّ
ة وقانوني

ّ
نقاباٍت �رسعي

 / �سباط  والفّنيني« يف  ني 
ّ
للمهني العاّم  »الحّتاد  ن 

ّ
تكو  

فرباير ١٩٨٨ مبوجب قانوٍن �سدر العام ١٩٨٧، وكانت 

ني 
ّ
ال، احّتاد املهني

ّ
اآنذاك هي: احّتاد العم الحّتادات القائمة 

اأي�سًا:  وهناك  املعّلمني.  احّتاد  املوّظفني،  احّتاد  ني، 
ّ
والفّني

ا نقابة املحامني 
ّ
اأم اأ�سحاب العمل،  احّتاد املزارعني واحّتاد 

احّتاد   
ّ
اهتم بالحّتاد.  خا�س  قانون  مبوجب  �ست 

ّ
تاأ�س فقد 

من  ة 
ّ
النقابي واحلقوق  باملطالب  وْقتها  والفّنيني  ني 

ّ
املهني

خالل املذّكرات املوّجهة اإىل رئي�س جمل�س الوزراء والتي 

في 
ّ

التع�س الف�سل  رف�س  وهي:  املطالب  اأبرز  نْت 
ّ
ت�سم

ّن 
َ
�س النقابات،  قانون  با�ست�سدار  املطالبة  والت�رسيد، 

ال�سيا�سات  يف  الراأي  اإبداء   ،
ّ
الجتماعي لل�سمان  قانوٍن 

ة للحكومة.
ّ
القت�سادي

ني: البدايات
ّ
جتّمع املهني

ني 
ّ
ع نف�سه باأّنه »امتداد لتاريٍخ طويٍل للمهني

ّ
ف التجم

ِّ
يعر

 ب�سبب ت�سييق ال�سلطة 
ّ
ني وحماولت مل ت�ستمر

ّ
ال�سوداني

«، لفتاً اإىل اأّنه 
ّ
ن النقابي

ّ
ني من حّق التكو

ّ
وحرمان املهني

ة عديدة لتكوين اأج�ساٍم 
ّ
»كانت هنالك حماولٌت تاريخي

عهم،  و�سْ حت�سني  علي  وتعمل  عنهم  ُتدافع  ني 
ّ
للمهني

ني يف ٢٠١٢ 
ّ
 للمهني

ٍّ
اأبرُزها جتربة تكوين ج�سمٍ حتالفي

ثم ٢٠١٤«.

ات 
ّ
واجلمعي اللجان  من  عددًا  ني 

ّ
املهني  

ُ
ع

ّ
جتم  

ّ
وي�سم  

عات، بينها ميثاٌق واأهداٌف م�سرَتكة مّت اإعالُنها يف 
ّ
والتجم

الأج�سام  منت�سف عام ٢٠١٨، مع وجود عدد كبرٍي من 

انتظار الن�سمام  ع يف 
ّ
للتجم اأعلنْت دعمها  التي  ة 

ّ
املهني

 الأكرث تداولً 
َ
ني« ال�سم

ّ
ع املهني

ّ
 اإليه. اأ�سبح »جتم

ّ
الر�سمي

ة بعدما قاد هذا الكياُن »غري 
ّ
ة ال�سوداني

ّ
يف احلياة ال�سيا�سي

ٍة يف تاريخ ال�سودان منذ اأكرث 
ّ
 ثورٍة �سعبي

َ
« اأ�سخم

ّ
املرئي

اً امتّد ٣٠ عامًا.
ّ
من قرن، اأطاحْت حكماً دكتاتوري
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كاً 
ّ
يوليو حتر  / متوز  العاُم ٢٠١٢ وحتديدا �سهر  �سهد   

فانعقد  مطالبهم،  ويوّحد  ني 
ّ
املهني  

ّ
ي�سم ج�سمٍ  لتكوين 

عبد  اأحمد  الطبيب  عيادة  �س يف 
َ
الغر لهذا  اجتماٍع  ل 

ّ
اأو

مبدينة  ة، 
ّ
ال�رسعي ال�سودان  اء 

ّ
اأطب نقابة  نقيب  ال�سيخ،  الله 

اء 
ّ
اأطب ونقابة  املعّلمني  جلنة  عن  ممّثلون  ح�رسه  درمان،  اأم 

وَعقد   ج�سماً 
َ
باأحَد ع�رس ع 

ّ
التجم بداأ  ة. 

ّ
ال�رسعي ال�سودان 

عّدة ندواٍت وور�س عمٍل بني الأعوام ٢٠١٢ - ٢٠١٤.

ة
ّ
ك من اأجل املطالب ال�شعبي

ّ
التحر

ني 
ّ
ال�سوداني ني 

ّ
املهني ع 

ّ
جتم  

ُ
بناء اأعيد   ،٢٠١١ اأواخر 

 ،
ُ
اء

ّ
الأطب الأوىل  اجتماعاته  يف  و�سارك  النف�سال.  بعد 

اجلامعات،  اأ�ساتذة  ال�سيادلة،  املهند�سون،  املعّلمون، 

ون، البياطرة، ال�سيارفة، املُراجعون، الطريان املديّن 
ّ
الزراعي

ل اجتماٍع ملمّثلي هذه الكيانات يف 
ّ
ون. وُعقد اأو

ّ
وال�سحافي

ني يوم 
ّ
٤ متوز / يوليو ٢٠١٢ وعقد اجتماٌع ملجل�س املهني

مكتب  انتَخاب  ومت  دي�سمرب ٢٠١٢   / ل 
ّ
الو كانون   ١٥

الندوات  وعْقد  البيانات  باإذاعة  ن�ساطه   
َ
با�رس تنفيذّي 

وتنظيم الور�س. ويف متوز / يوليو ٢٠١٢ انعقد الجتماُع 

الإعالن  ومّت  ة 
ّ
ال�رسعي ال�سودان  اء 

ّ
اأطب لنقابة   

ُّ
التاأ�سي�سي

معار�سُة  وهي:  اأهدافها  اأبرز  على  الجتماع  َتوافق  عن 

�سيا�سات  ورْف�س   ،
ّ
ال�سحي القطاع  خ�سخ�سة  �سيا�سة 

ة 
ّ
ة التي اأّدت اىل تديّن الو�ساع املعي�سي

ّ
النظام القت�سادي

وارتفاع اأ�سعار الدواء. 

 
ّ
التنظيمي والهيكل  امليثاق ولئحته  دة 

ّ
اإعداُد م�سو مّت   

ه 
ُ
ل / دي�سمرب ٢٠١٤، واختري مكتب

ّ
ع يف كانون الأو

ّ
للتجم

التنفيذّي، وَعَقَد عّدة ندواٍت وور�سات عمٍل حتت عناوين 

نقاباٍت  اأجل  و»من  العمل«  وقوانني  ة 
ّ
النقابي ات 

ّ
ي
ّ
»احلر

هجرة  خطورة  من  فيها  حّذر  وم�ستقّلة«  ة 
ّ
حر ة 

ّ
دميقراطي

ة 
ّ
التعليمي الأو�ساع  يف  واأَثرها  بة 

َّ
واملدر لة  املوؤهَّ الكوادر 

ة، وو�سف فيها بيئَة العمل 
ّ
ة والثقافي

ّ
ة والجتماعي

ّ
وال�سحي

ا�سرتداد  يف  ال�رسوع  على  موؤّكدًا  بالطاردة،  والأجور 

هذا،  اإىل  وت�رسيدهم.  ني 
ّ
املهني ف�سل  ومناَه�سة  النقابات 

بدايات  يف  كبرٍي  ملهرجاٍن  الإعداد  يف  ع 
ّ
التجم َع 

َ
�رس

باأم درمان  ة 
ّ
اأْن ينعقد بدار حزب الأم راً 

َّ
٢٠١٦ كان مقر

اجلماهريّي.  الن�ساط  اإىل  ع 
ّ
التجم انتقال  من خالله  يعلن 

لكّن املهرجاَن مل ينعقد.

يف ٢٩ متوز / يوليو ٢٠١٨ اأعِلن يف ال�سحف عن قيام   

ني« 
ّ
ال�سوداني ني 

ّ
املهني ع 

ّ
»جتم با�سم  جديد   

ٍّ
تن�سيقي ج�سمٍ 

ُع 
ّ
التجم د  وحدَّ معار�سة.  ٍة 

ّ
نقابي اأج�ساٍم  �سّتة  من  ٍن 

ّ
متكو

 
ْ

عرب م�سرتكة   
َ

ومطالب اأهداٍف  حتقيق  اإىل  »ي�سعى  اأّنه 

ة«. وطلب من كّل اأ�سحاب املَهن 
ّ
اٍت �سلمي

ّ
ن�ساطاٍت واآلي

ع، 
ّ
التجم هدف  لتحقيق  عاٍت« 

ّ
»جتم يف  النتظاَم  املختلفة 

نقابة  ة، 
ّ
املركزي اء 

ّ
الأطب جلنة  هي:  امل�ساركة  والأج�ساُم 

اخلرطوم،  جامعة  اأ�ساتذة  ع 
ّ
جتم ة، 

ّ
ال�رسعي ال�سودان  اء 

ّ
اأطب

البياطرة  رابطة  املهند�سني،  نقابة  ا�ستعادة  مبادرة  جلنة 

لحقاً  ت 
ّ
وان�سم ون، 

ّ
الدميقراطي واملحامون  ني، 

ّ
الدميقراطي

ني وجلنة املعّلمني.
ّ
ني ال�سوداني

ّ
�سبكة ال�سحافي

ع حملَته من اأجل املطالب 
ّ
ويف ال�سهر ذاته، افتتح التجم  

ة اأمام 
ّ
ة. نّفذ عدٌد من ممّثليه وقفًة احتجاجي

ّ
ة وال�سعبي

ّ
النقابي

ال ال�سودان« الذي رَف�س 
ّ
مبنى »الحّتاد العاّم لنقابات عم

لالأجور  الأدنى  احلّد  برفع  املطاِلبة  ع 
ّ
التجم مذّكرة  ت�سّلم 

ة 
ّ
الإعالمي اللجان  واأ�سدرت  ة. 

ّ
املعي�سي الأو�ساع  وحت�سني 

ل / دي�سمرب بياناِت 
ّ
اء يف ١٨ كانون الأو

ّ
للمعّلمني والأطب

واأمام   .
ّ
الوطني املجل�س  اأمام  الوقفة  يف  للم�ساركة  تعبئٍة 

ل 
ّ
اأو كانت  مطالبه،  وجتاهل  ع 

ّ
بالتجم العرتاف  رف�س 

ون 
ّ
ة يف ٢٥ كانون الأول / دي�سمرب �سار فيها املهني

ّ
فاعلي

ال يف موكٍب اإىل الق�رس اجلمهورّي ملطالبة الرئي�س 
ّ
والعم

بالتنّحي عن ال�سلطة.

تكوين  هي  �س 
ّ
تاأ�س عندما  ع 

ّ
التجم اأهداف  كانْت   

ع يحظى بالثقة لقيادة املعار�سة عو�ساً عن الأحزاب 
ّ
جتم

ي�سيطر  التي  ة 
ّ
الر�سمي للّنقابات  بديٍل  واإيجاد  ة، 

ّ
التقليدي

 
ّ
عليها النظاُم، ف�سالً عن اإيجاد اأداٍة لتنفيذ الع�سيان املدين

. وقد اأّكدْت 
ّ
ٍة للتغيري ال�سيا�سي

ّ
والإ�رساب كو�سيلٍة �سلمي

من  ي�ستمّدها  مل  ة 
ّ
التمثيلي فته  و�سِ ع 

ّ
التجم َة 

ّ
اّن جماهريي

ناته فقط بل من جماهري ال�سعب. وقد حملْت 
ّ
ِة مكو

ّ
ع�سوي

خالل  من  الن�سال  يف   
َّ
ال�سلمي ه 

َ
اأ�سلوب والتزمْت  اأهداَفه 

ة.
ّ
ة والعت�سامات والإ�رسابات العام

ّ
التظاهرات املليوني

قد  ني 
ّ
ال�سوداني ني 

ّ
املهني ع 

ّ
قيادة جتم فاإّن  يف اخلال�سة،   

ة 
ّ
الق�سي من  النتقال  تكتيك  �سّحة  املمار�سة  يف  اأّكدت 

ُع 
ّ
ة. اإىل هذا، جنح التجم

ّ
ة ال�سيا�سي

ّ
ة اىل الق�سي

ّ
الجتماعي

ّي 
ّ
ال�رس والعمل   

ّ
العلني الن�ساط  بني  الربط  يف  بامتياز 

أكدت  السودانيين  المهنيين  تجمع  قيــــــــــــــــــــــــــــــادة 
االجتماعية  القضية  من  االنتقال  تكتيك  صحة  الممارسة  في 
في  بامتياز  التجمع  نجح  هذا،  إلى  السياسية.  القضية  الى 
تأمين  واستطاع  السري  والعمل  العلني  النشاط  بين  الربط 
حركة قياداته وتوسيَعها، لذلك لم تعرقل االعتقاالت نشاطاته.
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من مل�سقات 

جتمع املهنيني
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من بيانات 

تن�سيقيات

الثورة وجلان 

الحياء واملقاومة
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جدول جتمع املهنيني 

ال�سبوعي للثوار
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وا�ستطاع تاأمني حركة قياداته وتو�سيَعها، لذلك مل تعرقل 

ناً 
ّ
مكو ني 

ّ
املهني ع 

ّ
جتم عترب 

ُ
ي والآن،  ن�ساطاِته.  العتقالت 

 »قوى 
ّ
ة والتغيري التى ت�سم

ّ
ي
ّ
اً من قوى اإعالن احلر

ّ
اأ�سا�سي

« )اأحزاب البعث وال�سرتاكي ال�سيوعي( 
ّ
الإجماع الوطني

ة، 
ّ
ال�سعبي احلركة  ة، 

ّ
الأم )حزب  ال�سودان«  نداء  و»قوى 

املهند�سني،  اء، 
ّ
)الأطب ني 

ّ
املهني ع 

ّ
جتم امل�سّلحة(  احلركات 

عّد 
ُ
وي املحامني(  ال�سّحة،  اط 

ّ
�سب البياطرة،  ال�سيادلة، 

 ،
ّ
ال�سوداين لل�سارع   

ّ
الأ�سا�سي والقائد   

ّ
ال�سيا�سي اجلناح 

وامل�سارك يف وفد التفاو�س مع املجل�س الع�سكرّي.

ني
ّ
الهيكل التنظيمي لتجّمع املهني

اجلامعات،  اأ�ساتذة  نقابة  احل�سن،  حممد  بابكر  الرئي�س 

ة، املكتب 
ّ
اء ال�رسعي

ّ
ال�سكرتارية د. عبري ب�سري، نقابة اأطب

اء ال�سودان ال�رسعية، اأحمد 
ّ
التنظيمي، د. تهامي نقابة اأطب

الربيع عن جلنة املعّلمني، والإعالن اخلا�س بالتجمع، عادل 

والندوات  للور�س  اإقامته  بعد  ع 
ّ
التجم عمل  توّقف  كلر. 

  / الثاين  كانون  يف  لن�ساطه  عاد  اأن  اإىل  طويلة  لفرتة 

يناير٢٠١٨.

ني
ّ
نون لتجّمع املهني

ّ
املُكو

، والآن 
َ
 اأ�سبح ثماين

ّ
 �سّت جلان ومن َثم

ّ
ع ب�سم

ّ
بداأ التجم

 الأج�سام التالية، ومازالْت طلبات الن�سمام تتزايد: 
ّ
ي�سم

التحالف  املعّلمني،  جلنة  ة، 
ّ
املركزي ال�سودان  اء 

ّ
اأطب جلنة 

ني، 
ّ
ال�سوداني ني 

ّ
ال�سحافي �سبكة  للمحامني،   

ّ
الدميقراطي

ع اأ�ساتذة 
ّ
، جتم

ّ
اء البياطرة، جلنة الإنتاج احليواين

ّ
رابطة الأطب

ع ال�سيادلة 
ّ
ة، جتم

ّ
اء ال�سودان ال�رسعي

ّ
اجلامعات، نقابة اأطب

 - ني، 
ّ
ال�سوداني املهند�سني  نقابة  ا�ستعادة  مبادرة  ة، 

ّ
املركزي

ي الإنتاج 
ّ
ة اخت�سا�سي

ّ
ني، جمعي

ّ
ني ال�سوداني

ّ
جتّمع الت�سكيلي

ة. ومتّْت 
ّ
اط ال�سّحة، املختربات املركزي

ّ
ع �سب

ّ
احليوايّن، جتم

موؤّخرًا اإجازة اللجان الآتية: جلنة التمري�س، جلنة الأ�سّعة، 

ة، جلنة املحا�سبني.
ّ
ي
ّ
جلنة الأر�ساد اجلو

ني
ّ
ُمعتقلو جتّمع املهني

ع 
ّ
ي التجم

ّ
ة التحقيق مع قيادي

ّ
بداأْت اأجهزة الأمن ال�سوداني

من خالل ر�سائل تبث عرب و�سائط الت�سال الجتماعية، 

ني 
ّ
فكان ت�سييق اخلّناق على عدد من النا�سطني ال�سيا�سي

 يف حماولة للو�سول اإليهم. يف ٤ 
ّ
ون�سطاء املجتمع املدين

ع 
ّ
التجم من  يناير ٢٠١٩ ظهر ع�سوان    / الثاين  كانون 

عرب  الأ�سم  ناجي  ود.  امل�سطفى  يو�سف  حممد  د.  هما 

ني، 
ّ
ع املهني

ّ
الو�سائط معلَنني عن نف�سيهما ع�سوين يف جتم

�رساحهما  اأطلق  اأن  اإىل  وبِقيا  اعتقالهما  مّت  الفور  وعلى 

يف ١١ ني�سان / اأبريل بعد جناح احلراك واملطالبة بتنّحي 

من  واملعتقالت  املعتَقلني  قائمة  ْت 
ّ
�سم الب�سري.  الرئي�س 

ع عددًا من الأع�ساء يف خمتلف النقابات وهم:
ّ
التجم

اء ال�سودان(
ّ
 )اللجنة املركزّية لأطب

ّ
د. حممد ناجي الأ�سم  

اأحمد الربيع )جلنة املعّلمني(  

بادرة ا�ستعادة نقابة املهند�سني(
ُ
م. في�سل ب�سري )م  

طه عثمان اإ�سحق )التحالف الدميقراطي للمحامني(  

اء ال�سودان(
ّ
ة لأطب

ّ
اإبراهيم ح�سب الله )النقابة ال�رسعي  

اء ال�سودان(
ّ
ة لأطب

ّ
د. جنيب جنم الدين )النقابة ال�رسعي  

اء ال�سودان(
ّ
د. اأحمد ال�سيخ )النقابة ال�رسعية لأطب  

ي مل�ست�سفى ُتقي(
ّ
د )املدير الطب

ّ
د. الفاحت اأحمد ال�سي  

اء(.
ّ
ة لالأطب

ّ
د. اإح�سان فقريي )اللجنة املركزي  

ت ِمَن 
َ
ي �سِ

َ
ة وثورة اأكتوبر. هل ر

َّ
ة ال�سوداني

َّ
للمزيد انظر: الواثق كمري، »احلركة النقابي

ة، ١٢ / ١١ / ٢٠١٤،
ّ
الغنيمة بالإياب؟«، �سحيفة حرّيات الإلكرتوني

www.huyriat.com

ني ال�سودانيني 
ّ
بت�رسف من: في�سل ب�سري بخيت - توثيق غري من�سور عن حركة املهني

٢٠٠٥ - ٢٠١٨

ني، حزيران / يونيو ٢٠١٩
ّ
اء ال�رسعي

ّ
مقابلة مع د. اإح�سان فقريي، جلنة الأطب

ة
ّ
مقابلة مع م. في�سل ب�سري، مبادرة ا�ستعادة نقابة املهند�سني ال�سوداني

ني جذوره وظيفته وطبيعته،
ّ
ني ال�سوداني

ّ
حممد علي خوجلي، جتّمع املهني

توثيق غري من�سور ٢٠١٩

املراجع
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خمرجة سينمائية، 
مناضلة دميقراطية 
ونسوية، السودان. 
من افالمها، »صبغة 
برتقالية«2010، 
Orange Tint
انتاج »المعمل 
السينمايئ السوداين«.

أرجي تيسري زّروق

من يوميات ثورة احلرية والتغيري

٢٨ كانون األول/ ديسمبر ٢٠١٨

م�سينا ل�سالة اجلنازة على ال�سهيد عبد الرحمن ال�سادق... 

النا�س كانوا بيجهزوا ل�سالة اجلنازة الكان مفرو�س تكون 

بعد �سالة اجلمعة يف م�سجد احللة. 

ال�سلطات ملا عرفت انه النا�س اجتمعوا يف امل�سجد جابوا 

واأجربوا  طوايل  املقابر  وودوه  ومكفن  مغ�سل  اجلثمان 

واأجربوهم  امل�سجد  بدل  املقابر  يف  عليه  ي�سلوا  الأ�رسة 

يف  النا�س  اإنه  ي�سمنوا  ع�سان   ١٢:٣٠ ال�ساعة  يدفنوا 

�سالة اجلمعة وما يح�سل جتمع.

حوالني املقابر نا�س الأمن منت�رسين و٥ تات�رسات عليها 

ع�ساكر م�سلحني برياقبوا الدفن.

حكومة بتخاف من اجلنائز دي حكومة �سقطت خال�س.

#مدن-ال�سودان-تنتف�س
#جمعة-ال�سهداء

#ت�سقط-ب�س

٣٠ كانون األول / ديسمبر ٢٠١٨

املحتجني  يهدد  الب�سري   ... اليوم  ال�رسطة  قيادات  امام 

بالآية  التظاهرات  يف  القتل  ويربر  )الق�سا�س(  بالقتل 

)ولكم يف الق�سا�س حياة(.

٣ كانون الثاني / يناير ٢٠١٩

بورت�سودان - موكب ٣ كانون الثاين / يناير. النا�سطون 

وا�ستعدادات  الحتجاجات  �سور  يتناقلون  ال�سودانيون 

ملظاهرات اجلمعة على من�سات التوا�سل.

ن�رستكم - هتاف بورتو�سودان يف اأق�سى �رسق ال�سودان: 

»كل البلد دارفور« يعيد احلياة ل�سعبنا ويهزم كل دعاوي 

العن�رسية واأوهام التفوق الثني ايل الأبد.

»الطلقة ما بتكتل

كات الزول«
ُ
ِبكتل �س

١٨ كانون الثاني/ يناير

كنائ�س اخلرطوم تدق اجرا�سها حزنا على ال�سهداء.

٢٥ كانون الثاني/ يناير

الآااااان 

ال�سهيد  منزل  جوار  املطار  �سارع  يف  ينتف�سون  الثوار 

وال�رسطة  والرباطة  الأمن  من  كبرية  قوات  حمجوب... 

واإطالق كثيف للغاز امل�سيل للدموع. نداء لنا�س اركويت 

وال�سحافات لفك احل�سار من بيت وعزاء ال�سهيد.

التوجه لدفن ال�سهيد حمجوب، مقابر ال�سحافة.

٢٠ كانون الثاني/ يناير

عميل اأمن يف قب�سة كنداكات العبا�سية.

٢٨ كانون الثاني/ يناير

بيع  على  احتجاجا  بورت�سودان  ميناء  عمال  اإ�رسابات 

امليناء، واقفال البوابات بالآليات واحلاويات.

٢٢ شباط/ فبراير
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الب�سري يواجه املطالب بالعتقالت: الأمني العام للحزب 

ال�سيوعي و٣ قياديني يف حزب المة من بني املعتقلني.

٥ آذار/ مارس االضراب العام

بكرة

ما ت�سرتي حاجة من الدكان

ما مت�سي ال�سوق تت�سوق

ما ت�سرتي اكل من مطعم

ما تركب موا�سالت

ما ت�سرتي كهرباء او ر�سيد 

ما تكب بنزين وجاز

ما تعمل اإجراءت )بطاقة - جواز - رقم، الخ.(

بكرا ما تطلع #قرو�س من جيبك نهائي

بطريقة  بكرا  ال�رسوية حقت  احلاجات  ا�سرتي  الن  من 

عادية بدون تبذير كلها ٢٤ �ساعة ب�س..

جناح يوم بكرا يعتمد عليك �سخ�سياً.

٨ آذار/ مارس

جتدد املظاهرات بعد دعوة قوى اإعالن احلرية والتغيري...

التظاهرات تدعو النظام للت�سليم الفوري لل�سلطة.

٩ آذار/ مارس مدن السودان تنتفض

 

٦ نيسان/ ابريل

الثورة م�ستمرة حتى يف �سمت النا�س

...يِف خالل اأ�سابيع اغلب بيوت البلد �رسق وغرب وجنوب 

بل  و�سامعة  عارفة  بقت  املجتمع  طبقات  واغلب  و�سمال 

م�ساركة يف احلراك احلا�سل.

اأغلبنا،   / كلنا  ليك  وّترتنا  كده  �سنة  جات  موؤخرًا  لكن 

النا�س ابتدت تتداول مفردة »احباط« )والتوتر ده ما افتكر 

انه كعب بل اإن دل على �سي فهو احلر�س ال�سديد(. املذهل 

بالن�سبة يل انه يف اليام ال�سبه هادئة )مقارن؛( بالأ�سابيع 

الوىل، طلع الهدوؤ ده ما �ساكت ول هو ملل او فقدان اأمل 

ول رمي لطوبة الثورة

�ساكتني  ال�ساكتني،  )وبع�س  بفهم  لبدين  النا�س  اتاري 

فوق راأي(.

انتبهت انه داخل دوائر خمتلفة متاماً من بع�س بداأوا نا�س 

وفيها  ن�سج  اكرث  خطوات  وياخدوا  يبادروا  فيها  كتار 

وعي �سديد وادراك لأنه دورنا ك�سعب حدوده ما النزول 

لل�سارع ب�س.

َقت يف تنظيم �سيا�سي ا�سمه »ال�سعب«!!
َ
النا�س كلها ب

ال�سودانيني[  املهنيني  ]جتمع  »املهنيني«  بقت  كلها  النا�س 

)فال داعي للبحث عنهم(

الحداث  وت�سل�سل   
ّ

يحري ب�سكل  المور  ترتيب  برغم 

لكن  املعتاد،  غري  وعلى  عليه  املتعارف  غري  ب�سكل 

وال�سحوة  والن�سج  الوعي  و�رسعة  مذهل  ده  البيح�سل 

احلا�سلة دي عجيبة فعال )ما �ساء الله عيني باردة(

يف  الفاتت  الأ�سابيع  يف  التكونت  اخلربة  تخيلوا   ...

متحدة  ونا�س  وترتيب  تنظيم  معاها  يكون  ملا  ال�سارع 

ل.
َ
وجاهزة ملواجهة كل احِلي

تخيلو النتيجة حتكون كيف!

الثورة م�ستمرة حتى يف �سمت النا�س.

اخلا�س والعام

عايزة اقول كالم كتييييري ممكن تقروه على كم يوم كده اذا 

ة را�سي لكن 
ّ
حبيتو تقروه وا�سال انا حا�ساه م�رسبك جو

حاحاول اأقول.

كلنا عندنا حكاوي تكفي جملدات. 

لبع�س عنها وما زلنا نحكيها بل حكاوينا  وكلنا حكينا 

ده  لكن  ليه،  الِبِنحكي  وبتحم�س  حما�س  تزيدنا  احياناً 

هي  ما  دي  احلكاوي  اإمنا  للثورة   Bi product فرعي  نتاج 

الثورة زاتها...

الثورة هي رحم حلالة الن�سوة دي. لكن عمرها ما حتكون 

وليدتها!

كمان يف �سديق مرة قال انه راأيه انه من اكرت احلاجات 

احلالة  هي  امل�رسية  الثورة  مب�سار  واأ�رست  الثرت 

الرومان�سية الكانت �سائبة الأغلبية. وانه النا�س الكانت 

بيهاجموهم  داميا  كان  ده  البايخ  الواقعي  الكالم  بتقول 

ويرف�سو كالمهم...

والتظاهر  الثورة  ما  قدر  انه على  تتذكر  النا�س دي  حقو 

انه تعاملنا مع المر لزم  هو فعل �سخ�سي على قدر ما 

يكون بيختلف متاما عن تعاملنا مع امورنا ال�سخ�سية لنه 

الو�سائل البنتعامل بيها مع امورنا ال�سخ�سية �سوا كانت 

�رس  ِوّل  خري  كلن  ف�سداها  خاطئة  او  �سحيحة  و�سائل 

لنا مع امر بلد كامل بيعود 
ُ
بيعود علينا احنا برانا. اأما تعام

ولو حتى بقدر ب�سيط على الكل، لنه المر امر عام.

باخت�سار نكران الواقع والرومان�سية »والڤورة« ]املبالغة[ 
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يف �سوف المور �سكل من ا�سكال ت�سليل الآخرين وان 

كان ب�سكل غري مق�سود وغري مبا�رس.

ال�سيئة  التوقعات  واملبالغة يف  ال�سوداوية  النظرة  وكذلك 

بر�سو نوع من الت�سليل وك�سري املقاديف

باأثر الراء والكالم البنقولوه ول  اأبدًا  اأبدًا  وما ن�ستهوون 

البن�سمعه ...

املهم نتذكر كان مت�ساأمني ِول متفاألني انه ما يف اأي جمال 

للرتاجع لنه الرتاجع بعد املرحلة دي عواقبه »الفاأل حتت 

او  باملنطق  بالبنية،  بالكف،  املهم  يقولو.  ما  زي  الل�سان« 

بدونه، لزم نكمل...

ما اأملهم يف التظاهرة؟

�سوت  تو�سيل  هو  التظاهر  من  الهدف  انه  اتفقنا  لو 

الرف�س يبقى مهم كان املوكب غزير ومهم كاوينا الكجر 

ما  الخر  ففي  الخ.  واملناورات،  باملناو�سات  ومغ�سناهم 

املوكب  وانه  نكاويهم،  ع�سان  مارقني  ما  احنا  انه  نن�سى 

الناجح هو املوكب البيقدر ي�ستمر ملدة كافية من الوقت 

ويغزر وتزداد اعداد النا�س اثناء �سريه من نقطة ايل نقطة. 

على قدر ما فيه م�ساهد ظريفة تخّلي القلب 
ّ
وان الكر والفر

د الدكان الفي 
ّ
ي�سيح زي انه خالتي فالنة فتحت بيتا و�سي

ال�سوق د�سانا وال�ساب الوراي جراين من البمبان والبّت 

انهم  من  الكجر  وعطلت  بعربيتها  لينا  تر�ست  ال�سايقة 

يو�سلونا الخ.

ده ما املو�سوع فما ممكن الق�س�س دي ت�رسقنا.

وتكييف  ومزاج  لكيف  يتحول  املو�سوع  الوكت  ومع 

ي�رسفنا.

املوكب  لكن  كبري  كان  النا�س  عدد  العربي  ال�سوق  اليلة 

الفيديوهات  يف  تعر�ست  ال  الدقائق  عدد  جتاوز  ما 

الاليف والباقي كله كان كر وفر ومناو�سة ومناورة ما بني 

املتظاهرين ونا�س الأمن.

وده بريجعني ليوم ٢٥ كانون الأول / دي�سمرب ملا م�سينا 

والمر كان م�سابه، رجعت وانا ب�ستح�رس يف ذاكرتي انه 

يف مرة اتقالت يل معلومة انه اخلرطوم ال�سنرت ما خمططة 

ب�سكل ي�سمح لنها حتتمل مظاهرات ولذلك التظاهر - يف 

ظل م�ستوى بط�س النظام احلايل - بيكون داخل اخلرطوم 

مدته ق�سرية جدا.

يف بداية احلراك يف كانون الأول / دي�سمرب الول امبارح 

النا�س خمتلف. ع�سان كده  النف�سي لكل  الو�سع  كاأن  ده 

لزم ن�سوف المور بعقالنية....

ممكن  انه  ما  طول  تامي«  »بارت  املظاهرات  ان  ما  وطول 

اأقول: »والله اتاخرت. بعد ده لزم ارجع لنه نا�س البيت 

بريوق  ال�سارع  �سوية  »بعد  انه  ما  طول  جر�س«.  حيدّقو 

عواقب  عندها  ما  الثورة  ما  طول  بيوتنا«.  نرجع  وبنقدر 

وظروف بِتْتفر�س على النا�س كلها وبتغيري م�سار يومهم 

وخططهم، فاحنا حقو نوافق على انه دي الب�ساير ع�سان 

نقدر َنقل روحنا للمرحلة املا بعد الب�ساير.

للمرحلة  نو�سل  نقدر  ع�سان  وين  روحنا  نعرف  لزم 

املق�سودة.

ولو رجعنا بزاكرتنا ليوم »اإ�ستاد الهالل« يف �سهر كانون 

ما  ال�سباح  وقايلني  لل�سما  حنطري  كنا  دي�سمرب   / الأول 

لكن  بعيد  ما  ده  اليوم  انه  ح عليهم - وح�سي رغم 
ّ
بي�سب

ملا نتذكره حن�سعر انه تاريخ. يعني الق�سة عاوزة واقعية 

وف المور ب�سكل  وعقالنية وَنَف�س طويل ول افراط يف �سَ

ايجابي ول �سلبي.

نوا�سل  عادي  ونرجع  ونتظاهر  منرق  مرحلة،  املق�سود: 

حياتنا خال�س كفاية )عايزة ا�سطر ابيت يف حتة ع�سان 

خااال�س  تانية  حياة  يف  مرحلة   - مقفولة(  ال�سوارع 

 - م�ستفز  قى 
َ
وب ا�ستمرارا  زاد  موازي  ب�سكل  م�ستمرة 

الريا�سة  وزي  معاطة  وبقت  لت 
ّ
طو املناو�سات  مرحلة 

بتاعة اجلري على اآلة اجلوغنغ.

رمزية الماكن

- مرحلة التم�سك برمزية الأماكن كفانا منها. والختيار 

على اأ�سا�س منطقي وعملي وبناء على نتايج التجارب يف 

ال�سهر ون�س الفاتو...

ري ومدينة امدرمان اكرت مناطق ا�ستمرت 
ُ
 ب

ّ
ايل الن حي

لنقطة  نقطة  من  مواكب  فيها  املظاهرات/احتركت  فيها 

وبالذات يف مو�سوع املواكب ده فامدرمان تك�سب ...

اخر قول حقوله يف ق�سة ال�سوق العربي ومنطقة اخلرطوم 

موقع  لنه  العالم  اأنظار  لفت  هو  الغر�س  اذا  عموما: 

النظر عن  مركزي فالإعالم بيالفت ملا هو م�ستمر بغ�س 

املكان. واذا الغر�س جذب وك�سب الفئة من ال�سعب املا 

ده  احلراك  مو�سوع  ة 
ّ
جو داخلة  وما  بوك  فاي�س  عندها 

�سوا كانو يف اأطراف اخلرطوم او غريه، فديل ما بين�سمو 

للحراك ملا يلقو مظاهرة كل اأ�سبوعني بال�سدفة يف موقف 

انتبهــــــــــــــــت انه داخل دوائر مختلفة تماما من بعض بدأوا 
ناس كتار فيها يبادروا ويأخذوا خطوات اكثر نضجا وفيها وعي 
شديد وادراك ألنه دورنا كشعب حدوده ما النزول للشارع بس.



بدايات  العدد 23 - 24 | 342019

العربي. ديل دايرين �سغل تعبئة جد و�سغل على الر�س 

الرووووب  يقولو  انه  بتاعة  اأملرحلة  انهم  نتذكر  ولزم 

ياادووووب و�سلناها هنا يف اخلرطوم، هم و�سلو  الحنا 

منها وجو  النزحو  الأماكن  ما كانو يف  زمااااان من  ليها 

ثم  و�سلوها  دي  النفجار  مرحلة  املدينة.  اأطراف  �سكنو 

جتاوزوها و�سكت.

ي�سادف  بانه  حيكون  ما  اأبدًا  للحراك  ين�سمو  فع�سان 

انه المر جمدي  بانه يح�س  العربي، حيكون  مظاهرة يف 

الزيهم  لنه  الثورة.  جناح  يف  ن�سيب  ليه  زاتو  هو  وانه 

اتعودو انه ما ليهم ن�سيب يف اخلري وانه ن�سيبهم الأكرب 

من اخلراب وبالتايل ما عندهم ل ع�سم ول دافع وما عاد 

عندهم الكتري اليخافو انهم يخ�رسوه ولذلك بيع�سو اليوم 

بيومه واأق�سى طموحهم انه ت�سبح عليهم الواطة وينجزو 

»كا�س«  ول  ب�سيا�سة  معنني  ل  وب�س  الواحد  اليوم  رزق 

ناق�س ول بنزين معدوم. وكان على اجلوع فمتعودين عليه 

اخلرطوم  يجو  ما  قبال  من  بدري  من  عندهم  و�سل  لأنه 

ا�سال وي�سكنو اأطرافها.

فمظاهرة يف العربي يالقوها بال�سدفة ما بتكون عندها اأثر 

يف نف�سهم غري انهم قد يرجعو يحكو عنها ملدة دقايق ملا 

يرجعو بيومت الب�سيطة.

من التظاهر اىل ال�رساب

�سديدة  بواقعية  للمرحلة  نعلن  نبتدي  مهم  اخريًا...اظن 

وانه ا�سبح لبد لالنتقال تدرجيا البعده. وبالتايل نبتدي 

اأهمية  عن  واملعلومات  الأفكار  ونتبادل  بع�س  مع  نتكلم 

ال�ستهانة  وعدم  فيه  امل�ساركة  اأهمية  عن  الإ�رساب، 

باأثر م�ساركتنا. اظن نركز يف اننا نبتكر طرق ب�سيطة يف 

كيف  هنعي�س  ن�سوف  كمان  الإ�رساب.  من  الفكرة  �رسح 

الإ�رساب. حناكل كيف حن�رسب كيف  اثناء  بيوتنا  جوة 

حنتعالج كيف يف حالة الوعكات الب�سيطة حنق�سي وكتنا 

كيف ون�ستثمره لو ما كنا يف ال�سارع بنتظاهر الخ

االأطفال

يل كم يوم بفكر يف انه من اأكرث امل�ساهد بهجة وموؤثرة يف 

املظاهرات هي م�ساهد الأطفال

ما بقدر اأن�سى يف بدايات الثورة �سورة �سهيد اجلزيرة ابا 

�سوقي وهو يقود املظاهرة بب�سالة وبقوة و�سموخ وا�رسار 

وا�سح بظهوره يف تالت تظاهرات يف ايام خمتلفة بنف�س 

العزم وال�سمود والثبات.

حي  يف  الطفال  منظر  بر�سو  بايل  الفي  امل�ساهد  من 

املتفرعة  ال�سوارع  را�س  من  بيطلو  وهم  امل�ساغب  ري 
ُ
ب
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جاين  الكجر  ي�سوفو  ع�سان  م�سترتة  وب�سيطنة  برااااحة 

ول ل وملا ي�سوفوهم ما تلقو ال رجلينم ال�سغار وهي يف 

عفاريتية  �سحكة  وبي�سحكو  فريرة  اجلرية  وفاكني  الهوا 

وب�سوت عايل يكوركو »جاين جاين �سوفناهم« وا�سال ما 

بكون طومل اكرت من ٤ - ٥ اأ�سبار من الأر�س...

ويِف �سورة التنني القاعدين فوق اجلرادل ا�ستعدادًا ل�سيد 

البمبان وبيعاينو لخوامن الكبار وهم بيناورو يف الكجر ...

والأنيقة القيافة بالبمبي الثائرة ال�سغرية املّرقت مع والدها 

بعد ما احّلت عليه ي�سوقا.

وطبعا ما ممكن ما اأذكر البنت �ساحبة امل�سهد ال�سينمائي 

ري ... وهي واااقفة تهتف »الطلقة 
ُ
والڤيديو ال�سهري يف ب

كات الزول.« 
ُ
ما بتقتل /  بيقتل �س

ثورة  لطفال  واكرت  اكرت  وحكاوي  م�ساهد  يف  واكيد 

كانون الأول / دي�سمرب ٢٠١٩

ربنا يحر�سكم مبالئكة الر�س وال�سما ويحفظكم ويرحم 

ال�سهيد ال�سغري �سوقي ويلهم اهله ال�سرب ويقدرنا نتمها 

على خري ون�سلمكم بلد زي ما بت�ستحقوها ان تكون 

فاإذا اتفقنا انه املهنيني ملح الثورة فانتو بالتاأكيد �سّكرها

وع�سانكم ت�سقط وت�سقط و #ت�سقط-ب�س

واحلقيقة هي بعمايلكم دي يبدو انها ا�سال �سقطت.

١٠ نيسان/ ابريل
 

احلالة يف العت�سام

احلا�سل كالآتي حتى  القيادة  تتطمن، يف  العايزه   للنا�س 

الآن:

١- متاري�س ْفل حول وداخل الإعت�سام م�سامري اأ�سالك 

�سائكة حجار اأي �سي يخطر على البال يف متاري�س اأعلى 

برجلينهم.  يجو  ال  الكجر  الليله  زاتو.  الزول  طول  من 

تات�رس كان نطط ما بيخ�س ول دبابة حتى ما بتقدر تخ�س.

يف  واحلما�س  زياده  يف  وما�سة  جدا  كبرية  الأعداد   -٢

ال�سماء ومنتظرين كالب الب�سري وقرد الفحم يجو

م 
َ
وِخي واألوان  اأ�سكال  جدا  متوفرة  والأكل  املوية   -٣

الإ�سعافات متوفرة وكلوو ظابط.

 ٤- الكهرباء ما قطعوها واأجمد اإ�ستور دعم الإعت�سام بـ 

»بوربانك« و�سواحن و و�سالت كهرباء وكلو متام.

٥- ك�سافاتهم فوق ومو�سله وجاهزة اإحتياطي لو قطعو 

الكهرباء و�ساوناتهم تلعلع.

نف�س  ولقاهم  بنف�سه  عليهم  اتاأكد  م�سى  اجلي�س   -٦ 

الليلة  والله  ليهم  وقالو  وجاهزين  اأمبارح  الأبطال حقني 

ال يطريو. كان جو ما نا�سني دم اأخوانهم الإ�ست�سهدو. ربنا 

يرحمهم. الليلة ما مرتكزين لفني معانا عديل يف امليدان 

بيطمنو على النا�س وبيدوهم ن�سائح للرت�س والتقفيل.

 يعني كل الأو�ساع متام التمام حلدي اآ�سي واحلمد الله وما 

ت�سلهم  بتقدر  نا�س  ولو يف  النا�س  دعوات  ال  ناق�سهم 

تكرتهم يكون ممتاز جدًا.

)Younes Saifuddin Jr. منقول من(

 ١١ نيسان/ ابريل

- انا اإفريقي اأنا �سوداين.

- احتجاج ت�سامنا مع املعتقالت من ن�ساء ال�سودان الحد 

١٠ �سباط / فرباير ٢٠١٩ امام �سجن الن�ساء باأم درومان

النظام كامالً، وت�سليم  اإ�سقاط  - »لن نرتاجع �سربًا حتى 

ال�سلطة حلكومة انتقالية مدنية وفقاً ملا اأقره اإعالن احلرية 

لن  العظيم.  �سعبنا  جماهري  عليه  تواثقت  الذي  والتغيري 

نربح ال�سوارع حتى تنفيذ العدالة النتقالية ق�سا�ساً لكل 

�سهداء �سعبنا وا�سرتداد اأموالنا امل�سلوبة من �سارقي املال 

العام«

)قوى اإعالن احلرية والتغيري(

١٢ نيسان/ ابريل

 تعليمات يف احل�سار 

كالم كده بالواااا�سح للما�سني القيادة وا�سلو ما يف زول 

عندو رفاهية انه يتالطف يف الكالم يف ظروف زي دي ول 

يحاول يجملو وير�س عليه �سّكر !!

- انا وداخلة اول امبارح، يف بنات كانو بينقو معرت�سني 

جلان  من  بت  يف  انه  قالت  وحدة  ويف  كتري  اتفت�سو  انه 

فهي  بيتكم  ارجعي  عاجبك  ما  لو  ليها  قالت  التفتي�س 

وايوة  انتي  تتكفتي  يا حبيبة  ل   – كانت »عاوزة تكفتا« 

ة 
ّ
لو ما عاجبك ترجعي بيتكم )يف نا�س مراهنة بارواحا جو

وما عندنا م�ساحة نراعي ل�سيق اخالقك

الر�س  على  )متاما(  النبطاح  ر�سا�س  �رسب  يف  اذا   -

ال�سلوك يف الزحمة  ما عيب ول معناها جنب وانه نتذكر 

مبا�رس  غري  ب�سكل  يقوم  او  را�سو  البريفع  يعني  معدي 

بيدي ا�سارة خاطئة للي حولو انهم يعملو زيو فبالله نكون 

م�سوؤلني.

منتزه  ما يف  احنا   !! ليزير  �سايلني  وولد  بت  كم  لقيت   -

لنه  يرعبو  ممكن  زول  على  جا  لو  ده  الليزر  موول!!  ول 
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ممكن يفتكرو قّنا�س ده غري انه ممكن لو يف قّنا�س النا�س 

تتلخبط وتفتكرو ليزر وما تتفاد… 

- جلان التفتي�س عموما والبنات بالخ�س ما تتهاونو يف 

التفتي�س ابدا بكل زوق ولطافة تفت�سو تفتي�س جيد جدا 

مهما اأخد وكت. ارواح النا�س و�سالمتا معتمدة عليكم / ن. 

انا �سخ�سيا لقيت حاجات انتو ما لقيتوها ويف كم وحدة 

غريي. التفتي�س لو ما بتقدري تعمليوه بجدية ما تتطوعي 

اأنك تقومي بالدور )املهم( جدا ده.

١٢ نيسان/ ابريل

ال�سيوعيون وال�سالة واملراأة والعورة

- اخر كلمة:

ايام قليلة  انه قبل  كل بني ادم داخل املنطقة دي يتذكر 

يف ثوار وجنود ماتو يف الزلط ده فرنجو نتذكر اننا جاين 

اعت�سام وما منتزه ول موول. نحاول نخلي وجودنا ايجابي 

ومفيد وما )هايف(

 �سا الله النا�س املُّخها فيه ك�سرت Custard ) احللوى الهالمية( 

يف  اجلمعة  �سالة  �سافو  يكونو  الكفار  ال�سيوعني  البقولو 

�سيوعي وي�ساري وعلماين؟ يف  فيها كم  القيادة. عارفني 

�سيوعي وعلماين ب�سلي، ويف �سيوعي وعلماين ما ب�سلي، 

ويف ما �سيوعي ما ب�سلي، ويف ما علماين ما ب�سلي. وكم 

ول  بي�سار  ل  عالقة  ليهم  وما  علمانني  ول  �سيوعني  املا 

علمانية وبر�سو عادي ما ب�سلو؟ كتااااار!!! 

يبقى بال�س ن�ستخدم مقايي�س هبلة بليدة وعقيمة...

الكفر هو ما فعله الكيزان فينا.

ويا نا�س، اخلروج عن احلاكم حرام. الخبار �سنو؟ اإن �سا 

الله طيبني.

انتو خّمكم فيه ودك عديل. حاكمكم املا دايرين تخرجو 

عليه، خرج عن حكم الله واداهو �سهرو و�رسب طنا�س. 

ي�ستخدم  كمان  انه  والبلطجة  الفرتا  من  حد  و�سل  بل 

اخاتو وُجرمه. 
َ
�س

َ
و ع�سان يعلل ويربر ومينطق و

ّ
احكام رب

فبالي اخر�سو واتلهو بعد ده...

املهم ان�سانيتك دي تتنف�سها وتعمل بيها يف كل �سغرية 

بي  طوايل  ترتمي  رميتم  كان  و�سمريك  وذمتك  وكبرية 

وراهم….

دي  الإ�سالم  جالبية  طرف  ورا  )بجنب(  ا 
ّ
املند�س احلركات 

زي  واحترمنتا  ان�سانيتك  منك  و�سفطو  اتوح�ست  ما  لو 

حرمتهم ونافقت معاهم ما بيامنو ليك ول بتبقى منهم.

وحتقيق  لتربير  الديان  الب�ستخدمو  عند  واحلرمنة  الكفر 

وا�ستغلو  عونا 
ّ
وجو النف�سية.  امرا�سهم  اجرامهم وحجب 

بدقة على جتهيلنا ونهبونا وعّف�سونا عفي�س.

ومي�سو  عورة.  ذاتا  هي  وانه  عورة  املراأة  �سوت  والبقولو 

ويعملو  اخلا�سة  م�ساحاتها  الباب يف  بخرم  ليها  يعاينو 

بيها  يو�سلو  يحاولو  بوك  فاي�س  يف  وهمية  ح�سابات 

خريطة  كده.  �سنفهم  لنه  يتوا�سخو.  ع�سان  للبنات 

ورا ح�ساب  يتخفو  دين.  ورا  يتخّفو  كده.  عاملة  خّمهم 

وهمي يف فاي�س بوك. يتخفو ورا اي حاجة لنه حقيقتم 

ب�سعة وما بتتقابل. 

ديل الكل ما �سافو اأنثى ما خطر ببالهم ال �سي واحد!

و روحهم »الن�رس املفرت�س« و»النمر الأ�سد« 
ّ
ديل هم الِب�سم

و»الَعو الَعو« و»املارد« ال�سنو ما بعرف داك. لأنهم عندهم 

م قلوبهم وتزيدهم 
ّ
اأزمة �ساآلة وج�سارة املراأة بتاأملهم وتور

ي�سعف  موزون  منطق  اي  بدون  حتى  وبيحاربوها  �ساآلة 

موقفهم. 

لو لغاية ح�سي ما فهمتوها، وما وقعت ليكم يبقى خليكم 

زي ما انتو لنه اأف�سل �سي ليكم وينا�سبكم ويليق بيكم 

وت�ستحقوه بجدارة هو جهلكم وبالدتكم دي.

كل  عن  غاِنيه  بَجهل  رازقه  نا 
ّ
»ورب البنودي:  قول  على 

الِعلم«

١٣ نيسان/ ابريل

كنا بنهتف نقول »يا العن�رسي املغرور / كل البلد دارفور«.

وفريق  رئي�س  نائب  اأ�سبح  دارفور  اأبناء  قاتل  وحميدتي 

اول!

١٣ نيسان/ ابريل

حر�س  بقوات  عمل  بدارفور  اجلماعية  الباده  مهند�س 

حتي   ١٩٩٠ منذ  زالنجي  الرابع  بفوج  �سابقا  احلدود 

١٩٩٨ رتبة مالزم اول حتي رائد و من ثم مدير مكتب 

بال�سني و  ملحقا ع�سكري  منه  و  باجلنينه  الدابي  الفريق 

بعد احداث دارفور مت تعيينه معتمدا مبحلية غرب جبل مره 

نريتتي و من�سقا لت�سليح اجلنجويد طيلة وجوده بنريتتي و 

بعد مت ترقيته لرتبة لواء مت تكليفه من�سقا لقوات اجلنجويد 

مرة اخري ال ان مت ترقيتة ايل رتبة فريق.

يا هو ده الربهان!

اإما حكومة مدنية اأو ثورتنا م�ستمرة.
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١٣ نيسان/ ابريل

مل ت�سقط ولن ن�سكت

١٤ نيسان/ ابريل

اجلنجويد  مبعاقبة  يطالنب  بات  املغت�سَ »الن�ساء  يافطة 

املرجمني عاجال«

١٤ نيسان/ ابريل

بحقوقي  اطالب  �سودانية  مواطنة  زروق  اريج  انا  التزم 

بدون اي تنازلت ول كالم يّن. وباأن ا�ستمر يف التظاهر 

والعت�سام حتى يتم تنفيذ )كل( املطالبات املذكورة بن�س 

امللوث  الفا�سد  النظام  والتغيري ون�سف هذا  احلرية  اعالن 

جنود  احمي  باين  التزم  كما  جذوره.  جذور  من  املوبوؤ 

اي  من  نحميهم  واجبنا  املواطنني.  بحماية  القامو  اجلي�س 

نخذلهم  ما  ايدينا  ارواحهم يف  باعدامهم.  تع�سفي  حكم 

لأنهم راهنو علينا وجازفو بحياتهم ع�سان يحمونا...

ثوار احرار حنكمل امل�سوار.

١٥ نيسان/ ابريل

موؤ�رس  املطالب،  حتقيق  دون  العت�سام  ف�س  حماولت 

لعدم التزام املجل�س الع�سكري مبا عاهد عليه اجلماهري. 

١٦ نيسان/ ابريل

مفاتيحا.  ن�ستلم  مفرو�س  ما  دي  البلد  ده،  بالبيح�سل 

 القفل عديل.
ّ

مفرو�س نغري

يف   
ّ

بيتغري القفل  ن�سخة.  مليون  عندهم  انه  وا�سح  ديل 

القيادة ب�س!

١٨ نيسان/ ابريل

ري!!
ُ
[ ب

ّ
]تظاهرة حي

دي ما مليونية دي مليارية عديل

١٩ نيسان/ ابريل

املهند�سني..  موكب  جديد..  �سودان  بناء  يريد  ال�سعب 

َحِنبنيهو!

 ٢٠ نيسان/ ابريل

ال�سهداء  اول  من  جرج�س.  طيار  كابنت  ال�سهيد  اهل 

و�سحايا هذا النظام / ١٩٨٩...

٣٠ �سنة وجع، ٣٠. �سنة �سرب.

٢٠ نيسان/ ابريل

العلمانية: ف�سل الدين عن الدولة

الكيزانية: ف�سل الدين والكهرياء واملوية والبرتول والغاز 

وجنوب  ال�سحية  واخلدمات  املدر�سية  واملناهج  والراتب 

اأبو  عن  )نقال  الدولة  عن  ودارفور  وحاليب  ال�سودان 

طويلة(

٢٣ نيسان/ ابريل

حادثة �سهداء »ُكُتم« ٢١ ني�سان / ابريل ٢٠١٩ - �سمال 

دارفور - موكب �سحايا البادة اجلماعية، كانت اكرت من 

كافية لأن نتاأكد انه ق�سة التفاو�س مع املجل�س الع�سكري 

دي ترتمي يف �سلة النفايات وانه مل ت�سقط بعد والعت�سام 

م�ستمر ...

كالم بديهي اإتعاد وقلناه كتري يل بع�س ومع ذلك حقو كل 

ربع �ساعة نذكر بيه روحنا

»كل ال�سودان واحد ومايف دم اأغلى من دم«

٢٣ نيسان/ ابريل

ويا ن�سامي عطربة احللوة

قطار عطربة يف الطريق لـ #اعت�سام-القيادة-العامة

 ٢٧ نيسان/ ابريل

اإقتل واإذبح واإ�سجن تاين

فكرك يعني م�س ح نثور

ك زي الكلب التاين
ّ
زي

بكره حييجي عليك الُدور
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٢٩ نيسان/ ابريل

دا كان وحيف�سل اأجمل يوم يف تاريخ حياتنا

�سوت  باعلي  اهتف  ورجعت  قامت  جلدي  �سعرات  ملن 

»ال�سعب يريد ا�سقاط النظام«

 و�سقطت يااااخ

٣٠ نيسان/ ابريل

موكب نا�س دارفور، النا�س ال�سابرين.

٣٠ نيسان/ ابريل

اي زول يتحر�س بِبّت او اي زول / ة يقولو ليها كالم ما من 

حقهم يقولو او تعليق م�ستفز يف اأمر ما بخ�سهم / ن. اي 

زول / ة يفتعلو م�سكلة اأو خالف. اي ت�رسف من اي كائن 

اي كان هو منو او تبع �سنو داخل ار�س العت�سام خللق 

مربر  تكون  لأنها  توؤدي  فارغة  وفو�سى وحجج  م�ساكل 

لتدخل من اي قوات ع�سان يبقى حجة لف�س العت�سام؛ 

يرتد عليه باخد �سورة فوتوغرافية �رسيعة ليه / ا

)حتى كمان النا�س احلولهم و�ساهدين، لزم ياخدو �سور 

ع�سان كان يف �سورة ما طلعت وا�سحة يكون يف غريا(

وال�سورة تنزل فورا وتنت�رس يف ال�سو�سيال ميديا.

ما حرنّد عليك / ي .. ب�سلمية حن�سورك وعادي نف�سحك.

ا أيار/ مايو

ال�ساطي  على  ب�سمكة  الواقف  زي  عامل  حميدتيتيتي 

وبيهلل )ومقتنع( انه انقزا من الغرق!

٢ حزيران/ يونيو

ا�ستفتاء

هل توافق ان تكون الرئي�سة القادمة جلمهورية ال�سودان 

امراأة؟

�سوؤال من هاجر مكاوي

٦ أيار/ مايو

عيد الفطر 

كل �سنة اول يوم بفطر عند نا�س حبوبتي ]جّدتها[ بحكم 

حبوبتي  وابدًا  داميا  وكده.  الكبري  والبيت  الهل  مع  انه 

�سحبتا حلوة يف رم�سان وبدون رم�سان لكن ال�سنة دي 

كل الهل يف القيادة. ال�سنة دي القيادة هي البيت الكرب. 

كل �سنة وانتو طيبني. رم�سان كرمي

٦ أيار/ مايو

 الثورة تعود ل�سعبها

اقعدو يف كرا�سي خمكم. خليكم حكيمني والتزمو بال�سعب. 

بدل ما ال�سعب يلتزم بتقعيدكم يف ُعلِبكم با�سخف الطرق.

ين. يقدموا نف�سهم ك�سوفيي 
ّ
ليه كل ن�سطاء ال�سيا�سة م�رس

�سيا�سة ودراوي�س ومن اهل الُزهد ال�سيا�سي؟

احلياة كده. ام�سك يل واقطع ليك وكفانا رومان�سية �ساذجة 

وا�ستعباط على بع�س.

من  �سي  بدافع  ده  للدور  تت�سدروا  انكم  )اخرتتو(  انتو 

الوطنية وكمان بدافع الطموح يف مكا�سب معنوية وتقدير. 

وبدافع الآمال التي تبدو خجولة يف منا�سب قيادية. وكل 

ال�سعب عارف ولقط ده واإن كان غري معلن من ِقبلُكم واإن 

مل يواجهوكم بيه )وده ما عيب اإذا كنتم اهل له(.

الفا�سد  وللنظام  بيح�سل  الكان  للظلم  الرف�س  دافع  اما 

قوة  بني  امل�سرتك  العامل  هو  )املفرو�س(  فده  عام،  ب�سكل 

املعار�سة ال�سيا�سية )ح�رساتكم / ن( وعموم ال�سعب.

متام؟ 

يعني كل الأطراف عارفة انه الق�سة ما بلو�سي ول جماين 

ول ع�سان خاطر عيون ال�سعب ب�سكل ح�رسي. واإنه يف 

دوافع �سخ�سية جدا داخل كل / اغلبية من �سنرت روحو 

يف موقع قيادي ووّكل نف�سه، �سوا دوره �سغر ام كرب.

متام جدا.

م�سلحتنا  تراعو  مقابل  اأمني  وقلنا  وافقنا  كمان.  واحنا 

)ل�ساحلنا(  عننا  بالنيابة  تتكلموا  واإنكم  �سديدة  رعاية 

وت�سلمونا بلد ون�سلمكم تاأييد وتقدير، الخ. 

والدوران.  واللف  ده  الكتري  والكالم  الهر�س  بقى  ليه 

بت�سيعو على منو؟ على ال�سعب؟

يبدو اأن الثورة �ستعود حيث اآبتدت: ل�سعبها.

٧ أيار/ مايو

ل�سة يف جولة قادمة.

نقول: خري، وبعدها ن�سوف.
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٧ أيار/ مايو

ت�سامن اجنيال دايف�س

Angela Davis to the Sudanese activists on the ground.

من اجنيال دايف�س للثوار ال�سودانيني على ار�س احلدث

ر معاها(
ّ
)�سكرا لل�ساب اْلِقِدر ي�سو

٩أيار/ مايو

حان وقت فر�س ال�سلطة

حان الن وقت فر�س ال�سلطة بدون ا�ستحياء ول ا�ستاذان 

ول تفاو�س ول كالم كيووت. بال ما نكون عنفني معاهم 

بال كالم ين.

١٢ أيار/ مايو/ هذا هو الرد

على �سوؤال: انت منو؟

]�سورة ٤ انت منو؟[

١٢ أيار/ مايو

خططكم مك�سوفة

موقف  )الفنية(  لعناية  قريبا.  املنحل  المن  جهاز   / »ايل 

�سندي.

...تلميحات �رسيعة لدينا جميع ملفات خططكم الفا�سلة 

موثقة.

والدعم  امل�سلحة  والقوات  الثوار  بني  الفتنة  خطة  اولها 

ال�رسيع وثم ال�سيطرة عليها ميدانيا.

خطة رقم ٢: التحر�س بالكنداكات داخل ميدان العت�سام 

املرة  امليدان  داخل  والبتقب�س  تكوين جلنة خمت�سة.  ومت 

دي التعامل معاه حيختلف.

ال�رسقة  ع�سابات  من  عدد  اكرب  ادخال   :٣ رقم  خطة 

واملتفلتني داخل ميدان العت�سام ومت ر�سدها

والتغيري  احلرية  لقوي  ال�سمعة  ا�سانة  ملف  رقم ٤:  خطة 

والت�سكيك يف جتمع املهنني ليقاع الفتنة بينهم والثوار.

داخل  النا�سطني  من  �سخ�سيات  اغتيال   :٥ رقم  خطة 

مت  حوله  احل�سود  ومل  كوز(  ده  )الزول  بعبارة  امليدان 

معاجلتها وجربو داخل امليدان الن قولو )الزول ده كوز( 

و�سوفو النتيجة الكوز بنعرفو من عمايلو و�سلوكو.

كمان  ودي  )الختطاف.  البديلة:  اخلطة   :٦ رقم  خطة 

عممناها على كل املتاري�س وجلان التامني والحياء.

هل ول ما هل كفاية واإل نوا�سل؟

معتمدين  واجلماعة  الفنية  يف  زول  ا�سفت  عارفنك  عليه 

عليك يف تو�سيل الر�سائل بقنواتك الأمنة وادارتها

وعارفني كمان تاريخك واآخر م�ساكلك يف اجلهاز وملف 

�سكنك،  ا�رستك.  بياناتك،  و�سورك،   xx للبنت  اغت�سابك 

قنواتك، ح�ساباتك من vote-1 اىل vote-105 خمرتقة.

لنو  الكالكلة  ود  يا  والزهري  املالزمني  حي  من  واأبعد 

قربنا عليكم.

ملّن يجي وقت اجلرد واحل�ساب.

مره:  واخر  لول  بنحذرك  م�ستقبلك  و�سمان  ل�سالمتك 

ارقد ع�سان ما تتجرجر والبتعمل فيهو ده موديك مل�سنقة.

اللهم قد بلغنا فا�سهد

#اعت�سام-القيادة-العامة«
)جتمع مهنيي التقنية والت�سالت(

١٢ أيار/ مايو

 نقال عن بو�ست ملحمود احمد:

البيقدر يجيب كماما وخمرية وغري من مِعينات البومبان 

لل�سباب يف كوبري احلديد �سارع النيل، يعمد كدا.

ها ببومبان قبل �ساعة.  ف�سّ
ّ
وقفة موظفي �رسكة الكهربا مت

نكون جاهزين!

١٣ أيار/ مايو

زي  خيمة  يف  يت�ساركوا  جمموعة  كل  انه  مقرتح  يف   ...

حقت اجلي�س كده. والعندهم ا�ستطاعة ممكن يت�ساركوا يف 

اإيجار  ي�سرتكو يف  اخليم  من  وكل جمموعة  موية  ف 
ّ
مكي

املاكن  من  متاح  كان  اذا  يو�سلو  اأو  �سغري  كهربا  مولد 

احلولهم او املهم يت�رسفو وي�سوفو كيف ممكن ي�سهلو على 

نف�سهم القعدة يف وكت النهار ال�سعب. ده غري انه ا�سال 

يف �سيوانات راكبة وممكن تكفي عدد معقول من الثوار. 

املهم حرا�سة حقنا واجبة بدون نداءات وليافات وبيانا.

ننظم نف�سنا اليام اجلاية على كده....

الن�سطاء  )كل(  ده  الكالم  ي�سمل  ان  الالئق  من  وكمان 

والكيانات  الحزاب  واع�ساء  وقيادات  ال�سيا�سيني 

ولو  الثوار  مع  �سبوها  بر�سو  ال�سعب.  البتمثل  ال�سيا�سية 

م�سغولني ممكن تتناوبو اوت�سوفو ليكم �سيوان ت�سبوها فيه 

وت�ستغلو عادي جدا املايف �سنو؟
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يتوفر  ممكن  حتتاجوه  ممكن  �سي  واي  بيتجاب  النرتنت 

داخل �سيوان كاأنكم يف مع�سكر .

)اما اإجتماعاتكم ممكن تعملوها خارج العت�سام وتعودو 

وده لأهمية ال�رسية يف التخطيط (

وحتى ممكن �سيوانكم يكون بعيد حبة حبتني ع�سان تعرفو 

تركزو وتتفاكرو ومتخمخو وكده.

وها مع النا�س، وحتديدا يف املواعيد احلرجة.
ّ
املهم ت�سب

وما حتكونو اول نا�سطني او �سيا�سني يف العامل تعملو كده. 

فعلى مدى التاريخ القدمي واحلديث النا�سطني والقيادات 

ال�سيا�سية بتكون يف قلب احلدث بل يف ال�سفوف المامية 

وقبال النا�س وده لأهمية اأثر دعمهم وت�سجيعم وتوجيهامت 

ب�سكل مبا�رس. )وما بق�سد خماطبات وكده( وخلق مناخ 

ولزايدة  با�سمهم  للتحدث  فو�سوهم  من  وبني  بينم  األيف 

درجة اإميان الثوار باأنه اختيارهم لأنكم متثلوهم كان اختيار 

ما  وا�سال  �رسحها  يطول  كتري  تانية  وحلاجات  �سائب 

وها مع 
ّ
ب �رسوري �رسحها ح�سي املهم يف الظروف دي �سُ

النا�س وخال�س...

واذا �سايفني انه حرا�سة احلق و امليدان اقل منكم / ن يبقى 

انتو اقل من انكم تقودو حتى �سارع يف ال�سودان.

١٤ أيار/ مايو/ حيّ على االعتصام!

- تاين. امرقو تعالو القيادة. ما عندنا حل تاين.

- امرقو تعالو على العت�سام.

عاهرة!  قوات  قواته  عاهر  جهاز  يدير  عاهر  قو�س   -

واملجل�س اجلبان ال�ساكت قاعد يلطم ويولول جمل�س عاهر!

-O يف  - حمتاجني عدد ٣٠ متربع / ة بالدم من ف�سيلة 

بنك الدم م�ست�سفى التميز )الأكادميي(

�سري share عاجل.

/ �سارع اجلامعة حمتاجني عربيات ت�سيل  النيل  - �سارع 

م�سابني ون�ساعد عربيات الإ�سعاف.

يا يف نظرية بتقول انه البنات ما يتربعو بيدم 
ّ
- حتى لو طب

لتكونهم  وارد  احتمال  بهبوط  اإ�سابتهم  احتمال  ع�سان 

اجل�سماين او غريه من نظريات وتنظري، فاجل�سم البيمرق 

منه بني اآدم اأقوى من تنظريكم ونظرياتكم الطبية.

تكون  ممكن  ما  دي  املعفنة  اجلاهلية  الكيزانية  العقلية   -

ورانا ورانا حتى يف اللحظات ال�سعبة اخلطر دي !! 

ي�سابو  ان  خ�سيتا  بالدم  التربع  ل�سديقاتي  رف�سو   -

بهبوط.

النا�س دمها �سايح وانتو خايفني عليهم من هبوط ممكن 

ّكر مبوية!؟
ُ
ا�سعافه يف ربع �ساعة بكباية ع�سري واإل �س

بال تخلف!

بال �سغل جهل!

- حمتاجني اطباء يف عيادة التدريب املهني.

�سري �رسيع ..

Blood donations needed urgently - Donations at the

 National Central Laboratory - Fudail Hospital -

Royal Care Hospital - Al Moalim Hospital

يف احتياج �سديد للتربع بالدم - التربع مبعمل ا�ستاك - 

م�ست�سفى ف�سيل - م�ست�سفى رويال - م�ست�سفى املعلم

١٤ أيار/ مايو

 دم الثوار يف ال�سارع �سايل

#لن-نغفر
#لن-نن�سى

١٥أيار/ مايو/ الدم قصاد الدم

الن من اأر�س العت�سام... نحر�سها ملا ن�ستلمها �سح.

األدم ق�ساد الدم، لو حتى مدنية

مدنية اأو ما مدنية، دم ال�سهيد هو الق�سية

اأ�سبح ال�سبح، فال ال�سجن ول ال�سجان باٍق

١٥ أيار/ مايو

»�سجن« كاتبة �سنو؟

امل�ست�سفى  يف  امل�سابني  تزور  بتجي  يوم  كل  »�سجن« 

وبتقرا ليهم الورقة كتبت فيها �سنو؟ قبل ما متر على بقية 

املعت�سمني يف امليدان. 

حتى لو كانوا املر�سى ناميني

عليهم  تدخل  ما  اول  ال�ساحية  النا�س  الله  و�سبحان 

ي�ساألوها اول �سوؤال »اأهاي �سجن الليلة كاتبة �سنو؟( 

١٥ أيار/ مايو

يف ال�سيا�سة

...اذا بتتكلم �سيا�سة يعني بتتكلم عن احلياة. واذا بتتكلم 

عن احلياة فحق »النا�س« يكونوا بو�سلتك.

ن   / فعليهم  بحق  دي  البلد   
ّ
هم �سايل  وقلبهم  الثوار  اما 
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باللتزام بالعت�سام ليل ونهار.

١٥ أيار/ مايو

 بيع و�رسا

احنا �سايفني منو البدفع التمن لكن ل �سايفني الباع ول 

عارفني ال�سرتى! 

ال�سابات بتزيد.

١٧ أيار/ مايو

ثالثة ر�سا�سات لـ»دودو«

يه!؟

بريفع عالمة الن�رس لآخر حلظة.

ال�سهيد ال�سغري الدودو.

تالتة ر�سا�سات يل ده؟

وانتو ت�ستحقو �سنو؟

بي�سّل  اأمل،  البيجيب  اجلرم  خل�ستو  انه  افتكر  مرة  كل 

الل�سان عن الو�سف، القاكم بارعني يف خلق اأمل اكرب.

اليد الدا�ست على الزناد، يا ربي، ت�سوف اأ�سعاف الأمل ده 

يف كل ثانية وكل حلظة. ما بح�س براحة.

٢٢ أيار/ مايو

ملحاكمة منت�سبي احلركة ال�سالمية

اأنا املواطنة جيهان الطاهر 

اأطالب مبحاكمة منت�سبي احلركة ال�سالمية من موؤمتر �سعبي 

ولل�رسر  حياتي  �سنني يف  احلى  ل�رسقتهم  وطني  وموؤمتر 

النف�سي والبدين على امل�ستوي ال�سخ�سي.

ن�سيبة والدبابني الرهبونا وطلعوا ميتني  واخ�س اخوات 

ابو اهلنا يف اجلامعة وعلى امل�ستوي العام

الت�سعينات  يف  ال�سالمية  احلركة   
ّ
منتمي كل  حماكمة 

احلركة  و�سهداء  العيلفو  جمازر  على  �ساهدين  الكانو 

دفارات  يف  قب�سوهم  واللي  الأ�سباح  وبيوت  الطالبية 

اخلدمة الإلزامية وقتلوهم يف اجلنوب وال�سحايا اجلنوبيني 

ومت�رسري ال�سالح العام.

واي حاجة تانية ن�سيتها.

#ت�سقط-تالت
#مدن-ال�سودان-تنتف�س

#حميدتي-تعال-اف�سلني

٢٢ أيار/ مايو

الهبوط الهاديء والهابطون

الب�سري ما اتخلع بتفاو�س. اتخلع باإرادة ال�سعب واإ�رسارو 

ودمو والتزامو بثورة من اول يوم. ال�سعب كان م�ستعد انه 

يقدم فيها كل الت�سحيات.

ل كنا �سامنني انحياز من جي�س ول من قوات دعم ول 

من ِجّن. مرقنا وب�س 

اعت�سمنا يوم ٦ ني�سان / ابريل واحتامينا يف �سهر نزاهة 

اأفراد من اجلي�س واتقوينا ملا �سفنا انه �سمايرهم ال�ساحية 

نا�س  جتاه  �سديد  وبالتزام  �سفنا  يف  واقفني  واأنهم  معانا 

بلدهم وبواجبهم والق�سم احلالفناهو ... وبر�سو �سال دمهم. 

�ساأل دمهم ملا ات�سدروا للر�سا�س بدالنا.

ال�سعب واجلي�س ده وين يف ح�سبة اإل�سمحو لنف�سهم انه 

حتى يخطر ببالهم »هبوط ناعم« )�سيا�سة حزب الأمة(.

�س اي �سخ�س اأو كيان 
ّ
اإذا التفوي�س �سمني، فاأنا مل افو

بالنيابة  مب�ساومة  يقبل  اأو  مطالبي  عن  تنازلت  يقدم  لأن 

عني... ولن. 

مدين  �سيادي  وجمل�س  مدنية  حكومة  اأجل  من  �ست 
ّ
فو

ورئا�سة مدنية بتمثيل ع�سكري حمدود وب�س

وانا ل�ست مفعول به. انا فاعل. 

فيا نا�س الهبوط الناعم. يا هابطني.

عارفنكم ككيانات وعارفنكم كاأفراد وال�سودان ده �سيق....

يف  حاد  هبوط  ليكم  نعمل  ما  ع�سان  بالثورة  تهبطو  ما 

احلالة النف�سية واطماع )بع�سكم( وتهاون )بع�سكم( يبقى 

ليكم مببي بعدين. 

اعلنو احلكومة. را�سلو ب�سكل ر�سمي البعثات الدبلوما�سية 

احلكومة  بهيكل  ال�سعب  من  �س 
ّ
مفو ككيان  واملنظمات 

)املدنية( وتفا�سيال وانتهى!

اللتزام  على  وحّثوا  والإ�رساب  التام  الع�سيان  اعلنو 

بالعت�سام بالتوازي وانتهى!

الجتماعات  غرف  من  وامرقو  دي  الَنّقة  قفلو  داك،  بعد 

اململة و�سبوها يف القيادة وانتهى!

دي  احلالة  يف  لكن  متوقعة  غري  �سيناريوهات  حتدث  قد 

بنواجهها واإحنا متحدين والييبقى بيبقى على الكل. 

وحننت�رس!

٢٢ أيار/ مايو

يا حميدتي
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مع  بيتكلم  نف�سو  قايل  غلط..  نف�سو  فاهم  حميدتي   

قبيلتو الن�سها اولد عمو ون�سها التاين اولد خالو وهو 

ويل النعم و�سيد الراأي.

يا حمديتتتيتيتي دي دولة واحنا �سعب. كده ُكخ، يا   

بابا. كده عيب.

٢٢ أيار/ مايو

مدنية )بتمثيل ع�سكري( والرئا�سة مدنية!

٢٣ أيار/ مايو

�سباح اخلري، يا بلد!

ما عارفة ليه لكن اأ�سلي ما خايفة ومتفاألة.

قلبي بقول يل اننا ان �سا الله من�سورين. 

)لبد من يوم موعود ترتد فيه املظامل(

ارواحكم  على  اخلري  �سباح  بلد.  يا  عليك  اخلري  �سباح 

احلار�سانا، يا �سهداء.

٢٨ أيار/ مايو

، ر�سا�س، اإ�رسار
ّ
رم�سان، َحر

دخلنا القيادة وزي املوج بلعنا التات�رسات وجمارمة الأمن 

واأثبتنا انه احنا ديل القيادة.

قالو الق�سة �سعبة ودايرة �رسف والُقعاد حار. لقينا روحنا 

بندير يف دولة، اكل و�رساب وعالج ونوم وقيام وخالف 

ة وعزم وفن وفكر وحمبة ووّد ودفء 
ّ
و�سلح وتوعية وهم

و�سرب و�سمود.

�سعبة  �سغلة  ودي  حارة  وال�سم�س  جاي  رم�سان  قالو: 

النا�س ما بتقدرها. اقبلو بقدر الو�سلتو ليه واكّفو روحكم 

�رس القتال.

قلنا ليهم: �سيام و�سبة ونوبات ال�سحور يف ن�س امليدان 

الرا�س  وركوب  والإ�رسار  الهتاف  �سوت  دقاتها  يزاحم 

و�سك الر�سا�س.

وح�سي )الآن( اجلو زاتو مرّت�س.

اأها. 

كل مرة تقولو. وكل مرة نقول »ت�سقط ب�س« »ت�سقط اول 

وتاين وتالت« لغاية ما تبقى مدنيااااااااو.

فبّطلو قولكم اخلايب ده واتلهو.

٢٨ أيار/ مايو

اجلنجويد

موظفات  هواتف  بته�سيم  تقوم  ال�رسيع  الجرام  قوات 

البنك )املركزي( وتعتدي بال�رسب عليهن.

�سعب ال�سودان: قلبي مالو اليوم من ج�سمي. فر وراح.

حلوين حالة.

حديث يف التاك�شي عن احلزب ال�شيوعي

 
ّ

قبل �سنني كنت راكبة اجماد م�ستعجلة ما�سية البيت اأغري

هدومي ع�سان احلق ت�سييع جنازة �سكرتري احلزب ال�سيوعي 

لين  الجماد  �سيد  قام  يرحمو،  الله  نقد،  ابراهيم  حممد 

قال يل  )راجل عجوز(  �سوية  ال�رسعة كل  يزيد  له  بقول 

انتي ما�سية وين؟ قلت ليه جنازة نقد. قال يل: »ل حول، 

ُنُقد بالي مات! ُنقد ده من نا�س زمان البيفهمو وحزبهم ده 

والله عمل حاجات كوي�سة لل�سودان.« و�سكت ثم اأ�ساف: 

»لكن هو حيدفنوه مع امل�سلمني؟«

 كال�ساعقة. وَقَعدت اأفكر انه حتى 
ّ
اجلملة دي وقعت علي

ال�سيوعي  انه  ه يف فكرة  خُمّ ده حم�سور  راجل كبري زي 

منحل وزنديق.

دي م�سيبة! �سنو، دي ؟!

موؤمتر  يف  بغّطي  كنت  �سنة  كم  قبل  انه  له  حكيت  قمت 

الي�سار وقابلت بنات �سيوعيات حمّجبات وملتزمات دينيا 

دات بالله وبر�سوله وال�سهادة دي بينطقوها  ملا بهناك. موحِّ

ب�سب وبال �سبب. وانه يف اأ�رس كاملة �سيوعية يف ال�سودان 

 لرم�سان وبي�سوموا 
ّ
وال�رس دي بت�سّلي وبتعو�س احللو مر

وبعده بيخبزو كحك العيد وبي�سرتو لعيامل هدوم جديدة.

 
ّ

ي�رس ون�ساء و�سب
َ
عادي يعني، ما مق�سينها خمر وم  

 اهل قري�س ده(. وانه لو حتى ده موجود 
ّ
دين )ده �سنو؟ جو

فدي اختيارات فردية و�سلوك �سخ�سي وارد من ال�سيوعي 

والغري �سيوعي. وانه ان كان يف منهم ملحدين فده قرار 

فردي وهو ناجت عن فكرهم واختيارات وقناعات �سخ�سية. 

وانه ما يف ع�سو يف احلزب بيرتفد او ي�ستبعد لنه بيعتنق 

دين، �سوا ال�سالمي او غريه، فالدين امر خا�س. وانه اي 

حزب )غري الأحزاب العقائدية( حر�سه الول وال�سا�سي 

هو اللتزام باملنهج ال�سيا�سي )باأليدولوجي( األهو متبّنيه 

وبيمّثله بغ�س النظر عن ديانة الع�سو. يعني ما يف �سيوعي 

اأترف�ست ع�سويته يف احلزب لنه م�سلم وما يف �سيوعي 

التحق باحلزب لنه ملحد.

�ساألني،  و  املو�سوع  لأول  رجع  وقام  الراجل  ا�ستعجب 
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»يعني هو كان م�سلم ؟«

اكتفيت باأين �سحكت.

ودعته  م�سواري  و�سلت  ثواين  وبعد  الكالم  بينا  خل�س 

وكل واحد فينا راح حلاله.

لأنه  روحي  من  اتب�سطّت  كده  جواي  من  نزلتا  ما  بعد 

خّمو.  م�سلمة جوة  اأو�سة  ملبة يف  ليه  رت 
ّ
نو اين  �سعرت 

يبحت  زمن  دي  الو�سة  جوة  يقعد  حيخليه  ده  والنور 

ويفكر ويراجع حاجات كتري.

ب�رساحة انا ال�سرية دي ما كنت عاوزة اإفتحا )هيا و�سيري 

الولوية  لنه  احرتاما  وده  خمتلفة(.  موا�سيع  يف  كتري 

واملعتقالت  لل�سهدا  واحرتاما  الثوار  الثورة  ل�سرية 

التزاماً  وكمان  و�ساكتة  ل�ساين  عا�سة  فكنت  واملعتقلني 

بغ�س  وبتتقال  الكل  ل�سان  يف  البقت  وكته  ما  )بلبانة( 

اأتفتح  اليلة  انه  اأهمية طرح املو�سوع. لكن مبا  النظر عن 

انه  ونتذكر  ثورة  نكمل  ونرجع  انا حاأقول كالمي  فباملرة 

يف الخر املنا اننا نو�سل ليوم يكون الفي�سل انتخابات 

)نزيهة( حت�سم كتري من المور.

العاوزة اأقوله هو انه الكالم ال�ساذج الليه �سنني حامي عن 

عقول  ال�ساكن يف  الوهمي  »والبعاتي«  ال�سيوعي  احلزب 

اه التنظيم ال�سالمي الدويل يف العامل، الإ�سمو 
ّ
النا�س ورب

عيالكم  وحيعّلموا  الخ.  ومنحلني،  زناديق  »ال�سيوعني 

الف�سق والنحالل، الخ. الخ. الخ.«

طاغي  تنظيم  واحد،  �سوؤال  نف�سكم  ا�ساألو  عليكم  فبالله 

متمكن زي التنظيم ال�سالمي ده والوا�سح للعامل انه الدين 

عنده جمرد حجاب بياآذار / مار�س من خلفه كل املفا�سد 

واملخالفات وانه تنظيم م�س ب�س كافر بتعاليم كل الأديان 

حتى  كافر  بل  بيمثله  انه  بيتدعي  األهو  الدين  وبالأخ�س 

العاتي ال�سالمي  باملعايري الخالقية والن�سانية. فاحلزب 

الكله جربوت ده، مااااالو احلزب ال�سيوعي؟ بيزن ليه يف 

را�سو وليييه متوتر كده منو وجمّننه؟ وليه فتحة خ�سمهم 

ب�س طوايل يقول ليك: »ديل ال�سيوعني الكفار«، ليه؟

ة بدل ما تبلع الأفكار زي الكبا�سيل ]ج. 
ّ
النا�س تفكر حب

كب�سولة[ وتكرر الكالم �ساكت كده.

احلقيقة هي انه احلزب ال�سيوعي )عامليا( هو حزب يثقف 

وكور�سات  برامج  يف  بيدرجهم  �سارم  وب�سكل  كوادره 

اقت�ساد،  �سي  واحلياة،  ال�سيا�سة  اأمور  كل  عن  بيعلمهم 

فمثال  وادب.  وفن،  اإن�سان،  حقوق  و�سي  �سيا�سة،  و�سي 

الكور�سات الرئي�سية بتكون الديالكتيك، اقت�ساد �سيا�سي، 

�سيا�سي،  ا�سالم  املراأة،  ق�سايا  تنظيمي،  العمل  اأ�س�س 

وحاجات كتري ع�سان توؤهلهم لأنهم يكونوا اأع�ساء فيه.

وال�سيا�سة ا�سال عن �سنو غري انها عن كيفية اإدارة اأمور 

�سليم  اأ�سا�س  على  اإدارة  الدول،  اإدارة  طريق  عن  احلياة 

ومبنية على درا�سة وعلم )يعني بيدخلوهم مدر�سة عديل( 

�سديد  هو  ال�سيوعي  احلزب  انه  هو  معروف  الغري  وكمان 

العقاب يف حالة انه اأحد كوادره قاموا باي جتاوز اأخالقي. 

الفر�س«.  يف  »امل�ساواة  اأ�سا�س  على  مبنية  وايدلوجيتو 

يعني عيال الغفري والوزير ياخدو نف�س الفر�س يف العالج 

والتعليم وكل تفا�سيل العي�سة واحلياة.

هو مبني على اأ�سا�س نظريات اقت�سادية ونظريات ُاخرى. 

وقد يكون يف حتفظات على بع�س نظرياته )زيه زي اي 

حزب �سيا�سي يف العامل(

ليه  ده:  املو�سوع  يف  كتابتي  و�سبب  ل�سوؤايل  فرنجع 

التنظيم ال�سالمي الدويل يحمل كل ال�سغينة دي للحزب 

ال�سيوعي؟ وليه بيغذي فكرة انه ال�سيوعي وح�س زنديق ل 

دين ول اإن�سانية له؟ ليه عاوز يخل�س منه وليه داميا احلزب 

)مثل  جتمعامت  مع  البتعاملو  الوحيد  احلزب  هو  ال�سيوعي 

ت�سييع جثمان نقد وحمجوب �رسيف( بتوج�س؟ وقلق ليه 

بيتعاملو مع اجتماعاتهم وكاأنها خمالفة قانونية وبيقوموا 

بقمعهم �سبة بال �سبب؟ ليه كلمة »ديل ال�سيوعيني« على 

)بدون  انتقلت  ثم  الوكت  ال�سالمني طووول  ل�سان  طرف 

تفكري( على ل�سان اغلب اأبناء وبنات ال�سعب؟

لنه بب�ساطة التنظيم ال�سالمي برغم قوته وطغيانه ومتكنه 

بينه  انه  عارف  انه  ال  جدا  الذكية  القوية  وا�سرتاتيجيته 

وبني احلزب ال�سيوعي يف ندية يف طريقة التنظيم والتثقيف 

التنظيم  ة(. ولذلك عمل 
َ
َتم

ْ
�س

َ
والعمل ال�سرتاتيجي )وال�س

ال�سالمي على مدى ال�سنني )وما ب�س يف ال�سودان( على 

انه يهّد احلزب ال�سيوعي وا�ستخدم �سالحه الأكرث �سهرة 

تفتيت  يف  كبرية  بن�سبة  وجنح  ت�سد(.  فرق  �سالح  )وهو 

ده  الأوطان.  تفتيت  يف  جنح  ما  زي  ال�سيوعية  الأحزاب 

كلووو بالعربي كده لنه عارف انه احلزب ال�سيوعي حزب 

قادر جدا على مناطحتو. هم ب�س ال�سالمني فايتني احلزب 

القوية  واستراتيجيته  وتمكنه  طغيانه  برغم  االسالمي  التنظيم 
الشيوعي في  الحزب  وبين  بينه  انه  عارف  انه  اال  الذكية جدا 
ندية في طريقة التنظيم والتثقيف والعمل االستراتيجي. ولذلك 
عمل التنظيم االسالمي على مدى السنين على انه يهد الحزب 
الشيوعي واستخدم سالحه األكثر شهرة )وهو سالح فرق تسد(.
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واللف  وباحليلة  باخلبث  ملبتغاهم  بيو�سلو  باأنهم  ال�سيوعي 

الأحزاب  �سكك  ودي  الذمم.  و�رساء  والر�سوة  والدوران 

العامل عموما ما بيم�سو فيها ولذلك قل ما  ال�سيوعية يف 

بيو�سلو لل�سلطة.

اما عن ال�سلوك )ال�سخ�سي( لأفراد من احلزب ال�سيوعي 

للحزب  ا�ساوؤا  بع�سهم  فلالأ�سف  ال�سودان(  يف  )وحتديدا 

وده  املجتمع  يف  �سورته  هت 
ّ
�سو �سخ�سية  بت�رسفات 

والأنظمة  ال�سودان  الغلبية يف  عند  �سيئ  انطباع  �ساب 

تها 
ّ

وكرب الفكرة  ورعت  ده  يف  ا�ستثمرت  ال�سالمية 

للنا�س  بّلعتها  كب�سولة[  ]جمع  كبا�سيل  منها  وعملت 

ولال�سف اغلب املجتمع كان اأك�سل من انه يبحث ما وراء 

المر.

كان داميا عتابي على اأع�ساء احلزب ال�سيوعي )ال�سوداين( 

املجتمع  �سابوا  ليه  نف�سهم.  عن  دافعو  ما  ليه  انهم 

والإ�سالميني يلط�سوا فيهم كده وياخدوهم مباأخذ ما فعلو 

ال�سفهاء منهم؟

عمري ما لقيت اجابة وافية!

لكن يبدو يل هما عندهم حتة �سبه زاهدة كده يف نفو�سهم 

وما بيعرفو ل�ستعرا�س الع�سالت زي اجلماعة ديل حتى 

ده  ما  قدر  وعلى  بنجحو  ماااا  يقدمو عرو�س  يحاولو  ملا 

بالرغم  انهم  اأت�سبب يف  انه اظن  ما  امر يحمد على قدر 

من انهم حزب فاهم قدر ده، ما اأخدو مكانتم �سيا�سياً ول 

حتى يف املجتمع. مع انه حزب من كرت عراقته بيدر�س عنه 

يف كتب التاريخ ال�سيا�سي احلديث يف املدار�س.

وللبي�ساأل نف�سه ا�سمعنا انا بكتب عن احلزب ال�سيوعي.   

مادة  املدر�سة يف  عنه يف  در�ست  زمان  عنه لين  فبكتب 

التاريخ احلديث، وكتها، كان عمري خم�ستا�رس �سنة. وملا 

ال�سيوعية  بان  ات�سدمت  اجازة  يف  مرة  ال�سودان  جيت 

تهمة، ايوة تهمة عديل، بل احياناً تقرب تبقى �ستيمة....

وللتو�سيح واملعلومية، انا ما ع�سوة يف احلزب ال�سيوعي 

)وال�سيوعية ما تهمة بنفيها واإمنا هو الواقع اين ما ع�سوة 

تكون  ميكن  انه  بفكر  الهوى  ي�سارية  ولكني  احلزب(  يف 

لو  ده(  توتا يف  ال�سغرية  باختي  )وبقتدي  كوي�سة  حاجة 

يف اليام دي جنري ال�سارع نتظاهر وبعد ما نرجع البيوت 

نقرا عن  وغريه.  �سيا�سيا  نف�سنا  نثقف  فينا حبة حيل  لو 

ال�سيا�سة والقت�ساد  ال�سيا�سي ونقرا عموما عن  التاريخ 

وعن كل الأحزاب الفي ال�سودان وحتى برة ال�سودان.

يف  حراك  ليه  موازي  يكون  لزم  ال�سارع  الفي  احلراك 

الدماغ والفهم، ع�سان جنهز للجاي

ما  فنكون  �سنو.  ال�سيا�سي  وهوانا  لونا  عن  النظر  بغ�س 
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نكون املهم الزمن اجلاي جنهز ليه وتتخت قواعد �سودان 

جديد على اأ�سا�س فكر وبي فهم.

بيها  الروح املجتمعني  فاأكيد  ال�سيا�سة  ومهما اختلفنا يف 

اليام دي حت�ساعدنا انه يل قدام داميا نتعلم ن�ستثمر فيما 

هو م�سرتك بينا ونتجاوز عن الختالفات الِبتفرقنا.

٢٩ أيار/ مايو

يعني �سو موت بالغلط؟

٣١ أيار/ مايو

اللعب بال�سيا�سة األوان

دي  ياها  زي  كالمات  يل  يقول  يجي  زول  مايف  ارجو 

الخ. لين  الخ   ١٠٠ ١٠٠ يف  مك�سب  ومايف  ال�سيا�سة 

البديهيات  من  ا�سال  ودي  كوي�س.  ده  الكالم  عارفة 

دي  اجلملة  و�سمعت  للم�رسوح.  �رسح  يعترب  و�رسحها 

والزيها كتري. لكن اظن انا �سفت يف الدنيا دي ما يكفي 

انه يخليني او�سل للنظرية دي وعارفة انه احلياة ما عبارة 

عن حالوة قطن خا�ستاً ال�سيا�سة بكل ما فيها من نتانة.

لكن يف فرق بني نتايج تفاو�س ١٠٠٪ مك�سب )لنه ده 

تطرف يف الآمال الوردية( وبني ٢٠ او ٣٠ ون�سب خايبة 

ف يف ال�ستعباط وال�رسقة.
ّ
زي دي، لأنها تطر

ون�سب غري متكافئة مع الت�سحيات واجلهد البذلو ال�سعب. 

يف فرق بني انه النا�س تلعب �سيا�سة وتو�سل لن�سب ترّد 

بع�س حق ال�سعب وما بني تلعب xxxx  ل موؤاخذة. وتنهب 

حق ال�سعب وجتحف يف حقه.

٢ حزيران/ يونيو

وتعبانة  خال�س  عيب  حاجة  ده  النا�س  جهل  افرتا�س 

�سديد.

٣ حزيران/ يونيو

على العت�سام. على القيادة. على حقنا نحر�سو!

٣حزيران/ يونيو

فيديو ليف: 

انقطعت  اعرف  ما  ا. 
ّ
جو كلنا  حمبو�سني  ه 

ّ
ح�س »احنا 

الكهربا، او�سة كدا بتاعة كهربا.

ا واحنا جنب العمارة اللي كانوا 
ّ
وبي�رسبو يف ر�سا�س بر

يف  راقدين  �ساتر  واخدين  كلنا  بالول،  منها  بي�رسبوا 

ه �رسب الر�سا�س �سّغال. النا�س 
ّ

الو�سه يف الر�س ول�س

مترق ال�سارع، النا�س مترق ال�ساعر، والر�سا�س زي املطر، 

الر�سا�س زي املطر

انا ح اقفل الاليف ده

اأبِعد

ارك�سي يا وئام، ارك�سي.«

٣ تموز/ يوليو

�سالم على كل النا�س. والف مليون �سكر والله ي�سلم كل 

من حمد �سالمتنا. انا ل�سة �سوية ما قادرة اتعامل هنا زي 

اول والخد والرد �سعب على روحي ل�سه �سوية. الذى 

موجوعة  الروح  ل�سه  لكن  الزمن  مع  بيربى  اجل�سم  الفي 

والهتمام  ودعمهم  النا�س  وقفة  العزاء  حبتني.  حبة 

وال�سند والحتواء وحاجات كتري �سعب �رسدها، لقيناها 

من القريب وحتى الغريب. والعزاء كمان يوم ٣٠ الفات، 

والف رحمة ونور على   بردًا و �سالماً 
ّ
فاليوم ده نزل علي

ال�سهدا القّدمو روحم مقابل انه الثورة ت�ستمر واننا ن�سمد 

وانه احل�سل ما يك�رس يف روحنا �سي.

بوجع �سديد غادرنا ال�سودان بعد احَل�سل بوقت قليل )ايل 

حني( ع�سان نتعافى )واحلقيقة هي انه التعايف جوا �سودان 

حر ما خارجه( بقدر ما اقدر اقول انه احنا كوي�سني. بناكل 

بن�سكت.  ومرات  ونبكي.  ون�سحك  ونتكلم  وبن�رسب 

بن�سكت كتري ونتذكر لكن ل�سه جوة قلوبنا امل جريئ. 

مرقنا  ال�ستة  احنا  انه  ربنا  ا�سكر  عمري  باقي  حاأف�سل 

على قيد احلياة واتعلمنا حاجة ما عارفة ليها ا�سم ح�سي 

لكن  انك�رسنا  اننا  �َسَعرنا  الول  ميكن يف  احلني(.   / )الآن 

رغم انه ح�سي اتفرقنا وكل وحدة فينا يف حتة يف الكورة 

معاي يف  الكانو  انه  يقني  وعلى  اأكيدة  انا  ب�س  الأر�سية 

واذا  �سديد...  قوت  ت، 
ّ
قو فيهم  انه يف حتة  دي  التجربة 

كان على الذى ال�سفناه فلما فقنا ا�ستوعبنا انه يف غرينا 

والنتهاكات  التعدي  من  اهوال  و�سافو  ا�سعافه  واجهوا 

والبع�س كمان روحهم فقدوها....

اأدركت انه اإذا فعال كنا ن�ستحق النجاة فالزم نف�سل �سند 

الثورة الفدوها غرينا بروحم وبحاجات كتري..

اآ�سفة اين ل�سه ما رديت على الر�سائل الطيبة لكن حبة 
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اقل �سي ق�ساد كل  واكيد وطبعا لزم حارّد. فهو  وكت 

الود والعناية واملحبة

�سالم اىل حني ا�سافة ...التوم هجو راجل واطي ول ميثل 

النا�س ال�سالو الثورة دي ودفعو امتان غالية ل يعرف عنها 

انه  قال  املليان  البليد..بالفم  املجرم  اجللف  )ولن(  �سي 

املجل�س الع�سكري �رسيك ا�سيل يف الثورة.

يا بليد يا الروحك عميانة وعقلك مطلي بالغراء. ال�رسكاء 

من جي�س ال�سودان هم فقط حامد واإخوانه وا�سباهه.. هم 

ال�رسفاء، �رسف لن تعرفه، هم بوا�سل ب�سالة ل ي�ستوعبها 

امثالك اخلنوعني.

٦ تموز/ يوليو

ق�سيت �ساعات طويلة )ول�سه ما خل�ست( برّد على ر�سائل 

واخوان من  اخوات  من  ور�سائل  وبت�ساأل.  بتطمئن  طيبة 

بالد خمتلفة حتى بع�سهم / ن جمعتني بيهم ور�سة عمل 

او مهرجان وحمافل خمتلفة وميكن لقيتم مرة وحدة ب�س..

ولكن يظل همنا م�سرتك وواحد.

لالأبد.  باقون  باقي واحنا  ا�سيل قوي  رابط  بينا  ك�سعوب 

مال  را�س  هم  النا�س  ال�سعب،  الب�رس،  ان  اكرت  اأدركت 

البالد والمم وامنها وامانها وامان و�سند بع�س.

 
ّ
النا�س البت�سحى تفكر كيف ممكن متد ايديها وت�سيل الهم

لينا  القالو  ولكل  وللرحمة  لالمل  مكان  وتخلق  وتزيحو 

عنه م�ستحيل و�سعب و�سازج.

حتى  واأحيانا  الختالف  رغم  �سديد  بع�س  بن�سبه  احنا 

اخلالفات. احنا الرهان الرابح. 

باقون ومكملني ولو بعد حني وحتى لو اجنربنا على �سي من 

الهدنة او تغيري ادواتنا او اننا نرجع خطوات ونعيد النظر...

التجربة  بعد  بيه  ال�َسَعرت  قدر  ودعم  بقوة  �سعرت  ما 

ال�سعبة الفاتت.

اإذا التجربة يف حد ذاتا اّدتني قوة. فالنا�س زادوين يقني 

واّكدوه.

كلي امتنان ليكم / ن وللقدر وان كان قا�سي

�سكرا لالأبد يا خالد ع ال�سورة.

Khalid Awad

 مكان. بيتنا اأر�س العت�سام. 
ّ

من اخر ال�سور يف اأَحب

�سارع  ولهل  هناك  واحنا  كلنا  لينا  �سوق  قلبي  ويف 

الكلينك، و�سباحاتنا الطيبة العنيدة الكلها امل وم�ساغبة 

و�سيطنة وحرا�سة ونقا�سات و�سكل.

م�ستاقة ليكم / ن �سديد.

واكرت حاجة واجعة روحي اننا ما حلقنا ن�سّلم على بع�س. 

ول اننا نعاين على املكان مرة اأخرية قبل تغيري مالحمه. 

لكن اكيد بيلمنا تاين البقى بينا.

٦ حزيران/ يونيو

كتبت رباب حكيم: تكلمت من �سوية مع اريج:

عن  فيه  )تتحدث  اأريج.  نّزلته  اإللي  الأخري  الفيديو  بعد 

ح�سار عدد من املتظاهرين يف مبنى قدام مدينة الب�سري 

ية( دخلوا لهم ع�ساكر وبداأوا ي�رسبوا نار يف حيطان 
ّ
الطب

�رسب  حديد،  بع�سيان  مربح  �رسب  و�رسبوهم  الغرفة 

متوا�سل ا�ستمر لأكرت من ٤٠ دقيقة على اأقل تقدير.

بيت  وبيتعاجلوا يف  م�سابات  البنات  وباقي  توته  و  اأريج 

احداهن.

اأ�سال مقطوع.  النت  اإن  ده غري  التليفونات،  اأخدوا منهم 

ع�سان كده اأريج م�س عارفه تتوا�سل.

واأبهى من  واأ�سلب  اأح�سن  يبقوا  الباقيات ح  اأريج وكل 

الأول. ح يحكوا لنا و يكتبوا �سهاداتهن.

كتابة،  توقفوا  ما  اكتبوا..  قالت يل:  اأريج �سوتها حزين، 

مني.
ّ
الأمل دلوقت كله فيكم اأنتوا اإللي بره. اإحنا متكم

٦ آب/ اغسطس

وكت  موجودين  كانو  املا  النا�س  بع�س  �سلمت  روح  ل 

الله  �سا  ان  لينا:  يقولو   / ب�ساألونا  كانو  العت�سام  ف�س 

ب�س ما تكونو ان�رسبتو �سديد. كنت ا�ستغرب ال�سوؤال ده 

ب�سكل. معقولة جرم وقتل وجمزرة زي دي يكون النا�س 

الكانو موجودين حلظة ما ح�سلت، حتى لو جنوا، معقولة 

ب�س يكونو اخدو ليهم �سوطني ول �سحطة �سحطتني. حتى 

ج�سمو  يف  ان�رسب  املا  خد�سة  فيه  ما  �سليم  اجل�سم  لو 

املا  روحو.  ماتت  مات  املا  واتهر�ست  روحو  ان�رسبت 

ا ممكن روحو 
ّ
اغت�سب اغت�سبت روحو. مايف زول كان ُجو

تكون �سليمة وبخري حتى لو كان ج�سدو �سليم. النرتنت 

هه يكونو �سافوا 
َ
ِرجع، ان �سا الله الب�ساألو ال�سوؤال ده و�َسب

ل وبعد كده يراأفو بينا وما يقولو لينا كالم زي ده.  احَل�سَ

لنه فعال ما بنعرف نرد نقول �سنو. 

على جنب. انا بجد ا�سفة لكن ل�سه ما قادرة اأخد ووّدي 

واأرّد على كل الر�سائل. ب�س ربنا يعلم تقديري ليها واثرها 

الطيب على نف�سي. ت�سلمو.
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كاتب سوداين إشتغل 
بالمرسح والصحافة 
اإللكتونية.
يعمل حاليًا ككاتب 
سيناريو ومعد
للرباجم التلفزيونية.

كاتب سوداين.  عمل 
متطوعًا يف اذاعة 
اعتصام القيادة 
العامة اىل حني فض 
االعتصام.  صدر له 
»أزاميل« )نصوص 
رسدية(  2018.

حتریر:
حاسم هاليل

مجع:
حممد محد

الثورة تؤّرخ لنفهسا
هتافات وشعارات شعب السودان احلّر

منظوٍر  من  ال�سودان  يف  الثورّي  احلراك  عن  احلديث 

وقائع  ي�سع  فهو  بالإجحاف،  وم�سوب  �سائٌك   
ٍّ
عربي

التي  العربي«  »الربيع  ة 
ّ
�رسدي �سمن  ة 

ّ
ال�سوداني الثورة 

منها:  ا�ستني 
ّ

ح�س جتربتني  من  العمق  يف  ال�سودان  تقع 

ة التي واكبت 
ّ
م�رس وليبيا. وال�ساهد على املوجات الثوري

ة يف ال�سودان )خالل الأعوام ٢٠١١، 
ّ
النتفا�سات العربي

٢٠١٢، واأيلول / �سبتمرب ٢٠١٣( �سيدرك التاأّثر ال�سديد 

يوم  مظاهرات  يف  خ�سو�ساً  ة، 
ّ
الإقليمي املوجة  بهذه 

حل�س  جمعة  الكتاحة،  جمعة  الكنداكة،  )جمعة  اجلمعة 

د انعكا�ٍس 
ّ
اإلخ.(، التي مل تكن بطبيعة احلال جمر الكوع، 

»لتاأثري اأحجار الدومينو« بقْدر ما امتلكْت كلُّ جتربٍة فيها 

مل  ما  وهو  ة.  اخلا�سّ ة 
ّ
ال�سيا�سي ودوافعها  تها 

ّ
خ�سو�سي

ا�ستقالل  �سهد  الذي  ال�سودان،  يف  الو�سع  عليه  يختلْف 

اإيرادات  العام )٢٠١١( ليبداأ مع خ�سارة  جنوبه يف ذلك 

النفط يف �سل�سلة من النحدار القت�سادي، �ساهمْت مع 

اإىل  الب�سري   وا�ستمرار نظام عمر 
ّ
ال�سيا�سي انغالق الأفق 

اندلع انتفا�سة كانون الأول / دي�سمرب ٢٠١٨ التي اأّدت 

.
ّ
اإىل خلع الب�سري بعد ثالثني عاماً من احلكم ال�سمويل

وقوف  هي  الأوىل  لظاهرَتني،  التاأ�سي�س  يجب  هنا،   

ٍة متجّذرة، 
ّ
ة على ذاكرٍة ثوري

ّ
ال�سوداني ة 

ّ
ال�سيا�سي التجربة 

اأطاحت  التي  اأكتوبر١٩٦٤،   / الأول  ت�رسين  ثورة  منذ 

 / ني�سان  وانتفا�سة  ال�سودان،  يف  ع�سكريٍّ  نظام  ل 
ّ
باأو

احلكومة  على  فيها   
ُ
الب�سري انقلب  التي   ،١٩٨٥ ابريل 

الختالُف  فهي  الثانية  الظاهرُة  ا 
ّ
اأم املنتَخبة.  ة 

ّ
الدميقراطي

يف  املنتف�سة  للجموع  ة 
ّ
القاعدي القيادة  منط  يف   

ُّ
اجلذري

وخ�سو�ساً  ة 
ّ
الطالبي احلركُة  امتلكت  حيث  احلراك،  هذا 

ت�ساهى يف  ًة ل 
ّ
ومركزي ق 

َ
ال�سب قَدم  اخلرطوم  يف جامعة 

ة 
ّ
ة ال�سابقة، لكونها اأقدَم ال�رسوح الأكادميي

ّ
املوجات الثوري

 يف و�سط 
ّ
يف ال�سودان، اإ�سافًة اإىل موقعها الإ�سرتاتيجي

اجلمهورّي  الق�رس  بني  الفا�سلة  امل�سافة  يف  العا�سمة، 

امل�سّلحة. ففي كانون الأول  ات 
ّ
للقو ة 

ّ
العام القيادة   

ّ
ومقار

يف  متوّقفًة  تزال  ل  الدرا�سة  كانت   ،٢٠١٨ دي�سمرب   /

نية 
ُ
ب ة 

ّ
اأي متتلك  ل  التي  ة  اخلا�سّ اجلامعاُت  بينما  اجلامعة، 

 
َ
ة هي التي ت�سارك يف الإ�رسابات، فيما ظَهر

ّ
ة تنظيمي

ّ
حتتي

ة 
ّ
ات واأوائل الألَفي

ّ
جيٌل جديد من مواليد نهاية الت�سعيني

 يف احلراك 
ٍّ
اأ�سا�سي الثالثة، من الذين مل ي�سهموا ب�سكل 

الأقوى ال�سابق، يف اأيلول / �سبتمرب ٢٠١٣، ول امتلكوا 

للن�سطاء   
ّ
الثوري مع املرياث  اً 

ّ
اأو ع�سوي اً 

ّ
وجداني ارتباطاً 

مني.
َ
ني املخ�رس

ّ
ني الطاّلبي

ّ
ال�سيا�سي

 
ّ
بتلخي�ٍس لأهم خ 

ّ
نوؤر اأن  ال�سانحة، �سنحاول  يف هذه   

ة، مع الو�سع يف العتبار �سعوَد 
ّ
�سعارات الثورة ال�سوداني

احلو�َس  احلراك  هذا  من  جتعل  التي  اجلديدة،  الروح  هذه 

 يف ال�سودان.
ّ
ة احلراك الثوري

ّ
اجلامَع لرتاكمي

ّية �شالم وعدالة« و»الثورة خيار ال�شعب«
ّ
»حر

بّد  ل  كان  احلراك،  اأ�سهر  اأّول  يف  املنطلَق   
َ
ال�سعار بو�سفه 

ول  �سعارًا جديدًا  يكن  فهو مل  بال�ستمرارّية،  اّت�سامه  من 

ل�سابقتها، حيث  امتدادًا  بل  الثورّية اجلديدة،  اللحظة  وليَد 

�سبتمرب ٢٠١٣،   / اأيلول   لنتفا�سة 
َّ
الأ�سا�سي ال�سعار  كان 

اأ�سابيع.  ظرف  املئاُت يف  فيها  وُقتل  ة، 
ّ
بوح�سي وِئدت  التي 

 
َ
 بالذات يعترب اأكرب

َ
ورغم طابع ال�ستعارة، اإّل اأّن هذا ال�سعار

احلراك  يتبّناه  الذي  املفرَت�س   
ّ
ال�سيا�سي للربنامج  ملّخ�س 

 التعّددي، اإنهاء احلرب 
ّ
: النظام الدميقراطي

ّ
 ال�سوداين

ُّ
الثوري

احلراك،  ا�ستمرار  مع   .
ّ
الق�سائي اجلهاز  وا�ستقالل  ة، 

ّ
الأهلي

وبدء قادته يف قوى اإعالن احلرّية والتغيري الغرَق يف جولت 

لدى   
ٌ
وعي  

َ
تبلور باملماطلة،  واملَ�سوبة  الطويلة  التفاو�س 

 يف اّدعاء الرغبة 
ّ
ة املجل�س الع�سكري

ّ
اجلماهري بعدم �سدقي

.
ّ
 الأ�سا�سي

ُ
ر ال�سعار

َّ
ة، فتطو

ّ
بت�سليم احلكم ل�سلطٍة مدني
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ة خياُر ال�شعب
ّ
حرية �شالم وعدالة مدني

رّدد  ة، 
ّ
الثورة امل�رسي ة وال�ستعارة من 

ّ
التحي ي�سبه  وفيما 

املتظاهرون اأحد اأ�سهر هتافات ثورة يناير: »ثوار.. اأحرار.. 

املتتالية  الأ�سابيع  اأ�سفرت  ولكن،  امل�سوار«.  ل 
ّ
حنكم

يف  برز  متجّدد   
ّ
�سيا�سي ووعٍي  ثقافٍة  اإنتاج  عن  للحراك 

جملٍة من الهتافات والأنا�سيد، نحاول هنا تلخي�س اأبرزها:

أي كوز ندوسوا دوس  
ما بنخاف.. ما بنخاف.. ما بنخاف  

هذا  يف  املفقودة  تها 
ّ
مركزي لفر�س  اخلرطوم  جامعة  تعود 

ي�ستعري  الذي  ال�سعار،  هذا  عرب  ة 
ّ
خفي بر�سالٍة  احلراك 

به  يهتف  �ساخرًا   
ً
هجاء كانت  �رسفة،  ة 

ّ
طاّلبي اأهزوجًة 

اأندية  بني  ة 
ّ
الكروي املباريات  يف  الهند�سة  ة 

ّ
كّلي طالب 

ات اجلامعة:
ّ
كلي

أندروس )دواء للحموضة( ندوسوا دوس )نتناوله(  
ما بنخاف.. ما بنخاف.. ما بنخاف  

ست الجّن أّدينا ِجّن  
بشلن بِشِلن بشلن  
ست الواوا أّدينا واوا  

ما بناباها ما بنابها ما بناباها  

عام  اخلرطوم  جامعة  طلبة  احّتاد  انتخابات  اقرتاب  ومع 

 الذي كان طاّلبه يهتفون 
ّ
٢٠٠٥، فاز التحالف الدميقراطي

اً:
ّ
بنف�س الأهزوجة بعد تعديلها لتّتخذ م�سموناً �سيا�سي

أي كوز.. ندوسوا دوس  
ما بنخاف.. ما بنخاف.. ما بنخاف  

ة 
ّ
ة يف الثقافة ال�سعبي

ّ
ا الكوز، فهو و�سمٌة ومفردة مركزي

ّ
اأم

ة، اأو 
ّ
 ع�سٍو يف احلركة الإ�سالمي

ّ
ة، ت�سري اإىل اأي

ّ
ال�سوداني

وتعود  الدولة،  العاملني يف جهاز  من   
ٍّ
انتهازي منتِفع   

ّ
اأي

ر ال�سابق  ة للمنظِّ
ّ
جذور ا�ستخدام اللفظ اإىل ندوٍة �سيا�سي

ب 
َ

ُتن�س مقولًة  رّدد  الذي  الرتابي،  ح�سن  النظام  اب 
ّ
وعر

فنحن  حر، 
َ
ب الإ�سالم  كان  »لو  البنا:  حل�سن  ات 

ّ
املروي يف 

 ي�ستخَدم يف �رسب املاء.
ّ
كيزانه«. والكوز هو كوٌب معدين

يا بوليس ماهيتك )مرّتبك( كم؟  
الكيزان خامنها خم  

ات مكافحة ال�سغب وبنادق الغاز امل�سيل 
ّ
يف مواجهة قو

حتاول  املتظاهرين  من  امل�ستبكة  اجلموع  كانت  للدموع، 

ل   
ٌ
جزء اأّنهم  وتذكريهم  اجلنود،  تعاُطف  ا�ستمالة  دائماً 

 / اآذار  مظاهرات  فخالل  ومطالبه،  ال�سعب  من  يتجّزاأ 

ني�سان ١٩٨٠، ظهر هتاف: »يا بولي�س ماهيتك )مرتبك( 

اأ�سعار  ارتفاع  كان  حيث  بكم؟«  بقي  ال�سكر  رطل  كم؟ 

ة هو املوؤ�رّس الأكرب لالنهيار القت�سادّي، 
ّ
ال�سلع الأ�سا�سي

ة ناجحة.
ّ
 انتفا�سٍة �سعبي

ّ
ك لأي

ِّ
وبالتايل الدينامو املحر

كان  تاله،  وما   ٢٠١٨ دي�سمرب   / الأول  كانون  يف   

الذاكرة  من  امل�ستعارة  الهتافات  جملة  من  الهتاف  هذا 

ي�سيَف  اأن  النظام  لختالف  كان  هنا  لكْن  ة، 
ّ
ال�سيا�سي

اإىل  اإ�سارة  للن�سخة: »الكيزان خامنها خم«، يف  اختالفاً 

ني 
ّ
الإ�سالمي و�سط  ة 

ّ
واملح�سوبي  

ّ
ال�سيا�سي الف�ساد  انت�سار 

يف احلكومة.

هة لرجال الأمن التي كانت 
َّ
ا اأ�سهر ال�سعارات املوج

ّ
اأم  

 
ٍّ
وليدة هذه احلركات، فهي �رساخ اأحد املتظاهرين جلندي

»نحن  بالقول:  يعاتبه  وهو  ة 
ّ
النظامي ات 

ّ
القو من  هارب 

اأخوانك يا بليد«.

ال�سهر  ودخولها  التظاهرات  ا�ستمرار  ومع   

ت�رسيحاٌت  الإعالم  و�سائل  عرب  انت�رسْت  ل، 
ّ
الأو

العنف  با�ستخدام  تهّدد  النظام،  يف  مل�سوؤولني  خمتلفة 

القلق  مظاهر  اأكرث  من  واحدة  يف  املتظاهرين،  �سّد 

مغّذيًة  التهديدات  هذه  كانت  الدولة،  رجالت  و�سط 

الهتافات  على  انعك�س  الذي  الأمر  لالحتجاجات، 

 احلاكم 
ّ
بالطبع. يف لقائه مع اأع�ساء حزب املوؤمتر الوطني

الدين  عزُّ  الفاحت  قال  يناير ٢٠١٩،   / الثاين  كانون  يف 

اأمني الفكر والثقافة باحلزب، ورئي�س جلنة منا�رسة رئي�س 

والراجل  اأ�سبوع  »اأّدونا  الب�سري:  امل�سري عمر  ة 
ّ
اجلمهوري

ة 
ّ
تاين ميرق وال�سايل �سالح حنقطع را�سو«، ورغم دموي

هي  املحتّجني  ا�ستفّزت  التي  العبارة  كانت  الت�رسيح، 

ة، عندما تعّهد 
ّ
اأقّل حتري�ساأ لكّنها اأكرث اإغراقاً يف املحّلي

ة 
ّ
ال�سوداني امل�سارف  ال�سيولة يف  اأزمة  مبعاجلة  الدين  عز 

بالقول: »حنطبع )يق�سد اأوراق العملة( مّلن ن�سل ال�سقف 

وال�رسافات حتدور رب.. رب.. رب!«.

ام التالية بهذا الهتاف:
ّ
كان رّد اجلماهري املحت�سدة يف الأي  

رب رب رب  
وينوا زفت الطين؟  

رب رب رب  
وين الفاتح عّز الدين؟  
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ة ال�سابق، 
ّ
 رئي�س اجلمهوري

ُ
يف تزامٍن مع ذلك، خرج نائب

الإنقاذ  ثورة  نظام  �سي 
ِّ

موؤ�س اأحد  طه،  عثمان حممد  علي 

ة )٢٤(، مع ال�سحايف 
ّ
، يف لقاٍء متلَفٍز بقناة �سوداني

ّ
الوطني

حتميه  النظام  »هذا  متوّعدًا:  وقال  التوم،  ح�سن  الطاهر 

كتائب وجمموعات هي على ا�ستعداٍد للت�سحية... - تقف 

�سات الدولة املطلوب منها اأن تقوم بدورها 
ّ
من وراء موؤ�س

موجودة  يعرفونها... هي  كاملة  ِظّل  كتائب  هناك  لكْن   -

تدافع عن هذا النظام اإذا ما احتاج الأمر...«.

وكان الرّد يف ال�سارع:  

ال بنكّل وال بنمّل   
وال ٍبنهاب كتايب الِظّل   

العنيدة  ته 
ّ
وا�ستمراري للحراك  الطويُل  الوقت  اأ�سفر 

اإدراُك  منه  املت�سارعة،  بالقوى  وا�سع  وعي  انت�سار  عن 

�سة 
ّ
�سّكان اخلرطوم اأخريًا اأّن �رساعهم اجلديد �سّد املوؤ�س

اأعيدت  التي  ال�رسيع،  الدعم  ات 
ّ
قو وحتديد  ة 

ّ
الع�سكري

ملي�سيات  اإّل  هي  ما  ة، 
ّ
نظامي اٍت 

ّ
قو مظّلة  حتت  ت�سميُتها 

ني يف 
ّ
املدني �سّد  الفظائع  ارتكبت  لطاملا  التي  اجلنجويد، 

اإقليم دارفور، التي اأ�سبح �سّكاُن اخلرطوم على موعٍد الآن 

ف على ويالت حربها يف �سوارعهم، ممّا اأّدى اإىل هتاٍف 
ّ
للتعر

ة 
ّ
ني ك�سحايا الآلة الع�سكري

ّ
َع كل ال�سوداني

َ
، جم

ّ
ت�سامني

نف�ِسها: »يا عن�رسي ومغرور / كل البلد دارفور«.

ات الأمن، تفّتقْت ب�سالة املتظاهرين 
ّ
واأمام ر�سا�س قو  

ة يف مواجهة هذه الآلة 
ّ
التاأكيد على �رسورة ال�سلمي عن 

ة امل�سّلحة:
ّ
القمعي

الطلقة ما بتقتل  
بقتل ُسكات الُزول )الرجل / اإلنسان(  

دم الشهيد بكم؟ ِواّل السؤال ممنوع؟!  

يعترب ا�ستخدام العنف املفِرط - والقتل حتديدًا - من قبل 

الغ�سب  لت�ساعد  املحّفزات  اأكرب  من  احلكومية  ات 
ّ
القو

مظاهراٍت  ب�سورة  ياأتي  الذي  الثورّي  والنتقام   ،
ّ
ال�سعبي

ل 
ّ
م�سحونة، غالباً ما تبداأ مبَواكب ت�سييع ال�سهداء، وتتحو

بعد مرا�سم اجلنازة اإىل مظاهراٍت عارمة، ت�سهد يف الكثري 

من  مفرغة  دائرٍة  يف  جدد،  �سهداء  �سقوط  الأحيان  من 

يف  الق�سوى  املفارقات  اإحدى  امل�ساّد.  والغ�سب  العنف 

 - ة 
ّ
ال�سوداني الثورات  اأوىل  اأّن  هي  ة، 

ّ
ال�سوداني الذاكرة 

اإثر اغتيال  اأكتوبر ١٩٩٤ - اندلعْت  يف ت�رسين الأول / 

ات ال�رسطة للطالب اأحمد القر�سي، اأمام اأ�سوار جامعة 
ّ
قو

اجلنوب.  ة 
ّ
ق�سي تناق�س  ة 

ّ
�سيا�سي ندوٍة  قيام  ملنع  اخلرطوم، 

حا�سدة  مظاهرٍة  اإىل  القر�سي  ت�سييع  ل 
ّ
حتو مقتله،  وبعد 

ة يف انتفا�سٍة 
ّ
قادت احلركُة اإىل اإ�سقاط احلكومة الع�سكري

فيما  الت�سعة ع�رسة �سخ�ساً،  اأعداُد �سحاياها  تتجاوْز  مل 

هو:  الثورة  �سهيد  القر�سي  لغتيال  املرافق  الهتاف  كان 

ة!«.
ّ
»مقتل طالب.. مقتل اأم

ة، 
ّ
اآلة قمع م�سّلحة اأكرث دموي ون 

ّ
هنا، يواجه ال�سوداني  

من  عقوٍد  طوال  ة 
ّ
الإجرامي والأعمال  العنف  مار�ست 

توجيه  اإىل  دفع  الذي   ،
ّ
العرقي وال�رساع  ة، 

ّ
الأهلي احلرب 

 
َ
جرائم بارتكاب  ني 

ّ
الع�سكري من  النظام  لقادة  الّتهام 

�سبباً  واحد«  طالب  »مقتل  يعد  فلم  ة، 
ّ
الإن�ساني �سّد 

اأّدى  وكّلما  والتنّحي،  ال�ستقالة  اإىل  الع�سكر  لدفع  كافياً 

 احلراك اإىل �سقوط املزيد من ال�سهداء، ت�ساعدت 
ُ
ا�ستمرار

النداءاُت املطالبة بالق�سا�س، من بينها هذا الهتاف الذي 

انت�رس بعد �سقوط القتلى يف مظاهرات مدينة الق�سارف 

لل�ساعر  ق�سيدة  من  مقطعاً  م�ستعريًة  ال�سودان(  )�رسق 

اأزهري حممد علي:

يا صاحب المشروع في قصرك العالي  
الصوت هناك مسموع؟  

دم الشهيد بي كم؟  
واّل السؤال ممنوع؟! دم الشهيد غالي  

واالنكسار في الروح ما بجبرو الوالي  
أرواح تزّف أرواح  

وبرضو اللسان مبلوع  

املمتلكة  ال�سبيهة،  الق�سائد  من  خمتلفة  جمموعٍة  يف 

الإيقاع  الإفادة من هذا  متّت  نف�سها،  ة 
ّ
العرو�سي للرتكيبة 

واحل�سد،  الهاتف  بني  ة 
ّ
وتفاعلي متعّددة  اأهازيج  لتكوين 

ثالث  كل  مع  الق�سيدة  من  بيٍت  كلُّ  يتزامن  بحيث 

فت�سبح  اجلماهري،  من  »ثورة!«  هتاف  يتبعها  �سفقات، 

الأهزوجة كالتايل:

يواجـــــــــــــــــــــــــــــــــه السودانيون آلة قمع مسلحة أكثر 
دمويــــــــــــــــــــــــــــــــة، مارست العنف واألعمال اإلجرامية 
طوال عقود من الحرب األهلية، والصراع العرقــــــــــــــــــــــــي.



بدايات  العدد 23 - 24 | 552019

الصوت هناك مسموع؟  
ثورة!  

دم الشهيد بكم؟  
ثورة!  

واّل السؤال ممنوع؟  
ثورة!  

من حّقي أغّني لشعبي  
ومن حّق الشعب علّيا  

اأعيد  الذي  الوحيد  ال�ساعر  علي،  حممد  اأزهري  يكن  مل 

ة، لكّنه كان الوحيد الباقي 
ّ
ة الإيقاعي

ّ
انت�سار ق�سائده الثوري

ني الذين ارتبطت 
ّ
على قيد احلياة من جيل ال�سعراء الثوري

ات، 
ّ
ال�سبعيني منذ  الدكتاتورية  الُنظم  مبقاومة  اأ�سماوؤهم 

من بينهم حممد احل�سن �سامل )حميد( وحمجوب �رسيف، 

 ،
ّ
ال�سيوعي باحلزب  اأي�ساً  ا�سماهما  ارتبط  لطاملا  اللذان 

الأغاين  من  العديد  ات 
ّ
الثمانيني منذ  لهم  انت�رست  حيث 

ة، كانت اأ�سهرها للفّنان حممد وردي.
ّ
الثوري

كلمات  من  اأحمد  د 
ّ
�سي م�سطفى  للفّنان  اأغنية  هنا،   

حميد، اأعيد انت�سارها كهتاف:

من حّقي أغّني لشعبي  
ومن حّق الشعب َعليا  

ال بإيدك تمنع قلبي  
وال قلبي كمان بإيدّيا  

عّلمني أغّني الطين المخرطة والطورية  
الناس الصابرة سنين بالحالة الما دغرية  

القابضة الجمرة بإيدا والجمرة تلهلب حّية  
ال قادرة الجمرة تقّيدا إال قادرة تولع هي  

 
ّ
اأ�سهر اأغاين انتفا�سة ني�سان / ابريل ١٩٨٥ التي مت ا 

ّ
اأم

تداوُلها من جديد، فاأغنيتان ملحمد وردي، من الأوىل:

يا شعب،  
تسامی يا هذا الهمام  

تفّج الدنيا ياما  
وتطلع من زحاما  

زّي بدر التمام  
تّدي النخلة طولها  

والغابات طبولها  
واألّيام فصولها  

والبذرة الغمام  

ا اأغنية وردي الثانية من نف�س احلقبة فهي اأي�ساً معْنونة 
ّ
اأم

بالزمة »يا �سعب«:

على أجنحة الفجر ترفرف  
فوق أعالمك  

ومن بينات أكمامك  
تطلع شمس أعراسك  

يا شعب  
لهبك ثورّيتك!  

أنت تلقى مرادك والفّي نّيتك  

 )Dj( �سماين 
ّ
ق املو�سيقي

ّ
الن�سخة اجلديدة منها، كانت للمن�س

�ساب  يوؤّديها  الأغنية  من  ن�سخة  ا�ستخدم  الذي  هيغو، 

الإنرتنت،  على  منت�رس  فيديو  مقطع  يف  جمهول   
ٌّ
�سوداين

ومزجها باأهزوجٍة من فيديو اأخر لأطفاٍل من عرب دارفور 

اته: 
ّ
وقو الب�سري  يهجون  م�سرتيحة،  قرية  من  اأّنهم  يعتقد 

ة الب�سري قوة خا�رسة قوة الب�سري قوة غا�سمة حركات 
ّ
»قو

ة فا�سدة«.
ّ
ة فا�سدة جّننو البنات قو

ّ
حركات قو

بني  باملزج  اّت�سمْت  التي  ة 
ّ
املو�سيقي الطفرة  هذه   

ات، 
ّ
للثمانيني  

ّ
الفّني واملرياث  الراهنة  اللحظة  ة 

ّ
خ�سو�سي

اأغنية  بينها  من   
ّ
مو�سيقي منوذٍج  من  اأكرث  يف  متظهرْت 

ة اأعادت توزيع اإحدى 
ّ
 ملغّنية �ساب

ّ
»زوزيتا« وهو ا�سم فني

التي  ال�سهرية   
ّ
ال�سوداين  

ّ
ال�سيوعي احلزب  كورال  اأغاين 

الكورال  واأّداها  ات، 
ّ
الثمانيني يف  �رسيف  حمجوب  كتبها 

ن�سخة زوزيتا  اأحمد، ولكن جاءت  د 
ّ
�سي بقيادة م�سطفي 

م�سحوبة  اأبطاأ  باإيقاٍع  للخرطوم«   
ّ

»اأغنية حب ا�سم  حتت 

بالغيتار وبدون اأي كور�س:

غّني يا خرطوم غّني  
شّدي أوتار المغّني  

لم يكن أزهري محمد علي، الشاعر الوحيـــــــــــــــــــــــــــــــد
الثورية اإليقاعيــــــــــــــــــــــــــــة، انتشار قصائده  الذي أعيد 
لكنه كان الوحيد الباقي على قيد الحيــــــــــــــــــــــــــــــــاة
بمقاومة أسماؤهم  ارتبطت  الذين  الثوريين  الشعراء  جيل  من 
النــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظم الدكتاتورية منذ السبعينيات.
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ضوي من جبهة شهيدك  
أمسياتك واطمئني  

الحّل في البل  

ة 
ّ
احل�سم الثورّي كان اأكرث ما اّت�سمت به ال�سعارات املطلبي

ة، تَلّخ�س ذلك يف 
ّ
التي ت�سي بالعناد واملثابرة وال�ستمراري

�سوؤال: »احلّل يف �سّنو؟« واإجابته: »احلّل يف البل!«. والبل 

مبعناها  ة 
ّ
القو اإ�سارة ل�ستخدام  هو  البلل،   :

ّ
احلريف ومعناه 

يو�سف  غرميه  ب�رسب  اأحدهم  يقوم  فعندما  امل�سّلح،  غري 

ّل فالن!«.
َ
ذلك بلغة ال�سارع بـ»فالن ب

ت�شقط ب�س!

انتفا�سة  �سعارات  اأكرث  كان  الذي  الأ�سمل  ال�سعار  يظّل 

و�سم  هيئة  على  انت�سارًا  دي�سمرب ٢٠١٨   / الأول  كانون 

)ها�ستاغ( يف مواقع التوا�سل الجتماعي هو #ت�سقط-ب�س 

ومعناه: اأن ي�سقط الب�سري، ونظامه فح�سب، بدون اأّي تفاهم 

، يف دللٍة على 
ّ
اأو م�ساومة، باعتباره املطلب الأكرب والأهم

الت�ساوؤلت  كّل  يتجاوز  املطلب،  يف  والو�سوح  احل�سم 

 املطروح.
ّ
املرتّددة عن البديل ال�سيا�سي

هذا  و�سلت  التي  ة 
ّ
الرمزي الإ�سارات  اأكرب  من  اإّن   

لتاريخ  ني 
ّ
ال�سوداني ني 

ّ
املهني ع 

ّ
اختيار جتم ب�سابقه،  احلراك 

�سقوط الدكتاتور الأ�سبق جعفر منريي يف يوم ٦ ني�سان 

باجّتاه و�سط اخلرطوم، وحتديدًا  للح�سد  ابريل ١٩٨٥،   /

جنحت  حيث  امل�سّلحة،  ات 
ّ
للقو ة 

ّ
العام القيادة   

ّ
مقر

 
ّ
مقار وحما�رسة  والحت�ساد  التدّفق  يف  الهادرة  الآلف 

قبل  من  امل�ساّدة  املقاومة  من  عّدة  لياٍل  وبعد  اجلي�س، 

ة ال�سابقة لّتخاذ 
ّ
اأجهزة الأمن، اندَفعَ اجلي�سُ كما يف املر

اأخريًا  الب�سري  الرئي�س   النقالب على 
ّ
موقٍف حا�سم، ومت

يف  املتظاهرين  بدء  ومع  ال�سلطة.  عن  اإزاحته  واإعالن 

بت�سكيل  مطالبني  للجي�س  ة 
ّ
العام القيادة  اأمام  العت�سام 

جديدة  ة 
ّ
ثوري ثقافٌة  متظهرْت  ة، 

ّ
مدني ة 

ّ
انتقالي حكومة 

وا�سحة  اإ�سادٌة  لها، 
ّ
اأو يف  كان  اجلوانب،  خمتلف  يف 

يف  وجنوده  اطه 
ّ
�سب �سغار  وموقف  )اجلي�س(  بامل�سيفني 

ات 
ّ
بداية العت�سام، حيث ا�ستخَدموا ال�سالح ملهاجمة قو

املعت�سمني، فانت�رسْت هتافاٌت  التي هاجمت  النظام  اأمن 

من قبيل: جي�س واحد.. �سعب واحد. وهو هتاٌف م�ستعاد 

ه يف 
ُ
من انتفا�سة ني�سان / ابريل ١٩٨٥، اأعيد ا�ستخدام

ات امل�سّلحة 
ّ
ة القو

ّ
جت لفكرة ا�ستقاللي

ّ
ٍة �ساذجة، رو

ّ
�رسدي

الدولة  و�سيادة  ال�سعب  مطالب  ت�سع  ة، 
ّ
قومي �سة 

ّ
كموؤ�س

فوق م�سلحة النظام. وهنا خرج هتاٌف جديد ينطلق من 

ة ذاِتها:
ّ
ال�رسدي

جيشنا معانا  
وما هّمانا  

الجيش جيش السودان  
الجيش ما جيش كيزان  

ة 
ّ
 مع الثقافة الع�سكري

ُّ
مبوازاة ذلك، متاهي اخلطاب الثوري

 اجلي�س، الذي كان له اأي�ساً 
ّ
طوال فرتة العت�سام اأمام مقار

، وهو اأغاين »اجلاللت«، وهي جمموعٌة من 
ّ
نتاجه الغنائي

مترينات  اأثناء  اجلنود  بها  يهتف  التي  ة 
ّ
الإيقاعي الأنا�سيد 

اأو يف ناقالت اجلند يف اجّتاه مناطق  ة، 
ّ
الإحماء ال�سباحي

ات، وخالل فرتة العت�سام:
ّ
العملي

نحنا مّنك ريح  
وهّبت نار  

وشّبت في وجوه الخانو  
اسمك يا جميلة  

ات ال�سوت جنباً اإىل جنب 
ّ

�سدحْت تلك اجلاللت عرب مكرب

ومتتدح  تن�سح  بكلماتها  وهي  القدمية،  الثورّية  الأغاين  مع 

م الذكورّية املرتبطة بالرجولة والب�سالة:
َ
الكثري من القي

وصونا قالوا لينا الشردة )الهرب(  
عيب وشينة عيب وشينة  

الراجل الحمش فوق الجمر بمش  
ما بسوي شينة هيه هي هي هي  

القيادة  يف  الهتافات  بها  متّتعْت  التي  ال�سمات  اأبرز  من 

العامة للجيش  القيادة  أمام  المتظاهرين في االعتصام  مع بدء 
مطالبين بتشكيل حكومة انتقالية مدنيــــــــــــــــــــــــــــــــــة،
تمظهرت ثقافة ثورية جديدة في مختلـــــــــــــــــــــــــــــــــف

)الجيش(  بالمضيفين  واضحة  إشادة  أولها،  في  كان  الجوانب، 
حيث  االعتصام،  بداية  في  وجنوده  ضباطه  صغار  وموقف 
هاجمت  التي  النظام  أمن  قوات  لمهاجمة  السالح  استخدموا 
المعتصمين، فانتشرت هتافات من قبيل: جيش واحد.. شعب واحد.
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تنّحي  اإعالن  فبعد  الالذع،  والهجاء  البديهة،  �رسعُة 

الب�سري، وتروؤّ�س وزير دفاعه الفريق ابن عوف، للمجل�س 

ل، هتفت اجلموع:
ّ
الع�سكرّي الأو

شالوا كديسة )قّطة(  
وجابوا فطيسة )جّثة(  

وعملوا الحركة الما دسيسة )السيئة(  

لكّن اأذكى الهتافات واأكرثها بذاءًة، كانت ال�ستفادة من 

املجموعات  قادْتها  التي  ة، 
ّ
ال�سعبي ال�ستخبارات  �سبكة 

زت، وحتديدًا 
ّ
متي التي لطاملا  ة عرب موقع في�سبوك، 

ّ
الن�سائي

بال�ستق�ساء   ،٢٠١٩ يف   
ّ
املدين الع�سيان  دعوات  منذ 

ة واأ�سول املتنّفذين يف النظام من باب 
ّ
والتحّقق من هوي

زوجات  اإىل  الإ�سارة  بينها  من  ة، 
ّ
الجتماعي الأوا�رس 

الرئي�س  لزوجة  ئة 
ّ
ال�سي ال�سمعة  ازدياد  فمع  امل�سوؤولني. 

الب�سري الثانية، واأرملة وزير الدفاع الأ�سبق، وداد بابكر، 

املتنّفذة واملمتلكة لرثوٍة هائلٍة وغري م�رسوعة، �رسعْت هذه 

القائد  زوجة  ا�سم  وا�ستخدام  ال�ستق�ساء  اإىل  ال�سبكات 

ة 
ّ
ا�ستمراري اإىل  ٍة 

ّ
رمزي يف  الع�سكرّي،  للمجل�س  اجلديد 

نهج النظام ولو اختلفْت رموزه:

شالوا وداد  
وجابوا أماني  

زّي ما سقطت، تسقط تاني  

ه 
َ
ة طوال �سهر، �ساَحب

ّ
اعت�سام املتظاهرين اأمام القيادة العام

من  اجلماهريي،  واحل�سد  ة 
ّ
اللوج�ستي الأ�ساليب   يف 

ٌ
ر

ّ
تطو

ة يف املداخل 
ّ
بينها جتهيز الرتو�س ونقاط التفتي�س املدني

م�ساحاٍت  احتّلْت  التي  العت�سام،  �ساحات  اإىل  املُف�سية 

ة 
ّ
�سلمي على  وللحفاظ  اجلي�س،   

ّ
مقر �سا�سعة حول حميط 

العت�سام، انت�رس النا�سطون ال�سباب وتناوبوا على حماية 

هذه املداخل خلف املتاري�س وتفتي�س كّل من يرغب يف 

اأو  �سّنه  اأو  ته 
ّ
هوي كانت  مهما  العت�سام  حميط  دخول 

لتفتي�س  نا�سطاٍت  وجود  العتبار  الو�سع يف  مع  جن�سه، 

ا�سم  وهو  بالكنداكات،  املو�سوفات  والفتيات،  دات 
ّ
ال�سي

ج 
َ
احلر ولتخفيف  ات. 

ّ
النوبي امللكات  على  يطلق  امللكات 

، انت�رس بني النا�سطني ال�سباب 
ّ
ة التفتي�س الذاتي

ّ
من عملي

هذا الهتاف:

أرفع يدك فوق  

التفتيش بالذوق  
أرفع يدك تاني  

التفتيش في ثواني  

 ،
ّ
التنظيمي واأمام الراف�سني بذريعة الن�سواء حتت العمل 

هتفوا:

الجّنة ما لجنة  
تتفّتش  

عموما عمو  
تتفّتش  

ات 
ّ
)قو املتنّفذة  وذراعه  الع�سكرّي،  املجل�س  م 

ّ
ترب ومع 

�س 
ّ
التحر ة 

ّ
مر من  اأكرث  حاولْت  التي  ال�رسيع(  الدعم 

باملتاري�س للت�سييق على املعت�سمني قبل ف�ّس اعت�سامهم 

ا، كان حرا�س املتاري�س يهتفون:
ّ
نهائي

إيدك على إيدي  
زيد الترس  

قّوة الترس ده  
ما بتشال  

الترس وراو رجال  

ة ل�ستخدام كلمة )رجال( وما 
ّ
ة اجلندري

ّ
وب�سبب احل�سا�سي

وحَدها  الرجولة  باعتبار  للن�ساء،  اإق�ساٍء  من  اإليه  ترمي 

ة والب�سالة، ا�ستدرك ال�سباب هذا الأمر 
ّ
هي املرتبطة بالقو

 ا�ستبدال ال�سطر الأخري من الهتاف لي�سبح: »الرت�س 
ّ
ومت

وراو ثوار«.

للثورة  ة 
ّ
ال�سيا�سي القيادة  بني  املفاو�سات  تعرّث  ومع   

واملجل�س  والتغيري  ة 
ّ
ي
ّ
احلر اإعالن  قوى  يف  متمّثلة 

ت�ستخدم  هتافاٍت  املعت�سمني  لدى  العناُد  وّلد  الع�سكرّي، 

د  ُتق�سَ  
ّ
ايل

ّ
عم م�سطلح  هي  ة 

ّ
وال�سب ة«. 

ّ
»ال�سب مفهوم 

املباين  اأ�سا�سات  على  ال�سائل  الأ�سمنت   
ّ

�سب ة 
ّ
عملي به 

وبقائهم  املعت�سمني  �سمود  اإىل  جماز  يف  الت�سييد،  َقيد 

»م�سبوبني« حتى تنفيذ مطالب الثورة:

سقطت ما سقطت  
صابنها  

حتى لو سقطت  
صابنها.  
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َ
اأواجه القدر اأن  اأقع يف حياتي على مثل هذه البدعة:  مل 

بطريق العودة من ال�سودان دون اأن اأعلم. دخلُت من اأبواب 

ة - 
ّ
املطار ال�سغرية املفتوحة، وحني اأنهيت الور�سة الذهني

من وجهة  بنائها  واإعادة  ة 
ّ
امل�رسحي تفكيك  ة حول 

ّ
العملي

نظر اأ�سحابها، وجْدت اأّن عامَل الدخول مف�سوٌل عن عامل 

من  املمنوحة  بالفيزا  فتح 
ُ
ي عامل  الدخول،  عامل  اخلروج. 

�سفارة ال�سودان يف بريوت. عامل اخلروج، عامل على تخوم 

الأمن  مَينح رجال  الهواج�س. كاأْن ل  عي�س جمموعة من 

ها بدولٍة 
َ
باملطار تاأ�سرية اخلروج من ال�سودان. بدعة مل اأر

ول بوطن.

الدخول بتاأ�شريٍة واخلروج بتاأ�شرية 

الدخول بتاأ�سريٍة واخلروج باأخرى. ازداد ال�سعور بالتعبري 

»احّتاد  فكرة  بال�سودان  الور�سة  فكرَة  لأّن  اخلطر،  عن 

احّتاٌد معار�ٌس لل�سلطة. هكذا،  ني«، وهو 
ّ
الكّتاب ال�سوداني

ح�رسُت »ماأ�ساة موت اأورفيو�س« اأمام َمن مل يق�سم تاأ�سرية 

الدخول اإىل تاأ�سريتني، لأّن ل حاجة له اإّل للغناء. تدخل 

اإىل ال�سودان بتاأ�سرية، ول تخرج اإّل بتاأ�سريٍة اأخرى. وراَء 

م�رس  ة 
ّ
جمهوري ان 

َ
طري يف  املوّظفُة  اأ�سارت  احلقائب، 

واق. هناك، قالْت. وقالت اإّنها �ستحتفظ 
ّ
ة اإىل اآخر الر

ّ
العربي

اللطف  اأحد.  يحتّله  مل  موقعي  فاأجد  اأعود،  حلنَي  بدوري 

بالغرفة ال�سغرية،  الق�سوَة  اأّن  الفتاة، يف حني  ٌة عند 
ّ
خلفي

تاأ�سريات  ينتظرون  امل�سافرين  ع�رساُت  احت�سد  حيث 

اك كال�ساطئ يقفز عليه ع�رساٌت اآخرون 
ّ
ة �سب

ّ
اخلروج. ثم

بالأج�ساد  نقمٌة  ة 
ّ
ثم بدورهم.  اخلروج  فيزا  ينتظرون  ممن 

حرب  باندلع  املدهو�سة  بالعيون  نقمة  ة 
ّ
ثم املتقافزة، 

تاأ�سرية اخلروج. ق�سمان، ق�سم رجال الأمن وق�سم املدينة 

ر تتواتر، ما 
َ
الواقع على اجلانب الآخر. هكذا راحت ال�سو

د اأ�سُل الدعوة 
َ
 الأثر باخل�سو�س. كاأْن ل يعو

َ
خ�ّس �سور

مفقودًا، حني اكت�سفُت اأّن َمن جاء لكي يدفع املبلغ املّتفَق 

عليه، اإمّنا جاء من عامَل ال�سودان القدمي. واأّن عامَل ال�سودان 

 قدمي قَدَم العامل القدمي واأكرث.
ٌ
اجلديَد عامَل

امل�ستحيل  من  عامَل  ال�سلطة،  عامل  الرجل عن  حكى   

اإّن  قال  املهدي.  عن  وحكى  الب�سري  عن  حكى  دخوُله. 

ة 
ّ
ي
ّ
باأهم ُكتبه  واأّن  للمهدي،   

َ
ن�رَس الري�س  جنيب  ريا�س 

كتب املهدي، اإذا ما قراأ القارُئ اأبواب العالقة بني ما يقول 

ة نوٌع من الذعر املقّد�س يف وجَهي 
ّ
وما يقول املهدي. ثم

رجلني يجل�سان على طاولة قريبة، لي�س من ال�سعب تبنّيُ 

ة جماٌل عظيم يف 
ّ
تيهما. اإّنهما من رجال املخابرات. ثم

ّ
هوي

رزمة املال. قطعت الرزمُة كَل �سوارع اخلرطوم، ثم حّطْت 

 يف منتهى 
ٌ
اأمر اإّنه  اأمام عيون رُجَلي املخابرات.  بني يدّي 

فيزا  ت�سرتي  واأنت  التفا�سيل  هذه  كلَّ  تتذّكر  اأن  الغرابة 

اخلروج من ال�سودان.

 الطاولة اأكوام. لن توَلد ولن تعي�س من 
َّ
اجلَوازاُت علو  

َت بف�سل 
ْ
جديد، لن تولد ولن تعي�سَ ب�رسعٍة اإّل اإذا اأقرر

على  امل�سقوَق  اجلواز  الأمن  رجل  رفع  هكذا:  الر�سوة. 

املجهول.  العامل  هذا  يف  الأوىل،  ال�سفحات  من  واحدٍة 

تنعقد  حني  عظمة،  طابَع  ل  بالر�سوة.  اإّل  دخل 
ُ
ي ل  عامل 

فكرة  على  امل�سيف  والبلد  املدعوين  اأحد  بني  العالقة 

من  خارٍج  وكّل  معتَقل  داخل  كّل  بال�سودان،  العتقال. 

 بف�سل احلّظ ويعرتف بجميله.
ّ
عامل احتمالت اإبادته يقر

نهران ال جتمعهما قرابٌة

ها الدائم بال�سودان. �سلطة بني ال�سمال 
َ
ُتوّلد ال�سلطُة ح�سور

 من 
ٌ
 خاٍل من البيوت، ف�ساء

ٌ
واجلنوب، حيث يوجد ف�ساء

وكاأّنهم  ال�سيعة.  من  الب�رس  ُتخيف  تزال  ل  �سلطٌة  التلف. 

وعقائَدهم  ن�ساَءهم  بوا  اغت�سَ كاأّنهم  منهم.  جوا 
ّ
يتزو مل 

 
ُ
�ستوىَل عليهم. هكذا بدا الأمر

ُ
 ب�سواء. خوٌف من اأن ي

ٌ
�سواء

كاتب وخمرج تلفزيوين 
وناقد مرسحي. من 
أعماله »بيت النار. 
الزمن الضائع يف 
المرسح اللبناين« 
)1995( و»هكذا. 
انقالب التغيري عىل 
ابطال التغيري يف 
المرسح« )2010(.

عبيدو بااش

يف اخلصومة بني السلطة والثقافة
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حني حاولُت اأن اأ�سكن بقلب املدينة واأن اأطلَب ال�سحَف 

ال�سادرَة باليوم ذاته. العناويُن الرئي�سُة ل تتحّدث اإّل عن 

ة 
ّ
الإيراني ة 

ّ
امل�ست�ساري حماولت  اأمام  البلد  اأولد  م�سري 

ت�سييَع ال�سّنة بال�سودان. ل و�سَف لهذه احلماقة. ل و�سف، 

 ال�سلطة. مل يكت�سْف 
ُ
 غري

َ
 النا�س والنا�س

ُ
لأّن ال�سلطَة غري

من  والع�رساُت  هو  ال�سلطة،  من  ه، 
َ
حترر  »

َّ
»ال�رس �سديقي 

ال�سلطة  ه من 
َ
ر

ّ
يكت�سْف حتر ة. مل 

ّ
الثقافي باحلقول  العاملني 

حني اأ�سار بتهّكمٍ وا�سح اإىل اأّن الب�سري بامل�ست�سفى يعاِلج 

قرن  ربَع  ق�سى  �سليمتني،  بركبتني  وعا�س  لد 
ُ
و رْكبته. 

 وع�رسون �سنًة 
ٌ

بال�سلطة ليعالج ركبته التالفة. اأمامه خم�س

ط 
ْ
و�س يعاجلها   

ّ
ثم الأخرى،  الركبُة  تتلَف  لكي  بال�سلطة 

الع�سكرّي  املجل�س  ال�سلطة،  اأهل  من  ٍة 
ّ
احتفالي  

َ
مظاهر

الأزمة  يف  ُل 
ّ
اأو كتاٌب   »

ّ
»ال�رس �سديقي  كالُم  بالأخ�ّس. 

 الآَخر كالم كتاب اآمر بالقت�ساد، اإذ 
ّ
ة. كالم ال�رس

ّ
ال�سيا�سي

اإّن نائب مدير الإذاعِة باخلرطوم يتقا�سى ل اأكرث من مئة 

وع�رسين دولرًا اأمريكيًا.

لأنف�سهم وهم  اأنواع الحرتام  ون كلَّ 
ّ
ال�سوداني يقّدم   

ة اأمام جمال النيَلني العظيمني. 
ّ
يخو�سون رحالِتهم اليومي

قرابٌة  جتمعهما  ل  نيالن  الأزرق.  والنيل  الأبي�س  النيل 

النيلني  النيَلني وبني  واأماَم  النيلني  نيٌل واحد. وراء  لأّنهما 

وعلى �سفاف النيلني عامَل الُهناك. عامل قريب / بعيد، لأّن 

َمن ذاع �سيُته كواحٍد من اأرباب اخل�سب، ل يقّدم �سوى 

املجموعة،  غري  والقمامة  املك�سورة  والكوؤو�ِس  النفاياِت 

الأخرى.  الأف�سال  وكل  والوفرَة  اخل�رسَة  يقّدم  اأن  بدل 

خمنوقة،  ة 
ّ
ال�سيا�سي الأزمة  خانقة،  ة 

ّ
القت�سادي الأزمة 

ة ل تعرتف اإّل بجميل الأزمتني.
ّ
الأزمة الجتماعي

ودْدُت اأن اأبقى هناك، لول ال�سلطُة املوجودُة بال�سلطة   

ة، �سارٌع يدخل يف 
ّ
ة الأجنبي

ّ
وْحدها. �سارع املراكز الثقافي

رماٍل  �سارع  هذه.  املراكز  بلدان  ة 
ّ
هوي ل  ال�سودان،  ة 

ّ
هوي

 على الأر�س كما لو 
ُ
ت�رسد حكاياِتها للهواء وهي تت�سّطح

بالقتال  اأحَد ماأخوٌذ  اأّنها ل تزال تبحث عن طفولتها. ل 

ال�سديد  التاأّثر  اإىل   
ُ
الأمر يدفع  ل  اجلبهات.  على  الدائر 

لكي  بال�رس،  قرابٍة  �سلُة  تربطه  َمن  جاء  التاأّثر.  اإىل  ول 

ة. 
ّ
 من الطائفة ال�سيعي

ّ
. ال�رس

ّ
 عن م�سدر ال�رس

ّ ّ
يبوَح بال�رس

بال�سودان،  وعا�س  الرجُل  لد 
ُ
و بال�سودان.  قليلون  ال�سيعة 

ون 
ّ
ال�سوداني تذّكر  ما  اإذا  ني 

ّ
بال�سوداني قرابٌة  تربطه  ول 

بني   
ٌ
�سيء البالد.  ج�سُد  ال�سّنَة  واأّن  ة. 

ّ
�سني ٌة 

ّ
اأكرثي اأّنهم 

 
ّ
 طائفي

ُ
يه العامَل الوعي. الوعي

ّ
 ي�سم

ٌ
الدماغ والعني، �سيء

باملعار�سة  املجموعني  املعار�سني  عند  حتى  بال�سودان 

التكثيف.  علو  تقوم  ال�سغرية  احلكايات  املعار�سات.   /

ة ذاتها. 
ّ
ة ول العاطفي

ّ
ٌة ل تعمل باملناطق العقلي

ّ
ال�سودان اأم

ات. 
ّ
ات، ال�سودان زمٌن من اجلزئي

ّ
ال�سودان َكوٌن من اجلزئي

املنابَع  ميالأَ  لأْن  يكفي  ما  ال�سحر  من  ميتلك   
ٍّ
�سوداين كل 

الأمر  ون 
ّ
ال�سوداني يدرك  ة. 

ّ
التوحيدي للديانات  امل�سرَتكة 

لغاتهم.  غري  عالقاتهم  اِت 
ّ
�سبكي لأّن  فوقه،  ويقفزون 

اٌت ل �سبكة ولغاٌت ل لغة. هذه واحدة 
ّ
ة هنا: �سبكي

ّ
الق�سي

من خال�سات حتويالت ال�سلطة بكّل امل�سائل، كاأّنها متّهُد 

لالنفجار الكبري.

قراءة  عن  ة 
ّ
الفلكي الفيزياء  علماء  يعجز  �سوف   

دون  املوارد،  توّهج  املوارد،  ع 
ّ
تو�س بال�سودان.  الو�سع 

التفكري ب�رسف املوارد على الطبيعة و�رسف املوارد على 

بال�سودان.  الكثرية  الثقافة وجٌه من وجوِه الآلهة  النا�س. 

اأحواٌل  ة 
ّ
ثم واأكرث.  �سجعاُن  �سيء،  كّل  قبل  ون، 

ّ
ال�سوداني

ني 
ّ
ال�سيوعي اأّن  غري  وتنظيمات،  جبهاٌت  َة 

ّ
ثم البالد،  يف 

ة، ل يزالون يوّقعون 
ّ
لة والواقعي

ّ
�سني للمجازر املتخي

ّ
املعر

ى  هم كيف حُت�سَ
ّ
عقوِد وعهود الولء للّطبقات الدنيا. ل يهم

موؤّلفاُتهم، ما دام موؤّلفهم الكبري على الأر�س. ل �سّك يف 

 �ساّذًا، 
ً
، اإّل اأّنه لي�س ا�ستثناء

ّ
ني ا�ستثنائي

ّ
ع ال�سيوعي اأّن َو�سْ

والقهر  الفقر  قهر  �سبيل  يف  ي�ستب�سلون  زالوا  ما  لأّنهم 

عالقة  ل  وارثون  التخّطي  وبني  بينهم  وَتخّطيها.  ة 
ّ
ي
ّ
والأم

عّد اأحُدهم خمطوطًة لكي َين�رسها بعد 
ُ
لهم بالأبحاث. مل ي

املوت، لأّن املوؤّلفات الكاملَة ُتكتب مبا�رسًة على الأر�س. 

 واحٍد على �سعيد العامَل 
ٍّ
 �سوى روائي

َ
َيهولهم اأّل ي�ستهر

هو الطيب �سالح، بالن�سبة اإىل عدد ال�سّكان. َيهولهم اأّل 

اأّنهم  اإّل   ،
ّ
ال�سعيد احل�سابي اإّل على  امل�رسح  اأعماُل  تزيَد 

هم 
َ

اأنف�س يجدوا  لكي  املا�سي  القرن  من  موقفًا  يّتخذون 

اأحٌد على  يزايد  بكّل ظروف اجلدارة. ل  بالقرن احلا�رس، 

اأّن   
َ
اأْن تْعلم َة قّلٌة ت�ستدعي املزايدات، من دون 

ّ
الآخر. ثم

ٌب.
ّ
 خمر

ٌ
َة هذه �سيء

ّ
العملي

تحرره، من السلطة، هو والعشرات  لم يكتشف صديقي »السر« 
من العاملين بالحقول الثقافية. لم يكتشف تحرره من السلطة 
حين أشار بتهكم واضح إلى أن البشير بالمستشفى يعالج ركبته. 
ولد وعاش بركبتين سليمتيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن،

خمس  أمامه  التالفة.  ركبته  ليعالج  بالسلطة  قرن  ربع  قضى 
وعشرون سنة بالسلطة لكي تتلف الركبة األخرى، ثم يعالجها وسط 
مظاهر احتفالية من أهل السلطة، المجلس العسكري باألخص.
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ثقافٌة تراوح اأمام همومها

ق�سْدُت  ما  اإذا  تي، 
ّ
و�سي يف  اأكرَث   

َ
الأمور  

ُ
اأ�رْسح �سوف 

اأخرى. لن َيحدَث هذا نتيجَة وقائع اجلولة  ًة 
ّ
ال�سوداَن مر

فيزا  على  احل�سول  حلظة  حتى  اعتقال،  جولُة  الأوىل. 

الوحيدِة  ِة 
ّ
الثقافي الور�سة  جولُة  ال�سودان.  من  اخلروج 

بتاريخ ال�سودان من خالل اخل�سومِة الهائجِة بني ال�سلطة 

والثقافة. ل ترى الأوىل اإّل من خالل ن�سو�سهم ال�سنيعِة 

ة بالثقافة. ل �رسورَة لالإكثار من الأمثلة. مثاُل احّتاد  اخلا�سّ

ث اأْن حّلت الحّتاد 
َ
 تلب

ْ
الكّتاب مثاٌل كاٍف، لأّن ال�سلطَة مل

زياراٌت  َة 
ّ
ثم مببادرته.  انعقدْت  التي  الّنادرِة  الور�سِة   

َ
اإثر

لل�سودان، لكْن ل ور�ساٌت بال�سودان. قام حممود دروي�س 

 ور�سًة حول ال�سعر 
ْ
ِقم

ُ
ٍة لل�سودان، اإّل اأّنه مل ي

ّ
بزيارة ثقافي

اإذا  تقام،  ل  الور�ساِت  اإّن   
ّ
ثم ة. 

ّ
ال�سعري الكتابِة  ول حول 

 
ُ
الرجيم ال�سيطاُن  هذا  ال�سلطة،  من  برخ�سٍة  اإّل  اأقيمْت، 

ط مالئكِة الثقافة املعاِر�سة.
ْ
و�س

اإرهاِب  من  بال�سودان  والفّنانون  املثّقفون  يخ�سى  ل   

امها 
ّ
ها هو بدْفع الثقافِة اإىل املراوحة اأمام اأي

ُ
ال�سلطة. اإرهاب

الدوام،  على  الأخرية  امها 
ّ
اأي يف  الثقافُة  تبدو  الأخرية. 

ًة دفَعْتها ال�سلطُة اإىل العَدم، 
ّ
لأّنها اإذا تقّدمْت خطوًة اإ�سافي

ودفَعت امل�ستغلنَي بها اإىل الن�سغال بتحريرها من البيانات 

والإعالناِت والإخفاقاِت ال�سابقة، لأّن ال�سلطَة خبريٌة باأْن 

جتيَز قتاَل الأعراق بالثقافة كما جُتيزها على الأر�س. هكذا: 

 .
ّ
ْجد َهم

َ
ُتراوح الثقافُة اأمام ُهمومها. العديُد من الهموم. الو

ذلك اأّن عالقَة الكثريين بالثقافة وعامَل الثقافة عالقُة َوْجد. 

 من خالل 
ّ
ل عالقَة ا�سطرام ِمهنة. عالقٌة بامل�ْسهد الثقايف

الداخل.  واخلارج من  بالداخِل   
ّ
العام امل�سهد  الِغياب عن 

ة، عالقُة املوؤلِّف باملوؤَّلف 
ّ
 م�ستقر

ُ
العالقُة بالثقافة عالقٌة غري

ٍة بني الثقافة 
ّ
 م�ستقر

ُ
ل عالقة املوؤَلف باملوؤَلَّف. العالقُة غري

 والفّنانني. اإّنها 
ّ
ٍة بني الفن

ّ
 م�ستقر

ُ
واملثّقفني. هي عالقٌة غري

ٍة يف احلاَلني، هو عدُم ال�ستقرار الطالُع 
ّ
 م�ستقر

ُ
عالقٌة غري

 ،
ّ
ثم من  والفّنانني  واملثّقفني  بالثقافة  ال�سلطة  عالقِة  من 

ب�ستاِن  اإىل  ترى  كما  الثقافة  اإىل  ترى  ال�سلطَة  اإّن  حيُث 

اأْن تزرَع ب�ستاَن اجلّدة باخُل�رَس. واإذا  َجّدِتها. هي ل تريد 

ل  ا�ستقرار،  ل  باحُلب.  ول  بالعنايِة  تزرُعها  فال  زرعْتها، 

 
ّ
مبعنى الختالف، مبعنى َفقد الإن�ساِن ملا َيحفزه ل ما َيطمِئن

اإليه. ل يعي�س الإن�ساُن هنا اإّل على ما ل هو عليه.

وتوليد  الولدة  ِة 
ّ
هيكلي عن  التباُعد  من  حاٌل  هو   

بع 
ُ
ر من  اأكرُث  م�سى  هكذا  ة. 

ّ
العادي احلياة  على  الكرامِة 

ل  تتبّدَل  اأن  دون  من  لل�سلطة  ال�سلطة  ت�سّلِم  على  قرٍن 

طريق  عن  اّطالعي  من  هذا  اأقوُل  باملبنى.  ول  باملَعنى 

ني. 
ّ
ة على املُجادلِت اخلافتِة بني ال�سوداني

ّ
املعاَينة ال�سخ�سي

على  ال�سائدة  ة 
ّ
الذهني حدوَد  ُل 

ّ
ت�سج اخلافتُة  الأ�سواُت 

 على الأقوال املختلفِة ول تفّهم. 
َ
�سعيد ال�سلطة. ل تفاهم

 
َ

 من القرون الو�سطى، ل َيحقُّ له اأْن ي�سُتم بوؤ�س
ٌّ
 عدو

ُ
الآخر

بع قرٍن من دوِن 
ُ
الأو�ساع ول �سوَء الأو�ساع. اأكرُث ِمن ر

على  والبعيدِة  القريبِة  احلالت  بع�َس  ال�سلطُة  تن�سخ  اأن 

بعيدًا  والفّنانني،   
ّ
والفن واملثّقفني  الثقافة  احت�سان  �سعيد 

قاَم 
ُ
 على الثقافة. اأْن ي

ّ
من ظواهر النغالق. النغالِق الكّلي

د 
ِّ
عم

ُ
ي ل  خا�ّس،  مهرجاٌن  وهو  ال�سنوّي،  البقعِة  مهرجاُن 

الثقافَة باحل�سور يف حني اأّن املهرجاَن اخلا�سَّ َيقراأ اآياِت 

عاٍم  مهرجاِن  على  ال�سلطة  قدرة  من  بعيدًا  كلَّها  امل�رسح 

نعة،  �سَ على  الكالُم  الأقّل.  على  التتميم  بهدف  واحد، 

الكالم على خيال، كالُم اغتناٍء وهو غري موجود. هو كالٌم 

مباَلٌغ به.

ة واحلياة 
ّ
الثقافي َبونًا �سا�سعًا بني احلياة  َة 

ّ
اأّن ثم د  املوؤكَّ  

ة، 
ّ
حيوي عالقٌة  الثنتني  بني  العالقَة  اأّن  علمًا  ة، 

ّ
ال�سيا�سي

يجر  ة. مل 
ّ
الجتماعي اللياقة  باب  من  العالقُة  واإْن جاءت 

ال�سفتني، بحيث ي�ستفيد  الطرفني، بني  العالقة بني  تطبيع 

اأكرَث  ت�ستفيد  ال�سلطَة   
ّ
لكن التطبيع.  ات 

ّ
عملي من  اجلميُع 

ال�سلطوّي  الف�ساء  يف  الثقافة   
َ
ح�سور لأّن  غريها.  من 

يلفُت اإىل وجود اأخالٍق يف عالقة ال�سلطة بالآخر وبعالقِة 

بالعداء   
ٌ
حا�سم نَي 

ّ
الي�ساري كالُم  ال�سلطة.  مبفهوم  ال�سلطة 

، واإن 
ّ
لل�سلطة وم�سلَّماِتها البعيدة من اأحوال الثقافة والفن

اختلف الواحُد عن �سواه.

�شرب الي�شارّيني وخّزان االإخوان امل�شلمني

من  ال�سلطة  مع  يتعاي�سون  �سبوروَن   
ٌ
كرث ون 

ّ
الي�ساري

، يف غياب العدِل 
ّ
التعاي�َس ال�سلمي خالل ما يطلَق عليه 

عداٍء  كالُم  ني 
ّ
الي�ساري كالُم   .

ّ
الجتماعي والت�سامن 

العودَة  الآَخر  من  يريُد  مراآٍة   - كالُم  اأّنه  اإّل   
ّ
اأيديولوجي

 يندفُع من خالل الوعي 
ّ
لً. ثم

ّ
 ذاَته اأو

َ
اإىل ذاته، لكي يعي

 بني الطرَفني،لأّن 
َ
هذا اإىل احرتام الكائن الب�رسّي. ل حوار

اإميان  ة 
ّ
بحج بكثرٍي  اأقوى  ال�سلطُة  الطرَفني.  بني  توازَن  ل 

ًة يف 
ّ
 الله. متتلك ال�سلطة خربًة ديني

ُ
قاَدِتها. والإمياُن طلب

بالعالقات  تتحّكم  ُة 
ّ
الديني العالقاُت  ة، حيث 

ّ
املدني احلياة 

: ال�سودان خّزاٌن من خّزانات 
ُ
بني الب�رس. وجُه حقيقٍة اآخر

بالإخوان  ال�سوداَن  َزرعت  خّزاناٌت  امل�سلمني.  الإخواِن 

ل  حاٌل  هذه  واخلارج.  الداخل  عن  البتعاَد  فح�سَدت 

ف، هذه حال َتلطاأ خلف اأّن الواقَع هو الإميان بالله ومبا  تو�سَ

 الله على الدوام.
ُ

هو طَلب
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ني، كالُم عداٍء اأ�ْسبه 
ّ
كالم العداء بني ال�سلطة والي�ساري  

بالعداء بني الف�سول. ميتلُك الآخرون الأيدَي اخلاّلقة لكتابة 

رات يف 
ِّ
املرب لل�سلطة. ل حاجَة لخرتاع  العداء  مرا�سيم 

تربيٍر  بدون  رات 
ِّ
املرب ال�سلطُة  ُتقّدم  رات. 

ّ
املرب كّل  وجود 

وبدون حتويٍر اأو َتكرار التربير. اإّنها حتيل كلَّ اأدوات العداء 

ون 
ّ
ون الليربالي

ّ
اإىل حُتَف. يرّدد املثّقفون والفّنانون ال�سوداني

ون اأّن ال�سلطَة اأحياناً 
ّ
ون والو�سطي

ّ
ون والي�ساري

ّ
والدميقراطي

ُتقّنع  واملثّقفني.  للثقافة  العداء  اأقنعَة  ترتدي  ل  كثريًة 

ة مبواهَب ومهاراٍت تقود اإىل كتابة 
ّ
ممار�ساِتها الأيديولوجي

يف   
ّ
الديني واحل�سور  ة 

ّ
الديني احلياة  ع 

ّ
َتنو على  التاريِخ 

الأخرى.  الطرق  اأمام  املجاَل  ُتف�سح  حني  ة، 
ّ
الديني احلياة 

ق.
ُ
ُة من هذه الطر

ّ
والطرُق ال�سوفي

ٍة يف حياة 
ّ
ا�ستغرق احل�سوُل على ح�سور ور�سٍة ثقافي  

مو  منظِّ يهّدد  مل  �سهرين.  من   
َ
اأكرث باخلرطوم  ني 

ّ
ال�سوداني

العامَل  ل�سالح  الأديان  عامَل  على  بالنقالب  الور�سة 

ما  الور�سة  يف  وجدوا   .
ّ
التكنولوجي العامَل  اأو   

ّ
الإن�ساين

ة، 
ّ
م الإن�ساني

َ
 من القي

ّ
 من املجتمع ال�سوداين

ٌ
 له جزء

ُ
يحتاج

م�ساهمًة  الو�سائل، وجدوا  عامَل  مقابل  كالغابات يف  م 
َ
قي

ة. مل يْقدر اأفراُد 
ّ
يف خدمة الإن�سان يف خدمة الثقافة العام

الدخول  على  ني 
ّ
ال�سوداني الكّتاب  باحّتاد  ة 

ّ
الإداري الهيئة 

ة لتخفيف ُغربة ال�سيف املنتَظر. 
ّ
اإىل �سالت املطار الداخلي

املنتظروَن   
ُ
ينتظر كما  ع  املتوا�سِ املطار  خارَج  انتظروا 

ني. ل حياَة متميزًة اإذن لهوؤلء، 
ّ
ون امل�سافرين العادي

ّ
العادي

. الكالم 
ّ
كما هي احلال بالكثري من الدَول يف العامل العربي

ة ل عالقَة له بالكالم على الطرقات 
ّ
على الطرقات العربي

اأمٍن بني   رجاُل 
ّ

ة الأخرى. حني انَد�س
ّ
ة والأجنبي

ّ
الأوروبي

اأعماٍل  معامالِت دخوٍل ورجاِل  ي�سّهلوا  لكي  امل�سافرين، 

احلال. ل  واقع  احلال على   
ُ
ت�سيري وال�سناعة.  التجارة  يف 

اإذا انخرط  اإّل  ه بنف�سه يف جمالِته، 
َ

 الإن�ساُن نف�س
ُ
يحكم

زة 
ّ
يف اإحدى املجموعات داخَل املجتمع، املجموعاُت املتمي

 القائُد بتطبيقها على 
َ
اأَمر نة. اأيديولوجيا 

َّ
باأيديولوجيا معي

واحتّل  الأيديولوجيا  مبادَئ  َع  و�سَ قائٌد  ال�سعب.  اأفراد 

ه ككياٍن عمالٍق 
ُ

َعها هو نف�س مركز القيادة يف منظومٍة و�سَ

حليوات الب�رٍس التي يقّزمها.

ة وهم 
ّ
وجد ال�سيُف َمن دعاه يف باحة املطار اخلارجي  

بعيدًا  النتظار  د 
ّ
جمر على  قواُهم  اقت�سار  من  قون 

ّ
يتعر

ال�سيف  نزول  حلظِة  من  بالرتحيب  الرغباِت  اإ�سباع  من 

 فرادٍة يف هند�سِة 
َ
 اإبداٍع، ل َمظاهر

َ
 الطائرة. ل مظاهر

َ
�سّلم

ة 
ّ
الهند�سي م 

َ
القي بني  الهائمة  ت�سميماته  يف  ول  املطار 

من  بعيٌد  �سغري،   
ٌ
مطار هو  ة. 

ّ
العملي وتطبيقاتها  ال�سائعة 

على  الكالُم  مطار.  اأيِّ  الأخرى.  العامَل  مطارات  زات 
ّ
ممي

اإىل  بالطريق  ر احل�سارة وتكويناتها، ل�رسف الوقت 
ّ
تطو

 املرافقني اإىل تق�سيم الكالم يف 
ُ
الفندق الإنكليزّي، يدفع

م�ستوَيني. توا�سع املطار. هذا �سحيح، لأّن ال�سلطَة ب�سدد 

 درمان مب�ستوى احلاجات واملنفعِة 
ّ
 يف اأم

َ
تعمري مطاٍر اآخر

ة. 
ّ
ة والجتماعي

ّ
ة والظروف واملوؤثِّرات القت�سادي

ّ
الداخلي

 
ٌ
م�ستوى َتعايل ال�سلطة على احلاجات وال�رسورات وا�سح

من حتديدها انتهاَء الأعماِل باملطار بعد �سنوات طويلة. ل 

 
ِّ
الب�رسي الو�سع  جَتاوز  اأو  املُثلى  م 

ّ
القي حتقيق  اإىل   

َ
�سعي

بال�سنوات.  واأ�سالِته. وعوٌد  الب�رسّي  الكائن   حقيقة 
َ
نحو

من خطر  بعيدًا  ال�سنُة   
ّ
متر اأن  لل�سنوات،  ال�سنوات  وعود 

اأم درامان. ل يزال   جديٌد يف 
َ
ة. ل مطار

ّ
الزمني التقّلبات 

النقالباِت  ط 
ْ
و�س اجلديَد  هم 

َ
مطار ينتظرون  ون 

ّ
ال�سوداني

اجلديدة،  حياَتهم  ينتظرون  كما  ة. 
ّ
ال�سعبي والنتفا�سات 

 من احلياة ل من موت 
ُ
ة اجلديدة. حياٌة َتطلع

ّ
حياَتهم اجلمعي

الإن�سان كنتيجٍة ملعاداٍة ل تزال على �سوادها هناك. حياُة 

بانتظار  ة 
ّ
الديني ئات  باملهدِّ وحْقُنه  الإن�سان  موت  الله: 

احلياة الأخرى، احلياِة الآخرة.

 دقائق، تزيد بح�سب 
َ
يبعُد املطار عن العا�سمة ع�رس  

ري. هي زحمٌة بال رحمة. زحمٌة مرهوبٌة، لأّنها 
َّ

زحمة ال�س

على  ولو  ورق�ساِتهم  ال�سلطِة  اأهل  كخطابات  طويلٌة 

ل  مواقَف  ل 
ّ
حتو رحلة  بال�سيارة  الرحلُة  واحدة.  ِرْجٍل 

ري 
َّ

ال�س وازدحام  الطرقات  تقاُطع  الطريق، من  من طول 

ال�سيارات  اأعداٍد كبريٍة من  ط 
ْ
التقاطعات و�س على هذه 

رز القدمية واأعداٍد اأقلَّ بكثرٍي من ال�سيارات ذات  ذات الطُّ

بدون  باجلديد  الغتناء  ة. 
ّ
مغرب الأخريُة  اجلديدة.  الطرز 

باجلديد   
ُ
الغتناء فيفقُد  لنْدرته.  اجلديد  َمعامل  و�سوِح 

 اأّن النا�س يطالبون ال�سلطَة باأن ُتربم 
ُ
. الوا�سح

َ
الو�سوح

ًا جديدًا، يخّفف من احلاجات 
ّ
الّنا�س َعقدًا اجتماعي مع 

ه 
ُ
ميار�س الذي  النتفاع  التخفيف من  اإىل  للب�رِس  الهائلة 

جديد،   
ٌّ
اجتماعي عقٌد  غريبة.  مقاماٌت  ال�سلطة.  رجاُل 

عدم  ب�سبب  يتجّدد  قدمٌي   
ُ

الطلب  جديد. 
ّ
ثقايف َعقٌد   

ّ
ثم

 واتكاِلها على 
ُ
احتكام ال�سلطة اإىل ما �سار عليه العامَل

كامُت  النتفا�سُة  هي  اليوم  انتفا�سُة  وانتهى.  حَدث  ما 

َة 
ّ
العملي تطبيقاِتها  النتفا�ساُت  جتُد  الآن:  قدمي.  �سوٍت 

ال�سلطة  فكرة  �سّد  النتفا�سُة  اجلديدة.  بالنتفا�سة 

 توؤّديها 
ّ
الدائمة: ذلك اأّن وظيفَة الك�سف عن الله اخلفي

ال�سلطة، ال�سلطة وحَدها.

 
َ
غري بعيدة،  اأزمنٍة  منذ  ني 

ّ
ال�سوداني تاأّفف  العامُل  �سمع   

ة ما َوَجَده يف ال�ساحات 
ّ
اأّنه مل يجْد يف ال�ساحة ال�سوداني
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ون 
ّ
ة. مَتلَمَل ال�سوداني

ّ
ي
ّ
الأخرى: كلُّ الأ�سياء توؤّدي اإىل احلر

ول   
َ
معيار ل  الناجزة.  بال�رسائع  دهم 

ّ
تقي من  وتاأّففوا 

ممنوٌع  ق. 
ّ
بالتذو ول  بال�سميم  ل  ثقافَة  ل  اً. 

ّ
واقعي موقَف 

الق�سد  ل  بف�سْ اإّل  ق، 
ّ
يتذو اأْن  اأو   

َّ
ي�سم اأْن  املُواطن  على 

بالأ�سكال  التعبري  ج 
ّ
يتو بْعَدها  اأولً،   

ُ
التعبري التعبري.  عن 

الثقافة  حال  هذه  التعبري.  بغياب  �سكَل  ل  ة. 
ّ
ال�رسوري

التعبري. ل طرقاُت  ُد املطَلق من غياب  ال�سودان: ق�سْ يف 

احل�رسّي  الرتباط  هو  املطَلُق  حيث  املطلق.  اإىل  ة  خا�سّ

ة 
ّ
وثم موؤمنون  َة 

ّ
ثم والإميان.  ن 

ُّ
التدي بني  فرٌق  َة 

ّ
ثم ين.  بالدِّ

نون. عند ال�سلطة، على اجلميع اأن يّتجهوا من �سميم 
ّ
متدي

ن ل اإىل الإميان. اأْن يّتجهوا اإىل املطَلق. 
ّ
اأفئدتهم اإىل التدي

يقّدُم   
ٍّ
ديني مبجتمٍع  الفرد  ارتباط  مبجتمعه،  الَفرد  ارتباط 

حول  يدور   
ّ
ديني جمتمٌع  ال�سودان  الإميان.  على  َن 

ّ
التدي

ة وق�سيدُة 
ّ
ة الر�سول وتنزيل القراآن. هنا: ق�سيدُة احلا�س

ّ
نبو

يف   
ّ
ال�سلطوي بال�سلوك  املبلوعة  املختلفة  ات 

ّ
احل�سا�سي

 يبتلع كّل الأ�سياء. يكتب 
ّ
 عمالق. خ�سم

ّ
 �سوداين

ٍّ
م ِخ�سَ

يخ�سُع  ل  اأنه   
َ
غري ال�سعر،  الآلآُف  يكتب  ال�سعر،  املئاُت 

على  الله  َتعايل  يف  يختفي  حني  الدنيوّي  للح�سور 

ة 
َ
ال�سيا�س اإّل  يبتلع كلَّ �سيء،  الهائل   

ُّ
ات. اخل�سم

ّ
الدنيوي

ني والعامِلني باحلقول املتداخلة بال�سيا�سة. وحَدها 
ّ
وال�سيا�سي

كاأنظومٍة  ذاتها  عن  ُة 
ّ
ال�سيا�سي الأنظومُة  ُتبعدها  الثقافُة 

قائمٍة بحّد ذاِتها.

يفوز باالنتخابات دون اأن ُينتَخب

حفلِت  ون. 
ّ

مغرب املثّقفون  ال�سلطة.  عند   
ٌ
غبار الثقافة 

الب�سري.  واأخبار  الب�سري  ر 
َ
ب�سو الدوام  على  ال�سحف 

اأبرُزها  كثريًة  وظائَف  يوؤّدي  يقف،  ل  عاد،   ،
َ
زار َك،  توعَّ

من  الرغم  على  اجلديد،   
ّ
الجتماعي التاأ�سي�س  وظيفُة 

ه. 
َ
�سور ال�سحف،  كّل  ال�سحُف،  تن�رس  له.  العامَل  مطاردة 

�ٍس وهو ي�سري بع�ساه اإىل 
َ
اإبالله من مر ه بعد 

َ
ر

َ
تن�رس �سو

النتخابات  تاأجيَل  الرجُل  يحرُم  ال�سماء.  اإىل  الف�ساء، 

ال�سلطة  بني  العميقة  الختالفات  فوق  يقفُز  ه 
ُ
دام حزب ما 

 .
ُ

النا�س ينتخَب  اأن  دوَن  بالنتخابات  فائزًا  والنا�س، 

يحت�سن الرئي�س فكرَة احلوار ب�سْدره العري�س، دون اأن 

يعتربون  لأّنهم  باحلوار،  يرغبون  ل  اخل�سوَم  اأّن  اإىل  ياأبَه 

رًا بال نتيجة 
ّ
ًا، مكر

ّ
ري

َ
و ًا، �سُ

ّ
 مع ال�سلطة حوارًا �سكلي

َ
احلوار

�سوى اأن يبنّي تواُفَق الوظائف بني ال�سلطة والأخ�سام بعيدًا 

 
ٍّ
ز بخ�سوعه لإلٍه منوذجي

ّ
 يتمي

ٌّ
من احلقائق. هو اإلٌه منوذجي

َده. ل وقَت اإذن للثقافة ما 
ُ
ة اأن يعب

ّ
وظيفُة الإن�سان الأ�سا�سي

 اأن يعبد اإلَهني ل اإلهاً واحدًا. 
ِّ
دام على املواطن ال�سوداين

عاً 
ّ
تنو َع، 

ّ
التنو ال�سلطُة   

ُ
�س

ّ
تتلم ل  ال�سلطة.  عند  ع 

ّ
َتنو ل 

ز هذه البالَد ال�سا�سعَة، ال�سائعَة، حتى يف �سهر رم�سان. 
ّ
ميي

هو  واحدًا،  م�سلكاً  متتلك  ال�سلطة  اأّن  على  اجلميُع  يّتفق 

يرّددون:  الأديان.  �ساِلح  يف  نف�سه  على  ع 
ّ
التنو  

ُ
انطواء

بالآخر، ل  ُتقاُم مع حْكم ل يعرتف  ماأدبَة ال�رساكة ل  اإّن 

ع الآخر، ل تقاُم املاأدبُة مع حْكٍم ل 
ّ
بتعّدد الآخِر ول بتنو

يزال يقيم احلدَّ على الآخِر من خالل ال�رسيعة، ال�رسيعة 

ال�سلطة  ث 
ْ
وخب ال�سلطة  ف�ساد  على  احلكاياُت  وحَدها. 

بتحويل  الرغبة  غياب  يف  احلياِة  اأعطال  اأّن   
َ
غري كثرية، 

ات وا�سحة، 
ّ
 باجلمالي

ّ
احلياة اإىل مْتعٍة اأو اإىل اأحداٍث ت�سج

وا�سحٌة يف النهارات كما هي وا�سحٌة يف الليايل. اليوُم 

على  عمالٌق  �ساهٌد   
ُّ
ال�سوداين الليُل   .

ّ
َفتي يوٌم   

ُّ
ال�سوداين

عد الألواِن عن الألوان.
ُ
ب

على  املدينة،  جانب  يف  مكان،  كّل  يف  �ساُت 
َ
املعار  

ُة 
ّ
�سحي �سة 

َ
املعار املدينة.  اأق�سام  يف  املدينة،  �سفاف 

�سات 
َ
معار �سامتٌة،  �ساٌت 

َ
معار هي  النظام.  افات 

ّ
عر

املعاِر�سون  يكتب  ال�سوت.  بكوامِت  �ساٌت 
ّ
معار �سَمتة، 

ُ
م

منِتجني  هم 
َ

اأنف�س ون  وي�سمُّ الق�سرية  والق�س�َس  الق�سائَد 

اأنف�سهم  ون 
ّ
ي�سم والتلفزيون،  وال�سينما  امل�رسح  يف 

بالهواج�س،  ال�سكنى  على  اإّل  يْقدرون  ل  لأّنهم  فقط، 

 
ُ
األواِح املدينة. ميتلك الرببر بعيدًا من احللم بالتواجد على 

 املدينة، َمن لهم عميُق الأثِر يف ذواِت 
ُ
األواَح املدينة، بربر

بال�سْمت  الآخرين،  على  املفتوحِة  حربهم  من  الآخرين 

اأبطاُل  املقبلة. هي  واملراحل  املا�سية  باملراحل  وال�سوت، 

بني  يقُع  َمن   
ُ
الع�سكر  

َ ُ
ياأ�رس باأّل  ياأمرون  مفتوحٍة،  حرٍب 

البالد  طول  على  مة  املعمَّ اخلطر  اأجواء  ط 
ْ
و�س اأيديهم 

تكت�سُف  �سوف  اجلهاُت.  هي  اجلهاُت  البالد.  وعر�س 

اأبواب  اأو  ال�سمال  اأبواب  الهواء واإْن جئَت من   يف 
َ
التوّتر

ني، ي�سمل 
ّ
ال�سوداني  فتنُة 

ُ
التوّتر بالتوّتر.  اجلنوب. ل بدعَة 

ة 
ّ
لهم يف املراحل العمري

ُ
ني يف طفولتهم كما ي�سم

ّ
ال�سوداني

 للدللة على ح�سور ال�سلطة يف 
ُ
�ستعَمُل التوّتر

ُ
الأخرى. ي

 
ُ
 اأن ُتولَد الأ�سياء

ُ
ة وعلى الأر�س. هو حْكم

ّ
النف�س الب�رسي

وتبقى  التخوم  على  تولُد  بال�سودان.  الأ�سياء  تخوم  على 

ي�سمح  التفكري،  من  بالكثري  ي�سمح   
ٌ
م�سري التخوم.  على 

الأثر  اإىل  الو�سول  القدرة على  ل بدون 
ّ
التاأم بالكثري من 

املكتوِب اأو الأثر املنطوق، لأّن احلرَب على ال�سلطة حرٌب 

حرٍب  وقوع  بني  وقوَعها  ون 
ّ
ال�سوداني ينتظر  حرَبني  بني 

وانتظار اأخرى. كما َيْحدث اليوم بعد »الإطاحة« بالب�سري. 

 ل يواجه ما يواِجُهه 
َ
هي اإطاحٌة كنْظم ق�سيدة، لأّن الب�سري

ال�سجناء يف �ِسجنهم الواحد.
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 اإىل 
ّ
 ال�سوداين

ّ
جاء م�سوؤوُل الإعالم باحلزب ال�سيوعي  

الواحد.  بال�سجن  ال�سجناء  بني  احلدُّ  �سم 
ُ
و حيث  بريوت، 

�سجنُي  الب�سري  معتَقل.  �سجني  ل  فندٍق  �سجنُي   
ُ
الب�سري

�ساطئ. اأْحكم الرجُل قب�سَته على البالد على مدى اأكرِث 

ون 
ّ
من ربع قرن. كالُم قرون. قروٍن بال�سلطة. يخ�سى الأوربي

عدَم اإجراء النتخابات يف مواعيدها، حني اأّن النتخابات 

 
ُ
غري البي�س  انتخاباُت  ة. 

ّ
يومي انتخاباٌت  العرب  بدول 

 ال�سلطة، حني 
ُّ
انتخابات ال�سود. املُواطُن ببالد العرب زجني

اإىل  ي�سل  اأن  قبل  انتخب  باأّنه  بلَُّغ 
ُ
ي  

ّ
ينتخب لكي  ي�سُل 

 هكذا يف 
ُ
 على الدوام. العامل

ُ
مركز النتخاب. يْحدث الأمر

 
ُ
ال�سودان واليمِن والعراق وغريها من الدول. يوَلد احلاكم

ة 
ّ
الدميقراطي موت  اإىل   

ُ
الأمر يوؤّدي  وميوت حاكمًا.  حاكمًا 

ة. 
ّ
الدميقراطي بغياب  تعبرٍي  اأ�سكاَل  ل  ة. 

ّ
الدميقراطي واحلياِة 

ة. 
ّ
الدميقراطي بغياب  اخلفي�سِة  ال�سكوى  �سوى  �سيء  ل 

العظيم،  اجلمال  خروج   
ُ

النا�س ينتظر  اأن  �سوى  �سيَء  ل 

على  اجلمالت،  روؤو�س  َم�ساقط  من  العظيمة  اجلمالت 

الرغم من اأّن ل �سيء فاخرًا على الطريق الواحد، ل �سيء 

ة، راهنٌة، 
ّ
ًة حقيقي

ّ
فاخرًا على الطرقات. ل �سفحاٍت ثقافي

�سفحٍة   
ُ
ح

َ
�سب ُة 

ّ
الثقافي ال�سفحة  ة. 

ّ
ال�سوداني ال�سحف  يف 

يرتّدد  يزال  ل  ة 
ّ
الثقافي ال�سفحات  وراَء  َمن  لأّن  ٌت، 

ّ
مي

عاملٍ  اإىل  ال�سمت  عامَل  من  والطريان  ر 
ّ
التحر فكرة  اأمام 

َة حقوَقها الأوىل، حيث ل يزال العقُل 
ّ
 الب�رسي

َ
 النف�س

ُ
مينح

 فاقَد الأمل وهو يرى 
ُّ
ال�سوداين العامل القدمي، ما دام  يف 

الأولَد غريبني على الطرقات، من اجتماعهم على اأ�سول 

، منذ زمٍن 
ُ
ون هنوُد ال�سلطة احلمر

ّ
احلياة املفقودة. ال�سوداني

 
َ
 على قادٍة، ل يزالون يوّلدون ح�سور

ٌ
 غريب

ٌ
بعيد. �سعب

ة بال�سودان منذ اأن كد�س اآدُم 
ّ
الع�سكر واملجال�س الع�سكري

اء يف جّنة الله وعلى مراأى الله نف�سه.
ّ
تفاحَة حو

»زومبي«  الثقافة   .
ّ
حي ٌت 

ّ
مي اأو  ٌت 

ّ
مي  

ٌّ
حي الثقافُة   

رة، تقوم على املواّد 
ّ
ني، هي ثقافة جمَه�سة، حمو

ّ
ال�سوداني

ل  بال�سحف.  ثقافَة  ل  ة. 
ّ
لي

ّ
الأو املواّد  دون  ما  اأو  ة 

ّ
لي

ّ
الأو

ال�سحف  ول يف   »
ّ
»ال�سوداين ول يف  التايل«  »اليوم  يف 

من  واحدٌة  �سحيفٌة  جميَعها  ال�سحف  لأّن  الأخرى، 

ة. 
ّ
املان�سيتات اإىل املواّد املر�سو�سة على ال�سفحات الداخلي

ة 
ّ
اأخبار فّنانني من بالد الغرب اأو حتقيق عن العبادة املحّلي

ة، 
ّ
ة الإيراني

ّ
ة الثقافي

ّ
وفوائدها اأو �رسورة اإغالق امل�ست�ساري

وتائر  لزيادة  جديدة  طريقًة  ابتَكروا  فيها  العاملني  لأّن 

ي�سّق  �سارٌع  ُع 
ّ
الت�سي ال�سودان.  يف  ع 

ّ
الت�سي مفاهيم  ن�رس 

ال�سلطات  بح�سب  ال�سودان،  يف  امل�سقوقَة  ال�سوارع 

ة. حني رغبُت يف اإدراج ال�سحف يف نظاِم الور�سة، 
ّ
املحّلي

وجدُت �سفحًة كاملًة يف واحدٍة من ال�سحف تكاد تدعو، 

 احلياء اإىل تك�سري زجاجات اخلمر 
ُ
 العيب واآخر

ُ
لول اآخر

مذاهبهم  من   
ُ

النا�س ر 
ّ
يتحر حيث  ة 

ّ
بامل�ست�ساري الفاخر 

حتت  ال�سحِف   
ُ
دروج �سيعًة.  ل  عني 

ّ
مت�سي حوا  ي�سْ لكي 

ال�رسورُة  ال�رسورة.  عند  ت�ستعاد  عادٌة  العنوان  هذا 

اإّل  نادرٌة،  ة 
ّ
الثقافي املاَلحق  بال�سودان.  الأحكام  دة 

ّ
�سي

اأّنها باملجمل بعيدٌة من القدرة على التمييز بني ال�سناعة 

اإىل  يوؤّديان  )تكّلٌف ومبالغٌة  الت�سّنع  )ثقافٌة وطبيعٌة( وبني 

اأو  فيها  املوهبة  جت�سيُد  والطبائع(.  الطبع  على  اخلروج 

ه العرتاُف بالآخر. ُتعّزز ال�سلطاُت  املهارة باملالحق ينُق�سُ

 بني الأفراد، بعيدًا من العالقات 
َ
ر القائم هذا الف�ساَء املدمِّ

رة.
ِّ
املُف�ِسدة واملدم

الن�رس  ف�ساءات  اإغالق  من  اأمامي  الكثريون  ا�ستكى   

النا�رسين وَمن يرغبون  ال�سائدَة بني  اأماَمهم، لأّن الفكرة 

الّنفِي. ل ت�ساوَي، لأّن  اأو فكرة  بالن�رس هي فكرة املوت، 

اإىل  الأرجح  على  يحتاج،  ٍة 
ّ
فيزيائي فكرٍة  يف  الت�ساوَي 

الواحد والآخر، على  بني  الظهور   
َ
اأفكار عون 

ّ
يو�س علماء، 

الكاتب  يكتب  التوّهج.  واأدوات  اأفكاِر  تو�سيع  طريق 

 لأّن كتاباِته متّثله، ل 
ُ
اأ�سياَء كثريًة، اإّل اأّن كتاباِته ل ُتن�رس

م�ساعدًة  طلبوا  الكثريين  اإّن   
ّ
ثم الآخرين.  كتاباِت  متثُل 

 
َّ
ال�سوداين ولأّن  بريوت.  وجماّلت  �سحِف  يف  للن�رس 

الكون  اإىل  يتوّجه  اأن  يَلبث  ل  اخلا�ّس  الَكون  اإىل   
ُ
يفتقر

الهوام�ُس   
ُ
تظهر حيث  الأخرى.  الأكوان  اإىل  الآخر، 

بالآخر  العرتاُف  ينق�ُس  الإبر.  كروؤو�س  بال�سودان 

كما  الأطراف،  كّل  من  الوا�سعِة  الإلغاء  �سيا�سات  ط 
ْ
و�س

يقظاتها  اإىل  العالية،  يقظتها  اإىل  بالكتابة  الو�سوُل  يلزُم 

اأمام  جمهوٌل  الحرتاُف  الحرتاف.  اإىل  الو�سوُل  العالية. 

املعي�س  تاأمنُي  ة. 
ّ
العام احلياة  من  القت�سادّي  النور  غياب 

ة الأخرى. 
ّ
باملرتبة الأوىل، بعدها كّل اأ�سكال ال�رسد احلياتي

كّل اللغات تن�سوي يف لغة ال�سلطة، حتى اأ�سدُّ اأ�سحاب 

ال�سلطة،  لغة  تن�سوي يف  ال�سلطة  لُلغة  املعاِر�سة  اللغات 

ت�سمياٌت  َة 
ّ
ثم اآَخر.  عارٍف  ج�سٍد  اأّي  وجود  ُتنكر  حني 

ثمة فرق بين التدين واإليمان. ثمة مؤمنون وثمة متدينون. عند 
السلطة، على الجميع أن يتجهوا من صميم أفئدتهم إلى التدين 
ال إلى اإليمان. أن يتجهوا إلى المطلق. ارتباط الفرد بمجتمعه، 
ارتباط الفرد بمجتمع ديني يقدم التدين على اإليمـــــــــــــــان.
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اأّنها تبقى ت�سمياِت َمن ترافُقها مع  اإّل  �سة، 
َ
رائعٌة للمعار

ه 
َ

 نف�س
َّ

ح�س
ُ
لغة ال�سلطة، لأّن من ت�سطهُده ال�سلطُة، لن ي

الآخر.  الإن�ساَن  ا�سَطهَد  اإذا  اإّل  الوجود  َقيد  اإن�سانًا على 

عامَل  اإن�ساء  اإىل  يوؤّديان  بكالم،  ٌة 
ّ
و�سبكي ٍة 

ّ
�سبكي كالٌم يف 

ك يف ف�ساِء 
ّ
 �سيء يتحر

ُ
ُة والتغيري

ّ
ي
ّ
من اخلواء اخلال�س. احلر

 ل يوؤّدي 
َ
لة من اأّن ال�رسَد ال�سامي ال�سلطة من العادة املتاأ�سّ

 ل يوؤّدي اإّل 
َّ
 واأّن ال�رسَد الهيليني

ّ
اإّل اإىل ال�رسِد الهيليني

بال�سارع  �سات 
َ
املعار لدى  ال�رسُد  ال�سامي.  ال�رِسد  اإىل 

ال�سلطة، حّتى  اإىل  �سة 
َ
املعار اإ�سافِة ممّثلي  ينبُع من رغبة 

عمياٍن   
ُ
م�ْسي ال�سلطة.  ت�سّلم  اإىل  ل   ، الع�سكريُّ  

ُ
املجل�س

�سل�ساُلهما  عظيَمني،  نهرين  �سفاف  على  تقُع  مدينٍة  يف 

 اأّن املاء اخلا�سَّ بهما ل عالقَة له باملتاحف. ل 
َ
 غري

ٌ
عظيم

على   
َ
الآخر يرى  ل  الواحَد  لأّن  بالآَخر،  الواحُد  يعرتف 

�سّفته. كلُّ َمن التقيُتهم ا�ستكوا من عدم العرتاف بهم. 

 بغريه يف 
ُ
ل تعرتُف ال�سلطة باأحٍد غرِيها، ل يعرتُف الغري

 
ُ

طلب
ُ
ُة العرتاف �رسٌف ي

ّ
ٍم باملقلوب. ق�سي

َ
ٍة كبناِء هر

ّ
عملي

ة 
ّ
عتّز به. �رسٌف لن مَينَحه اأبطاُل ال�سلطة الثقافي

ُ
 وي

ُ
�سحب

ُ
وي

اإىل  �سبيالً  يرى  لن  مثلما  �سلطاِتهم،  َيتبع  ل  من  اإىل 

 الكالم والر�سِم والنحِت وامل�رسح 
ُ
ة جوهر

ّ
املالحق الثقافي

ي�سهروَن  ل  ة 
ّ
الثقافي املالحق  رو 

ِّ
حمر والأدب.  وال�سينما 

على الثقافة بذاِتها ول على الآَخر / املثّقف الآَخر، لأّنهم 

لن�رْس  اٍت  من�سّ املالحَق  ون 
َ
ير  ،

َ
منابر املالحق  يف  ون 

َ
ير

هم 
ُ
اأمر هم 

ّ
َيهم وَمن  وحُمازبيهم  ريديهم 

ُ
م ومواّد  موادِّهم 

 الآَخر نحو 
ُ
 �سدور مواّدهم باملالحق هذه. اإّنه جنوح

ُ
واأمر

ال�سماح  عدم  اإىل  الآَخر   
ُ
جنوح مبجاله.  املطلقة  ال�سيطرِة 

 باملالحِق 
َ
 اأّن الن�رس

ُ
لالآخِر بال�سعود اإىل الذروة، حني يعترب

هذا.  املجال  يف  حوافَز  ل  الكثريون.  ي�ستحّقها  ل  ُذرى 

هم لأّنها ل   موادُّ
ُ
ان، ل ُتن�رس

ّ
 باملج

َ
يروي اجلميُع اأّن الن�رس

 معّقد. 
ٌ
تو�سُع يف اأ�سفاِر امل�رِسفني على املاَلحق. كتاٌب كبري

ل �سخ�سياُت تهتدي بنار الإبداع ول اإىل نار الإبداع مع 

املاّدة. لأّن  باملقّدم ل  ع ال�سم  املُزمنة وو�سْ الإلغاِء  َنوبات 

ة، تتمّلك 
ّ
ة الثقافي  اخلوف من امتالك الآَخر للمن�سّ

َ
م�ساعر

اإغراُق  الأق�سى.  بالذعر  هم 
ُ
وُت�سيب ات  املن�سّ اأ�سحاَب 

ات 
ّ
اإغراُق الثقافة باحل�سا�سي ة، 

ّ
الثقافة باحلروب ال�سخ�سي

 اأو 
ٍّ
 واملظلوُم يف ن�ساٍط ثقايف

ُ
جد الظامل

ُ
ة. اإذا و

ّ
ال�سخ�سي

ٍة 
ّ
 مل�رسحي

ٍّ
افتتاحي اأو عر�ٍس  ة 

ّ
اجتماعي منا�سبٍة  اأو  ور�سٍة 

جاِمع.  يجمعهما  ل  ين 
َ
فاخر ني  كخطَّ يتواجدان  فيلمٍ،  اأو 

ا، لأّنهما بالأ�سا�س وعلى 
َ
قا كما التَقي

ّ
 ل يلبثان اأن يتفر

ّ
ثم

تعاىل  الله  َبعون  اإّل  يلتقياِن  ل  متوازيان  خّطان  الدواِم 

على ما تقوُل املعادلُة الدارجة، املعادلُة ال�سمجة. يلتقياِن 

ال�رساكات  واحتمالِت  طاقات  من  بعيدًا  ويفرتقان، 

اجلميلة اأو طاقات واحتمالت ال�سنائِع اجلميلة. ل َيطلب 

�س 
َ
الفي اإّل   ،

َّ
الروحي �س 

َ
الفي اإّل  الكتابة  من   

ُ
الكاتب

 بت�سميماٍت وجودية، وهو لن يجَد الَفي�سني، لأّنه 
َّ
اجلمايل

�سيبه الك�سُل 
ُ
 لأّنه ل َين�رس، ي

ُ
م�ستبَعٌد من الن�رس. ل يكتب

ة 
ّ
َل اإىل جزٍء من ال�سج

ّ
 لكي يتحو

ُ
من الإحباط، اأو يكتب

ا جتاوُز حدوِد الأهواء 
ّ
ال�سائدِة َحول الن�رس وعدم الن�رس. اأم

هذه، التجاوُز ل يوؤّدي اإىل �سيء ملمو�ٍس، حيث ل ُتن�رس 

املقالُت والبحوُث واملباحُث والق�س�ُس والق�سائُد والنقد 

املاّدة  انطالقًا من �سْفر  مقاِبٍل   من دون 
ٌ
َن�رس باملّجان.  اإّل 

ين.
َ
فرها الآخر على �سّفَتي ال�سفر و�سولً اإىل �سِ

الكتابَة  لأّن  ان، 
ّ
باملج الكتابة  على  الكالَم  ر 

ّ
اأكر  

ن 
ّ
يزي ٌق 

َ
طب ان، 

ّ
باملج �سحافٌة  لت. 

ّ
حتو بال  كتابٌة  ان 

ّ
باملج

ة 
ّ
احلقيقي الزينِة  اأَدوات  ح�سوِر  دون  من  بنف�سه،  ه 

َ
نف�س

ر�سِم  اِت 
ّ
عملي ح�سوِر  دون  ومن   .

ّ
حقيقي ب�ساعٍد 

على  ة 
ّ
وامل�ستقر الكاملِة  بـ»اأورباني�سماتها«  اخلرائط 

عراقٍة  بال  ال�سحافُة  ال�ستقرار.  على  ال�ستمرار  مفاهيم 

ال�سُحف  هذه  على  يقوم  ر�سوخ.  ول  هذه،  الأموِر  اَء 
ّ
جر

اً بل 
ّ
ها ح�سورًا عام

َ
و�سفحاِتها اأفراٌد ل َيعتربون ح�سور

اُل والفاّلحون 
ّ
ًة يزرُعها العم ة، حديقًة خا�سّ ًة خا�سّ

ّ
ملكي

ال�سفحاُت  وحَدهم.  احلديقة  اأ�سحاُب  ثمَارها  وياأكل 

روؤ�ساء  لأ�سماِء  املطَلق  احل�سور  عن  اإّل   
ّ

تَعرب ل  ة 
ّ
الثقافي

، تقّدُم 
ّ
 العام

ّ
 عن املزاج الثقايف

ّ
حتريرها. وهي بَدَل اأن تعرب

ونهم، 
ّ
َيهم ممّن  بالآخرين  وعالقاِتهم  مديريها   

َ
اأحا�سي�س

ال�سفحة  هم. 
َ
ُنخب هوؤلِء  هم 

ُ
يعترب َمن  بالنَخب،  العالقاُت 

ٌة للبع�س، مق�سلٌة للبع�س. ل متتلك 
ّ
ة ف�سحٌة داخلي

ّ
الثقافي

ت�ستقبل  مراتَع  اإىل  ل 
ّ
التحو على  القدرَة  هذه  ال�سفحاُت 

 من �سديق امل�سوؤول اأو من الآَخر. 
ٌ
 واجلديد، �سواء

َ
الآخر

 كتناُثر الأ�سجار يف �سحراَء ذاِت طبائَع قا�سية. هذه 
ٌ
�سيء

�سات بالأحرى، 
ّ
ة الأخرى. ل موؤ�س

ّ
�سات الثقافي

ّ
حاُل املوؤ�س

من   
ٌ
جزء ال�سلطة،  عند  ة 

ّ
الثقافي �سة 

ّ
املوؤ�س لأّن  نادرًا،  اإّل 

 بني املثّقف والثقافة، على الحتجاِج والنقد 
ِّ
اجلَدل اجلهّنمي

ال�سلطة  َبني  الآَخر ل مقاطعِته. ل �سحبَة  واإعالِن حقوق 

ة، ما دام الهلُع عنواَن العالقة بني الثنني، 
ّ
�سة الثقافي

ّ
واملوؤ�س

�ساحِب  كّل  ة، 
ّ
جمعي عن  م�سوؤوٍل  كلُّ  ته.  من�سّ من  كلٌّ 

م�سّد�ساِت  طلقاِت  تلّقى  اأّنه  من  ي�ستكي  ٍة 
ّ
ثقافي ٍة 

ّ
جمعي

معركٌة ل  الثنني  بني  العالقُة  حنِكه.  اأو  فّكه  ال�سلطة يف 

�سَة تنّظم العالقات. ل تريُد ال�سلطُة 
ّ
�سيَء اآخر، لأّن املوؤ�س

لهذا  بالعر�س  الإذَن  مَتنح  اأْن  اإّل  ة 
ّ
الثقافي ات 

ّ
اجلمعي من 

الفّنان اأو للفّنان الآَخر، بتاأ�سرية خروج بال َعودة. بعك�س 
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من  احلما�سَة  اجلميُع  فَقَد  البالد.  اإىل  الدخول  تاأ�سرياِت 

اء ممار�سات ال�سلطة. يروي اأحُد امل�سوؤولنَي عن واحدٍة 
ّ
جر

ة اأّن ال�سلطَة رف�سْت َمنَح الإذن باإقامة 
ّ
ات الثقافي

ّ
من اجلمعي

 .
ٌ

 رَف�ساً راَفَقه غمو�ٌس عجيب
ّ
معِر�س ت�سوير فوتوغرايف

ل ن�سيَج ثمينًا، ل ن�سيَج اأنيقاً بني الطرَفني. ل تزاُل البالُد 

ة، ما دامت ال�سلطاُت ذاَت تاريٍخ 
ّ
بعيدًة من اأعرا�سه الثقافي

واملثّقفني  بالثقافة  عالقتها  خالل  من  قات 
َ
باملفار مليٍء 

د. 
َ
، ب�سيغة املفر

ّ
ها الثقايف

َ
 عر�س

ُ
 والفّنانني. اأو تنتظر

ّ
والفن

اً واحدًا يحّقق هدفاً واحدًا على طريق حتقيق 
ّ
عر�سًا ثقافي

ور  الدَّ عن  اللثام  اإماطَة   
ُ
تنتظر البالُد  تزال  ل  الأهداف. 

للكتب  الرفوَف   
ُ
ينجر  

ٌ
جّنار الثقافة.  لوزارة   

ّ
الأ�سا�سي

اأم  الأحمِر  ال�سينما  اد 
ّ
ل�سج ة وحائٌك 

ّ
امل�رسحي ات  واملن�سّ

اإّنها  الإعدام؟  اأحكام  اإ�سدار  اإىل  اٌل 
ّ
مي خطاٍب   

ُ
�ساحب

ات ل وزارُة ت�سميمٍ ول وزارُة حماية. يّتفق 
ّ
وزارة اإكرامي

ف. ذلك اأّن وزارَة الثقافة ل مُتنح اإّل  اجلميُع على هذا الو�سْ

لغا�سٍب من ال�سلطة، غا�سٍب يهّدد غرَف ال�سلطة القريبة 

والبعيدة بثورة �سغرى �سوف ُتعزى، يف اأوقاِت ال�سّدة، اإىل 

 وزارُة الثقافة للوزير الغا�سب. تّت�سُع 
ُ
»اأن�سار املَلك«. مُتنح

ة يف البالد. هي وزارٌة 
ّ
وت�سيُق بح�سب الأحداث ال�سيا�سي

، وزارٌة ل ت�ستطيُع اأْن تقّدم اأمثلًة، لأّنها 
ّ
بال ح�سوٍر دليل

 وحَده. ل متتلُك وزارُة الثقافة 
ّ
حمكومٌة باخلطاِب ال�سيا�سي

ط الثقافة 
ْ
ها البليَغ و�س

َ
ًة، لأّنها ل متتلُك ح�سور

ّ
خ�سو�سي

ون 
ّ
يهتم ومتعاونني،  معاوننَي  وزارُة  بال�سودان.  واملثّقفني 

كثريًا بالإنهاك والتمويل.

ة  اخلا�سّ املقالة  كتابِة  بور�سِة  اإذنًا  ال�سلطاُت  مَتنح  مل   

الكّتاب  ّلحتاد  الكتابة  �سعيد  على  املتقّدمني  بالكّتاب 

جاء  الرتخي�س.  طلب  على  اأ�سٍهر  بعد  اإّل  ال�سودانيني، 

معّلم،   
َ
قرب يزورون  كَمْن  جاوؤوا  الور�سة،  اإىل  الع�رساُت 

الوقائع  من  َيخرجوا  لكي  جاوؤوا  اأعلى.  مَثٍل  اأو  قدوٍة 

يف  موؤّقتون  اأبطاٌل  ة. 
ّ
الثقافي احلياة  يف  البائ�سِة  ة 

ّ
الفردي

الفو�سى  على  ال�سيطرَة  يبغي  َمن  َة 
ّ
ثم ًا. 

ّ
تو حدثْت  ٍة  ق�سّ

بحكمِة  ال�سلطُة  تاأخَذ  اأْن  الحّتاُد   
َ
انتظر ور�سٍة.  بتنظيمِ 

اأّن  تتاأّكد  اأْن  انتظروا  الور�سة،  وراء  يقف  وَمن  الور�سة 

 خطري. 
ٌ
الور�سَة بعيدٌة من الت�سفيق لغري ال�سلطة. هذا اأمر

 
ّ
ي�ستكي امل�سوؤولوَن يف مركز عبد الكرمي مريغني الثقايف

. ل �سيَء م�سمونًا 
ْ
اأن�سطتهم ال�سلطات على  »من ت�سييق 

�سالح  الطيب  جائزة  طلقو 
ُ
م ئ 

ّ
يهي كاأْن  الإطالق،  على 

طلقوا 
ُ
ي واأْن  ة. 

ّ
الفوتوغرافي ر 

َ
و لل�سّ �سخمٍ  معِر�ٍس  لتنظيم 

اأن�سطًة مراِفقًة مبا ي�ستاأهله املعِر�س.  على هام�س املعر�س 

ل  بالٍد  يف   
ٍّ
جتريبي للم�رسح  مهرجاٍن  اإطالق  فكرُة  ة 

ّ
ثم

 اأو 
ّ
ِة امل�رسح القومي  بتحديث من�سّ

ُ
َي�سمح رجاُلها الأقوياء

التغيري«،  اأجل  ة م�رسوُع »قراءة من 
ّ
. وثم

ّ
الوطني امل�رسح 

ل  الغليظة   
ّ
بالع�سي  

ّ
تتم ال�سيد  كرحالِت  التغيري  حيث 

ٌف 
َ
 م�سمون. ُدور الن�رس غر

ُ
بالبنادق. توقيع الأذونات غري

 .
ّ
ة، ُت�سدر ما له عالقٌة بِطنِي الداخل اإىل العامل العربي

ّ
عادي

النتماِء  بني  حائرًا   
ّ
ال�سوداين والفّناُن  املثّقُف  يزال  ل 

 
ُ
اخليار م 

َ
ح�س

ُ
ي مل  ة. 

ّ
الأفريقي ة 

ّ
القار اأو  ب 

َ
العر عامَل  اإىل 

هكذا،   .
ُ
اآَخر  

ٌ
�سيء والرغبة   

ٌ
�سيء احلاجُة  بعُد.  بال�سودان 

الرتّدد  اأعتاب  على  ون 
ّ
ال�سوداني والفّنانون  املثّقفون  يقف 

من  بعيدٌة  هذه،  ة 
ّ
الثقافي ة 

ّ
الزدواجي وا�ستمرار.  مبراوحٍة 

ة املثّقف يف املَغرب العربي بني العرب والغرب من 
ّ
ازدواجي

رغبْت يف حتويل  التي  العالقاِت  والعالقات،  اللغة  خالل 

اأّنهم عملوا ول  اإّل  اإىل م�ساركني،  اإىل معاوننَي ل  املغاربِة 

ع خامتٍة لهذه الأحداث املا�سية من وجهة  يزالون على و�سْ

، يف حني ل يزال 
َّ
نَظرهم. اأ�سقطوا خطاَب الغرب الرنج�سي

 ي�سعى لروؤية كيف يخرتُع �رسَد الأحداِث 
ُّ
املثّقف ال�سوداين

ة 
ّ
ازدواجي دائم.  نحٍو  على  انتماَءه  حَت�سم  نظٍر  وجهة  من 

ٌة 
ّ
ازدواجي هي  الأحفاِد  اإىل  الأجداد  من  لة 

ّ
واملخي اللغة 

ني. كما 
ّ
ٌة ل تزال تعار�س ال�سوداني

ّ
قاهرة، قا�سية. ازدواجي

 
ّ
دات. ثم

ّ
هم الأحداُث الأخرى. ل �سيَء �سوى املجر ُتعار�سُ

 
ٌ
ح�سور واأفريقيا  ب 

َ
العر عامَل  يف   

َّ
ال�سوداين  

َ
احل�سور اإّن 

 خفيف الوزن، كح�سور 
ُ
دات. ح�سور

ّ
 جُمر

ُ
ق، اإّنه ح�سور

ّ
�سي

الإمارات.  يف   
ّ
امل�رسحي ر  واملنظِّ الكاتِب  عيدابي،  يو�سف 

ًة للح�سور يف معِر�س 
ّ
نهائي ال�سارقة حتديدًا. ل هيئَة  يف 

بالد  يف  ني 
ّ
الأفريقي والعرب  العرب  اأَوزان  عن  احلديث 

ط 
ّ
غلقوا حلقَة التخب

ُ
ني وَمن يحاولون اأن ي

ّ
الأن�سار واملحب

لة. ل زخارَف يف  املوؤجَّ اإىل نهاياتها  بامل�ساهمة يف دفعها 

َة 
ّ
غياب الأبنية. ل قتيَل خطاٍب يف غياب اخلطاب، ل �سحي

 يف اأم درمان 
ّ
�رسٍد يف غياب ال�رسد. زيارُة امل�رسح القومي

دليٌل على غياب امل�رسح ل على ح�سوره.

وزارة إكراميات ال وزارة تصميم وال وزارة حماية. يتفق الجميع 
على هذا الوصف. ذلك أن وزارة الثقافة ال تمنح إال لغاضب من 
السلطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة، غاضب يهدد غرف 
السلطــــــــــــــــــة القريبة والبعيدة بثورة صغرى سوف تعزى، 
في أوقات الشدة، إلى »أنصار الملك«. تمنح وزارة الثقافة للوزير 
البالد. في  السياسية  األحداث  بحسب  وتضيق  تتسع  الغاضب. 
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»عهد االإنقاذ« عّطل امل�رسح

 من كّل وجهات النَظر. النطالُق من 
ٌّ
هو تناق�ٌس تكاملي

درمان،  واأم  اخلرطوم  بني  الطريق  على  �ساعة  اخلرطوم. 

اخلربة.   / امل�رسح  ب�سكله   
ُّ
القومي  

ُ
امل�رسح ُد 

ُ
ي�سم حيث 

ارة فيات قدمية بال مْقود وبال مكابح. 
ّ
 ميتلك �سي

ّ
ال�سوداين

ما ل ي�سمن حياَته. �سوف يخبو العامل، على الرغم من 

ني بغياب امل�رسح / اخلربة. 
ّ
ني ال�سوداني

ّ
ذلك، عند امل�رسحي

يْنوجد  وهو  ة 
ّ
املعنوي بقيمته  يحتفُظ  يزال  ل   

ٌ
م�رسح

 
ٌ
ل املوت. ا�سم

ّ
 على حتم

ّ
منطوياً على فكرة ا�ستمراره احلي

الفّنانون  ع 
ّ
اأكرث. يتجم  بال�سم ل 

ٌ
اأكرث. م�رسح  ل 

ٌ
مهيب

ة حيث متنُحهم بع�ُس الأ�سجار فياأها. 
ّ
يف باحِته اخلارجي

 امل�رسح 
ُ
 بال مواِقَع ول جمامع. ل ينفّك مدير

ٌ
اإّنه م�رسح

 م�رسٍح بالهواء الطْلق. 
ُ
ّقع ع�رساِت الأوراق. هو مدير

َ
يو

 .
ّ
ل عالقَة لالأمر مب�رسح �سك�سبري ول بامل�رسح الإليزابيتي

من  اً 
ّ
ب �سَ م�سبوبٌة  ُته 

ّ
من�س الدائم.   

ّ
احَلر يف   

ٌ
م�رسح اإّنه 

امل�رسح  يف  �سوءَ  ل  ُت�ساهى.  ل  بتجهيزاٍت  الباطون، 

َة 
ّ
َثم الإن�سان.  �سوُت  اإّل  �سوَت  ل  الإن�سان.   

ُ
�سوء اإّل 

معّلقٌة  باليد  م�سغولٌة  مل�سقاٌت  مطبوعة،   
ُ
غري ل�سقاٌت 

ُ
م

ٍة 
ّ
ي
ّ
ة. هذه تهنئٌة بنجاِح جراحٍة طب

ّ
على احلائط بطرٍق بدائي

لأحد اأع�ساء امل�رسح، وذلك تق�سيُط ثمِن خروِف العيد 

على ت�سعِة اأ�سهٍر لفّناين امل�رسح. وتلك ورقُة عن َعر�ٍس 

 بال�سودان، هو عر�ٌس جزائرّي.
ّ
 مر

ّ
 عربي

ٍّ
م�رسحي

ال�سودان  مهرجاَن  فه  بو�سْ البقعة«  »مهرجاُن  ا�ستقام   

املهرجان  على  يقوم   .
ّ
الوطني املهرجان  غياب  من   

ّ
الوطني

و�سوؤوِنه علي مهدي. املهرجاُن ال�سنوّي يبحث يف فكرة عدم 

، من خالل تعميق واجباِته 
ّ
اإلغاء امل�رسح والفّنان امل�رسحي

ُينجزوا  لكي  والعامَل،   
ّ
العربي العامَل  من  فّناننَي  با�ستدعاء 

باً من 
َ
ني اأو معهم. هاجر الكثريون هر

ّ
اأماَم الفّنانني ال�سوداني

»ال�سيا�سات عهَد الإنقاذ )عهد عمر الب�سري(«. اأحُد اأبرز ُنّقاد 

 ول يرتاجُع عن الّتهام، حني حكى بنْف�سه 
ُ
ال�سودان، ل يّتهم

ة اأْقعدت امل�رسَح، حني اأ�سابْته 
ّ
عن »اأّن ال�سيا�سات الإنقاذي

ني«.
ّ
 من امل�رسحي

َ
بكّل الأعطال. حني هّجرت الكثري

تراجعًا  الإنقاذ«  عهد  »يف   
ّ
ال�سوداين  

ُ
امل�رسح �سهد   

والعام ١٩٩٤  العام ١٩٩٠  بني   
ُ
امل�رسح يقّدم  كبريًا. مل 

ل  دّكاٍن  اىل  َل 
ّ
حتو اختفاء.  اإّنه  تراجع.  ل  ة. 

ّ
م�رسحي ة 

ّ
اأي

وال�رساء  البيع  اإىل  ا�ستطاع  َمن  اإّل  به  ي�سرتي  ول  يبيع 

�سبيالً«. ل ميتافيزيقيا يف هذا الكالم. كالٌم ي�سع الكالَم 

 ،
ّ
على حمور الكالم، لأّن العرَب ل يجهلون ما يقوُله ال�رس

يتذّكر  ل  الأقّل.  على  ة 
ّ
امل�رسحي املهرجانات  خالل  من 

يف  عر�سًا  قّدم  ة 
ّ
ال�سوداني الأعراق  من  قًا 

ْ
ِعر الكثريوَن 

خالَل  ة 
ّ
العربي املهرجانات  اأحد  يف  الأعمال  من  طائفٍة 

ة 
ّ
العربي الهيئُة  اأرادت  وحني  املا�سية.  اخلم�س  ال�سنوات 

 من جروِح اللغة والفناء 
ِّ
للم�رسح اإخراَج امل�رسِح ال�سوداين

 للم�رسح بال�سودان، كما 
ٍّ
بالدعوة اإىل اإقامة مهرجاٍن وطني

هجوم  اأّن  اأحٌد  يعتقْد  مل  ة، 
ّ
العربي الدول  باقي  يف  جرى 

يحييه،  ل  امل�رسح  ميحُق  �سوف  امل�رسح  على  ني 
ّ
ال�سوداني

نتج 
ُ
م مئَة عمٍل  حوا  ر�سّ  

ّ
ال�سوداين بامل�رسح  العاملني  لأّن 

ل. 
ّ
دفعًة واحدة. ل وْقع انت�ساٍر هنا. هنا مبداأُ الأخالق الأو

عدد  ارتفاَع  لأّن  ة، 
ّ
امل�رسحي والأخالق  اخللق  غياُب  هنا 

امل�رسح.  اإنتاج  ب�رسوط  اجلهَل  اإّل  يوؤّكد  مل  ات 
ّ
امل�رسحي

َوجدت  هكذا  به.  العالقة  بتب�سيط  امل�رسح   
ُ
ازدراء اإّنه 

يف  الأمور  �رسح  بدون  كالو�سايا  ة« 
ّ
»امل�رسحي املوؤّلفاِت 

اٌت مل يعْد اأحٌد من �سّناِعها يريد 
ّ
الو�سايا هذه. م�رسحي

 يريد احلديث عنها، 
ُ
اأن يتحّدَث عنها، ومل يعْد اأحٌد اآخر

لالإح�ساء،  كنموذج  بامل�رسح،  البحث  لعدم  كنموٍذج  اإّل 

قّدموا  يومًا  وجدوا  حتى  ُعزلُتهم،  اأرعبْتهم  َمن  اإح�ساِء 

 
َ
عن�رس العدد  يجدوا يف  اأن  دون  من  ة، 

ّ
م�رسحي مئَة  فيه 

�سبَع  ليختاروا  ون 
ّ
لبناني ا�ستب�سَل  حني  يف  هذا  تخريب. 

ها 
ُ
اأ�سحاب حها  ر�سّ ًة 

ّ
م�رسحي ع�رسين  من  اٍت 

ّ
م�رسحي

. اإّنها 
ّ
ل للم�رسح اللبناين

ّ
 الأو

ّ
لت�سارَك باملهرجان الوطني

 على 
ّ
 اللبناين

ّ
جمزرُة م�رسح بال�سودان وق�سوِة امل�رسحي

 اإىل القفز بالالوجود 
ُ
ه واأ�سكاله. ن�سو�ٌس ل تدفع ن�سو�سِ

يف احلّد الأدنى.

بالكارثة،  امل�رسح  اإنقاذ  عهَد  ال�سيد   
َّ
ال�رس ي�سف   

ال�سباب والأطفال« و»م�رسح  اأّن »م�رسح ق�رس  اإىل حّد 

لالأفالم  عر�ٍس  �سالِت  اإىل  ل 
ّ
حتو الأهلي«،  درامان  اأم 

ة واأفالم الكاراّتيه. مات »م�رسح الوليات« بذلك 
ّ
الهندي

ة«. اإفراٌط 
ّ
العهِد وانتهى �سعار »اأعطني م�رسحًا، اأعطَك اأم

األف  ارة. اختزاُل 
َّ
اأقرب عب العبارة يف   

ُ
انتهاء بالعبارة، ثم 

نقطٍة ونقطة، اختزاُل فكٍر عِجَز عن الطرح ذاِته، كما عِجز 

 يف »عهد الإنقاذ«. 
ُّ
 املدر�سي

ُ
عن التجديد. انتهى امل�رسح

اأُغلق »املعهد العايل للمو�سيقى وامل�رسح«، اأحد مكّثفات 

وماأ�ساتهم  ني 
ّ
ال�سوداني ني 

ّ
امل�رسحي بني  املعا�رس  التوا�سل 

شهــــــــــــــــــــــــــــــد المسرح السوداني »في عهد اإلنقاذ« 
تـــــــــــــــــــــــــــراجعا كبيرا. ال تراجع. إنه اختفاء. تحول الى 
دكان ال يبيع وال يشتري به إال من استطاع إلى البيع والشراء سبيال.
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يقول  ما  على  وعداء«  ف 
َ

ع�س »مرحلُة  اإّنها  ذاته.  بالوقت 

الناقد ال�سوداين اإلي�سع ح�سن اأحمد.

النقطاعات  ط 
ْ
و�س امل�رسح  قيمِة  من  يبقى  ماذا   

تنوجُد  ل  بامل�رسح  اجلاّدة   
ُ
الأ�سماء رة. 

ّ
واملتكر ال�سعبة 

 بالَفواني�س 
ُ
بطالئع البحوث، لأّن البحوَث ل تزال تراوح

ة، حيث يفتقد 
ّ
ٌة، بال جوانَب �سحري

ّ
 فوري

ُ
القدمية. قوامي�س

الفائقة.  الب�رسّي  د 
ّ

ال�رس ة 
ّ
وقو  

َ
ال�سحر  

ُّ
ال�سوداين  

ُ
امل�رسح

بالوقت  راهنة   
ُ
وغري راهنٌة   

ٌ
اأ�سماء بامل�رسح،   

ٌ
اأ�سماء َة 

ّ
ثم

 لهم القيمُة يف جمال 
ّ
ان �سغار ال�سن

ّ
 �سب

ُ
ة اأ�سماء

ّ
نف�سه. ثم

 
ُ
غري اأ�سماء  وال�سعر.  والرواية  الق�سرية  ة  الق�سّ الأدب: 

الله،  ن�رس  مودي  �سالح:  ب 
ّ
الطي جائزة  ك�سفْتها  فا�سدة 

يو�سف،  �سعد  الرحيم،  عبد  حممد  حممد،  املوىل  ف�سل 

الرحيم  عبد  عمر  خالد  حممد،  علي  الدين،  بدر  عادل 

ال�سادق  اخل�رس،  املهدي  ال�سديق  بكر  اأبو  حمجوب، 

عبد  ال�سيخ  الرحيم،  عبد  اآدم  اأمين  حممد،  ح�سن  يو�سف 

الرحمن ال�سيخ حممد، اأمين عبد ال�سالم دفع الله، اإ�سالم 

ة 
ّ
فردي اإ�سداراٌت  الأ�سماء  لهذه  اأحمد.  حممد  اأحمد 

اأبكر، عبد  النور عثمان  ال�سعر:  واإ�سداراٌت م�سرتكة. يف 

الله �سابو، حمجوب �رسيف، معت�سم الأزيرق. بينهم وبني 

والأزمات  املا�سية  والأزماُت  والعقوُل  امل�سارُف  العامَل 

 
ُ
 القت�سادّي ووقوُف البالد الدائم

ّ
ة ومعّدلُت النمو

ّ
احلالي

ال�سلطة  األعاُب  العامَل  وبني  بينهم  النهيار.  حاّفات  على 

الألعاب  وتوّقف  املنازل  من  والطرد  والتق�سيم  املك�سوفُة 

ٍع  و�سْ ظّل  يف  النتماء  وَحريُة  ب�رسعة  وعودتها  ب�رسعة 

يحتدم يوماً بعد يوم.

ال ميلكون غري احللم

ولن  الع�رس  على  ب�سمَته  يرتك  مل  باملقربة،  اأ�سبُه  امل�رسح 

ون 
ّ
ال�سوداني ون 

ّ
امل�رسحي جاء  الع�رس.  على  مته  ب�سْ يرتَك 

يحلم  يحلمون.  وهم  جاءوا  العمالقة.  ال�سجرة  يَفِء  اإىل 

اجللو�س،  ة 
ّ
بو�سعي وهو  اأو  مي�سي  وهو   

ّ
ال�سوداين  

ُّ
امل�رسحي

الكرا�سي  على  موؤّخراِتهم  �سوا 
َ
فر احللم.   

َ
غري ميلك  ل  لأّنه 

الأزمات، يف حني  بَدوا كم�سِعِلي  القليلة والأر�س اجلليلة. 

طلبوا  كاركادي،  طلبوا  الأزمات.  اإ�سعال  عن  الأبعُد  اأّنهم 

اإىل  عاملُهم  يقوَدهم  اأّل  يحلمون  وهم  ال�ساَي  طلبوا  قهوة، 

يقولوا  لكي  �رسورَة  ل  حاّفتها.  اإىل  قاَدهم  بعدما  الهاوية 

ة 
ّ
خلفي على  نف�سها  جتديد  عن  عاجزٌة  امل�رسح  جتربَة  اإّن 

القت�ساُد  ل 
ّ
حو �س. 

ّ
املتوح ال�سوق  واقت�ساد  العوملة  خالل 

يعي�س  ب�رٍس  اإىل  ني 
ّ
ال�سوداني اأكرَث  �س 

ّ
املتوح الفو�سويُّ 

اأو على ح�ساب كراماتهم  الكثريون منهم مبح�س ال�سدفة 

البالد،  بحجم  اأ�ْسود  ثقٍب  يف  يعي�سون  كاأّنهم  ة. 
ّ
ال�سخ�سي

حيواناٌت  الرثواُت  وجنوب.  �سماٍل  بني  البالد  تق�سيم  بعد 

الفورّي  على  ي�ستغلون  من  ني، 
ّ
ال�سوداني �سماء  يف  طائرٌة 

للَفور  الفور  ا�ستغلوا على  اإذا  ذاَته  اأّن الأمر  لأّنهم يعرفون 

بالأحلفة  الأزماُت  دامت  ما  وقروناً،  عقودًا  ا�ستغلوا  اإذا  اأو 

 
ّ
ت�سج اأج�سادًا  ال�ساحرة،  ة 

ّ
ال�سحري الأج�ساد  وبطانات 

ل  الأنوار،  ن�رس  �رسعة   
ّ
ال�سوداين ميتلك  والنور.  بالطيبة 

ولكن من خالل  ة، 
ّ
الب�رسي  / ة 

ّ
ال�سمعي الو�سائل  من خالل 

بة، 
ّ
ة الطي

ّ
اإجناز ما ل ي�ستطيع الكثريون اإجناَزه: ا�ستعمال القو

واآخر.  تاريٍخ  بني  اأمٍل  اإىل  املاأ�ساة  لتحويل  الباردة،  ة 
ّ
القو

الدوام،  على  ع�سكريٌة  ة، 
ّ
الع�سكري ال�سلطاُت  كتبْته  تاريٍخ 

التاريخ.  عنف  من  بعيدًا  بكتابِته   
ُّ
ال�سوداين يحلم  وتاريٍخ 

 الأمور بح�سب نيت�سه. امل�رسحُ اأر�ُس 
ُ
عنٍف ترتهُن به عظائم

خ�سومٍة بني اجلحيم واجلحيم. نهايُة �سال�سِل الأ�سماء هنا، 

بني  الت�ساّد  يعملون.  يزالون  ل  ومن  بامل�رسح  عملوا  من 

 بني امل�رسِح يف جماله وبني املجالت 
ٌّ
ال�سكون واحلركة جلي

اإىل احلياة  ُة 
ّ
ال�سوداني ة الأخرى. ل ت�سُل الأ�سماء 

ّ
الإبداعي

�رسورٌة  َة 
ّ
ثم وحَده.  املمكِن  باملُمكن.  تكتفي  لأّنها  اخلالدة 

لالإن�سات اإىل اأحداث التاريخ، ل اإىل ال�سَدف املح�سة. ل 

تكتفي  لأّنها  اخلالدة،  احلياة  اإىل  ال�سودانية  الأ�سماُء  ت�سُل 

 
ّ
 اإىل ُزهد ال�سوداين

َ
باملمكن. يرّد الأ�سدقاء بال�سودان الأمر

زهِده  ابتالَع  املتالحقُة  الأحداُث  ت�ستطع  ومل  ِعه.  وتوا�سُ

اأّن  املرء  يح�سب  ادُته. 
ّ
زو والثاين  زاُده  ُل 

ّ
الأو َتوا�سِعه.  ول 

الأ�سماَء  لأّن  العامل،  �سوداَن  ل  ال�سوداِن  �سوداُن  ال�سوداَن، 

الكبريَة الداعيَة اإىل النتباه اإىل ال�سودان قليلٌة. اأ�سماء بعيدٌة 

القُدرات  اأو  لة  املوؤجَّ القُدرات  وحْجم  امل�ساحة  حجم  من 

 . املوءودة. ل جتريَب اإّل يف احلياة على الأر�س. هذا مده�سٌ

 
َ
يدير اأْن  حياَته،   

َ
يدير اأْن  اإىل   

ُّ
ال�سوداين يطمح   .

ٌ
عظيم هذا 

ة الأخرى، بيَنه وبني اإدارة 
ّ
نوَعه الب�رسيَّ بني الأنواِع الب�رسي

َة احلاّدة. 
ّ
َة والقت�سادي

ّ
َة والجتماعي

ّ
الذاِت الأزماِت ال�سيا�سي

 يف بالد عظيمٍة، 
ٌ
ال�سودان لي�س فقاعًة، ال�سوداُن �سعٌب عظيم

متتلك  بالٌد  ة، هي 
ّ
اإ�سالمي اأو  ٍة 

ّ
قومي بوؤرٍة  د 

ّ
لي�سْت جمر بالٍد، 

واخلالف  والت�سّتت  والقمع  والنق�سام  احلرب  لغِة   
َ
غري لغًة 

على املثيل واخلالِف على ال�رسيك. اكتفت ال�سوداُن، كمثاٍل، 

 
ٌ

اأقلَّ من مئِة روايٍة فقط منذ العام ١٩٢٠. خم�س باإ�سداِر 

ال�سكوى  با�ستمرار  يرغُب  ل  اجلميع  �سالح.  ب 
ّ
للطي منها 

الرفاُق  يرّدد  هنا:  ة. 
ّ
خّطي كائناٍت  اإىل  النا�س  بتحويل  ول 

والزمالُء اأّن اأقّل من مئة روايٍة ل ي�سنُع رواية. كالٌم ُيفهم 

منه الدعوُة اإىل عدم العي�س باخليال و�رسورِة الكتابة على 

ل  ًة 
ّ
م�رسحي خم�سوَن  القت�ساد.  بلغة  مرتفعٍة   

ٍّ
منو معّدلت 
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ت�سنُع م�رسحًا. َبيد اأّن اأزمًة واحدًة ت�سنع اأزمات. هذا فعُل 

تكَفل  وحَدها  القراءَة  لأّن  حّجة،  هذه  ت�سديٍر.  ل  تدويٍر 

اخلروَج من الإح�ساء اإىل ال�سدور والبقاء.

اأّنه  وجدُت  بريوت،  اإىل  اخلرطوم  من  عدُت  حني   

اإىل  الإ�سارة  عدُم  والحتيال  الن�سِب  من �رسوب  �رسٌب 

والتق�سيط  باجلنون  ال�سوداَن   
ُ
نظام يحكم املجنون،  النظام 

 يبيع 
ّ
ة، نظام ي�سادر ق�رسًا، ثم

ّ
والإفراط بالرهانات الهوائي

 جميعًا ماّلكني 
ُ

اأن يبيع الق�رس. �سار النا�س الق�رس بدون 

 
ُ
روح ة. 

ّ
عقاري  

ٌ
روح ال�سلطة   

ُ
روح �سيئاً.  ميتلكوا  اأن  بدون 

ت�سرِته.   
ْ
مل ما  وبْع  �رسى 

ُ
ي ل  ما  ا�سرِت  اإذن،  ماَل،  ل  املال. 

اأفكار  عن  ني 
ّ
ال�سوداني ابتعاد  عن  الكالم  يف   

ْ
اأتاأّخر مل 

يوم.  كّل  حتتدم  اأزمٌة  اجلارية.  الأحداث  على  النقالب 

الال�سيء،  منتظري  اإىل  بتحويلهم  الأ�سخا�س  م 
َ
قي اإف�ساُد 

اأن  يف  م�سادفٍة  حم�َس  ل  وال�سحيفة.  والور�سة  امل�رسح 

كتبْت  ما  بال�سودان   
ّ
الجتماعي التوا�سل  مواقُع  ُتعيد 

املن�سورات  بع�س  تعيَد  واأن  مني، 
ّ
املعم وغرِي  مني 

ّ
املعم عن 

�س 
ّ
املعاِر�سة ما كتبْت. ل �سدفَة بات�سال علي مهدي موؤ�س

ومدير مهرجان البقعة على هاتفي اخللوّي. قال اإّنه قراأ ما 

 امل�ساركَة 
َّ
ل بع�سها مبا كتبت واأن علي

ّ
كتبُت، واأّن النا�س متو

 ال�سنوي: البقعة. مل 
ّ
بالدورة املقبلة من املهرجان ال�سوداين

اأواجه يف تلك املرحلِة اأزمَة حديٍد ول اأزمَة ت�سنيع معادن. 

ارتبطُت بلعِب دوٍر يف فيلم »ربيع« مبا ل ي�سمح بال�سفر، لأّن 

وقت الت�سوير �سادَف وقت املهرجان. اعتذرُت. وبالبحث 

اأقرتَح  اأن  اللطف  ِمن  اأّن  وجدُت  الأزمة،  لهذه  حلٍّ  عن 

اأح�سْب  املهرجان. مل  اأْنوجد يف  اأن  ببحٍث دون  امل�ساهمَة 

ًة 
ّ
مر الدعوُة  هْت يل 

ّ
ج

ُ
و اإّل حني  ًا، 

ّ
ا�ستثنائي  جمنوناً 

َ
نف�سي

ة مبهرجان البقعة بعدما 
ّ
اأخرى للم�ساركة يف الندوة الفكري

قراأ ال�رس ال�سيد الورقَة باأداء زاَد من قوة اإقناعها.

حديقة ورد اأ�شود نادر

�سعيد  على  عميقًة  اأزمًة  يعي�س   
ّ
العربي العامَل  يزال  ل 

يطرح  وهو  بلْطف  الأ�سدقاء  اأحُد  انتف�س  التعبري.  ة 
ّ
ي
ّ
حر

ال�سودان  قن�سل  وبني  بيني  العالقة  يف  جرٍح  عن  �سوؤالً 

ة 
ّ
نحُت فيزا جماملة يف املر

ُ
يف بريوت. ل اأعرف القن�سل. م

الثانية. خال�سٌة  ة 
ّ
املر تاأ�سريَة دخوٍل يف  اأُمنَح  الأوىل. لن 

. دخلُت 
ّ
من اأثر اللهجة املتوثّبة يف كالم ال�سديق البريوتي

ال�سفارَة ك�سفارٍة يف الزيارة الأوىل، حتولْت اإىل معبٍد يف 

يف  توجد  مراآٌة  ال�سم�س،  لآلهة  مراآَة  ل  الثانية.  الزيارة 

ة موّظفي امل�سارف. 
ّ
ٍة ككو

ّ
ة. موّظٌف وراَء كو

ّ
املعابد الياباني

حني راآين غرَق عاملُه بالظالم. ال�سفارة معبد خاٍل اإّل من 

ني خرجوا من ال�سودان برفقة مئات الآلف 
ّ
عاملني �سوداني

فني على الفور. ذّكرين بكّل �سيء، 
َ
مع انت�سار البطالة. عر

 
ُ
 حكى بلهجِة حرٍب ينوي اأن يخو�سها على الفور: ملء

ّ
ثم

َحَمل  ثالثًا.  النتظار،  ثانيًا.  �سورتان،  لً. 
ّ
اأو ال�سفر،  بيان 

اأّن  اأعلَن  خرج  حني  القن�سل،  غرفة  اإىل  ودخل  اجلواز 

�ساعتني  بعد  اأعود  اأن   
َّ
علي واأّن  ال�سفارة   

ُ
خارج القن�سل 

ون�سف ال�ساعة اأو ثالث �ساعات. رف�سُت خف�َس �رسوطه 

اجلواز  بَخْتم  ًا  مب�رسّ يّت�سل  حتى  اأعود  لن  مواٍز:  بطرٍح 

مل  �سفري.  جواز  بعُد  تاألْف  مل  التي  ة 
ّ
ال�سوداني بالتاأ�سرية 

اأقبل و�سط اإحلاِح املوظف، من ير�سد الداخلني واخلارجني 

اإدارة  من  مراجعة  ل  ال�سفارة،  من  تاأ�سريَة  ل  بانتظام. 

�سبب عدم ح�سوري  البع�س عن  �ساأل  املهرجان. وحني 

به  يّت�سلون  من  اأّن  وجدوا  واأّنهم  حاولوا  باأّنهم  اأجيبوا 

 لي�س على ال�سمع. 
ّ
لي�س على ال�سمع على الدوام. الأجنبي

 اأمورًا عن نف�سك من الآخرين. مل َتُخ�س 
َ
 رائع اأْن تعلم

ٌ
اأمر

الإدارُة يف اأزمة ما ُن�رس عن ال�سودان ول عن مفارقِة اأن 

 واحد من املدعوين بني ال�سفارة واملقهى القريب 
َ
يختفي

من ال�سفارة.

كّل   .
ّ
العربي العامَل  يْحكم   

ُّ
ال�سيا�سي ال�رسُد  يزال  ل   

بع�س  م�سري  على  اأقلق  �سوف  ل. 
ّ
موؤج �رسٌد   

َ
اآخر �رسٍد 

واحٍد  امل�سري. يف  يتحّقق:  اأّل  اأرجو  ما  وهذا  الأ�سدقاء، 

اأحَدهم ي�سُع  ة الأخرية وجدُت 
ّ
من املهرجانات امل�رسحي

راح  �ساٍل،  اإىل   
ّ
ال�سوداين  

َ
العَلم ل 

ّ
حو عنقه.  على  �سالً 

ركبة  بانتظار  يعد  مل  �سي�سقط!  �سي�سقط!  اأمامي:  يرّدد 

�سنًة  وع�رسون   
ٌ

ال�سليمة. خم�س الركبِة  الأخرى،  الب�سري 

 النبوءات دومًا. طابع ال�سودان اليوم 
ّ
لكّل ركبة. ل ت�سح

 
ّ
املعريف الف�سوِل  تاريُخ  الطويل،  تاريُخه   :

ّ
روماين طابٌع 

اليوَم  ال�سودان  الأر�س.  على  ة 
ّ
اجلمالي ات 

ّ
واحل�سا�سي

ة على 
ّ
ود. ورد نادر. اأبطال امللحمة ال�سعبي

ْ
حديقة ورد اأ�س

الأر�س. ل عليهم �سوى اأّل يعبثوا بحديقة الورد الأ�سود، 

لكي يعود َمن مل مُينْح تاأ�سريًة اإىل بالد الحتياطات الهائلة 

من احلكمة والتاريخ والأغطية ال�ساغطة.

الســــــــــــــــــــــــــــــودان اليوم حديقة ورد أسود. ورد نادر. 
أبطال الملحمة الشعبية على األرض. ال عليهم سوى أال يعبثوا 
بحديقة الورد األسود، لكي يعود من لم يمنح تأشيرة إلى بالد 
الضاغطة. واألغطية  والتاريخ  الحكمة  من  الهائلة  االحتياطات 
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رءوف مسعد

كاتب مرسحي
وروايئ وصحايف، مرص. 
من أعماله
»صباح اخلري،
يا وطن ــ هشادة
من بريوت
المحارصة« )1983(، 
»بيضة النعامة« 
)1994( »صانعة 
المطر« )1997(، 
»إيثاكا« )2000(.

السودان ومرص يف مرايا متعاكسة

بها  اأ�سُعر  ة  خا�سّ برائحٍة  اأجواوؤها  حتتفظ  مدن  هنالك 

اخلرطوم.  وكذلك  بريوت  مثل  ي 
ّ
وحوا�س ج�سدي  تتخّلل 

هي مدٌن ل تكّف عن ال�رساع مع حّكامها ومع اأهلها مثلما 

القاهرة كما ل  مبدينة  اإىل م�رس  اأخريًا يف رحلٍة  �سعرُت 

يكّف اأهُلها عن الت�سارع معها وفيما بينهم اأي�ساً.

ملّا  �سنوات  من  اخلرطوم  مبدينة  اإح�سا�سي  هذا  كان   

منريي  بجعفر  األقْت  حني  روائحها  اأ�ستن�سق  اإليها  ت 
ْ
ذهب

ني 
ّ
للديكتاتوري �س  املخ�سّ الكبري  الزبالة  �سندوق  يف 

ًة بهم يف  �س لهم ماركيز جزيرًة خا�سّ املخلوعني كما َخ�سّ

روايته البديعة »خريف البطريرك«.

اخلرطوم: والدة مدينة

الق�سد  يكون  اأو  ل 
ّ
تتحو مدينة  بناء  فكرة  دائماً  تثريين 

هاً 
ّ
ى مدينة اخلرطوم ت�سب

ّ
 ُت�سم

ّ
منها اأن ت�سبح عا�سمًة ثم

بخرطوم الفيل. فكرة مثرية ت�ستحّق َعناء البحث ومْتعَته! 

ع لتاريخ 
ّ
وكاأّي مدينٍة حديثٍة فهي مل تولد من فراغ، املتتب

املدن يكت�سف اأّنه - دائماً - كانْت مدينٌة ما اأو حتى بلدة 

اأ�سبحْت فيما بعد �سهرية.  �سغرية يف مكان املدينة التي 

ادين. 
ّ
لل�سي �سغرية  قريٍة  موقع  يف  نيْت 

ُ
ب ة 

ّ
الإ�سكندري

القاهرة اأي�ساً، اإلخ.

عْمر اخلرطوم ل يتجاوز مئات الأعوام. مل تكن �سوى   

ب�سعة اأكواٍخ يف عهد »ال�سلطنة الزرقاء«، »�سلطنة �سنار«. 

يف  العا�سمة  كانت  حيث   
ّ
امل�سيحي العهد  يف  ذلك  قبل 

اعتنق  بينما  مبّكرًا  ة 
ّ
امل�سيحي اعتنق  وال�سودان  �سوبا. 

الإ�سالَم منذ حوايل �سبعة قرون فقط. كانت بلدة »�سوبا« 

ة الآن الواقعة على النيل الأزرق جنوب 
ّ
ال�سغرية املن�سي

اأق�سى  العا�سمة. كذلك ازدهرْت دنقال يف  اخلرطوم، هي 

مروي  التوايل  على  العوا�سم  كانت  ذلك  وقبل  ال�سمال 

والربكل وكرمة.

بحري  اخلرطوم  هناك  واحدة،  مدينًة  اخلرطوُم  لي�ست   

ني يطلقون على عا�سمتهم 
ّ
واأّم درمان، لهذا جتد ال�سوداني

توجد  ة 
ّ
احلالي اخلرطوم  ومقابل  املّثلثة.  العا�سمة  لقب 

التي كانْت ت�ستهر بَخالوي )جمع خلوة(  جزيرة »توتي« 

»املح�س«  اأر�س  من  قادمون  فقهاء  يتوّله  القراآن  لتعليم 

يف اأق�سى �سمال ال�سودان.

من توتي قبل اأربعة قرون، عام ١٧٦٠ كانت بدايات   

العقائد«  »اأرباب  ا�سمه  فقيه  اإليها  قِدم  عندما  اخلرطوم 

 
ّ
وا�ستقر  

ّ
احلايل العتيق«  »اجلامع  موقع  يف  م�سجده  وبنى 

اع 
ّ
الُزر بع�سُ  منهم  بالقرب  يقيم  كان  حوله.  وه 

ّ
َحواري

ادي الأ�سماك.
ّ
و�سي

)اإىل  الغازَيُة  علي  د 
ّ
حمم ات 

ّ
قو و�سلْت  �سنواٍت  بعد   

اخلرطوم( عندما كانت غابًة كبرية تتخّللها اأكواٌخ متناثرة. 

ام. 
ّ
اأي ثالثة  مدى  على  النيل  من  ات 

ّ
القو اإليها  ت 

َ
عرب

وفوق  �سباحًة  عربوا  جندّي  وخم�سمائة  اآلف  خم�سة 

واأفرا�سهم.  ِجمالهم  بذيول  تعّلقوا  اأو  الّطواف من خ�سٍب 

ة التي ت�سّجل كّل �سيء، يوجد 
ّ
ة الرتكي

ّ
وطبقاً للبريقراطي

مائًة  واإّن  غرقاً  ماتوا  �سخ�ساً  ثالثني  اإّن  يقول  ت�سجيٌل 

وخم�سني ح�ساناً وجمالً نفَقْت.

ات الغازيُة مقاومًة ُتذكر قاوم اأعداٌد متفرقة 
ّ
مل تلَق القو  

ود  د 
ّ
حمم »الفكي  هم 

ُ
كبري الغزاة  اإىل  وقدم  النا�س  من 

علي« حفيد اأرباب العقائد فاأعطاه قائد احلملة الأمان. بعد 

الختيار  وقع  علي  ات حممد 
ّ
قو قب�سة  �سنار يف  �سقوط 

وحني  �سنار.  من  بدلً  عا�سمة  لت�سبح  مدين«  »ود  على 

 حلملٍة 
ّ
قتل »املك منر« )امللك( يف �سندي القائد الع�سكري

د علي با�سا، ثارْت مناطق 
ّ
ة قاَدها اإ�سماعيل بُن حمم

ّ
م�رسي

ني 
ّ
والعثماني علي  حممد  حكم  على  ال�سودان  يف  كثرية 

كما  اخلرطوم«  »راأ�س  ثارْت  التي  املناطق  ومن  الأتراك. 

ها اآنذاك.
ُ
كان ا�سم
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ة 
ّ
قاد ن�سيب حممد علي »الدفرتدار« احلملَة النتقامي  

د علي وكان قد ذهب اإىل ال�سودان 
ّ
لقتل اإ�سماعيل بن حمم

ليجمع العبيُد الذهَب فوقع تال�سٌن بينه وبني رئي�س للقبيلة 

ه »املك منر« اأي »امللك منر«، فاأقدم هذا على قتل 
ُ
هناك ا�سم

اإ�سماعيل. وجاء الدفرتدار لينتقم لقتل اإ�سماعيل فاأحرق 

اأ�سبحت اخلرطوم بعد ذلك نقطًة  ر الكثري من املدن. 
ّ
ودم

م 
ّ

 الذي ق�س
ّ
ة �سغرية يف التق�سيم الإدارّي الرتكي

ّ
ع�سكري

ات اإىل مراكز. وقائد النقطة 
ّ
ات واملديري

ّ
البالد اإىل مديري

كان برتبة قائم مقام.

حمّمد علي ينقل العا�شمة اإىل اخلرطوم

الأول  للخرطوم يف ت�رسين  تعيني »كا�سف«   
ّ
مت بعد وقٍت 

فغادر  حامية.  به  مركزًا  فاأ�سبحْت   ١٨٢٢ عام  اأكتوبر   /

الدفرتدار ال�سوداَن اإىل م�رس. وُعنّي حممد علي عثمان بك 

جرك�س حاكماً على اإقليم �سنار. هذا مل تعْجبه ود مدين 

)على النيل الأزرق( ففّكر يف اخلرطوم خ�سو�ساً ملوقعها 

 عند ملتقى الِنيَلني بحيث تفتح مبا�رسة من 
ّ
ال�سرتاتيجي

ال�سمال على م�رس ومن اجلنوب على �سنار. وافق حممد 

كانون   ١٤ يوم  اخلرطوم  اإىل  العا�سمة  نقل  على  علي 

الأول / دي�سمرب ١٨٢٤. لكن عثمان جرك�س مات فجاأة 

الإدارة  بك«  »حمو  وتوىل  ب�سنة،  بعدها  اأيامها!(  )كالعادة 

املبنى  وهو  احلكمداري،.  مبنى  بك  حمو  د 
ّ
�سي منه.  بدلً 

ذاته الذي اأقام فيه وفيه قتل �سارلز غوردون لي�سبح بعد 

 اعتمد مبا هو 
ّ
. ثم

ّ
ان احلكم الثنائي

ّ
 احلاكم العاّم اإب

ّ
ذلك مقر

الق�رس اجلمهورّي، الذي متّْت تنحية عمر الب�سري منه، وهو 

امل�ستقّل  ال�سودان   
ُ
ارتفع على �ساريته علم الذي  الق�رس 

يف  العام  مطلَع   
ّ
وامل�رسي  

ّ
الربيطاين العلمان  ُاُنزل  بعدما 

ل من كانون الثاين / يناير ١٩٥٦.
ّ
الأو

»ال�سجرة«  ا�سمها  منطقة جميلة  اخلرطوم  يف جنوب   

عها حمو بك. وهي �سجرة 
َ
ل �سجرٍة زر

ّ
اّتخذت ا�سَمها من اأو

حراز كبرية. بعده جاء خور�سيد با�سا وحكم لفرتٍة طويلة 

واأكمل بناء اخلرطوم التي اأ�سبحْت عا�سمة ال�سودان كله 

عام ١٨٣٢. بنيت املباين احلكومية وثكنات اجلي�س، كما 

اأمر النا�س باأن يبنوا منازلهم من الطوب.

كتب الرّحالة اأ. ن. هولرويد يف عام ١٨٣٧ اأّن �سّكان   

و�سّتمائة  األٌف  بينهم  ن�سمة  األف  ع�رس  خم�سة  اخلرطوم 

 بعائالتهم، واأّن بع�س اأجزائها بها منازل ذات مباٍن 
ّ
جندي

منتظمة فيها اأحوا�ٌس وا�سعة وحتيط بها احلدائق. اأ�سواقها 

غري منتظمة ومتاجرها �سغرية. ويف و�سط ال�سوق تنت�سب 

ذ فيها حكم الإعدام! امل�سنقة التي ينفَّ

اأقام  وبالطبع  ال�سودان  علي  حممد  زار   ١٨٣٨ عام   

ة للجنوب 
ّ
طْت زيارُته الرحالت الك�سفي يف اخلرطوم. ن�سّ

ة 
ّ
مر ل 

ّ
لأو  

ّ
املائي الطريق  فتح  الذي  قبطان  �سليم  بقيادة 

ات املهدي غوردون 
ّ
بني ال�سمال واجلنوب. بعدها قتلْت قو

وهزمْت حاميَته وا�ستولْت على اخلرطوم قادمنَي اإليها من 

امها نَقل املهدي عا�سمة دولته اإىل اأّم درمان 
ّ
اأّم درمان. اأي

ت�سرتدَّ  مل  خربة  مدينٍة  اإىل  لْت 
ّ
وحتو اخلرطوم  وتدهورت 

ة 
ّ
ة امل�رسي

ّ
ات الربيطاني

ّ
اإّل بعدما ا�ستطاعت القو عافيتها 

هزمية خليفة املهدي التعاي�سي يف موقعة كرري بعد ت�سعة 

ة )١٨٨٩ - ١٨٩٩(.
ّ
ع�رس عاماً من تاأ�سي�س املهدي

الدرا�شة يف اخلرطوم

يف  واأنا  حياتي  يف  الأوىل  ة 
ّ
للمر اخلرطوم  على  فُت 

ّ
تعر

احلادية ع�رسة تقريباً عام ١٩٤٨ حينما تقّدمُت لمتحان 

من  ة( 
ّ
الثانوي للدرا�سة  توؤّهلني  )التي  ة 

ّ
البتدائي ال�سهادة 

مدر�سة »الحّتاد« يف »ود مدين« حيث كّنا نعي�س. وكان 

ي�سافرون من جميع  اآنذاك  ة 
ّ
البتدائي لل�سهادة  املتقّدمون 

جلنٍة  يف  المتحان  ليوؤّدوا  اخلرطوم  اإىل  ال�سودان  اأنحاء 

اإىل  املّتجه  القطار  مبفردي يف  اأبي  و�سعني  عامة.  واحدٍة 

اأ�رسة الدكتور داود  اإىل  اأر�سل تلغرافاً  اخلرطوم وكان قد 

احلديد  ال�سّكة  حمّطة  عند  ا�ستقبلوين  الذين  اإ�سكندر 

ابنهم »�سبحي«  مع  المتحان  واأّديت  منزلهم  واأقْمت يف 

الذي يقاربني يف العمر. وقد اأخذين بعد ذلك يف جولٍت 

يف اخلرطوم التي بهرْتني.

طريقي  »ترانزيت« يف  اخلرطوم  اأعرب  كنت  ذلك  بعد   

ة. يف عام ١٩٦٥ 
ّ
الثانوي اأثناء درا�ستي  اأ�سيوط  من واإىل 

الإفراج عني  بعد  مبفردي  ة 
ّ
مر ل 

ّ
لأو اخلرطوم  اإىل  رجعُت 

ني من ال�سجون واملعتقالت )وعن 
ّ
ني امل�رسي

ّ
وعن ال�سيوعي

اأخرى(.  ة 
ّ
م�رسي ة 

ّ
ي�ساري تنظيماٍت  من  اآخرين  مئاٍت 

ي�سّدين احلنني اإىل ما�ٍس لي�س بالبعيد.

معظم  اإ�سكندر.  داود  اأ�رسة  منزل  يف  اأقمُت  بالطبع   

ات التي كنُت اأزور فيها ال�سودان كنت اأقيم يف منزل 
ّ
املر

البيُت  ظّل  داود،  عم  الأب،  وفاة  بعد  الأ�رسة. حتى  هذه 

جاءت  حتى  اأمثايل.  القدامى  باملعارف  باً 
ِّ
ومرح مفتوحاً 

من  الهجرة  الأ�رسة  رت 
ّ
فقر ة 

ّ
الإ�سالمي اجلبهة  حكومة 

هرباً  ة 
ّ
امل�سيحي العائالت  من  غريها  اآلٍف  مع  ال�سودان 

 
ّ
امل�سيحي ار 

ّ
الطي اإعدام  بعد  خ�سو�ساً  اجلبهة  بط�س  من 

يعمل  كان  الذي  يو�ستو�س   
ّ

الق�س جرج�س  ال�سوداين 

ة لّتهامه »بحيازة« 
ّ
ة ال�سوداني

ّ
ي
ّ
على طائرات اخلطوط اجلو

ة.
ّ
عملٍة اأجنبي
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فيها  ك 
ّ
اأحتر مدينًة  تزال  ول  دائماً  اخلرطوم  كانت   

فهي  الوقت.  بع�س  فيها  اأق�سي  اأن   
ّ

واأحب ب�سهولٍة 

�سبه  واملدينة  اً 
ّ
اأفقي املنب�سطة  ة 

ّ
الأفريقي املدينة  بني  جتمع 

مكتبات وحماّلت  ال�سيء.  بع�س  اً 
ّ
راأ�سي املنطلقة  احلديثة 

لـ»الهامبورغر« وحدائق وا�سعة. لكّن من دواعي ده�ستي 

لي�ست  املدينة  اأّن   ،
ّ
العربي امل�رسق  من  ْقدم 

ُ
ي من  وده�سة 

ط وجنوبِه. 
ّ
بها مقاٍه باملعنى الذي يعرفه اأهل �رسق املتو�س

 يف ذلك فقالوا 
ّ
ني عن ال�رس

ّ
وقد �ساألُت اأ�سدقائي ال�سوداني

فجماعة  بالتدريج،  اختفْت  ولكّنها  موجودًة  كانْت  اإّنها 

ون للنا�س اأن 
ّ
ة )اأي حزب الب�سري( ل يحب

ّ
اجلبهة الإ�سالمي

عوا يف مقاٍه!
ّ
يتجم

ب�سعة  تبتعد  اأن  ما  لكن  مظلَّلة.  عري�سة  �سوارعها   

نف�سك  وجتد  النيل   
َ
يختفي حتى  املدينة  عن  كيلومرتاٍت 

بدون نيل واحد بدلً من نيَلني! تختفي اخل�رسة وت�ستويل 

والقرى  املدن  بني  تف�سل  ال�سحراء.  الَكون  وعلى  عليك 

م�ساحاٌت �سا�سعة من الأر�س غري املاأهولة. تلمح بني وقٍت 

ّي.
ّ
 قطعاناً من املا�سية واأحياناً اأ�رساباً من اخليل الرب

َ
واآخر

يف رحلتي الأخرية منذ حوايل خم�سٍة وع�رسين عاماً   

باهظة  مزدحمًة  مدينًة  اأ�سبحْت  اخلرطوم  اأّن  ت 
ْ

اأح�س�س

ُتها 
ّ
بلدي  

ّ
تهتم ول  �ساخبًة  القاهرة!  من  اأغلى  الأ�سعار، 

»كازينوهاٌت«  ثمَة  منها.  الرئي�سة  حتى  ال�سوارع  بنظافة 

ة« وهم 
ّ
على النيل من ناحية اخلرطوم يجل�س فيها »الأحب

يتوّقعون هجمَة �رسطة النظام العاّم.

جميع  اأ�سرتي  مواعيدي  من  اأنتهي  حينما  كنت   

 
ُ
اأختار اأقلها!  ما  ة. 

ّ
والعربي ة 

ّ
ال�سوداني املتاحة  ال�سحف 

الوقت يف  بع�س  واأق�سي  »الكازيونات«  واحدًة من هذه 

القراءة ومراقبة الب�رس. وكنت قد قراأُت تعليقاً للفريق عمر 

ل قد 
ّ
ة، يقول فيه اإّن حظر التجو

ّ
الب�سري، رئي�س اجلمهوري

الرجُل  اأُجرب  ة حيث 
ّ
ال�سوداني الأ�رسة  على  بالفائدة  عاد 

على العودة مبّكرًا اإىل اأ�رسته )�سحيفة احلياة. ٢٠ اأيلول 

قانون  اإجابته عن �رسيان  معر�س  �سبتمرب ٢٠٠٠( يف   /

 من زمن »لكّن النا�س تعودوا 
َ
ل، وقال اإّنه األغي

ّ
حظر التجو

على العودة مبّكرين اإىل بيوتهم«!

َبها حمّطة 
ْ
�سمال اخلرطوم توجد »اخلرطوم بحري«، قر  

ة وقد ُجّدد بناوؤها واأ�سبحْت »معقولة«.
ّ
القطارات الرئي�سي

اأّم درمان بني املهدي وغوردون

روح  من  تبّقى  ما  الآَن  اإىل  النيل،  غرب  درمان،  اأّم  متّثل 

ة وَت�سّددها يف اآن. عادت اخلرطوم لت�سبح العا�سمة 
ّ
املهدي

والإدارات  ات 
ّ
والإر�سالي  

ّ
الربيطاين العاّم  احلاكم   

ّ
ومقر
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ة 
ّ
التذكاري غوردون  وجامعة  وال�رسطة  اجلي�س  وحاميات 

ام زمان!(.
ّ
وال�سوارع املر�سوفة امل�سيئة )اأي

الإ�سارة  بدون  اخلرطوم  عن  احلديُث  يجوز  ل   

يف  نف�سه  الوقت  يف  عا�ستا  متناق�ستني  تني 
ّ
ل�سخ�سي

اأ�سهر.  �سّتة  وبينهما  بها  الله  وتوّفاهما  بل  اخلرطوم 

ل هو ت�سارلز جورج غوردون الذي خَدَم يف اجلي�س 
ّ
الأو

ر« خدماِته 
ّ
 يف الهند وكان »يوؤج

ّ
الإمرباطورّي الربيطاين

اأر�سله »لينقذ« اخلرطوم وال�سودان  الذي  خلديوي م�رس 

الثاين  راأ�سه.  وقطع  عليه  انت�رس  الذي  املهدي  من 

به  يلوذ  ومبن  به  للتعريف  ه 
ُ
لقب يكفي  الذي  املهدي  هو 

باآخر  اأو  ب�سكٍل  ال�سودان  حكم  توا�سل  التي  ته 
ْ

وباأ�رس

حتى اليوم خ�سو�ساً اأّن الكثريين ل يعرفون اأّن مناف�سه 

م�سهورة(  ة 
ّ
ديني عائلة  من  )وهو  الرتابي  ح�سن  ال�سيخ 

 من �سقيقة ال�سادق املهدي رئي�س الوزراء الذي 
ٌ
ج

ّ
متزو

اأطاح به انقالب الب�سري - الرتابي الذي تعاون مع ب�سري 

على النقالب.

كما  ٍة 
ّ
تاريخي ظروٍف  ة 

ّ
�سحي النهاية  يف  غوردون   

مقاومة  اأّن  ر 
ّ
قر به،  وتع�سّ  

ّ
الديني �سه 

َ
لهو نتيجًة  اأّنه 

 من 
ٌ
مزيج فهو  الله  ب من 

ّ
التقر اأعمال  ة عمٌل من 

ّ
املهدي

 
ّ
امل�سيحي واملب�رسّ   

ّ
الكولونيايل للحاكم  التقليدّي  النمط 

ب، ويرى اأّن ر�سالة الرجل الأبي�س هي »تن�سري  املتع�سّ

�سني الأهايل ال�سود«!
ّ
املتوح

الإدارة  �ست 
ّ
اأ�س ال�سودان  بريطانيا  احتّلت  حني   

لذكراه  »تخليدًا  ة 
ّ
التذكاري غوردون  َة 

ّ
»كّلي ُة 

ّ
الربيطاني

ال�ستقالل  بعد  الكّلية  هذه  رت 
ّ
تطو له.  متثالً  ون�سبْت 

التمثال! ومل يبَق من  لت�سبح »جامعة اخلرطوم« واختفى 

نفخ  يحاولون  اأحفاده  فيما  ة 
ّ
ي الف�سّ ته 

ّ
قب �سوى  املهدي 

ة«.
ّ
النار يف »املهدي

ة
ّ
الوالدة ال�شوداني

 
ّ

الق�س والدي  كان   ١٩٣٣ عام   
ٍّ
بخاري مركٍب  على 

ان( يْعربان النيل يف رحلتهما 
ّ
 ووالدتي )امل�رسي

ّ
الإجنيلي

الأوىل اإىل ال�سودان ومعهما اأخي الأكرب واأختي الكبرية. 

ة يف 
ّ
ي�ساً يف الكني�سة الإجنيلي

ّ
�سيعمل والدي باعتباره ق�س

ي�سافر  الآخر.  واآخي  اأنا  �ساأولد  �سودان حيث  بور  مدينة 

حيث  مدين«  »ود  يف   
ّ
لي�ستقر الأ�رسة  مع  بعدها  الوالد 

برحالٍت  الوالد  و�سيقوم  ا. 
ّ
ثري ال�سغرى  اأختي  لدْت 

ُ
و

 ويح�رس 
َ
ة« اإىل جنوب ال�سودان من وقٍت لآخر

ّ
»تب�سريي

ني املتن�رّسين« 
ّ
معه اإىل ال�سمال اأي اإىل ود مدين »اجلنوبي

ة.
ّ
الذين �ستتكّفل بهم الإدارة الربيطاني

يف مدين، املدينة التي اأعتربها قد �ساهمْت يف تكويني   

 وت�سكيل مراهقتي، وبالقرب من بيتنا اأذكر اأيّن 
ّ
الإن�ساين

ة، 
ّ
العربي احلروف  اأتهّجى   

ٌّ
�سبي بعُد  واأنا  ة، 

ّ
مر ذاَت  راأيت 

ة: 
ّ
الأم »حزب  عليها  ومكتوباً   

ً
مبنى على  معّلقة  لفتًة 

ني«. وحينما اأ�رست لأبي عليها اأجاب 
ّ
ال�سودان لل�سوداني

بامتعا�ٍس »مو�س �سغلك!«.

لي�س  ال�سودان  باأّن  �سدمٍة  ل 
ّ
اأو  

ّ
اإيل و�سلْت  هكذا   

ني. فقد كنت اأعترب، مثل غريي 
ّ
»بتاعنا« بل لأهله ال�سوداني

ني املقيمني يف ال�سودان، اأّن ال�سودان »بتاعنا«، 
ّ
من امل�رسي

امل�رسّي  العَلم  عليه  يرتفع  األ  يحكمه؟  َمن  نحن  األ�سنا 

بهالله وجنومه الثالث )علم ما قبل ثورة ١٩٥٢( مع الَعلم 

وَمن  الأحمر؟  الكبري  ال�سليب  طه 
ّ
يتو�س الذي   

ّ
الربيطاين

ون؟ معظمهم م�سلمون يغيظني اأولدهم 
ّ
هم هوؤلء ال�سوداني

ويقولون  النار«  حطب  »ن�رساين  ي�سيحون  ال�سارع  يف 

فوق  راكبني  بهم  لأذهب  القيامة  يوَم  �سيْمتطونني  اإّنهم 

النار مع  التو�سيلة يف  اأقبع بعد هذه   
ّ
اإىل اجلّنة ثم ظهري 

اأمثايل من الن�سارى!

امها - ب�سبب اأحا�سي�سي 
ّ
يف الوقت ذاته مل اأ�ستطع، اأي  

الذين يدينون  ني 
ّ
اأمتاهى مع اجلنوبي اأْن  املوروثة -  ة 

ّ
العرقي

بذات ديانتي. كنت اأراهم واأتعامل معهم كما يتعامل معهم 

د عبيد!
ّ
ني والإنكليز: جمر

ّ
 امل�رسي

ُ
اأهل ال�سمال ومعظم

كانوا - ول يزالون - خَدَم البيوت ومنّظفي ال�سوارع.   

. كانت املراحي�س 
ّ
امها مل يكن يف ال�سودان �رَسف �سّحي

ّ
اأي

الذي   
ّ
اخلارجي باجلدار  ملت�سقًة  البيوت،  اأحوا�س  يف 

توجد به فتحٌة ُتف�سي اإىل »جردل« حتت املرحا�س. وكان 

وا�ستبدالها  اجلرادل  هذه  بحمل  يقوم  َمن  هم  ون 
ّ
اجلنوبي

امها 
ّ
ون اأي

ّ
بجرادل فارغة. فكيف ميكن اأن يرى النا�س العادي

ني اإّل من خالل مهنتهم الو�سيعة الغريبة؟
ّ
هوؤلِء اجلنوبي

ات لي�ست بالفرتة 
ّ
 مالحظة اأّن بداية الثالثيني

ّ
من املهم  

جتارة  حترمُي   
ّ
يتم فلم  ال�سابق.  ة 

ّ
العبودي عهد  عن  البعيدة 

يف  )اأي  �سنة  و�سبعني  مائة  حوايل  منذ  اإّل  اً 
ّ
ر�سمي ّق 

ّ
الر

من هم هؤالء السودانيون؟ معظمهم مسلمـــــــــــــــــــــــــون
يغيظنــــــــــــــــــــــــي أوالدهم في الشارع يصيحون »نصراني 
يوم  إنهم سيمتطونني  ويقولون  النار«  حطــــــــــــــــــــــــــب 
القيامة ألذهب بهم راكبين فوق ظهري إلى الجنة ثم أقبع بعد 
هذه التوصيلة في النار مع أمثالي من النصـــــــــــــــــــــــــارى.
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 عليها متاماً اإّل بعدها 
ُ
 بالفعل الق�ساء

ّ
�سنة ١٨٣٢( ومل يتم

بحوايل خم�سني �سنة.

�سوف يرحل والداَي يف هجرتهما املعاك�سة الأخرية   

متعّددة  اٍت 
ّ
مر اأنا  اأرجع  و�سوف  م�رس.  دفنا يف 

ُ
وي ليموتا 

اأ�سبحُت  اإىل جنوبه. فحني  اأذهب  ال�سودان لكّني مل  اإىل 

م�ستقاّلً يف حياتي كان اجلنوب - ول يزال - ميداَن حرٍب 

ة خطرة. رجعت مرارًا اإىل ال�سودان ي�سّدين اإليه احلننُي 
ّ
اأهلي

والرغبة يف ا�ستعادة اكت�سافه.

وزعماءه  واأنبياءه  ورجاله  ه 
َ
اأ�ساطري جمّددًا  �ساأتعّلم   

َحرَته ون�ساءه وكربياَء اأهله ومعاناتهم.
َ
وحروبه و�س

»ال�شودان لنا وبريطانيا اإن اأمكنا!«

كنُت   ١٩٤٩ العام  يف  بالّتحديد  ات، 
ّ
الأربعيني نهاية  يف 

ة 
ّ
بكّلي  

ّ
الداخلي بالق�سم  الثاين  الثانوّي  ال�سّف  اأدر�س يف 

ة 
ّ
الأمريكان باأ�سيوط يف م�رس، وكانت املظاهراُت الوطني

الثالثَة  من  اأقرتُب  كنُت  اأ�سّدها.  على  لالإنكليز  املعاديُة 

ع�رسَة من عمري. مل اأكن بالتاأكيد على درجٍة نا�سجٍة من 

باعتبارها  املظاهرات  يف  ا�سرتكت  لكّني   
ّ
الوطني الوعي 

من اأعمال الرجال. كّنا نهتف »ال�سودان لنا وبريطانيا اإن 

عديدة  ب�سنوات  ذلك  بعد  ال�سعار  هذا  تذّكرت  اأمكنا«! 

»رغبته  امل�سري  تقرير  ا�ستفتاِء  يف  ال�سودان  اأعلن  حني 

اأع�ساء  من  كثريين  اإّن  بالقول   
ٌ
وجدير ال�ستقالل«.  يف 

ون بالأ�سف على 
ّ

ة ما زالوا يح�س
ّ
ة امل�رسي

ّ
املنّظمات الوطني

امنا هذه.
ّ
»�سياع« ال�سودان من م�رس اإىل اأي

من�سوٍر  ة 
ّ
الإنكليزي اإىل  ة 

ّ
العربي من  مرتَجم  مقاٍل  يف   

عن  ال�سادرة   Ahram Weekly ويكيلي  اأهرام  �سحيفة  يف 

ة، يحكي الكاتب عن 
ّ
ة امل�رسي

ّ
�سة الأهرام ال�سحافي

ّ
موؤ�س

ة« 
ّ
»عالقة« م�رس بال�سودان وكيف كانت »الإدارة امل�رسي

 على اأّن ال�سودان 
ّ
ام احلكم الثنائي

ّ
تنظر اإىل ال�سودان يف اأي

الأهرام  »تاريخ  عن  بحوٍث  نتيجُة  واملقال  »بتاعها«. 

ة ويدر�س 
ّ
« يقوم بها مركز الدرا�سات التاريخي

ّ
ال�سيا�سي

منذ  ة 
ّ
والقومي ة 

ّ
الجتماعي الق�سايا  من  الأهرام  موقف 

تاأ�سي�س ال�سحيفة وحتى عهٍد قريب. كان يراأ�س املركز 

الدكتور يونان   معروف هو 
ٌّ
ٌخ م�رسي

ّ
اإىل حني وفاته موؤر

»الأهرام:  بعنوان  الأهرام  يف  درا�سته  ين�رس  رزق،  لبيب 

ويكلي  اأهرام  ن�رسْت  وقد  املعا�رسة«  احلياة  ديوان 

ة بتاريخ ١٤ متوز / يوليو - ١٩٩٩ مقالً بعنوان 
ّ
الأ�سبوعي

التالية  الفقرات  ال�سودان«(.  من  )»اخلروج   Out of Sudan

لهذه الدرا�سة من ترجمتي:

ة 
ّ
امل�رسي ثورة ١٩١٩  من  الثاين  الن�سف  نهاية  »يف   

ًة جتاه ال�سودان. فقد 
ّ
ني قوي

ّ
ني امل�رسي

ّ
كانت م�ساعر الوطني

امل�ساريع  بع�س  باإن�ساء  ال�سنة  تلك  بريطانيا خالل  قامْت 

الأهرام  كتابات  فجاءت  ال�سودان.  يف  بالرّي  املتعّلقة 

ة تاأثري هذه امل�ساريع 
ّ
توؤّكد على حّق م�رس يف معرفة كيفي

وبريطانيا  م�رس  بني  ال�سدام  يْحدث  اأخرى  ًة 
ّ
مر عليها. 

لندن  لزيارة   
ّ
�سوداين لوفٍد  فر�سًة  الأخرية  اأت 

ّ
هي حني 

)الراعي  املريغّني  علي  د 
ّ
ال�سي الوفَد   

َ
راأ�س امللك.  ولقاء 

ني حني 
ّ
 حلزب الأ�سّقاء( وقد تاأّكدْت خماوُف امل�رسي

ّ
الديني

ني يف ال�سودان 
ّ
ون اإىل بع�س القادة الديني

ّ
اأوعز الربيطاني

- ومنهم املريغّني - بتاأ�سي�س �سحيفة ح�سارة ال�سودان 

ل مقالً يطالب ال�سودان باأن 
ّ
التي ن�رسْت يف عددها الأو

ة واأن يعّلق الآماَل 
ّ
ة امل�رسي

ّ
يناأى بنف�سه عن احلركة الوطني

واأن  ال�سودان  م  لَتقدُّ نف�سها  �سْت 
ّ
كر التي  بريطانيا  على 

ة 
ّ
يتذّكروا امل�ساعب التي وقعْت عليهم من الإدارة امل�رسي

ة«.
ّ
يف املرحلة ال�سابقة للثورة املهدي

 
ٌ

�سعب ون 
ّ
»امل�رسي تاميز  لندن  �سحيفة  كتبْت  وحني   

ني« �سّنْت الأهرام حملًة توؤّكد فيها اأّن 
ّ
خمتلف عن ال�سوداني

ال�سودان من ممتلكات م�رس ون�رسْت �سبعة مقالٍت متتالية 

ما  توقيٍع،  بدون  الأوىل  ال�سفحة  من  الأعلى  الن�سف  يف 

يعطي الإح�سا�س باأّنها مكتوبٌة بقلم رئي�س التحرير. عنوان 

ا�س ١٨١٢ - ١٩٠٣« 
ّ
د علي اإىل عب

ّ
ل »من حمم

ّ
املقال الأو

بال�سودان  املتعّلقة  علي  د 
ّ
حمم �سيا�سة  بداية  عن  وحتّدث 

اإىل  امل�رسّي  احلاكم  بعثات  »بداأْت  حني   ١٨١٢ عام  يف 

وتطلب  بالهدايا  لًة 
َّ
حمم �سنار  حاكم  اإىل   

ّ
ثم ال�سودان 

ني 
ّ
ع�سكري رجال  من  م�سّكلًة  البعثة  وكانت  �سداقته. 

لغزو  خططاً  وقّدموا  ال�سافية  التقارير  كتبوا  وباحثني 

ثانياً  فريقاً  علي  د 
ّ
حمم اأر�سل   ١٨١٦ عام  يف  ال�سودان. 

ليبحث عن الذهب يف جبل زبرا وير�سم خرائط بذلك«.

ال�سيا�سة  فيه  تبلورْت  الذي  العام  هو   ١٩٠٣ عام   

�سنواٍت من هزمية  اأربع  بعد  بال�سودان  ة  اخلا�سّ ة 
ّ
الربيطاني

ة 
ّ
الثنائي »الإدارة  عليه  اأُطلق  ما  وتاأ�سي�س  ة 

ّ
املهدي الثورة 

ة 
ّ
امل�رسي الإدارة  اإجنازات  الأهرام  عّددت  لل�سودان«. 

يف  امل�رسّي  للبولي�س  فرقة  قومندان  اأّن  وُذكر  لل�سودان 

ال�سودان قام من �سمن ما قام به »بتاأ�سي�س مدينة اخلرطوم 

ة حتى اإثيوبيا. 
ّ
ومدن اأخرى ووا�سل انت�ساراِته الع�سكري

ة وعّلم الأهايل اأن يرتدوا 
ّ
لي

ّ
وبنى امل�ساجد واملدار�س الأو

الثياب املن�سوجَة املغزولة بدلً من جلود احليوانات«.

واأعادت الأهرام َن�رسْ خطاٍب اأر�سله بطر�س با�سا غايل   

اإىل  ومبارك(  ال�سادات  ة 
ّ
خارجي وزير  غايل  بطر�س  )َجّد 

اللورد كرومر عام ١٨٩٩ يقول فيه »اأّن حكومة �ساحب 
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اإعادة  ال�سمو اخلديوي مل تفقد على الإطالق رغبتها يف 

احتالل ال�سودان. واأّن هذه املنطقة هي مبثابة احلياة مل�رس. 

ونتيجًة  موؤّقتاً  كان  ال�سودان  من  م�رس  ان�سحاب  واأّن 

لظروف قاهرة«.

ون اإىل م�رس
ّ
كيف نظر موؤّرخون �شوداني

ينظر  كيف  نرى  ال�سودان،  ناحية  الأخرى،  الناحية  ومن 

وال�سودان.  م�رس  بني  العالقة  اإىل  ون 
ّ
ال�سوداني خون 

ّ
املوؤر

اأّم  جامعة  يف  ة 
ّ
ال�سوداني للدرا�سات  هامٌّ  مركز  يوجد 

اأن�سئ تخليدًا  د عمر ب�سري. 
ّ
ة هو مركز حمم

ّ
درمان الأهلي

ورئي�س  �س 
ّ
موؤ�س ب�سري  عمر  حممد  الربوفي�سور  لذكرى 

وتنمية  وتطوير  »دعم  هدفه  ة. 
ّ
الأهلي درمان  اأّم  جامعة 

من  املعا�رسة«.  ة 
ّ
ال�سوداني الدرا�سات  جمال  يف  البحوث 

ٍة من الدرا�سات اأ�سدر املركز درا�سًة 
ّ
�سمن جمموعٍة هام

 ،
ّ
الثنائي احلكم  عهد  يف  »ال�سودان  بعنوان  مة 

ّ
قي �سغريًة 

١٨٩٩ - ١٩٥٦« للدكتورة فدوى عبد الرحمن علي طه 

�سة يف تاريخ ال�سودان احلديث. املتخ�سّ

غزو  »من  احلديث  ال�سودان  تاريخ  الباحثُة  قّدمت   

د علي عام ١٨٢٠ - ١٨٢١ )لحْظ اأّنها مل ت�ستخدْم 
ّ
حمم

ذلك  منذ  البالُد  �سهدت  تقول:  املمجوجة(  »فتح«  كلمة 

ة 
ّ
ة رئي�سي

ّ
الوقت وحتى َنيل ا�ستقاللها ثالث حَقٍب تاريخي

زة:
ّ
تها و�سماُتها املمي

ّ
لكلٍّ منها اإ�سرتاتيجي

والذي   ١٨٨٠  -  ١٨٢١ امل�رسي   
ّ
الرتكي العهد    ١

ل 
ّ
 اأو العهد ال�ستعمارّي الأو

ّ
ف اأي�ساً بالعهد العثماين

َ
عر

ُ
ي

يف ال�سودان.

ة ١٨٢١ - ١٨٩٨ والتي 
ّ
٢  فرتة الثورة والدولة املهدي

ة 
ّ
 وا�ستبداله بدولٍة اإ�سالمي

ّ
�سعْت اإىل اإلغاء النظام العلماين

ق دولة الر�سول وخلفائه الرا�سدين.
َ

مت�سّددة على ن�س

امل�رسّي ١٨٩٩-    - الإنكليزّي   
ّ
الثنائي احلكم  فرتة    ٣

ني 
ّ
الفعلي البالد  حّكاَم  الإنكليز  فيها  كان  والتي   ١٩٥٦

وُتعرف هذه الفرتة بالعهد ال�ستعمارّي الثاين.

 »بن�سيحٍة من 
ّ
تكتب الباحثة عن مرحلة احلكم الثنائي  

ت احلكومات 
ّ
اللورد كرومر قن�سل بريطانيا يف م�رس اأقر

لإنهاء  منا�سٍب  غري  الوقت  باأّن  فيه  املتعاقبُة  ة 
ّ
الربيطاني

باإخالئه.  اأمرْت م�رس  اأّنها  بل  ال�سودان  ة يف 
ّ
املهدي حكم 

رْت يف اآذار / مار�س ١٨٩٦ 
ّ
ة قر

ّ
غري اأّن احلكومَة الربيطاني

ها 
ُ
ة اإعداد حملٍة قوام

ّ
فجاأًة ودون ا�ست�سارة احلكومة امل�رسي

متّكنْت من  ة 
ّ
بريطاني ة 

ّ
ون وقيادُتها ع�سكري

ّ
اجلنوُد امل�رسي

 ١٨٩٨ عام  »كرري«  موقعة  يف  ة 
ّ
املهدي على  الق�ساء 

. )…( مل تكن 
ّ
واأقامْت حكماً جديدًا ُعرف باحلكم الثنائي

والتي  ال�سودان،  امل�رسّي يف جنوب   
ّ
الرتكي احلكِم  فرتة 

جلب  على  بالرتكيز  الإقليم  موارد  ا�ستغالل  يف  متّثلْت 

حّكامه  جابهْت  التي  الوحيدة  امل�سكلة  الب�رسّي  العن�رس 

ة مبقاومٍة مت�ساعدة 
ّ
اجلدد. فقد ووجهت الإدارة الربيطاني

من قبائل اجلنوب«.

يف  الرّي  م�ساألة  »ارتبطْت  النيل  مياه  اإىل  بالن�سبة   

ة مع الإدارة 
ّ
ال�سودان مبياه النيل يف عالقة احلكومة امل�رسي

وافق   م�رس. 
ّ

مت�س لأّنها  ة 
ّ
�سيا�سي ٌة 

ّ
ق�سي وهي  ة، 

ّ
الربيطاني

ة 
ّ
 يف م�رس( على اأ�سبقي

ّ
كرومر )املفو�س ال�سامي الربيطاين

»حقوق« م�رس يف مياه النيل، وكذلك فعل تقرير اللورد 

َة 
ّ
الربيطاني احلكومة  اأّن  يعني  لكّن هذا ل  بعده.  ِملرن من 

مل ت�ستخدم مياه النيل ك�سالِح تهديٍد مل�رس، الأمر الذي 

ة حتر�س على توقيع اّتفاٍق حول مياه 
ّ
جعل احلكومة امل�رسي

 مبوجبه ن�سيَب الأ�سد يف 
ُ
نحْت م�رس

ُ
النيل عام ١٩٢٩ م

تلك املياه ومل مينح ال�سودان �سوى ن�سبٍة �سئيلٍة جّدًا منه«.

اأّن  اأدركْت  ة 
ّ
الربيطاني »الإدارة  اأّن  الباحثة  وذكرت   

ة هم الذين يوؤثّرون يف الراأي العاّم 
ّ
زعماء الطرق ال�سوفي

 وا�سع. كانت تلك �سانحًة 
ٍّ
 ويتمّتعون بنفوٍذ �سعبي

ّ
ال�سوداين

خرج من عزلته التي فر�سها 
َ
د عبد الرحمن املهدي لي

ّ
لل�سي

ة خ�سو�ساً اأّنه 
ّ
ون، ف�ساعد الإدارَة الربيطاني

ّ
عليه الربيطاني

ًة ومل يلجاأ اإىل �سيا�سة الت�سادم امل�سّلح 
ّ
اّتخذ �سيا�سًة واقعي

ة اإحياِء 
ّ
ة يف عملي

ّ
�سّدهم. لهذا �ساهمت الإدارة الربيطاني

 
ّ
ٍة جديدة ا�ستفادْت منها يف حماربة النفوذ ال�سيا�سي

ّ
مهدي

امل�رسّي يف ال�سودان«.

ة 
ّ
ال�سيا�سي  - ة 

ّ
الطائفي الزعامات  ظهرت  هكذا   

الن�ساطات  كّل  يف  موجودًة  ة 
ّ
الطائفي »فاأ�سبحت 

ة 
ّ
 اأفرزت ال�رساعات قياَم الأحزاب ال�سيا�سي

ّ
ة. ثم

ّ
ال�سيا�سي

ة. جاء تكوين حزب 
ّ
ة حتت رعاية الطوائف الديني

ّ
ال�سوداني

يجني. ترّتب على ذلك 
ّ
»الأ�سّقاء« بعد اكت�ساحهم ملوؤمتر اخلر

توثيُق العالقة بني املريغّني وم�رس خ�سو�ساً اأّن املريغّني 

ي�سعى  املهدي  الرحمن  عبد  باأّن  بال�سائعات  متاأّثرًا  كان 

لتن�سيب نف�سه ملكاً على ال�سودان مبعاونة الإنكليز، الأمر 

حلزب  للمريغّني  التابعة  ة 
ّ
اخلتمي طائفة  لدعم  اأّدى  الذي 

�سعار  للمهدي  التابع  ة« 
ّ
»الأم حزب  رفع  وقد  الأ�سّقاء. 

ني«.
ّ
»ال�سودان لل�سوداني

جتارة الرقيق ال�شوداين

القرن  يف  م�رس  يف  »الرقيق  عن  ماج�ستري  درا�سة  يف 

التا�سع ع�رس« للباحث امل�رسّي عماد اأحمد هالل ون�رستها 

د 
ّ
ة للن�رس« جند وثائَق عن �سيا�سة حمم

ّ
»دار العربي امل�رسي
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الرّق  مو�سوع  يف  ما 
ّ
ول�سي ال�سودان  جتاه  واأحفاده  علي 

كما يّت�سح من عنوان الدرا�سة.

توؤّكد الدرا�سة اأّن جتارة الرّق كانت موجودة يف م�رس   

- مثل غريها من دول العامل القدمي واجلديد - قبل ع�رس 

ة على موقف 
ّ
د علي. لكّن الدرا�سة ُتلقي اأ�سواء هام

ّ
حمم

 
ّ
ها الأ�سا�سي

َ
د علي من التجارة خ�سو�ساً اأّن م�سدر

ّ
حمم

بالن�سبة له كان ال�سودان، ومن هنا بَعَث بحمالته املعروفة 

خني 
ّ
املوؤر معظم  تعبري  ح�سب  ال�سودان  »فتحت«  التي 

احلديثة  الدرا�سات  توؤّكد  ني. 
ّ
ال�سوداني وبع�س  ني 

ّ
امل�رسي

ّق، ثانياً، 
ّ
د لتجارة الر

ّ
لً، احتكار حمم

ّ
بالوقائع والأرقام اأو

احلديثة«،  م�رس  »بناء  يف  للرقيق  علي  د 
ّ
حمم ا�ستغالل 

به  الإ�سادة  ني« 
ّ
امل�رسي ني 

ّ
»القومي من  للعديد  يحلو  كما 

دون ذكر م�سري هوؤلء الأرّقاء اأو حتى الإ�سارة اإىل دور 

 - يف م�ساريع حممد علي 
ّ
الرقيق - خ�سو�ساً ال�سوداين

ة.
ّ
ة واملدني

ّ
الع�سكري

�ساأورد هنا فقراٍت قليلًة لبع�س الوقائع والأرقام من   

ة والنادرة:
ّ
هذه الدرا�سة الهام

ة التي تناولْت تاريخ م�رس 
ّ
»رّكزت الدرا�ساُت التاريخي  

اأغفلت  لكّنها  املجتمع  كثرٍي من طبقات   على 
ّ
الجتماعي

هم ل يتعّدى اأ�سطرًا قليلة«.
ُ
الرقيق الذين كان ن�سيب

َلع 
ّ

ال�س من  الرقيق  كان  العثماين  العهد  بداية  »منذ   

التي ُت�سّدرها ال�سودان اإىل م�رس كما كانت جتارُته رائجًة 

ورابحة طوال هذه الفرتة«.

�سيا�سة  هناك  كانت  اإذا  ا 
ّ
عم النظر  وبغ�ّس   ...«  

خون على 
ّ
ة من عدمه، فاإّن ما يتحّدث عنه املوؤر

ّ
ا�ستعماري

اأّنه من اأ�سباب الفتح كالبحث عن املعادن اأو جلب املا�سية 

واجِلمال اأو ك�سف منابع النيل اأو مطاردة املماليك الهاربني 

الفتح  لهذا  نتائج  اإّل  لي�س  ذلك...  غري  اأو  ال�سودان  اإىل 

ب�سيء  د علي 
ّ
اهتمام حمم الفتح عن  فرتة  ن�سمع يف  فلم 

ة 
ّ
لعملي ك 

ّ
واملحر  

ّ
والأ�سا�سي  

ّ
احلقيقي ال�سبب  ذلك.  من 

م�رس.  مل�سلحة  الالزمني  العبيد  جْلب  هو  ال�سودان،  فتح 

اإحدى  بعد يف   
ُ
الفتح وملّا يكتمل  د علي 

ّ
ح حمم

ّ
فقد �رس

باإحلاٍح من قادة جي�سه  التي يطلب فيها  ر�سائله العديدة 

نا الوحيد  يف ال�سودان اإر�سال العبيد اإىل م�رس قال: غر�سُ

من انتداب جنلنا اإ�سماعيل با�سا اإىل ديار ال�سودان واإيفاد 

ولدنا البك الدفرتدار اإىل بالد كردفان بهذه ال�ستعدادات 

اجلنود  من  عظيمٍ  ب�سواٍد  معّززين  الكثرية  والتكلفات 

ات هو الهتداء اإىل طريقٍة جللب 
ّ
دين بكثرٍي من املهم

ّ
ومزو

هوؤلء العبيد املطلوبني لدينا«.

»اأ�سبحْت قوافل الرقيق جتلب اإىل م�رس ما بني خم�سة   

الباحث  ويورد  اً«. 
ّ
�سنوي الرقيق  من  اآلٍف  �سّتة  اإىل  اآلف 

وثيقة عن الرقيق الذين دخلوا م�رس عام ١٨٤٠ كالتايل:

ات ٣٠٠٠
ّ
جواٍر زجني  

ات ١٧٠٠
ّ
جواٍر حب�سي  

عبيد زنوج ٢٧٠  

عبيد اأحبا�س ١٢٠  

خ�سيان ٤٠٠  

جمموع ٥٤٩٠«.  

ي�سيف الباحث »يف عام ١٨٥٠ اأ�سبحت الدولة )يف   

ا�س عن تدبري الفاّلحني للعمل 
ّ
م�رس( م�سوؤولًة يف عهد عب

لذلك  املاّلك.  كبار  �سا�سعة(  ة 
ّ
زراعي )اأرا�ٍس  ات 

ّ
اأبعادي يف 

 
ّ
ا�ستمر الزراعة.  ال�سود يف  الرقيق  ا�ستخدام  عْت يف 

ّ
تو�س

زراعة  يف  للعمل  ال�سودان  من  الرقيق  يجلب  ا�س 
ّ
عب

اأوامر  �سدور  من  غم 
ّ
وبالر امه. 

ّ
اأي اأواخر  حتى  الأر�س 

ا�ساً - مبنع جتارة الرقيق، اإّل اأّن عدد 
ّ
�سعيد - الذي خَلف عب

ة قد زاد زيادًة كبرية 
ّ
الرقيق العاملني يف الأرا�سي الزراعي

ال�سوي�س  قنال  حلْفر  الفاّلحني  ت�سخري  ب�سبب  عهده  يف 

يف  رين  خَّ َ
امل�س الفاّلحني  عدد  بلغ  حيث  الرَتع  وتطهري 

يف  ّخرين 
َ

املُ�س اإىل  بالإ�سافة  فاّلح  األف  ثالثمائة  عهده 

وبناء  ة 
ّ
والإ�سكندري القاهرة  بني  احلديد  ال�سّكة  اأ�سغال 

ة«.
ّ
القناطر اخلريي

ويذكر الكاتب عن عهد اإ�سماعيل »�سهدت ال�سنوات   

العبيد يف  من  مئات  ا�ستخدام  اإ�سماعيل  عهد  من  الأوىل 

بال�سعيد.  ال�سّكر  ق�سب  مزارع  ة  خا�سّ ال�سا�سعة  مزارعه 

يف  ال�سكر  ق�سب  مبزارع  للعمل  اأخرى  مئاٍت  جلب  كما 

 حتريرهم من اأيدي 
ّ
وم. جميعهم كانوا من العبيد الذين مت

ّ
الفي

جّتار الرقيق املقبو�س عليهم. ففي ال�سودان، حاول غوردون 

رين اإىل بالدهم لكّنه وجد اأّن الطرق ل 
َّ
اإعادة الرقيق املحر

تزال خارجة عن �سيطرة احلكومة ومزدحمًة بتّجار الرقيق. 

وخاف الزنوج من العودة اإىل بالدهم فاأر�سلهم غوردون اإىل 

 .»)!( للحرّية  الراف�سني  »العبيد  ا�سم  عليهم  واأطلق  م�رس 

بالطبع هذا ما كتبه غوردون يف وثائقه!

شهدت السنوات األولى من عهد إسماعيل استخدام مئات من العبيد 
في مزارعه خاصة مزارع قصب السكر بالصعيد. كما جلب مئات 
أخرى للعمل بمزارع قصب السكر في الفيوم. جميعهم كانوا من 
العبيد الذين تم تحريرهم من أيدي تجار الرقيق المقبوض عليهم.
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يف  بارٌز   
ٌ
دور للرقيق  كان  »وبذلك  الباحث  يقول   

حممد  عهد  يف  م�رس  �سهدْتها  التي  ة 
ّ
ال�سناعي النه�سة 

علي، حيث عملوا يف م�سانع الغزل والن�سيج ويف امل�سانع 

ة املختلفة. ويف م�سانع ال�سّكر« ويف جي�س حممد 
ّ
احلربي

علي »حيث بلغ عدد الأورط يف اجلي�س امل�رسّي يف كانون 

ن من 
ّ
الثاين / يناير ١٨٢٣ ثالثني اأورطة كّل اأورطة تتكو

حوايل ٨٠٠ جندّي اأي اأّن جملة اجلي�س امل�رسّي كانْت 

اأورطة  ع�رسة  اأربع  منها  ع�سكرّي،  األف  وع�رسين  اأربعًة 

كّلها من الرقيق من ثكنات اأ�سوان وفر�سوط«.

عدد  »اإّن  نادر  نوٍع  من  اً 
ّ
هام  

ً
اإح�ساء الباحث  ويورد   

امل�سانع  ويف  اجلي�س  ال�سود يف  الرقيق  من  ُتوّفوا  الذين 

اأغ�سط�س ١٨٢٥   / اآب  اإىل  اأيلول / �سبتمرب ١٨٢١  من 

بلغ ٥٥٦٦ راأ�ساً منهم ٤٢٠١ من العبيد املجندين. فاإذا 

 جلبهم من ال�سودان ثالثني األفاً وعدد 
ّ
كان عدُد الذين مت

َمن ماتوا منهم ٤١٠٢ فاإن الباقي هو ٢٥،٨٩٨ يقارب 

ات ال�ستُّ يف 
ّ
نت منه الآلي

ّ
اإىل حدٍّ كبرٍي العدد الذي تكو

مطلع ١٨٢٤ وهو اأربعٌة وع�رسون األف جندّي«.

التي  ّق 
ّ
الر بتحرمي   جاءْت معاهدة ١٨٧٧ اخلا�سة 

ّ
ثم  

وّقع عليها اإ�سماعيل بالرغم من التعّنت ال�سديد من رجال 

ومفتي  الإ�سالم  �سيخ  عار�سها  فقد  م�رس،  يف  الدين 

ْت 
ّ
وان�سم ة، 

ّ
الديني لالأ�سول  خمالٌف  اأّنه  زاعَمني  الّديار، 

لهذه املعار�سة هيئُة كبار العلماء باأ�رسها«.

ة
ّ
�شنوات تكويني ال�شوداني

دًة  حمدِّ  
ٌّ
م�رسي اإيّن  ة 

ّ
ال�سوداني ميالدي  �سهادة  تقول 

بالإنكليزية  اأي�ساً  املكتوبة  القبيلة  خانة  حتت  تي 
ّ
جن�سي

يوٍم يف  ذات  تي 
ّ
اأثبتْت م�رسي التي  ال�سهادة  Tribe، وهي 

حاولوا  حني  التحرير  مبيدان  الكافكاوي  ع« 
ّ
»املجم مبنى 

م�رس(  يف  النا�س  حيوات  يديرون  الذين  اط 
ّ
ال�سب )اأي 

بعد  م�رس  »اإقامٍة« يل يف  ا�ستخراج  طلب  على  اإجباري 

عودتي من تغريبة اثَني ع�رس عاماً ما بني بولندا والعراق 

على  اإ�رساري  لكّن  واإثيوبيا.   
ّ
اجلنوبي واليمن  ولبنان 

اهم 
ّ
اإي اَط 

ّ
اأجرب ال�سب اإقامة  تي ورْف�َس كتابة طلب 

ّ
م�رسي

اأثبتْت �سهادة  ع حيث 
ّ
اأ�سابري املجم على طلب ملّفي من 

تي«.
ّ
ة »م�رسي

ّ
ميالدي ال�سوداني

يها يف ال�سودان يف 
ّ
ق�سيت �سنوات التكوين كما اأ�سم  

لدُت فيها اأي »بور �سودان« 
ُ
مدينة اأخرى غري تلك التي و

اأي  »اجلزيرة«  عا�سمة  عليها  طلق 
ُ
وي مدين«  »ود  ا�سمها 

ليقرتن  احلب�سة  ه�ساب  من  القادم  الأزرق  النيل  عا�سمة 

ة 
ّ
الأوغندي فيكتوريا  بحرية  من  القادم  الأبي�س  ب�سقيقه 

اأن  يف منطقة وا�سحة باخلرطوم ا�سمها »املقرن« ت�ستطيُع 

تطّل عليها من فوق ج�رٍس يربط العا�سمة الكربى اخلرطوم 

د اأحمد املهدي 
ّ
ب�سقيقتها اأم درمان تلك التي اّتخذها حمم

ة. قال عن نف�سه اإّنه 
ّ
 و�سلطته الدنيوي

ّ
ه الديني

ّ
ًا لكر�سي

ّ
مقر

»املهدي« يف خطابات بَعَث بها اإىل اجلرنال غوردون با�سا 

 الذي حكم ال�سودان با�سم لندن القاهرة.
ّ
احلاكم الربيطاين

دوماً  تبدو  بال�سودان  وال�سعب  الدولة  م�رس  عالقة   

ني 
ّ
 وا�سحٍة حّتى من العديد من الوطني

َ
عالقًة ملتب�سًة وغري

من م�رس  ال�سودان  »�سياع«  على  يبكون  الذين  امل�رسّيني 

التي  م�رس  عن  النف�ساَل  �سعبه  واختيار  ا�ستقالله  بعد 

اآنذاك  م�رس  كانت  حيث  ا 
ّ
تركي حل�ساب  »ت�ستعمره«  كانت 

»خا�سعًة« لها، وهكذا �سوف يعلن املهدي اأّنه املهدي املنتَظر 

ويطالب م�رس والأتراَك بالن�سحاب من ال�سودان بل ويقاتل 

جي�سهما وينت�رس عليهما ويعلن اأّن عا�سمته هي اأّم درمان. 

�رسيكًة  باعتبارها  لكْن  ال�سودان   
ُ
م�رس »ت�ستعيد«  و�سوف 

�سغريًة مع لندن وقد اأخ�سعه »لورد كت�سرن اأوف خرطوم« 

ة للملكة فيكتوريا. و�سوف يطَلق على نظام احلكم 
ّ
هذه املر

اأي على ال�ستعمار الإنكليزّي   
ّ
 الثنائي

َ
يف ال�سودان احلكم

ا�ستعلت يف  قد  وكانت  العام ١٨٩٩.  منذ  للبالد  امل�رسّي 

حركٌة  املهدي  جنود  بوا�سطة  غوردون  مقتل  بعد  بريطانيا 

تطالب بالنتقام له باإر�سال حملٍة اإىل ال�سودان. وهكذا تدور 

جمال  الرئي�س  وافق  حني   ١٩٥٦ عام  يف  لن�سبح  الأّيام 

ال�سا�سُة  اأجمع  ال�سودان عندما  ا�ستقالل  النا�رس على  عبد 

ون على املطالبة بال�ستقالل الكامل.
ّ
ال�سوداني

م�رسيٌّ رغمًا عنه

قبل ذلك جاء خرب احتمال ا�ستقالل ال�سودان عن م�رس 

ة 
ّ
امل�رسي العائالت  على  باملخاطر  حمفوفاً  وبريطانيا 

املتواجدة يف ال�سودان منذ اأمٍد بعيد )مثل عائلتنا( واأعطى 

ة 
ّ
ا التنازل عن اجلن�سي

ّ
القرار هذه العائالت خيارًا �سعباً: اإم

ة والبقاء يف ال�سودان، 
ّ
ة ال�سوداني

ّ
ة والقبول باجلن�سي

ّ
امل�رسي

وكان يطَلق على هذه الإجراءات ا�سم »�سودنة«، اأو احلفاظ 

تقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول شهادة ميالدي السودانية 
إني مصري محددة جنسيتي. قضيت سنوات التكوين كما أسميها 
في السودان في مدينة أخرى غير تلك التي ولدت فيها عاصمة 
النيـــــــــــــــــــــــــــــــــل األزرق القادم من هضاب الحبشة.
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لوحة جلورج

جوي من

العام ١٨٩٥

ت�سّور مقتل 

اجلرنال غوردون 

على يد اأتباع 

املهدي يف ال�ساد�س 

من كانون الثاين / 

يناير ١٨٨٥
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اً«.
ّ
ة ومغادرة ال�سودان »اختياري

ّ
ة امل�رسي

ّ
على اجلن�سي

اإىل  اللجوَء  ب�سطا،  َم�سعد   
ُ

ي�س
ّ

الق�س الوالُد،  راأى  وقد   

ذلك  يف  كالعادة   - مناق�ستنا  دون  من  الثاين  الختيار 

الثانوي،  يف  ندر�س  كّنا  الذين  الأولد  نحن   - الزمان 

فوجئنا  هكذا  م�رس.  اجلامعة يف  يدر�سان يف  مّنا  واثنان 

نحن الأولد اأو على الأقّل اأنا، بقطع اجلذور مع ال�سودان 

 القبوَل مب�رس وطناً يل، واأنا وْقَتها 
ّ
لْدُت به، واأّن علي

ُ
الذي و

ة« كما اأبناوؤها بل اأرطن بها كما 
ّ
كنت ل اأحتّدث »امل�رسي

.
ُ

يرطن بها الأجانب

ٌة فيها مرارُة رمبا اأي�ساً عدم الر�سوخ  هذه جتربٌة خا�سّ  

ة - بعد 
ّ
ل مر

ّ
لالأمر الواقع. فقد �سافرُت اإىل ال�سودان - لأو

اأبحث  عام ١٩٦٥ــ  اأ�رستي  عن  وا�ستقاليل   - ا�ستقالله 

ة لكّني 
ّ
ة ال�سوداني

ّ
عن طريقٍة ميكن اأن اأكت�سَب بها اجلن�سي

التي  ة 
ّ
امل�رسي ة 

ّ
باجلن�سي  - رغماً 

ُ
م  - فر�سيُت  اأفلح،  مل 

ح�سلُت  وحني  القبيلة.  بْند  حتت  ميالدي  �سهادُة  اأّكدْتها 

�سبه  واإقامتي  زواجي  نتيجَة  ة 
ّ
الهولندي ة 

ّ
اجلن�سي على 

ة 
ّ
تي امل�رسي

ّ
رُت الحتفاظ بجن�سي

ّ
املتوا�سلة يف هولندا، قر

اأ�ساليف  كان  منذ  فيها  ًة 
ّ
تاريخي حقوقاً  يل  اأّن  اأرى  التي 

القدماء الفراعنُة والأقباُط يزرعون اأر�س الوادي!

 من ال�سودان حني زار اأمُن الدولة 
ّ
جاء ترحيلي النهائي  

 واأكتب �سل�سلًة من 
ُ
 داود حيث كنُت اأقيم

ّ
بيَت عائلة العم

واأخربوين  وتاريخه،  ال�سودان  عن  ة 
ّ
ال�سيا�سي املقالت 

باأّنني مطلوٌب لالأمن العاّم فذهبُت معهم، وهناك قالوا يل 

َة قطارًا مّتجهاً من اخلرطوم 
ّ
اأّن ثم  

ّ
بكّل الأدب ال�سوداين

ة اآنذاك( اإىل وادي حلفا 
ّ
بحري )حمّطة القطارات الرئي�سي

ة بعد يومني، ويريدون مّني اأن اركب 
ّ
على احلدود امل�رسي

هذا القطار. وفعلت ذلك لأّنني مل اأرْد لعائلٍة ت�ست�سيفني 

ة م�ساكل مع الأمن ال�سودايّن.
ّ
اأي

لة امل�رسّية
ّ
ثورة ال�شودان يف املخي

 - العامل  التي مل يكن  الثورَة   هذه 
ُّ
ال�سوداين ال�سعب  يلُد 

وبالتاأكيد حاكم ال�سودان الديكتاتور الع�سكرّي املتاأ�سلم 

ْت يف موعدها 
َ
عمر ب�سري يتوّقعها - وهي من املوؤّكد ظهر

 »
ّ
العربي »الربيع  �سائر  عن  تاأّخرها  من  غم 

ّ
بالر  

ّ
املنطقي

 يف م�رس. ارتفعْت اأثماُن اخلبز 
ُ
الذي ا�ستوىل عليه الع�سكر

ة فجاأة، فخرجْت مظاهراٌت 
ّ
وبع�س املواّد الأخرى الرئي�سي

القمع  لْت حتت 
ّ
غا�سبة �سّد هذا الرتفاع �رسعان ما حتو

تطالب  ة 
ّ
�سيا�سي ٍة 

ّ
عام مظاهراٍت  اإىل  القا�سي  الأهوج 

باإ�سقاط عمر ب�سري حتت �سعار »ي�سقط ب�س«. اإّنها الق�ّسة 

 الإ�سالموّي. 
ّ
التي ق�سمْت ظهر عمر ب�سري ونظامه الديني

الع�سكر  �سّد  بالأ�سا�س  ثورًة  املظاهراُت  هذه  لت�سبح 

و�سرتاقب  وال�سعب.  للدولة  ة 
ّ
الإجباري الأ�سلمة  و�سّد 

لأّن  وَغيٍظ  بح�سٍد  ة 
ّ
ال�سوداني الثورَة  ة 

ّ
امل�رسي  

ُ
اجلماهري

ة 
ّ
اأ�سبحْت معيارًا للف�سل يف روؤية الثورة ال�سوداني  

َ
م�رس

 »الن�رس اأو م�رس«.
ُ
مل�ستقبلها حيث ظهر �سعار

ة 
ّ
ال�سوداني اجلماهري  روؤية  يف   

ٌّ
اأ�سا�سي اختالٌف  هذا   

ة 
ّ
امل�رسي لة 

ّ
للمخي اأ�سا�ساً  هٌة  موجَّ ٌة 

ّ
اأ�سا�سي وهّزٌة  للثورة 

اأعرفها  التي  ُة 
ّ
لة امل�رسي

ّ
لروؤيتها عن »ال�سودايّن«، فاملخي

�سخ�ساً   - ني 
ّ
امل�رسي  

ُ
معظم يراه  مثلما   -  

َّ
ال�سوداين ترى 

تراه  الذي   
ّ
بالنوبي فقه 

ْ
وتر اً 

ّ
هام عمالً  نجز 

ُ
ي ل  ك�سولً 

اخاً اأو �سائقاً ل�سيارة ماّلكي كما كان 
ّ
ة طب

ّ
لة امل�رسي

ّ
املخي

نتذّكر  اأّل  قريب.  وقٍت  حتى  ة 
ّ
امل�رسي الأفالم  يف  يظهر 

�َس يف  »بربري م�رس الوحيد« يف ذلك املمّثل الذي تخ�سَّ

اٍخ اأو خادٍم باعتبار 
ّ
متثيل اأدوار اأهل النوبة )اأو ال�سودان( طب

اأّن كّل مولوٍد بب�رسٍة �سمراء هو »بربرّي«؟ وجتد يف العتبة 

ة القدمية »درب الربابرة« 
ّ
ة البلد التجاري

ّ
وهي ما تزال �رس

لوازم  بيع  يف  �ٌس  متخ�سّ وكبري  كامٌل  جتارّي   
ٌّ
حي وهو 

واإك�س�سوارات الأفراح والعر�سان )!(.

تف�سح  ل  التي  اأعماقها  يف  ة 
ّ
امل�رسي لة 

ّ
املخي حتافظ   

لـ»كينونة«  ة 
ّ
العن�رسي املاَلمة على روؤيتها  من  عنها خوفاً 

منذ  ما حدث  ذلك  على  مثاٍل  واأبرز  الب�رسة.  ود 
ُ
�س الّنا�س 

مبيدان  بيوُتهم  املحيطُة  ال�سّكان  ا�ستكى  حني  �سنوات 

الدّقي - عن »ا�ستيالء«   
ّ
بالقاهرة - حي م�سطفى حممود 

مهاجرين �سوٍد من جنوب ال�سودان على َميدانهم وكانت 

ُتطلق عليه  وما  بني جي�س اخلرطوم  دائرًة  تزال  احلرب ل 

جنوب  من  فقِدم  ة«. 
ّ
الوثني »امللي�سيات  اخلرطوم  اُت 

ّ
اأدبي

�سبيلهم  يف  ة 
ّ
اجلنوبي الهام�س  قبائل  من  املئاُت  ال�سودان 

للهجرة اإىل الغرب واحتّلوا امليدان ال�سغري املواِجه ملكتب 

�س يف �سوؤونهم )يف الدّقي  الأمم املّتحدة يف م�رس املتخ�سّ

مون اأي�ساً  اأي�ساً(. ورغم اأّنهم �سوُد الب�رسة )!( اإّل اأّنهم منظَّ

فلم يقطعوا زهورًا من امليدان ومل ي�سكروا فيه ويعيثوا به 

ون الذين تطّل منازلهم 
ّ
ًة كما اّتَهمهم امل�رسي

ّ
فو�سى اأخالقي

على امليدان ليفاجئهم حبيب العاديل وزير �رسطة مبارك 

ة عن 
ّ
 اإجالوؤهم بالقو

ّ
ذات فجٍر بعربات الأمن املركزّي ويتم

العائالت  تفريق  ومّت  ني. 
ّ
ال�سوداني ع�رسات  وَجرح  امليدان 

 بالأطفال يف 
َ
اراٍت خمتلفة حيث اأُلقي

ّ
ة اأي�ساً يف �سي

ّ
بالقو

هات مثالً!
ّ
 فيها بالأم

َ
اراٍت غري تلك التي األقي

ّ
�سي

الإن�سان   
ّ
وال�سعبي  

ّ
الر�سمي  

ّ
امل�رسي يرى  هكذا   

و�سّكريًا  للفو�سى  مثريًا  لته 
ّ
د« يف خمي

َ
»الأ�سو  

ّ
ال�سوداين

عند  ال�سودان  ثورة  حتوز  ل  لذا   )!( يعمل  ل  ك�سولً 



بدايات  العدد 23 - 24 | 852019

ني الذين يعتربونها 
ّ
ني اهتماماً وا�سعاً عدا الي�ساري

ّ
امل�رسي

الع�سكر  �سّد  اأفريقيا  �سعوب  ثورة  يف  جديدًا«  »م�سارًا 

و�سّد الإخوان امل�سلمني؟

اأعداٍد  وجود  هو  الهتمام  عدم  من  اً 
ّ
خفي جزءًا  لعّل   

َيقْدن  اأّنهّن  وكيف  الثورة  يف  ال�سودان  ن�ساء  من  كبرية 

الأ�سالف  من  املوروثة  ة 
ّ
القبلي البطولة  باأهازيج  ار 

ّ
الثو

ة بكرثٍة يف الثورة 
ّ
الأقدمني. لقد لفت وجوُد املراأة ال�سوداني

ة 
ّ
ة على العك�س من التوّقعات التقليدي

ّ
واملظاهرات اليومي

ات على املظاهرات 
ّ
لَدور املراأة يف الثورة. وُتطِلق ال�سوداني

ا�سطالَح »مواكب«.

علينا اأّل نن�سى اأّن حكم اإدارة عمر ب�سري الإ�سالموّي    

الأنثى  �ساأن  من  احَلّط  اإىل  يهدف  كان  عاماً  ثالثني  عرب 

ة 
ّ
الديني التف�سريات   

ُ
معظم بذلك  تن�ّس  كما  ة 

ّ
ال�سوداني

ة التي تنتق�س من �ساأنها. فرغم اأّنها الأنثى هي 
ّ
الإ�سالمي

اإىل دول اخلليج  الرجال  بعد هجرة  البيت  التي »َفتحت« 

اأ�سّقائهم يف اجلنوب. فتَحت  اأو جتنيدهم الإجبارّي لقتل 

حتى  العمل  ل�سوق  خرجْت  باأن  البيَت  ة 
ّ
ال�سوداني املراأُة 

فهكذا  الوجود.  وموا�سلة  بالبيت  ال�سغار  تربية  ت�ستطيع 

اً متحّديًة واقع الفقر 
ّ
ة اقت�سادي

ّ
ا�ستقّلْت »املراأة« ال�سوداني

واملذّلة من غياب الذكور.

ة ل تزال عاليًة حتى 
ّ
ل نن�سى اأي�ساً اأّن امل�ساعر القبلي  

ها ب�سبب 
ُ
ة بل ول ميكن اإنكار

ّ
يف املدن الكربى ال�سوداني

حتى  الوجه(  على  ة 
ّ
القبلي )العالمات  »ال�سلوخ«  تواجد 

على  ال�سلوخ  ممار�سة  عن  الآن  العائالت  معظم  كّفْت  لو 

 َذكرًا كان اأو اأنثى 
ُّ
اأفرادها الأ�سغر �سّناً. فال يزال ال�سوداين

ني.
ّ
يفاخر باأ�سالفه القبلي

مع  الثورة  اإىل  ات 
ّ
ال�سوداني الن�سوة  خرجت  وهكذا   

ن�سوٌة  اأغلبها  مظاهراٌت  هناك  تكون  اأحياناً  بل  الرجال، 

على  حت�ّس  التي  ة 
ّ
القبلي باأهازيجهّن  ويهزْجن  زغردن 

ُ
ي

 
ٌّ
الإقدام والرجولة ومواجهة الأعداء. هذا اختالٌف اأ�سا�سي

ة للثورة التي �سنعوها 
ّ
ة ال�سوداني

ّ
يف روؤية اجلماهري الثوري

درباً  لأنف�سهم  وانتهجوا  املطروقة  الثورات  خارج دروب 

هم واأ�سواُتهم ودماوؤهم.
ُ
اً به حَفرْته اأقدام خا�سّ

ثمانون عامًا من احلنني

الثورة  جمريات  اأعي�س  حيث  اأم�سرتدام  مدينة  من  اأتابُع 

من  واأعرف  وت�ساربها.  الأخبار  �سّحة  رغم  ال�سودان  يف 

ال�سعب  الع�سكرّي   
ُ

ة كيف خَدع املجل�س
ّ
التجربة امل�رسي

 وكيف 
َ
 الذي كان يتوّقع من ثورة ٢٠١١ الكثري

َّ
امل�رسي

و٣  يونيو   / حزيران  ماليني يف ٣٠   حتى خرجت 
َ
ناَور

ة 
ّ
الحّتادي ق�رس  اإىل  ال�سي�سي  بنزول  تطالب  يوليو   / متوز 

ة، وكان هذا اأغرَب انقالٍب 
ّ
 رئا�سة اجلمهوري

ُّ
حيث كر�سي

ة 
ّ
امل�رسي اجلماهري  من  ة 

ّ
الغالبي برغبة  يح�سل  ع�سكرّي 

 على طلبها!
ً
وبناء

 
َ
اأَمر هذا،  الأخري  الفطر  عيد  ُقبيَل  اأّنه  اأي�ساً  ونعرف   

الذين  اجلنجويد  مرتزقَة   
ُّ
ال�سوداين الع�سكرّي  املجل�س 

وكردفان  ودارفور  مرة  جبل  منطقة  يف  البيوت  اأحرقوا 

ة 
ّ
واغت�سبوا الن�سوة والفتيات هناك، باإطالق الذخرية احلي

متظاهٍر  مائة  من  اأكرث  فُقتل  ني 
ّ
ال�سلمي املعت�سمني  على 

النيل  يف  ملقاًة  منهم  البع�س  جثث  جدْت 
ُ
و  

ّ
�سلمي

املجل�س  اأع�ساء  معظم  اأّن  ورغم  بالأحجار.  ومربوطًة 

الب�سري  املخلوَع  الرئي�س  �ساركوا   
ّ
ال�سوداين الع�سكرّي 

باأن  اأمروا  الذين  فهم  ة 
ّ
الإن�ساني �سّد  ة 

ّ
احلربي يف جرائمه 

ة 
ّ
اِت الدعم ال�رسيع« احلربي

ّ
ي�سّكل اجلنجويد املرتزقُة »قو

ني.
ّ
للّتدخل ال�رسيع �سّد الأهايل ال�سلمي

لً، 
ّ
اأو ني: 

ّ
اأ�سا�سي �سيئني  تريد  بامتياز  ٌة 

ّ
�سعبي ثورٌة  هذه    

ويت�سّلم  ال�سودان  يف  احلكم  نظام  من  اجلي�س  يخرج  اأن 

الإخوان  �رسيعة  حكم  اإلغاء  وثانياً،  احلكم.  ون 
ّ
املدني

قها.
ّ
امل�سلمني التي كان عمر ب�سري يطب

اإّن جناح الثورة �سي�سع معظم اأنظمة احلكم يف البالد   

 لأّن جناحها يهّدد هذه الأنظمة 
ٍّ
ة يف ماأزٍق وجودي

ّ
العربي

ة جميعاً.
ّ
ة والقمعي

ّ
َة الديكتاتوري

ّ
الدموي

وعلى فر�س عدم جناحها - الآن - فلن ميكن الرتاجع    

املجل�س  على  وخيمًة  العواقب  �ستكون  بل  للّثوار  الآن 

الأ�سواِت  هناك  اأّن  خ�سو�ساً   
ّ
ال�سوداين الع�سكرّي 

عمر  عهد  انتهاكات  يف  بالتحقيق  تطالب  التي  العاليَة 

ال�سودايّن. ولنتذّكر  ة لالإن�سان 
ّ
الب�سري للحقوق الأ�سا�سي

وخربَة  ال�سالح  متلك  ة 
ّ
�سوداني طوائف  عّدة  اأّن  اأخريًا 

حروب الع�سابات!

اأم�سرتدام - يونيو / حزيران ٢٠١٩   

املراجع:

اأحمد حممد علي احلاكم وت�سارلز بونيه، كرمة: مملكة النوبة - تراٌث اأفريقّي من 

عهد الفراعنة، �رسكة دار اخلرطوم للطباعة والن�رس، ١٩٩٧

حممد عودة، ليربالّيون و�شمولّيون، كتاب الهالل، ١٩٩٩

حزيفة ال�سديق عمر الإمام، التطّورات التاريخّية مل�شكلة جنوب ال�شودان 

ة - جامعة
ّ
1٨21 - 1٩٨٩، مركز حممد عمر ب�سري للدرا�سات ال�سوداني

ام درمان الأهلية

د عماد اأحمد 
ّ
»الرقيق يف م�رس يف القرن التا�سع ع�رس« - ر�سالة ماج�ستري لل�سي

هالل، العربي« للن�رس والتوزيع، القاهرة ١٩٩٩

»�سحيفة الأّيام ال�سودانية« - ق�سم الدرا�سات والأبحاث
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سحر خريباين

كاتبة ومصممة من 
بريوت. أستاذة 
ماسعدة يف معهد 
برات يف نيويورك.

لغز وجوه السودان الغامضة

صالح المّر )مواليد 1966 اخلرطوم، السودان( فّنان معارص يعيش ويعمل يف مرص. هو رّسم وخمرج سينمايّئ 
ومصّور فوتوغرايف. ميكن تعريف أسلوب رسم المّر عىل أّنه مّرد، ولكن ليس لدرجة عدم الفهم. يقول صالح 
المّر إّن »األلوان يف رسومايت قوّية للغاية بسبب الشمس يف بلدي وأيضًا بسبب الناس الذين حيّبون ارتداء 
مالبس ملّونة«. الموضوعات تعرّب عن قدراٍت عاطفّيٍة غري حمدودة، ورغم أّن اللوحاِت ال تتضّمن أحداثًا مهّمة، 

يبدو أّن كّل وجٍه له قّصة.
ولد صالح المّر يف إحدى قرى الضّفة الغربية لهنر النيل األزرق، ونأش عىل تصاميم الكروّشيه المحبوكة من   
قَبل والدته. حيواناٌت متخّيلة، رجال وناسء يتحاّبون، دوائر ومثّلثات ال هناية لها، والكثري من األلوان اليت لم 
يكن أحد يراها سواه. هكذا تفّتحترْ عيناه عىل الفنون البرصّية. عندما كان طفاًل بدأ يرسم خطوطًا وخرابيش 
قبل أن يقول كلماِته األوىل. استلهم من كل يشء من حوله: امرأة تشتكي أو تزغرد، فرقة موسيقية تعَزف، 
طبشور عىل اجلدار، رسٌم غري مكتمل لطفل، قطعة قماش تعود المرأٍة تقطع الطريق ورجٍل يسري خبَجل، جالبّية 
كمام. ذكريات عالقة منذ قّدم السريك الرويّس عروضًا ال ُتنىس يف احلديقة  ّينة بالكامل أو عىل األ الرجل مز

العاّمة مع السّكان المحّلّيني. يأيت كّل ذلك وغرُيه بينما يقف المّر أمام قماٍش أبيَض ممدوٍد عىل إطاّر خشيّب.
ميكن العثور عىل أعمال المّر يف مموعاٍت عاّمٍة وخاّصة يف أفريقيا والرشق األوسط وأوروبا وأمريكا الشمالّية،   
الاشرقة  ومؤّسسة  للفنون  الاشرقة  ومتحف   )MACAAL( المعارص  األفريقّي  الفّن  متحف  ذلك  يف  مبا 
المّتحدة والسودان وسورية واألردن وفرناس  العربّية  لوحاته يف مرص واإلمارات  للفنون)SAF(. كما عرضترْ 
وواشنطن العاصمة وأوغندا وكينيا من بني مواقع أخرى. اشركترْ أعماله يف معرض مجاعيٍّ يف المتحف الوطيّن 
»المسنجر«  تطبيق  السودان. حتّدثت مع صالح عرب  من  لفّناٍن معارص  نادر  لندن، وهو رشٌف  الربيطايّن يف 

اإللكتوين يف ربيع 2019 وأسلُته عن مسريته الفنّية وعن السودان والوجوه الغامضة.

كيف  ة، 
ّ
ال�سينمائي والأعمال  بالر�سم  بداأت  كيف   

اكت�سفَت كل زوايا الفّن الذي متار�سه؟

املمار�سات  اأ�سل  لأّنه  الر�سم  عن  باحلديث  �ساأبداأ   

الأخرى. ن�ساأت يف قرية �سغريٍة جنوب اخلرطوم، وكانت 

عائلتي تعمل يف �سيد ال�سمك ويف الزراعة. ن�ساأت على 

ففّتحت  لل�سيد.  ي�ستعملونها  كانوا  التي  ال�سباك  ن�سيج 

يف  ت�ستغل  كانت  اأمي  ة. 
ّ
احلرفي الأعمال  على  عيوين 

التطريز، وابي كان مهند�ساً فكان ير�سم كل الوقت، ير�سم 

، فكان 
ّ
 ب�سكٍل ب�رسي

ّ
العمارات والبيوت. هذا كّله اأّثر يف

 كان 
ّ
. كّل ما حوايل

ّ
 اأن اأختار املجال الب�رسي

ّ
من الطبيعي

 ب�سكٍل خا�ّس. بعد ذلك املوؤّثر الأكرب 
ّ
يثري انتباهي الب�رسي

ات. يوجد 
ّ
كان ال�سودان. ال�سودان بلٌد وا�سع ومتعّدد الإثني

من  اأكرث  تتحّدث  جمموعة  �ستمئة  حوايل  ال�سودان  يف 

اأربعمئة لغة ولهجة خمتلفة. كنُت حماطاً بثقافاٍت خمتلفة 

النا�س  ة. مالمح 
ّ
اإىل املالمح الب�رسي جّدًا، من املو�سيقى، 

ة 
ّ
والوجوه كانت دائماً تثري انتباهي لأّن املالمح كانْت غني

جّدًا وخمتلفة عن اأماكن اأخرى يف العامل. كنُت اأنتبه لكّل 

ر ب�سكل دائم. لذلك اخرتُت درا�سة 
َ
هذه التفا�سيل وال�سو

الفنون  درا�سة  لأّن  �سهالً  اختيارًا  اأّنه مل يكن  مع  الفنون 

ًة يف عاملنا. لكّن والدي كان مهند�ساً فكان 
ّ
ل تعترب مهم
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امل�ساهد  على  حري�ساً  كنت  يل.  بالن�سبة  اأ�سهَل  القرار 

اأّنها موجودة يف كّل  اإىل  هُت 
ّ
واأنا �سغري وتنب اأراها  التي 

تفا�سيل اأعمايل.

رت النتقال من الر�سم اإىل جمال �سناعة الأفالم؟
ّ
كيف قر  

الأمور  بع�س  اأّن  الب�رسّيات ووجدُت  اأبحث يف  كنت   

ل بطريقٍة اأخرى، متل الأفالم  يف ال�سودان يجب اأن ت�سجَّ

بع�س  اأتعّلم  وبداأت  الفكرة  هذه  على  حر�ست  ة. 
ّ
الوثائقي

فيلمٍ  ل 
ّ
اأو اأنتجُت  بعدما  واملونتاج.  كالت�سوير  ات 

ّ
التقني

 عن �سمال ال�سودان، انتبهت اأّن لدّي موهبَة العمل 
ٍّ
وثائقي

ة، 
ّ
وثائقي لأفالٍم  كثرية   

ٌ
اأفكار عندي  كان  ال�سينما.  يف 

اأفالماً  فاأنتجُت  الدراما،  منطق  من  فيها  اأفّكر  كنت  لكْن 

اأنتجُت حوايل  التما�سيح«.  و»دموع  اجلّنة«  مثل »ع�سفور 

جوائز.  نالْت  اأنتجُتها  التي  الأفالم  بع�س  اأفالم.  الثمانية 

ام 
ّ
ر�س اأ�سالً  لأّنني  ق�سرية  لفرتٍة  بالأفالم  عملُت  لكّنني 

�سم، لكّن هذه 
ّ
فتي. بعد اإنتاج الأفالم رجعت للر

ْ
والر�سم حر

الفرتة كانت مفيدة.

هل تعتقد اأّنها كانْت مفيدًة لأّنها فتحْت لك جمالٍت اأو   

لأّنها منحْتك نظرة خمتلفة اإىل الر�سم؟

الأفالم  ثابت.  بطبيعته  هو  والر�سم  حركٌة  فيها  الأفالم   

ة بالر�سم. ات اخلا�سّ
ّ
�سمحْت يل باأن اأفّكر بالتقني

اإىل  انتبهت  انتْجَتها  التي  اللوحات  راأيت  عندما   

ة با�سلوبك اخلا�ّس ويوجد  الوجوه. الوجوه لها مالمُح خا�سّ

نوٌع من اللغز فيها. هل ميكنك اأن حتّدثنا قليالً عن الوجوه 

والوحي وراءها.

اً، 
ّ
يومي الر�سم  اأمار�س  لأّنني  ة، 

ّ
اليومي درا�ستي  اأثناء   

ر�سم  اأّن  اأظّن  الوجوه.  ر�سم  لدرا�سة  طويالً  وقتاً  �س  اأخ�سّ

الوجوه هو من اأكرث الأ�سياء التي ُتظهر طباع الن�سان. من 

الوجه ميكننا اأن نفهم باقي تفا�سيل الن�سان. لكّن هذا جزٌء 

 عن تفا�سيل ال�سخ�س املر�سوم يف اللوحة. 
ّ

من اللوحة ويعرب

اأّن  خ�سو�ساً  لوحاتك  يف  كبرية  ة 
ّ
ي
ّ
اأهم لها  الوجوه   

هل  كثرية.  تفا�سيل  فيها  اأو  ة 
ّ
مهم دائماً  لي�ست  ة 

ّ
اخللفي

ي�ستطيع الناظر اأن يعلم اأين ر�سمت اللوحة.

خمتلط  بلد  ال�سودان  لأّن  كثرية  وجوٌه  ال�سودان  يف   

بالكامل  اً 
ّ
عربي بلدًا  لي�س  ال�سودان  ات. 

ّ
والعرقي ات 

ّ
الإثني

ن من الإثنني. بالتايل 
َّ
اً بالكامل. هو بلد مكو

ّ
ول بلدًا اأفريقي

ة 
ّ
جون يف مالحمهم من الأفريقي

ّ
النا�س يف ال�سودان يتدر

ة. واأظّن اأن اللغز ياأتي من هذا الختالط.
ّ
اإىل العربي

تفّكر  وكيف  ة، 
ّ
اليومي والر�سومات  بالبحث  تقوم  كيف   

وتر�سم وجوهاً جديدة؟

، ولي�س عمالً 
ّ
اأنا ملتزٌم بالر�سم واأعترب اأّنه عمل جّدي  

اً يف املر�سم 
ّ
له عالقٌة باملزاج اأو بالإلهام. اأنا اأتواجد يومي

من ال�ساعة الثمانية والّن�سف �سباحاً اإىل ال�ساعة الرابعة 

رة 
ّ
ع�رسًا. حتى لو مل اأر�سم يجب اأن اأقراأ اأو اأطالع كتباً م�سو

. لكْن يف جميع الأوقات 
ّ
ن عقلي الب�رسي

ّ
من اأجل اأن اأمر

ومالب�سهم  تفا�سيلهم  على  واأرّكز  النا�س،  اإىل  اأنتبه  اأنا 

جديدة،  ومالمح  تفا�سيل  اأكت�سف  يوم  كّل  كنت.  اأينما 

يف النا�س ويف احليوانات، يف احلركات والنفعالت التي 

اً. اأنا حري�ٌس على اإظهار هذه املالحظات 
ّ
اأتعر�س لها يومي

اً.
ّ
ة والتمارين التي اأمار�سها يومي

ّ
يف الأعمال اليومي

لو مل تولد يف ال�سودان، ومل تع�س يف م�رس، هل تظن   

 ر�سوماتك؟
ّ

اأن ذلك كان غري

اأتيت اإىل م�رس وكنت را�سدًا وو�سلت اإليها م�سبعاً من   

من  الكثري  علي  �سّهل  م�رس  يف  وجودي  ال�سودان.  عبق 

اأ�سهل.  التنّقل والر�سم بطريقة  ّيًة يف 
ّ
الأمور، ومنحني حر

ة 
ّ
حتى املطربون واملمّثلون ياأتون اإىل هنا لأّن احلركة الفّني

 كثريًا، فاأنا 
ّ
اأف�سل. قبل م�رس ع�ست يف كينيا، وهذا اأّثر يف

واأنا   عندي كبري جدًا 
ّ
الأفريقي الإح�سا�س  باأفريقيا.   

ٌ
م

ّ
متي

فخور بهذا.
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جاييل حاجو
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عبد الرمحن النظري
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إناس ستر
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 أالء ستر
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فضاليب



بدايات  العدد 23 - 24 | 1072019

خالد البيح
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إبراهيم سحئون



بدايات  العدد 23 - 24 | 1092019



بدايات  العدد 23 - 24 | 1102019

جالل يوسف
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تنويعات أليقونٍة واحدة

لع�رشاٍت  ال�شهرية  ال�شورة  هارون  النا  التقطْت 

الطالبة  حول  املتحّلقني  واملتظاهرين  املتظاِهرات  من 

طفلة  »حرية  الثورة  بن�شيد  تهتف  وهي  �شالح،  اآالء 

�شغرية« ملروة ماأمون.

للفيديو  اإ�شافًة  ن�رشها،  منذ  الوا�شح  من  كان   

�شتكون  ال�شورَة  اأّن  الهتاف،  اأثناء  لها  �ُشجل  الذي 

ثورة  ايقونة  بل  ال  العاّمة«،  القيادة  »اعت�شام  اأيقونة 

احلراك  ظواهر  الأبرز  متثياًل  بو�شفها  برّمتها،  دي�شمرب 

وهو امل�شاركة الطاغيُة للمراأة ال�شودانّية ب�شكٍل فاعل 

التحّوَل  ال�شارع. وهي م�شاركٌة تك�شف بو�شوح  يف 

الطارئ على االأدوار اجلندرّية يف املجتمع ال�شودايّن، 

فلم تعْد مهرية بت عبود جمّرَد �شاعرة حما�شّيٍة تهتف 

وتزْغرد حلّث الرجال و�َشحنهم عاطفّيًا حلظَة اال�شتباك، 

بل باتت املراأة هي امل�شاركة واحلا�ِشدة واملحت�شدة.

العبارة  هذه  كلمة«.  األف  عن  تْغني  »ال�شورة   

اأهّمّية  ب�شدٍق  تلّخ�ص  تكرارها،  على  الكلي�شيه،   -

ال�شيا�شّية  امل�شامني  من  جملٍة  يف  االأيقونّية  ال�شَور 

مثري  اأّنه  واالأهّم  �شياٍق جمايلٍّ الفٍت  واالجتماعّية يف 

لالنتباه واملنا�رَشة ملن هم خارج ال�شياق املحّلّي للحراك 

اجلديد املغاير. 

متّْت  وقد  �شالح،  اآالء  ل�شورة  تنويعات  اأدناه   

اأيقنُتها متامًا عرب مناذج فّنّية خمتلفة، ا�شتغّلْت اإحاالٍت 

ق الفرادة املحّلّية  فّنية عوملّية، كتمثال احلرية، مع حتقُّ

وقرط  االأبي�ص  )الثوب  املحّلي   
ّ

الن�شائي الزّي  يف 

القمر النحا�شي(.

والزاوية  املواتية  واللحظة  املتعّمدة،  االأناقة  هذه   

للثورة  موّفقة  اأيقونٍة  حتقيق  يف  �شاَهَم  ما  هو  االأدّق، 

ات العاملّية  ال�شودانّية اجلديدة، تلفت االنتباه يف املن�شّ

للجديد الذي يتخّلق يف قلب اخلرطوم.



بدايات  العدد 23 - 24 | 1122019

الطلقة ما

حترق.. يحرق

�سكوت الزول!



 َورشة الِشعر
  يف ضيافة الُمستقبل

قا�شم حداد

 عالمات الّتقيم منوذجًا التأثري الغريب يف تطّور الكتابة العربّية
دانة عو�ض
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»ور�شة ال�شعر، لي�شْت �شخ�شاً«

           1           

، لي�س من احلكمة النفراد بالعمل. 
١
.. اإذن، يف ور�سة ال�سعر

فكّلما كان الأمر يتعّلق بال�سعر، ازدهرت الور�سة مبفهوم 

رًة من وْهم الدر�س واملواعظ، تفادياً 
ّ
، متحر

ّ
العمل اجلماعي

ه. 
ّ
يحب ول  ذلك،  ح�سن 

ُ
ي ل  فال�ساعر  اخلطاب.  ة 

ّ
جلاهزي

)افتح الأفق لأحداقك ُتب�رس بقلبك، اأكرث ممّا ترى بعينيك(.

           2           

ل�سنا در�ساً ول اأجوبة، نحن الأ�سئلة، املزيد من الأ�سئلة، 

املوهبة  ت�ساعدنا على �سقل  اأن  �ساأنها  اأنخاٍب من  تبادُل 

باملعرفة. اإذا اأنَت اأحببَت الكتابة، فال اأحد يعّلمك ال�سعر.

قا�س من الأحالم والأجنحة.
ُ
بحاجة ملا ل ي  

ل  التي  ورموزها  األغاُزها،  اآفاقها،  اُتها، 
ّ
جمالي اللغة،   

تدخل  ل  اأنت  ذلك  بغري  ومداركه.  ال�سعر   
ُ
هواء حُت�سى، 

ال�سعر ول ت�سل اإليه.

 ملّفقة، 
ً
اأخطاء النا�س  باَب  يَت 

ّ
ول ينالك جنونُه. )�سم  

يتها اأفقاً. وبنيُت فيها جّنًة الكالم(.
ّ
�سم

اً، ل يقبل الأجوبة 
ّ
اإن�ساني ومبا اأّن ال�سعر، بو�سفه اإبداعاً   

اإىل غابٍة كثيفٍة من جماهيل املعرفة  ة، فنحن نذهب 
ّ
النهائي

لة و�سغف اجلمال، واأخ�سى اأنّنا نذهب نحو غابٍة حترتق.
ّ
واملخي

)النار ل تنال من اأجنحة ال�سعر، الكتابة ري�ٌس اأقوى   

من الهواء(.

           3           

الأداة  جاهزّيات  من  رًا 
ّ
متحر اجلديد،  يف   

ُ
ال�سعر يتقّدم 

ات 
ّ
ات وتقاليد البالغة املوروثة. لذلك فاإّن م�سوؤولي

ّ
والآلي

يزعم  ممّا  ًة 
ّ
وذاتي ة 

ّ
وجوهري �سعوبة  اأكرث  اجلديد  ال�ساعر 

دين. املحافظون، وما يظّن بع�س املجدِّ

ة 
ّ
قنع القارئ ب�سعري

ُ
الآن، باَت على ال�ساعر اجلديد اأن ي  

الّن�ّس عارياً من عنا�رسه املاألوفة.

           4           

ة، اأكرث 
ّ
رمّبا نكون قد اكرتثنا باحلداثة، يف �رسوطها الغربي

اللغوّية  بالتجربة  وت�سحية  تفريٌط  ثّمة  هل  الالزم؟  من 

، ذهاباً اإىل التجديد؟
ّ
لل�سعر العربي

الفعل  ملمار�سة  يكفي  ال�سجاعة  من   
ٌ
قْدر لدينا  هل   

النقدّي ل�سنيعنا وما نذهب اإليه؟

           5           

مع حداثة  �سلطًة  يكوَن  لئاّل  املا�سي،  تراث  رهائَن  ل�سنا 

احلياة وم�ستقبلها، دون اأن تكون �سلطًة هي الأخرى، ومبا 

ّية، ف�سوف يتطّلب هذا اأن نرى 
ّ
اأّن �رسط الإبداع هو احلر

اإىل الرتاث بو�سفه اقرتاَح املا�سي، كاجتهاد، ولي�س قانوناً 

لزماً، كما اأنّه مل يُعد قيا�س الآباء ل�سنيع الأبناء.

القدمي،  تعرف  اأن  يتوّجب  اجلديد  نحو  تذهب  لكي   

دًا. مع النتباه 
ّ
ولكي تك�رس القاعدَة يتوّجب اأن تعرفها جي

اأنّنا ل ن�سع جتربة املنطاد قبل الطائرة وو�سائل الّت�سال 

الأحدث. فاللغة هي جوهرة امليزان يف تراثنا جميعه.

ذلك ما اأحّب اأن اأ�سّميه حيوّية اجلذور والأجنحة.  

           6           

ة هي اكت�ساٌف جديٌد لإمكانات 
ّ
الكتابة ال�سعرّية يف كّل مر

الغام�س  والدافع  ر 
ّ
املرب هو  هذا  ولعّل  اتها، 

ّ
وجمالي اللغة 

لكتابة النَّ�س اجلديد التايل.

           7           

ة، تلك هي طاقتك على 
ّ
ل مر

ّ
تكتب كمن يكت�سف اللغة لأو

قاسم حداد

َورشة الِشعر
 يف ضيافة الُمستقبل

اشعر وكاتب 
وناقد، وصحايف، 
البحرين. من أبرز 
أعماله »خروج رأس 
احلسني من المدن 
اخلائنة« )1972(، 
»الهنروان« )1988(، 
»اجلواشن« مع أمني 
صالح )1985(، »نقد 
األمل« )1995(، 
أخبار »منون ليىل« 
مع ضياء العزاوي 
)1996(، »فتنة 
السؤال« )2008(، 
»طرفة بن الوردة« 
)2011(، »أهيا الفحم 
يا سيدي« )دفاتر 
فان غوخ( )2015(. 
إىل جانب كتاباته 
الصحافية العديدة، 
ترأس قاسم حداد 
حترير ملة »كلمات« 
وأّسس موقع »ِجهة 
الشعر« اإللكتوين.

مقاطع من   ١

كتاب قيد الإجناز،   

ي�سدر لحقًا.
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ة ال�سابقة.
ّ
الإبداع، كاأنك حتاول ا�ستدراك ما فاتك يف املر

احلداثة لي�سْت هناك، احلداثة هي اأنَت، والأ�سالة هي   

باأحالمك  والأجنحة.  اجلذور  يف  الأ�سَل  اأنت  تكون  اأن 

لتك، 
ّ
ملخي  

ّ
النوعي وبالن�ساط  املغامرة،   / املغايرة  اجلديدة 

وهي تبتكر ال�سور وتكت�سفها.

 كيف تكتب ال�شعر
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كيف نكتب ال�سعر؟

هل فعاًل تريدون معرفة الطريق املمتازة لكتابة ال�سعر؟  

ه الذي �سغلني منذ اأكرث من 
ُ
عجيب، اإّنه الهاج�س نف�س  

خم�سني �سنة تقريباً.

وها اأنا الآن اكت�سُف لكم الآتي:  

لي�ست هناك طريقة وا�سحة اأعرفها لكتابة ال�سعر.  

ا اأن تكون م�ستعّدًا لكتابة ال�سعر اأو ل 
ّ
منذ البداية، اإم  

تكون، ل اأحد ميكنه ان يعّلمك ال�سعر،

ها اأنَت مثل ال�سمكة وال�سباحة.  
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ى بالإنكليزي؟ passion؟
ّ
�سم

ُ
ال�سغف / ماذا ي

الت�سابه  يف  امل�سادفات  هذه  تالحظون  هل   / نعم   

ال�سني  حرف  باللغتني:  الكلمة  يف  للحروف   
ّ
ال�سوتي

خ�سو�ساً. اأ�سعر باأّن ال�سني باأ�رسا�سها الرهيفة، هي مبثابة 

ه يف روح الكائن. ال�سغف اإذن هو 
َ
املعنى وهو يْن�سب اأظفار

وحده الذي ي�سعك يف موج ال�سعر، والباقي يتوّقف على 

معرفتك ال�سباحة والتحليق واحللم.

»اأو�سو«  عند  املطاف.  نهاية  لي�س  ال�سغف  اأّن  غري   

طبيعٍة  من  هي  ال�سهوة   ،)
ّ

حب والعطاء  �سهوٌة  )ال�سغف 

ال�سعر  لت 
ّ
ة لتحو

ّ
الروحي املقّدمات  مبثابة  اأمتّثلها  ة 

ّ
ج�سدي

الكرمي  العطاء  مرحلة  هو  اإذن  ال�سعر  العطاء.  مرحلة  اإىل 

ة فيما يذهب اإليه 
ّ
بلغٍة ت�ساهي الأحالم. ولئاّل نذهب كّلي

ة، 
ّ
اً، �سن�سع ال�سغف يف م�ساف العاطفة الروحي

ّ
اأو�سو نف�سي

اً 
ّ
نوعي ماً 

َ
كر العطاء،  اإىل  ة 

ّ
ال�سعري باللغة  النتقال  ونعترب 

اأخذ  وعي  من  وميكننا  ة، 
ّ
الب�رسي طبيعته  ال�سعر  مينحنا 

اإىل  ي�سل  اأو�سو  العطاء.  نات 
ّ
مكو اإىل  ال�سغف  عنا�رس 

تقدي�س الإن�سان، لفرط مالمح البْذل فيه، يف حني اأنّني ل 

لة.
ّ
َة املخي

ّ
ة حر

ّ
اأرى يف التقدي�س طبيعًة �سعري

ات اللغة ت�سّنى لك 
ّ
وكّلما توّغلْت خميلتك يف جمالي  

املزيد من املكَت�سفات يف طريق ال�سعر.
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فمن  كتابٍة.  اإىل  ل 
ّ
يتحو وهو  الكالم  تاريخ  ناحية  التفْت 

اأوردة  يف  الّدم  يتدّفق  اأن  املتوّقع  من  لي�س  التاريخ  غري 

اه اأحد. 
ّ
ال�سغف ال�سعرّي يف كيانك. وهذا ممّا ل يعّلمك اإي

منذ  اإليه.  ويذهب  الإن�سان  تاريخ  من  ي�سدر  الكتابة  فّن 

ا�ستعدادك  على  التاريخ  ب�سطوة  �ست�سعر  الأوىل  حلظتك 

ل لل�سعر.
ّ
الأو

تلك هي الإ�سارة املبّكرة للموهبة.  
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اإذا انتظرَت من يعّلمك الكتابة، ف�ستكتب.

�ستكتب ال�سعر، لكن مثلما ي�سُف لك �سخ�ٌس:  

)كيف تتعّلم كتابة ال�سعر يف اأ�سبوٍع بدون معّلم(.  

ة َمن يعّلمك ال�سعر ... �سواه.
ّ
فلي�س ثم  

�سيكون لديك من جتربة احلياة ما يفي�س على جميع   

حياتك  احلياة،  قْدر  فعلى  قريتك.  اأواين  وكّل  مواعينك 

ة 
ّ
ف على ال�سعر، وتكتبه، فلي�س ثم

ّ
ها، ميكنك اأن تتعر

ُ
وغري

 ناجع مثل در�س احلياة، وبعد اأن تتوّفر على املوهبة، 
ٌ

در�س

 
ّ
�ستجد نف�سك يف مواجهة املعرفة، بو�سفها احلاجَة الأهم

من اأجل اأن ت�سري موهبتك �ساحلًة للعمل.
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قة فعاًل.
ّ
كتابة ال�سعر، جتربٌة م�سو

ها اأنت يف ور�سٍة لل�سعر دون اأن تعدك ب�سيء. �ستقراأ   

ال�سعر، كثريًا من ال�سعر، و�ستقراأ الأكرث عن ال�سعر اأي�ساً.

غري اأنّك �رسعان ما تكت�سف اأّن الطريق اإىل ال�سعر اأكرث   

ة جماٌل يف ال�سعر.
ّ
جمالً من ال�سعر. باملنا�سبة، لي�س ثم

مثل �سمكة اأنت. �ستعرف ال�سباحة مثلها، اأو اأنك ل�سَت   

درا�سة  على  بال�سهر  عليك  �سمكة،  تكن  مل  فاإذا  �سمكة. 

البحر. فاملاء قبل البحر وَبعده.

التفـــــــــــــــــــــــــــــــت ناحية تاريخ الكالم وهو يتحول إلى 
كتابــــــــــــــــــــــــــــــــة. فمن غير التاريخ ليس من المتوقع 
أن يتدفق الدم في أوردة الشغف الشعري في كيانك. وهذا مما ال 
يعلمك إياه أحد. فن الكتابة يصدر من تاريخ اإلنسان ويذهب إليه. 
منذ لحظتك األولى ستشعر بسطوة التاريخ على استعدادك األول
للشعر. تلك هي اإلشارة المبكرة للموهبـــــــــــــــــــــــــــــــة.
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اقذْف  الهاوية.  �سفري  على  فاأنت  املوج،  لك  طاَب  اإذا 

اأجنحٌة  ة 
ّ
فثم الهاوية،  عن  تتاأّخر  ل  ترّدد.  بال  بنف�سك 

اأجنحة.  بال  ال�سعر  اإىل  تذهب  لن  انتظارك.  يف  كثرية 

املزيد من الأجنحة، والري�س الكثري.

�سديقاً  البحر  �سار  املاء،  معرفة  لك  ْت 
ّ

تي�رس كّلما   

ت�سري  ل  كثرية  اأ�سياء  وال�سفينة.  املوج  يف  بك،  يراأف 

الناعمة  بالأهداف  باأ�سابعك،  تلم�سها  عندما  اإّل  �سعرًا، 

يف اجنحتك الكثرية. ففي الطريق اإىل ال�سعر تت�سّنى لك 

ات املعرفة.
ّ
جمالي

�سقط  فاإذا  اجلبل،  َت�سند  التي  ال�سخرة  هي  املعرفة   

اجلبل، عليك اأن تتلّقاه بكتفيك املنهكتني. واإن كان اجلبل 

فهذا  ي�سحقك.  فدْعه  ي�سحقك،  اأن  ويكاد  عليك،  اأقوى 

ه عليك. جلبل ال�سعر اأن ي�سحقك. حقُّ

تفادي �شطوة العقل

           1           

 ال�سعر.
ُ

 واأنَت تكتب
ْ
ل تفكر

كتب بالقلب ل بالعقل.
ُ
ال�سعر ي  

 الباقي، ن�سفه على الأقّل، مقابل اأن اأعرف 
َ
 العمر

ُ
)اأدفع  

اء« وهي تقنع »اآدم« بالتفاحة. 
ّ
الكلمات التي قالْتها »حو

اأ�سطورة م�ستح�سنة(.

اإقناعنا  واإذا كنَت تنوي  ال�سعر،  للعقل جالفٌة تف�سد   

 
ُ

�س
ّ
باأمٍر ما، عليك اأن ترتك ال�سعر بعيدًا عنك. هكذا اأتوج

يقتحم  كلّما  وتتال�سى  تخبو  ته 
ّ
ف�سعري النّ�ّس،  اأقراأ  واأنا 

عقُل ال�ساعر حلظَة الكتابة.
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الهذيان،  يقارب  اً(، 
ّ
بدائي اأقول  )لئاّل  عفوّي  تدّفٌق  ال�سعر 

فريى  ٍة جاحمة. 
ّ
لالمنطقي يخ�سع  ال�سعر  الهرطقة،  وقيل 

اإنّه  وُقل  الأ�سل.  يف  الواقع،  يف  ُترى  ل  كما  ر 
َ
ال�سو

لها ويبتكرها خملوقًة.
ّ
يتخي

ق، ف�ست�سدم 
َ
واإذا جئَت اىل الكتابة مدّججاً مبنطٍق م�سب  

التي تتفّجر بني يديك ويف وجهك، فيما  الفو�سى  مبقدار 

حتاول تنظيم ما ي�ستع�سي على التنظيم.

�سكِل  يف  حتتدم  التخلّق  قيد  عارمة  فو�سى  ة 
ّ
ثم  

وال�سور  واحلروف  الكلمات  من  ة 
ّ
نوراني األعاٍب 

والفجور  واملتعة  واجلمال  وال�سحر  واملَكر  واملو�سيقى 

واحُلمم والأحالم يف �سدميها.

كيف تريد لكّل هذا الربكان اأن ين�سوَي حتت �رسادق   

العقل والوعي واملنطق؟
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ة والفل�سفة واجلنون.
ّ
�سيء يتاأرجح بني العبقري

هذا هو ال�سعر، كلّما اأراد ال�سخ�س الكتابة اأو القراءة.  

القدمية،  اأدواته  ة 
ّ
من جاهزي دًا 

ّ
ياأتي جمر وهو  الن�س،   

ته. 
ّ
ب�سعري القارئ  بها  يقنع  حميمة  �رسامًة  يتطلّب 

ة، التي 
ّ
ة هذه العنا�رس اجلحيمي

ّ
ة وجمالي

ّ
والتفريط يف جّدي

ا يجعل الن�ّس �سعرًا.
ّ
حت�رس حلظَة الكتابة، اإمّنا هو تخٍل عم
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هل اأنت ابن عقلك اأم ابن قلبك؟

وقمرًا  اأ�سجارًا  باملاء  )كتَب  ذلك.   
ُ
ال�سعر يعرف  �سوف   

عجز  ماَت  وعندما  بالأحالم،  الزاخر  النوم  وتفا�سيل 

بتماثيل  املقربة كان خمفورًا  عون عن حمله. طريق 
ّ
امل�سي

ترّتل املطر(.

غرفة  تدخل  واأنت  البيت،  خارج  العقل  دع  اإذن   

ونه. 
ّ
الق�سيدة. الذين يفّكرون ل يكتبون ال�سعر ول يحب

الواقع  عن  ان�رسافاً  ال�سعر  يف  يرى  بع�سهم  اإّن  بل 

للواقع.  نقي�ٌس  ال�سعر  اأّن  وفاَتهم  للموت،  وترويجاً 

�ساهم يف  »هولدرين«،  عن  كالمه  معر�س  »هيدغر« يف 

فتح الأفق لل�ساعر والقارئ معاً، واأو�سكت املو�سيقى اأن 

حتتفل بزواٍج نادر.
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الأمريكي،  ال�ساعر  اأمر�سون«،  »رالف  مق�سد  اأفهم  لكي 

ة هي ذهن ال�ساعر«. 
ّ
ل كلمته التالية: »الق�سيدة احلقيقي

ّ
اأتاأم

�سعره،  يكتب  عندما  للتفكري  ال�ساعر  يحتاج  ل  فاإذن، 

من  اأعلى  مرحلٌة  ل 
ّ
فالتاأم التفكري،  يكفيه عجرفَة  ال�سعر 

ُل ذلك. هل ال�ساعر يبدع ن�سو�ساً 
ّ
التفكري. هل ميكننا تخي

غري مفّكرة؟

ح�سناً، لي�س بهذا املعنى على وجه التعيني، لكن، كما   

اأن يقول فكرًا، يتوّجب عليه  الكاتب  اأراد  اإذا  اإّنه  نعتقد، 

الذهاب يف اجّتاٍه اآخر ولي�س ال�سعر.

نت الق�سيدة فل�سفًة ما، فهذه 
ّ
حتى اإذا حدث وت�سم  

اإنّها  للفل�سفة،   
ّ
التقني باملعنى  فكرًا،  لي�ست  الفل�سفة 

فل�سفٌة  اأي�ساً  هو  فال�سعر  ال�سعر،  نحو   
ٌ
ر
ّ
متهو انحياٌز 

 اأي�ساً. 
ّ
بوجٍه من الوجوه. لكنّه لي�س فكرًا، باملعنى التقني

ن اأراد اأن يفّكر فليذهب اإىل �رسٍد اآخر. فالق�سيدة هي  ومَ

فكر ال�ساعر.
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اكتب ال�سعر بقلبك،

واترك العقل ل�ساعِة تبيي�س الن�ّس ومراجعته.  

الفل�شفة يف الّن�س

           1           

اجلديدة،  ال�سعر  اأجيال  مهّمات  اأبرز  بني  من  اأّن  اأ�سعر 

 
ّ

اكت�ساف طاقة التاأّمل يف ال�سنيع ال�سعرّي، لتعميق احل�س

ة الفل�سفة 
ّ
 يف ال�سعر العربي. ففي ح�سور خا�سي

ّ
الفل�سفي

ة، وفقر 
ّ
ال�سطحي الوقوع يف  نجيه من 

ُ
ي ال�سعرّي،  بالن�ّس 

غنى الدللت فيه.
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احل�سارة  يف  ال�سعر  تاريخ  من  ونتعّلمه  عليه  نتعرف  ممّا 

ة لتحّقق 
ّ
ة، اأّن ال�سعر كان غالباً مبثابة املواعني الفّني

ّ
الإن�ساني

دًا  الفل�سفة يف احلياة. ومبا اأّن الفل�سفة لي�ست مو�سوعاً حمدَّ

�سوى  لي�ست  واأنّها  بذاته،  دًا 
ّ
ومتج�س ومكتفياً  منف�ساًل 

وطرائق  واأ�سكال  �سبل  اء 
ّ
جر من  حتدث  ة 

ّ
اإجرائي اٍت 

ّ
اآلي

ل والتفكري، فهي تظّل دائماً بحاجٍة ملواعني 
ّ
للنظر والتاأم

واأدواٍت واأواٍن تتحّقق بها. 

التي  ة 
ّ
التعبريي الأ�سكال  اأحد  هو  ال�سعر  وكان   

واأكرثه  ال�سعر،  اأجمل  اأّن  واأظّن  الفل�سفة.  فيها  تتماثل 

املوهوب  ال�ساعر  ا�ستطاع  الذي  هو   ،
ً
وبقاء ة 

ّ
جوهري

ة، لرنى ال�سعر 
ّ
اإبداع ن�سو�سه باأعمق الدللت الفل�سفي

ا�سة( 
ّ
اجلي للم�ساعر   

ّ
التلقائي )الفي�س  بو�سفه  يتحّقق 

ح�سب تعبري »وردزورث«.

           3           

 
ّ
كرَه العرب الفل�سفة يف ال�سعر، امتدادًا ملوقفهم الإ�سالمي

اأبا  رف�سوا  ال�سعرّي،  ملفهومهم  وتكري�ساً  الفل�سفة.  من 

الفل�سفة:  يف  قْدحاً  وقالوا،  تفل�سف،  الذي  املعري  العالء 

ون 
َ
ير وكانوا  املتنبي(.  هو  وال�ساعر  فيل�سوف،  ي 

ّ
)املعر

املبّكر كان يرى من  النقدّي  النظر  اأّن  املعري ملحدًا. مع 

ي واأبو مّتام.
ّ
ال�سعراء العرب ثالثة: املعري واملتنب

           4           

 يف امل�ستقبل، اأن يحّققوا 
ّ
نتوّقع من موهوبي ال�سعر العربي

احلوار املنتج بني ال�سعر وحركة الفل�سفة فيه. فرمّبا يف مثل 

 
ّ
الإبداعي الفعُل  يتجّلى  ال�رساع(  اقول  )لئاّل  احلوار  هذا 

لة يف ال�سنيع ال�سعري.
ّ
القائم على ن�ساط املخي



بدايات  العدد 23 - 24 | 1182019

           5           

حياة  عن   
ّ

املعرب  
ّ
الطبيعي دوره  من  ال�سعر،  ل 

ّ
حتو منذ 

ل، بعد 
ّ
ة، اإىل وظيفة املنافح الأو

ّ
الإن�سان وجتاربه الداخلي

ال�سالم، عن الدين وجمابهة مناوئيه، ظّل العرب ينظرون، 

العامل،  ة 
ّ
بعمومي تعني  جتربًة  بو�سفه  لل�سعر  وينّظرون، 

حتى  كذلك   
َ
وبقي اتها. 

ّ
ومهم القبيلة  با�سم  ناطق  د 

ّ
جمر

، حيث بداأ التفّلت 
َ
ا�سي

ّ
بداية مرحلَتي احلكم الأموَي والعب

ة 
ّ
وال�سيا�سي ة 

ّ
الديني ات 

ّ
اجلاهزي ربقة  من   

ّ
الأيديولوجي

رون 
ّ
يتحر الع�رس  ذلك   

ُ
�سعراء بداأ  فقط  عندها  ة، 

ّ
العربي

رون ال�سعر معهم. بعدها، فقط، اأخذ ال�سعر ي�ستعيد 
ّ
ويحر

باعتباره  ال�ساعر  ذات  من  نابعاً  ُعمقياً،  ليكون،  املبادرة، 

جوهرة املرا�سد.

وقتهم،  يف  العرب  نّقاد  بع�س  اأّن  كيف  الآن،  اأتذّكر   

لإح�سا�سهم  لَن«  »قد  ال�سعر  اأّن  الإ�سالم،  بعد  قالوا، 

تعبري  ح�سب  وا�ست�سلم«   
َ
لم

ْ
»اأ�س الإ�سالم  بعد  ال�سعر،  اأّن 

ته.
ّ
ي
ّ
ال�ساعر اأدوني�س، ففقد حر
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ة قدرًة على القول 
ّ
وظّني اأّن ال�سعر هو اأكرث فنون التعبري اللغوي

ة. 
ّ
ة يف بنيته الفّني

ّ
لة اللغوي

ّ
زه بن�ساط املخي

ّ
، ب�سبب متي

ّ
الفل�سفي

ولأّن ال�سعر، ح�سب »بول فالريي« )لغة داخل اللغة(، يظّل 

والتعبريات  لل�سَور  ة 
ّ
البتكاري قدرته  بوا�سطة  اً 

ّ
فل�سفي قولً 

تقوم  التعبريّي،  ُعمقها  يف  فالفل�سفة،  ة، 
ّ
ال�سعري واجلمل 

ة. 
ّ
الالمتناهي الدللت  ذات  بال�سور  وتتحّقق  الإ�سارة  على 

ونذكر اأّن »اأر�سطو« قال يف وقته اأّن )ال�سعر اأقدر تفل�سفاً من 

ات(.
ّ
 لكونه يتعامل مع الكّلي

ّ
التاريخ، واأهم

�سّد  الدين  دهاقنة  وقَف  مثلما  ة، 
ّ
العربي الثقافة  ويف   

امل�سلمني،  فة 
ّ
املت�سو لدى   

ّ
الديني والتاأويل  التفل�سف 

ة، 
ّ
العربي ة 

ّ
ال�سعري يف  التحديث  لي�سّدوا  املحافظون  جاَء 

يف  ل 
ّ
والتاأم الفل�سفة  اإدخال  اأ�سكال  من  �سكاًل  باعتباره 

ة، ويف ال�سعر، باُب الفل�سفة املكني.
ّ
الأدب والكتابة العربي

ل النا�س،  وكما هو متوّقع، حيث ل َيفهم الفل�سفة اإّل اأقُّ  

ة 
ّ
كذلك هو ال�سعر من ثقافة نخبة القوم. ليبقى كالُم عام

ة من املجتمع.
ّ
النا�س اأكرث انت�سارًا. وفهماً للعام
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منافحٌة  ة 
ّ
العربي احلياة  اجتاحت  الع�رسين،  القرن  يف 

كثيفة �سّد التحديث يف ال�سعر، ومبا اأّن الرمز اأحد مالمح 

املنافحات تهمة  ال�سعرّية، فقد كانت تلك  حركة احلداثة 

»الغمو�س«، لو�سف ال�سعر احلديث باأقذع الأو�ساف التي 

اإىل  فو�سلْت  ال�سيا�سة،  عند  تتوّقف  ومل  الأدب،  جتاوَزت 

الدين، بتكفري اأ�سحاب ال�سعر احلديث.

الفل�سفة،  من  للموقف  امتدادًا  كان  ذلك  اأّن  وظّني   

لي�سبح  ة. 
ّ
التقليدي ة 

ّ
العربي �سات 

ّ
املوؤ�س كاّفة  تتبّناه  موقف 

خ�سيَة  التجديف،  من  �رسباً  ال�سعر  حتديث  يف  الكالم 

�رسفة  من  ة 
ّ
العربي الثقافة  اإىل   

ّ
الفل�سفي ل 

ّ
التاأم دخول 

ال�سعر جمّددًا.

           ٨           

اأّننا  اأ�سعر  احلديث خ�سو�ساً،   ،
ّ
العربي ال�سعر  وبعد جتربة 

ة ل�سعرنا، ون�ساب بالإخفاق يف 
ّ
نكاد نفقد الطبيعة الكوني

تها، بو�سف ال�سعر 
ّ
ة يف كتابتنا برم

ّ
مواجهة املعاين اجلوهري

منوذجها الأرقى.

اإعادة  اجلديدة  ة 
ّ
ال�سعري الأجيال  على  اأمتّنى  الآن،   

العتبار لل�سعر باعتباره ال�سكل الراقي من اأ�سكال التعبري 

، والعمل على التخّل�س من النظرة 
ّ
، بعمقه الفل�سفي

ّ
اجلمايل

ة اإىل �سنيع الفل�سفة يف ال�سعر بو�سفه مثلبًة.
ّ
ال�سلبي

 

 ال�شاعر يف العمل

           1           

 ذاَت ن�ّس:
ٌ
قال �ساعر

اآخر.  عماًل  اأح�سُن  اأكن  مل  لأّنني  للكتابة  »جلاأُت   

ة، 
ّ
فكّل املهن التي عملُت بها منذ البداية، هي مهٌن يدوي

احِلدادة، البناء، النجارة، وغريها. وف�سلُت يف اأموٍر كثرية، 

من  اأحفْظ  مل  ة. 
ّ
الثانوي اأكمل  مل  فاإّنني  مثاًل،  الدرا�سة 

هو  اأنقذين  الذي  الوحيد  العمل  كثريًا.  �سيئاً  املدر�سة 

اعتربُتها  ة. 
ّ
احلر القراءة  حيث  ة، 

ّ
العام املكتبة  يف  عملي 

ة«. مكتبتي اخلا�سّ

           2           

�سعرًا  كتبوا  الذين  معظم  باأّن  اأعتقد  اأن   
ّ

اأحب اً، 
ّ
مو�سوعي

كانوا يف�سلون يف عمل �سيٍء اآخر مفيد.

)رمّبا بع�س هوؤلء ما زالوا يف�سلون يف كتابة ال�سعر اأي�ساً(.  

اً، تفاديه طوال خم�سني �سنة 
ّ
وهذا ما اأحاول، �سخ�سي  

واأكرث من ثالثني كتاباً.

           3           

من  اأي�ساً،  تعّلمُت  فقد  احلياة،  يف  جتربتي  اإىل  بالإ�سافة 

طرفة  منذ  كتاباتهم.  واأحببت  لهم  قراأُت  الذين  ال�سعراء 
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بن العبد حتى �سالح زمانان ]�ساعر �سعودي[. واإذا اأردُت 

فقط،  كنماذج  بلد  كّل  من  ال�سعراء  بع�س  اىل  الإ�سارة 

من  اإبراهيم  اأحمد  �سالح  العراق،  من  اب 
ّ
ال�سي �ساأقول: 

من  ال�سبور  عبد  �سالح  �سورية،  من  اأدوني�س  ال�سودان، 

الع�سكر من اخلليج،  لبنان، فهد  م�رس، خليل حاوي من 

ال�سعراء  كل  وتقريباً  املغرب،  من  اللعبي  اللطيف  عبد 

اً.
ّ
ال�سباب الالحقني الذين مازلُت اأتعّلم منهم يومي

           4           

 اللغة اإىل درجة الع�سق، ول 
ّ

تعّلمُت من الكتابة اأن اأحب

اأزال اأتعّلم ذلك، يف ما اأقراأ ويف كّل ن�سٍّ اأكتبه، وعندما 

واأعرف  عليه  اأ�سفق  بلغته  الهتمام  قليل  �ساعرًا  اأ�سادف 

ق�سور موهبته )كمن ميّلح مبلٍح فا�سد(.

           5           

هذه هي القاعدة،

اأن ت�ستغل يف ما حُت�سن، واإّل فاإّنك �سوف تف�سد كّل   

�سيٍء ت�سع يدك عليه. فلن يكتب اأدباً �سخ�ٌس ل يح�سن 

اللغة. اللغة يف احلياة. الدر�س يف الغرف املغلقة ل ي�ساعدك 

على اإجناز اإبداعك، اإن كنَت مبدعاً.

           6           

لك  ت�سّنى  اأكرث،  قراأَت  وكلّما  املعرفة.  باب  هي  فالقراءة 

اكت�ساف جديد الكتابة. اإنّها زيت اآلتك. لي�س لك اأن َتق�رس 

القراءة على ال�سعر لكي تكتب �سعرًا. ال�سعر هو اختزال 

العامل جميعه، ق�سيدة واحدة يف  تقراأ  اأن  العامل، وعليك 

غابة احلياة.

ط يف الليل. واإذا خرجَت من 
ّ
)نومك نعمتك، فال تفر  

النوم، ل ترتك اأحالمك هناك(.

           7           

 الذي تقراأه وحدك، وتكتبه وحدك، 
ّ
الأحالُم كتابك الليلي

 احالمك، لكن 
ّ

ويقراأه الآخرون يف النهار. ل لكي تف�رس

التاأويل. )ماء ثقيل، بخّفته  لت�سعف الآخرين على موهبة 

التي ل حُتتمل، ي�سنع الأحالم(.

اخلْع قدميك وتقّدم

           1           

ل اأرى ال�سعر اإّل جديدًا. حتى اأنّني حني اأقراأ ق�سيدًة من 
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اً«، وجديٍد 
ّ
»تاريخي معا�رس  كَن�سٍّ  اأقراأها  القدمي،  الرتاث 

اً«. واإّل فما الذي جعله يح�رس الآن، وما الذي دفعني 
ّ
»فّني

اإليه، الآن، اأي�ساً.

مفهوم )اجلديد( هو ما يتيح يل متعة الّت�سال بال�سعر   

اأنّه  يعني  عندي،  احلديث،  ال�سعر  ومكان.  زماٍن  كّل  يف 

)حدث( الآن.

           2           

الكثريون.  يتوّهم  كما  �سهلًة  ال�سعر  كتابة  تعد  مل  الآن، 

ته ل�ساحب )ال�سوط(. �سار 
ّ
عد جاهزًا بطواعي

ُ
فال�سعر مل ي

لة الن�سطة 
ّ
ال�سعر يتطّلب �ساحب )ال�سوت( اخلا�ّس واملخي

واللغة اجلديدة.

           3           

طفاأة، اإْن اأنَت مل 
ُ
بع�س تلك التجارب �ستبدو لك قناديَل م

الّن�ّس.  يوؤّخرك عن  الرتّدد  املغامرات.  بجراأة  اإليها  تتقّدم 

ل وهلة، هي جمرات الّنار 
ّ
ال�سعوبات التي �ستبدو لك لأو

التي تفتح لك الطريق، فتقّدم.

ار النّفري، »يف املغامرة جزء من 
ّ
تقّدم، بهداية عبد اجلب  

معنا ل  قتل 
ُ
ي اأّن من  واثقاً  تنجو. كن  اأّل  النجاة«. ع�سى 

ميوت اأبدًا.

           4           

تريد ال�سعر؟!

خْذ  املحّطات.  يف  تنتظر  ل  اإليه.  الطريق  هي  هذه   

تاأخذك.  اأّي جحيم  اإىل  ل عربة ت�سادفك واذهب معها 
ّ
اأو

هذا  من  جتعل  اأْن  ة 
ّ
م�سوؤولي وعليك  ال�سعر.  هو  اجلحيم 

اجلحيم جّنتك املنتَظرة.

ة. 
ّ
اأدّلء موؤمَتنني. نحن خائفون من هذه امل�سوؤولي ل�سنا   

ماذا تتوّقع من اأدّلء مذعورين؟

بال�سعر.  الغام�س  ال�سغف  بذلك  مكتنزون  اأنّنا  غري   

ت فر�سة 
ّ
فاإذا تقّدمَت، �ستجد خطواِتنا اأمامك. ل اأحد يفو

الذهاب اإىل ال�سعر.
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هل اأنت كائٌن جديٌد مبا يكفي؟

الأدوات  وحداثة  ال�سخ�س  ِجدَة  يتطّلب   
ٌ
�سعر هذا   

اتك القدمية �ساحلًة ملعاجلة اللغة اجلديدة. 
ّ
الأخرى. مل تعْد اآلي

باأنّك قادٌم عارياً من قدميك، لتكون م�ستعّدًا  ُكْن على ثقٍة 

جلديدك الو�سيك. توّقعْ �سعوبات رحلتك منذ هذه اللحظة.

 كّلما تتقّدم اإليه بعريك الربيء. لكّنها 
ُ

ال�سعر َي�سُعب  

عة، 
ّ
املتنو باأقداحك  تقّدمَت  فكّلما  النهر.  املاء يف  �سعوبة 

 وتزهو.
ُ
بدت الق�سائد على قْدر زجاجك ال�سفيف، َتْزَخر
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املوروثة.  ة 
ّ
ال�سعري عنا�رس  يناق�س  اجلديد،  ال�سعر 

ات القدمية اجلاهزة، التي يّتكئ 
ّ
خ�سو�ساً تلك الرافلة بالآلي

ة. وهذا ما 
ّ
ال�سعري الكتابة  املقّلدون املعا�رسون يف  عليها 

اً، 
ّ
ة اجلديدة امتحاناً حيوي

ّ
يجعل من �سعوبة الكتابة ال�سعري

خلطورة  �س 
ّ
تتعر التي  ة 

ّ
العربي ة 

ّ
ال�سعري التجربة  نِع�ُس 

ُ
ي

الرجتال واأوهام ال�سهولة.

متاحاً  يكون  ل   ،
ّ
احلر اجلميل،  اجلديد،  ال�سعر،  يف   

لة.
ّ
عي الأعمال، فاقدي املوهبة، �ساحبي املخي

ّ
ملت�رس

 
ٌ
م�سطلح وهو  »اجلديد«،  مفهوم  ل 

ّ
لتاأم يدعونا  اإنّه   

نتداوله كثريًا منذ �سنواٍت طويلة، دون اأن يبدو لنا مفهوماً 

 .
ّ
، تاريخي

ّ
وا�سحاً، وما اإذا كانت اجِلّدة فيه ذاَت بعد زمني

ة، حمّددة؟
ّ
ة، تقني

ّ
اإنّه ذو دللٍة فّني

االإيقاع ومو�شيقى ال�شعر

           1           

 �سوى منزلٍة من منازل 
ّ
مل يكن الإيقاع يف ال�سعر العربي

 
ُ

املو�سيقى. هكذا فهمُت مو�سيقى ال�سعر عندما بداأُت اكتب

ورمّبا  الع�رسين.  القرن  ات 
ّ
�ستيني اأوائل  الأوىل  حماولتي 

ة هي التي كانت تهديني ل�سبط 
ّ
كانت ال�سليقة املو�سيقي

�سعرًا.  واأح�سبها  اأكتبها  التي كنت  التجارب  الإيقاع يف 

ة، يف »مدر�سة 
ّ
حتى اأنّني عندما �ساألُت اأ�ستاذ اللغة العربي

عن  املحادين،  احلميد  عبد  ق، 
ّ
باملحر ة« 

ّ
البتدائي الهداية 

ن�سحني  اآنذاك،  عنها  �سمعُت  التي  اخلليل  وبحور  اأوزان 

بتفادي تعّلم تلك القوانني اإذا اأردَت كتابة ال�سعر. وظّني اأّن 

ن�سيحة الأ�ستاذ املحادين كانت يف حمّلها. واأعرتف باأنّني 

عندما سألت أستاذ اللغة العربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة،
عبد الحميد المحادين، عن أوزان وبحـــــــــــــــــــــــــــــــــــور
الخليل التي سمعت عنها، نصحنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

أن  وظني  الشعر.  كتابة  أردت  إذا  القوانين  تلك  تعلم  بتفادي 
نصيحــــــــــــــــة األستاذ المحادين كانت في محلها. وأعترف 
بأننـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ال أزال مخلصا لها حتى اآلن.
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ل اأزال خمل�ساً لها حّتى الآن، فاأنا ل اأعرف �سيئاً مفيدًا 

من اأوزان ال�سعر ال�سهرية.

           2           

على  »ال�ساعر«  قدرة  بعدم  اأعتقد  التي  املنزلة  هي  تلك 

تعّلمها، اإن مل تكن من تكوين موهبته، لكي يكتب ال�سعر، 

ناهيك عن اأن يكون �ساعرًا.

يقول  كان  بالفكرة،  املحادين  الأ�ستاذ  يقنعني  ولكي   

يل: »ها اأنا ذا اأعرف بحور اخلليل بكّل اأوزانها، لكّنني ل 

اأ�ستطيع كتابة ال�سعر، كما تفعل اأنت، فاأنت متتلك املوهبة، 

وتكتب الق�سائد موزونًة كما يجب«.

�سعرًا  يكتب  كان  املحادين  ال�ستاذ  اأّن  من  بالرغم   

يعجبني اآنذاك.

           3           

ال�سخ�س،  �سليقة  من  ال�سعر �رسٌب  املو�سيقى يف  فاإذن، 

ة. وهذا ما �سار يتاأّكد يل كّلما 
ّ
ومكّوٌن من مكّوناته الفّني

كنت اأتقّدم يف التجربة.

ة 
ّ
 بالغة اجلمال يف تقني

ٌ
ْت يل اأ�رسار اإذ �رسعان ما تك�سفَّ  

وعالقة  ال�سعرّية،  ة 
ّ
العملي جممل  ويف   

ّ
املو�سيقي الإيقاع 

ة.
ّ
الإيقاع ال�سعرّي مبو�سيقى اللغة العربي

 
ّ
ة الكتابة ال�سعرّية والتكوين الإيقاعي

ّ
من يدر�س تقني  

ة، لن َيع�رس 
ّ
فيها، ويتقارب، يف ع�سقه املتنامي لّلغة العربي

 
ّ
الإبداعي ال�سنيع  يف  اجلوهرّي  العمق  اكت�ساف  عليه 

لأوزان  تقنيته  ي�سوغ  كان  فيما  فهو،  اأحمد.  بن  للخليل 

تلك  ي�ستمّد  كان  اإمّنا  بحوره،  وت�سنيف   
ّ
العربي ال�سعر 

احلروف  نف�سها.  ة 
ّ
العربي اللغة  مو�سيقى  من  الإيقاعات 

النحوّي  وان�سجامها  ة 
ّ
الإيقاعي والعالقات  والكلمات 

يّف، هي الأ�سا�س الذي تنبني عليه تفا�سيل اأوزان  وال�رسَّ

ال�سعر واملو�سيقى فيه.

           4           

تلك هي عنا�رس املو�سيقى غري املتناهية التي ترفد اإيقاع 

اكت�ساف  وميكنك  التنّوع.  بالغ  الهارموين  ومتنحه  ال�سعر 

لة 
ّ
اأغنت خمي التي  ة، 

ّ
العربي اللغة  املو�سيقى يف  ات 

ّ
جمالي

اخلليل بن اأحمد.

جتربة  ُيغني  ما  ة 
ّ
العربي اللغة  يف  باأّن  اأرى  اأّنني  حتى   

�ساأنها،  اللغة من  اإّن هذه  بل  ال�سعرّية بال حدود،  الكتابة 

ذلك  خ�سو�سًا  اجلديد،  ال�سعر  ُتغني  اأن  ال�ساعر،  مبوهبة 

التقليدّي  ال�سعر  اأوزان  خارج  ن�سو�سه  يكتب  الذي 
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ة.
ّ
وبحور اخلليل وجاهزّيات الكتابة ال�سعرّية العربي

           5           

جاهزّيات  من  عليه  ف 
َ
املتعار خارج  ال�سعرّية،  الكتابة 

هي  مبا  قادرًة،  تكون  �سوف  املوروثة،  ة 
ّ
العربي ال�سعرّية 

 
ّ

مطاَلبة، باإقناع القارئ ب�سعرّية الكتابة اجلديدة، اإذا تي�رس

 جواهر 
ْ

ة، و�َسرب
ّ
لل�سعراء اجلدد امتالك نا�سية اللغة العربي

ات فيها.
ّ
اجلمالي

مينح  ما  املو�سيقى  ات 
ّ
جمالي من  ة 

ّ
العربي اللغة  ففي   

 اجلديد كنوزًا ل متناهية اجلمال واملو�سيقى لإقناع 
َ
ال�ساعر

زة ل ميكن 
ّ
ة متمي

ّ
ٍة جديدة، ذات خ�سو�سي

ّ
القارئ بح�سا�سي

تفاديها، كّلما تعّلق الأمر بال�سعرّية يف الكتابة اجلديدة.

ياأتي  فيما  عاريًا  اجلديد  ال�ساعر  يعود  ل  وحينها   

لالإبداع،  ة 
ّ
الفّني بالأدوات  مدّججًا  �سيكون  بل  للكتابة، 

اته اجلديدة، ليفعل 
ّ
 يف اقرتاح جمالي

ّ
وممتلكًا للحّق التقني

ًا ما �سبق اأن �سنعه، متامًا، اخلليل بن اأحمد والأخف�س. 
ّ
حر

اقرتحها  التي  ات 
ّ
اجلمالي تلك   

ُ
نف�س ال�ساعر  ّية 

ّ
حر ففي 

 منّظرو ومقّننو ال�سعر 
ّ
علينا، منذ تلك القرون، ال�سعراُء، ثم

بو�سفهم  )اقرتحوا(،  الذين  عن  اأقول  والبحور.  بالأوزان 

من  اخلطاأ  ياأتيهم  ل  مقّد�سة  اآلهًة  ولي�سوا  مثلنا،  ب�رسًا 

باملوهبة  زون 
ّ
يتمي مثلهم،  لب�رٍس  يحّق   

ٌ
ب�رس اجلهات.  كّل 

ون من الإبداع.
ّ
واملعرفة، اأن يقرتحوا ما يحب

ال�شعر م�شتحيٌل فح�شب

           1           

حني نقول: هذا هو ال�سعر، لن نكون متاأّكدين، على وجه 

التعيني، ممّا نقول. فرمّبا كان ال�سعر هو ال�سيء الذي �سيكون 

ة. كما اأّنه لي�س �سيئًا موجودًا 
ّ
يف املكان املختلف يف كّل مر

يف مكان، رمّبا كان ال�سعر هو املكان بالذات.

ل�سنا حواًة، وقد يحتاج ال�سعر اإىل اأكرث من ال�سحر.   

لتنجَو  ال�سعر  اأقّل من  اأدواٍت  النقديُّ  والنظر  النقد  �سار 

املمتنع،  ال�سهل  من  ال�سعر  اأّن  يزعم  ومن  التنجيم.  من 

اأقرب. ال�سعر ممتنٌع على املزاعم، مثل  اإىل الوهم  �سيكون 

 يف زرد البحر واملحار.
ّ
الدر

           2           

عندما نقول اإّن ال�سعر هو هنا. فال�سعر لي�س �سيئًا واحدًا، 

يف مكاٍن واحد، على وجه التعيني.

عن  نتحّدث  فيما  البالغة  الثقة  تفادي  يتوّجب  لذا   

نحن  اإمّنا  كالمًا،  ال�سعر  عن  نقول  ٍة 
ّ
مر كّل  ففي  ال�سعر. 

بالطبع �سيٌء  ال�سعر هو  ال�سعر والكالم عن  »نتكّلم« عن 

ال�سعر  الوهم.  من   
ٌ
قدر خالطه  ورمّبا  ال�سعر،  عن  يختلف 

غالبًا يكمن يف مكاٍن ل نطاله بالكالم، بينما هو يحدث 

لنا بالفعل.

           3           

ويدمي  النَدم،  على  نف�سه  َب 
ّ
يدر اأن  ال�ساعر  على  ي�سّح 

فال�سعر  الياأ�س.  �سجرة  ظّل  يف  ويجل�س  ح�رسًة  �سفاهه 

لي�س متاحًا، واإّن ما بني يديه لي�ست الكتابة.

ي�سحُّ له الأ�سف على دفق احلرب وت�سويد الورق، عليه   

لن�ٍس  ا�ستعدادًا  اجلّد،  ماأخذ  القراءة  ياأخذ و�سع  اأن  فقط 

منتَظر، ل ياأتي.

           4           

ات كثرية، وانتظرُت عند عتبة الكتابة 
ّ
بُت ذلك قبله مر

ّ
جر

حتى  بجبهتي  عُت 
ّ
ت�رس وء،  وال�سَّ الظالم  من  �سنواٍت 

القلَب  يل  يفتح  اأن  رجاَة  ال�سعر  �رسفة  عند  الأر�س، 

وي�سفع ل�سالتي، لكّنه مل يفعل.

روحي  ِجيب 
َ
ِلو  

َ
ي�سغي كي  والدفاتر  الكتَب  بُت 

ّ
جر  

امي، لكّنه مل يفعل.
ّ
وارجتاف اأي

.
ُ

 واأقرب وي�ستجيب
ُ
عرفُت كم اأّن الله اأرحم  

وتنجرف  حتمحم  جبالً  انتظاراتي،  اأثناء  �سمعُت،   

وتذهب من مواقعها، لكّنه ل يلتفت يل ول ينتبه

لت�سّدع الأ�سفاد يف خطواتي.  

 وم�ستحيل.
ٌ
فال ت�سّدْق من يقول اإّن ال�سعر متاح  

ال�سعر م�ستحيٌل فح�سب.  

التاأويل جّنة الدوال

           1           

�ساعرًا  اأّن  غري  الّن�ّس،  يف  الواحد  باملعنى  يقول   
ٌ
زعم ة 

ّ
ثم

ائها. ويف 
ّ
ًا متّنى اأن يكون لق�سيدته من املعاين بعدد قر

ّ
فرن�سي

 .
ّ
هذا طموحٌ فّعاٌل من �ساأنه فتح باب الفتنة يف النقد الأدبي

لول اأّن لل�ساعر حقَّ الإثنني يف عامل الأدب: الناقد والقارئ.

           2           

ففي ال�سعر، على اخل�سو�س، �ستكون الدللت مثل الأفق 

لها مولود واآخرها 
ّ
الأق�سى، مك�سوفًة وحتتمل الك�سف، اأو

مفقود. وكّلما ت�سنى للقارئ اكت�ساف دالٍّ جديد، �سارْت 

ة وطاَب له الف�ساء. لي�س هذا فح�سب، بل اإّن يف 
ّ
ي
ّ
له احلر

جُماٌز  حٌق  وهذا  اآن.  يف  والقارئ  للّن�ّس  حتريرًا  التاأويل 
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لالإثنني اإذا ت�سّنى.

           3           

ًا  ن�سّ  
َ

يعترب تاأويٍل  من غري  ال�سعر  باأّن  القول  ميكننا  ورمّبا 

الكتابة،  ال�سعر اجلمال منذ حلظة  فالتاأويل مينح  حمبو�ساً، 

ة حلظة القراءة.
ّ
ي
ّ
واحلر

           4           

اإ�سافًة اإىل ذلك، فالتاأويل يطلق ال�ساعر من �رَسط املعنى 

التاأويل  اإّن  بل  التف�سري.  قيد  القارئ من  ر 
ّ
ق، ويحر

َ
امل�سب

 للكلمة.
ّ
 املنطقي

ّ
يتجاوز الفهم، باملعنى الذهني

وياأخذ بيدنا نحو اكت�ساف فهر�س الدللت الق�سوى،   

يف مقرتحات املعجم ال�سعرّي الذي يذهب اإليه ال�ساعر.

لة الن�سطة، ما 
ّ
واأزعم اأّن لل�سعر اجلديد، من طاقِة املخي  

ة، كتابًة وقراءًة، غريبًة وبالغة 
ّ
يكفي جلعل املغامرة ال�سعري

جديٌد  والغريب  بال�رسورة،  غريب  هو  فاجلديد  املتعة، 

بالطبيعة.

           5           

ة ما يوقف ال�سعي احلثيث نحو املعاين، 
ّ
يف الأدب، لي�س ثم

واإذا كّف التف�سري عن اإ�سعاف القارئ، ف�سي�سعفه التاأويل 

م�ساعفة  حياة  التاأويل  ففي  اآخره.  على  امل�رسعة  باأبوابه 

للن�س والقارئ معًا. فلُكم يف التاأويل حياٌة اإذا اأردمت.

           6           

 وعي تراثه ال�سعري والنقدّي، 
ّ
واإذا اأح�سن ال�ساعر العربي

لة 
ّ
�سيدرك كم اأّن اأجمل النقد ال�سعرّي هو ما اأطلق للمخي

الدللت،  تعّدد  يف  للبحث   
ّ
احلر الذهاب  حّق  الن�سيطة 

والذي قال بعدم تقييد املعنى باملعاجم والقوامي�س. بل اإّن 

ممّا  املعاين  بنهل  قالوا  اللغة  وفال�سفة  ال�سعر  نّقاد  بع�س 

�سون الدائمون للغة.
ّ
يبدعه ال�سعراء. فال�سعراء هم املوؤ�س

           7           

ية 
ّ
ولن يتبلور ال�سنيع ال�سعرّي اإّل اإذا اأطلقنا لل�ساعر ّحر

ة التاأويل، ففي التاأويل حياٌة 
ّ
ي
ّ
لة، ومنحنا القارئ حر

ّ
املخي

ال�ساعر  اإليه  ي�سعى  الذي  احلّق  هو  ذلك  والكتابة.  للّن�ّس 

اأن نفهم  اأنّنا ن�ستطيع  التاريخ املعروف للكتابة. حتى  عرب 

التجربة التي ل تخلو من الدللت لأ�سطورة »بروميثيو�س« 

الذي غامر بحياته �سّد قوانني الآلهة، عندما ذهب ل�رسقة 

النار لي�سيء الكون، فاملعنى هو اأْن تعرف.
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التأثري الغريب يف تطّور الكتابة العربّية
عالمات الّتقيم منوذجًا

دانة عوض

أستاذة ماسعدة يف 
اجلامعة اللبنانّية.

أّدى االنتداب األورويّب إىل انتاشر الّلغات األجنبّية يف البلدان العربّية، مّما أوحى للكّتاب والمثّقفني العرب 
بالبحث عن طُرق لتطوير الّلغة العربّية - وذلك يف هناية القرن التاسع عرش وأوائل القرن العرشين - كي 
جتاري الّلغات األخرى، وذلك ألّن الّلغات األجنبّية يف ذلك الوقت بدأت تطغى عىل الّلغة العربّية بسبب 
هسولة القراءة بتلك الّلغات )زكي، 1901: 2(. أستكّلم يف هذا المقال عن استخدام عالمات التقيم يف 
العربّية. أسرشح سبب  الكتابة  تطّور  األوروبّية يف  الّلغات  تأثري  التاسع عرش كنموذج من  القرن  منتصف 
إدخال عالمات التقيم عىل الكتابة العربّية يف أواخر القرن التاسع عرش وأوائل القرن العرشين مع االستهشاد 
بأقوال المفّكرين والكّتاب يف ذلك الوقت، من هؤالء المفّكرين الكاتبة اللبنانّية زينب فّواز1، وهي من أّول 
من حتّدث عن أهمّية إدخال عالمات التقيم عىل الكتابة العربّية2 )فّواز، 2007: 105 - 107(، والعاّلمة أمحد 
زكي3 الذي أدخل عالمات التقيم رسمّيًا عىل الّلغة العربّية عام 1912. أسحتّدث أيضًا عن رأي المفّكرين 
المحافظني وعن ممانعهتم يف إدخال أّي جديٍد عىل الكتابة العربّية هبدف احلفاظ عىل قدسّية الّلغة العربّية 
)لغة التزنيل( واحلفاظ عىل الهوّية العربّية عن طريق جتّنب إدخال أّي مظهٍر من مظاهر لغة المستعِمر عىل 

الّلغة العربّية )مينييه، 1971: 94(.

يف اأواخر القرن التا�سع ع�رس وبداية القرن الع�رسين، كان 

ة، و�سّجع الكثري من 
ّ
ة العربي

ّ
 يف توحيد الأم

ٌ
ة دور

ّ
لّلغة العربي

ني واملفّكرين على تطويرها مبا يواكب متطّلبات 
ّ
ال�سحافي

ال�سائدة  الفكرة  مع  متناق�سًا  كان  الأمر  وهذا  الع�رس، 

ة لأنّها لغة التنزيل 
ّ
وقتها والتي كانت تقّد�س الّلغة العربي

ني اإىل العرتا�س على 
ّ
احلكيم، ممّا دفع باملفّكرين التقليدي

ة والقول بوجوب احلفاظ عليها كما 
ّ
اأّي تغيري لّلغة العربي

هي. ويو�ّسح رولند مينييه هذا الأمر يف كتابه عن م�ساريع 

ة، فكتب عن وجود 
ّ
ة حول الكتابة العربي

ّ
جممع الّلغة العربي

ة لغة مقّد�سًة ل 
ّ
ل يرى الّلغة العربي

ّ
فكرين �سائدين: الأو

ة يجب 
ّ
 بها، والثاين يعترب الّلغة اأداة اجتماعي

ّ
يجوز امل�س

ف مع الع�رس، وبالتايل من املمكن اإزالة ما اأ�سبح 
ّ
اأن تتكي

.)١٩٧١، ٩٤ ،
٤
غري مواكب للع�رس منها )مينييه

ة احلديثة يف 
ّ
العربي بالّلغة  بداأ تاريخ عالمات الرتقيم   

تناولت  التي  الدرا�سات  معظم  احلديثة.  ة 
ّ
العربي الّنه�سة 

حتديث  على  تركز  الفرتة  تلك  يف  ة 
ّ
العربي الّلغة  حتديث 

امل�سطلحات واملفردات، ونادرًا ما تذكر عالمات الرتقيم 

ة وحتديثها. والكتب 
ّ
كمظهر من مظاهر تطوير الّلغة العربي

عمل  فقط  تذكر  ة 
ّ
العربي الرتقيم  عالمات  عن  املوجودة 

اأحمد زكي عن املو�سوع، وهي بذلك متحي جزءًا كبريًا من 

عالمات  عن  زكي  كتاب  �سدور  قبل  بداأ  الذي  تاريخها 

الرتقيم بنحو ثالثني عامًا.

التي  واملفاهيم  للعالمات  تقدمياً  يلي  فيما  �ساأكتب   

�سبقْت عالمات الرتقيم احلديثة والتي تتحّدث عن الف�سل 

اإدخال عالمات  تاريخ  �ساأحتّدث عن   
ّ
ثم ومن  اجلمل،  بني 

ة، ذاكرًة اأ�سباب اإدخالها 
ّ
الرتقيم احلديثة على الّلغة العربي

على الّلغة بالتف�سيل، و�ساأذكر على وجه اخل�سو�س اأعمال 

.
٥
از والعاّلمة اأحمد زكي وح�سن الطويراين

ّ
زينب فو

عالمات ومفاهيم �شبقت الرتقيم احلديثة

احلديثة  املدخالت  من  الرتقيم  عالمات  ا�ستخدام  يعترب 

ة، وقبل ظهورها وا�ستخدامها يف الكتابة، 
ّ
على الّلغة العربي
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كان العرب ي�ستخدمون طرقًا اأخرى لتجزئة الّن�سو�س اأو 

زون 
ّ
لإبراز جزٍء معنّي من ن�ّس، فكانوا على �سبيل املثال ميي

و�سع  طريق  من  متنه  عن  الّن�ّس  يف  ة 
ّ
الفرعي العناوين 

 للف�سل بني 
٦
خّط فوقها، وكان هناك مفهوم »الفوا�سل«

 )وكان مرتبطاً عند العرب 
ّ
القراآين الن�ّس غري  اجلمل يف 

وا�ستخدموا  جملة(.  نهاية  على  تدّل   
٧
ة
ّ
فالقافي بال�سجع، 

القراآن.  تالوة  عند  الوقف  مواقع  ل�سبط  الوقف  عالمات 

، كان هناك اهتماٌم بتجزئة الن�ّس اإىل 
ّ
فمنذ التنزيل القراآين

اآياٍت و�سور وكان هناك اأي�ساً اهتماٌم بتمييز مواقع وطرق 

القراآن  بعد جمع  الهتمام  هذا  ر 
ّ
وتطو القراآن،  الوقف يف 

لتق�سيم  وعالمات  التجويد،  ل�سبط  عالماٍت  لي�سمل 

اآياٍت واأجزاء واأحزاب. وهذه العالمات كانت  القراآن اإىل 

يف بدايتها تدّل على اجلملة الكاملة اأو غري الكاملة )اأي 

اأي�ساً  اأن نقف يف منت�سفها(، وكانت  التي ل يجوز  تلك 

رت 
ّ
 تطو

ّ
، ومن ثم

٨
ة
ّ
ة يف التجويد لأنّها عالمات �سمعي

ّ
مهم

عالمات الوقف يف القراآن لت�سمل مواقع الوقف امل�سموح 

وكانوا  ذ. 
ّ
املحب والو�سل  ذ، 

ّ
املحب الوقف   ،

٩
اجلملة داخل 

ة 
ّ
الوقفي الأ�ساليب  على  للّدللة  الخت�سار  ي�ستخدمون 

اخت�سار  هو  »م«  احلرف  املثال،  �سبيل  فعلى  املختلفة، 

»�س«  وحرف  الإجبارّي،  الوقوف  اأي  لزم«،  لـ»وقٍف 

لـ»الو�سل  اخت�سار  هي  )�سلى(  »ىل«  املمدودة  الالم  مع 

ذ عدم التوّقف.
ّ
اأوىل«، اأي اأنّه من املحب

يف  املوجودة  الوقف،  عالمات  اإىل  زكي  اأحمد  رى 
َ
ي  

»علم الوقف والبتداء«، مبثابة ممّهٍد لظهور عالمات الرتقيم 

اجلمل  تقطيع  كان  ع�رس  التا�سع  القرن  فقبل  احلديثة. 

تالوته  اأثناء  لَغٍط  حدوث  لعدم   
ّ
القراآين للن�ّس  اً 

ّ
�رسوري

يف  اً 
ّ
�رسوري يكن  ومل  الآيات،  معاين  على  يوؤّثر  قد  ممّا 

ة.
ّ
الن�سو�س غري الديني

ة 
ّ
الديني غري  الّن�سو�س  بتجزئة   

ّ
الفعلي الهتمام  بداأ   

زينب  فقالت  ع�رس،  التا�سع  القرن  يف   
ّ
العربي العامل  يف 

ة واعتمادها 
ّ
اإدخالها على الّن�سو�س العربي از بوجوب 

ّ
فو

جميع  قبل  ومن  الّن�سو�س  جميع  يف  ة، 
ّ
م�ستمر ب�سفة 

وم�ستخدمني  كّتاباً  هناك  اإّن  )حيث  ة 
ّ
بالعربي الّناطقني 

قد  از 
ّ
فو وكانت  فردّي(.  ب�سكٍل  ي�ستخدمونها  كانوا 

اإ�سافة  واقرتحْت  ة 
ّ
الفرن�سي الكتابة  من  ذلك  ا�ستوحْت 

مقال  يف  ة 
ّ
العربي الكتابة  اإىل  ة 

ّ
الأوروبي الرتقيم  عالمات 

 على 
ً
ة عام ١٨٩٣. وبناء

ّ
ن�رسْته يف جمّلة »الفتى« امل�رسي

الطويراين، رئي�س حترير جريدة  اقرتاحها، حاول ح�سن 

»النيل« وقتها، اأن يخلق عالماٍت مرادفة لعالمات الرتقيم 

ة، لكّن حماولته 
ّ
ة لتجّنب ا�ستعارة عالمات اأجنبي

ّ
الأوروبي
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عالمات  بتقدمي  زكي  اأحمد  قام  ذلك  بعد  �سدًى.  ذهبت 

الرتقيم يف مقّدمة كتابه »الدنيا يف باري�س«، والذي يذكر 

فيه تفا�سيل رحلته اإىل فرن�سا.

والّلغات  ة 
ّ
العربي الّلغة  بني  املقارنة  اأّن  بالذكر  اجلدير   

ة كانت موجودة يف كتابات الرّحالة العرب. فمثالً، 
ّ
الأوروبي

 يف كتابة »تخلي�س الإبريز يف 
١٠

اأرجع رفاعة الطهطاوي

 يف فرن�سا اإىل 
ّ
 والأدبي

ّ
تلخي�س باري�س«، التّطور العلمي

العبارة  له«، ويق�سد بهذه 
ّ
ن تكم

َ
م »�سهولة لغتهم و�سائر 

اأن يقراأوا ويفهموا لغتهم بكّل  ني ي�ستطيعون 
ّ
الفرن�سي اأّن 

ة 
ّ
والأ�سلوبي النحو  بعلوم  اإملاٍم  اإىل  احلاجة  ودون  �سهولة 

�سبيهة  مقارنات  وجود  من  غم 
ّ
الر على  ولكن  والبالغة. 

)مثل  املوؤلّفني  بع�س  قبل  من  الرتقيم  عالمات  ذكر  ومن 

الرتقيم يف  فاإّن ر�سوخ عالمات  ال�سدياق(،  اأحمد فار�س 

ل 
ّ
اأو )لي�ست  از 

ّ
فو زينب  كتابات  بف�سل  مّت  ة 

ّ
العربي الّلغة 

ة(، 
ّ
ل من اقرتح تر�سيخها يف الّلغة العربي

ّ
من ذكرها بل اأو

اإدخال  لقبول  املغايرة  الآراء  )لتبيان  الطويراين  وح�سن 

اً(.
ّ
عالمات الرتقيم(، واأحمد زكي )من اأدخلها ر�سمي

از: تطوير اللغة
ّ
زينب فو

اإىل جمّلة »الفتى«  اأر�سلتها  از يف ر�سالة 
ّ
كتبت زينب فو

ة اإدخال عالمات الرتقيم كجزء من 
ّ
عام ١٨٩٣ عن اأهمي

ون 
ّ
ة. وقد قّدمت املو�سوع بقولها »الفرن�ساوي

ّ
الكتابة العربي

واإ�ساراتها  بت�سخي�سها  للقارئ  تظهر  جملة  كتبوا  اإذا 

ل  ة 
ّ
خفي معاٍن  على  تدّل  عالمات  بو�سع  وذلك  الّدقيقة 

 .)١٠٥  :٢٠٠٧ از 
ّ
)فو فقط«  احلروف  تركيب  من  تظهر 

از يف ر�سالتها اأّن عالمات الرتقيم ت�ساعد على 
ّ
ذكرْت فو

اً 
ّ
�رسعة فهم الّن�ّس دون احلاجة اإىل اإعادة قراءة اجلمل ذهني

ل اأو ف�سلها، كما �سّددت على »املعاين 
َ
بهدف و�سل اجلم

اهتمامها  ولعّل  الرتقيم،  عالمات  حتملها  التي  ة« 
ّ
اخلفي

اأديبة  ة يعود لكونها 
ّ
الناحية الدللي بعالمات الرتقيم من 

العالمات  اأّن هذه  راأْت  وقد  ة 
ّ
الأدبي التعبري  بطرائق   

ّ
تهتم

ة 
ّ
اأهمي ذو  اأمر  وهو  الأديب،  وانفعالت  م�ساعر  عن   

ّ
تعرب

لتحقيق التوا�سل بني الأديب والقارئ.

ة )وكانت قد 
ّ
از يف ر�سالتها العالمات التالي

ّ
ذكرْت فو  

ة للبع�س منها(:
ّ
و�سعت ت�سميات عربي

 ال�سفران : وهي عالمة ت�سبق �رسح كلمة اأو عبارة.

 الألف وال�سفر ! للتعبري عن التفاجوؤ وال�سمئزاز والنداء.

 عالمة ؟ )دون اإطالق ت�سمية( تو�سع يف نهاية ال�سوؤال.

 القو�سان )( لالإحاطة بجملة اإذا حذفناها ل توؤّثر يف املعنى.

از، ت�ستعمل هذه العالمة 
ّ
 اأ�سفار التعليق )...(، ح�سب فو

من  مفهومة  كلماٍت  على  للدللة  ا 
ّ
اإم اجلملة  و�سط  يف 

ها، ويف 
ُ
�سياق اجلملة، اأو للدللة على كلمة ل يجوز ذكر

من  مفهومة  اجلملة  ة 
ّ
تتم اأّن  على  للدللة  اجلملة  نهاية 

از اأّن وجودها يف نهاية اجلملة قد 
ّ
ال�سياق، كما وترى فو

يدّل على التعّجب.

اأن  )دون  ال�سحف  بع�س  اإّن  ر�سالتها  از يف 
ّ
فو قالت   

 
ّ
يها( ا�ستخدمْت عالمات الرتقيم لكّن القارئ العربي

ّ
ت�سم

هذا  يف  البحث  اإىل  ني 
ّ
اللغوي ودعت  دللِتها.  يفهم  ل 

الكتابة  من  كجزء  العالمات  هذه  اعتبار  بهدف  املو�سوع 

ة، 
ّ
ة لأنّها اعتربت غيابها مبثابة نق�س يف الّلغة العربي

ّ
العربي

الّلغات  من  اأغنى  ة 
ّ
العربي الّلغة  اأّن  ر�سالتها  يف  فذكرت 

الّلغة  على  وتقّدمت  رت 
ّ
تطو الأخرية  اأّن  اإّل  ة، 

ّ
الأوروبي

الّلغة  للّن�سو�س، ويجب على  ة من خالل ترقيمها 
ّ
العربي

ر الّلغات الأخرى.
ّ
ة اأن حتذو حذوها كي تواكب تطو

ّ
العربي

 بالعربية
ّ

ح�شن الطويراين: ال م�س

جريدة  حترير  ورئي�س  �س 
ّ
)موؤ�س الطويراين  ح�سن  اأخذ 

وكتب  العتبار،  بعني  از 
ّ
فو كتبْته  ما  ة( 

ّ
امل�رسي »النيل« 

اه »كتاب خّط الإ�سارات« )١٨٩٣(، وذكر يف 
ّ
كتاباً �سم

كتابه  يف  الطويراين  حاول  از. 
ّ
فو زينب  ر�سالة  مقّدمته 

لعالمات  ابتكاره  مع  الّن�سو�س  ترقيم  مفهوم  اعتماد 

يف  امل�ستخَدمة  الرموز  عن  خمتلفة  برموز  اأخرى 

الّلغات  من  لال�ستعارة  جتّنباً  ة 
ّ
الأجنبي الّن�سو�س  ترقيم 

ة، وبالتايل التاأّثر بها.
ّ
الأجنبي

]لعالمات  املعاين  هذه  على  الدللة  كانت  »وملّا   

تكن  ومل  وامل�ستمع  والقارئ  الكاتب   
ّ
تهم الرتقيم[ 

الأخذ  د 
ّ
مبجر نكتفي  اأن  علينا  ولي�س  عندنا  موجودة 

ة ال�رسورّي 
ّ
ر يف كيفي

ّ
ي والتدب

ّ
والتّلقي بل ل بّد من الرتو

اأو  منها و�سور ا�ستعماله وما يلزم ولي�س معلوماً عندنا 

لي�س مو�سوعاً له عالمًة عندهم اأو ما هو موجود لديهم 

 اأن نبحث عن جمموع هذه 
ّ
ولي�س مّما يالئمنا وكيف ي�سح

ور التي تنا�سب اأن تكون عالمة  العالمات وما هي ال�سّ

ته كما فعلنا بالأ�سكال 
ّ
على ح�سب اأ�سكال خّطنا وقابلي

ور  ى اأب�سط ال�سّ
ّ
ة وغريها واأن نتحر

ّ
ة والهند�سي

ّ
احل�سابي

مّنا  العموم  بني  وتداولها  وتعليمها  تعّلمها  ي�سهل  التي 

واأن نتباعد بقدر الإمكان عن العالمات املرّكبة اأو ذات 

ة.« )الطويراين 
ّ
عوبة حتى ل ت�سّق معرفتها على العام ال�سّ

.)١٨٩٣: ٧

خّط  بـ»فن  الرتقيم  عالمات  الطويراين  ى 
ّ
�سم  

ة التي تدّل على 
ّ
الإ�سارات«، وربطها بالعالمات املو�سيقي
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 اأثناء عزفه. 
ّ
ة والتنغيم وتقود املو�سيقي

ّ
النوتات املو�سيقي

مة اإىل ثالثة اأق�سام( كي ل 
ّ
وابتكر رموزًا للرتقيم )مق�س

الرتقيم  نظام   
ّ
لكن كتابتنا،  يف  ة 

ّ
اأجنبي رموزًا  ن�ستخدم 

الذي ابتكره بقي دون ا�ستخدام، ويرجع ال�سبب اإىل العدد 

الكبري للرموز التي ابتكرها اإ�سافًة اإىل ت�سابه بع�سها يف 

ال�سكل، ممّا يجعلها �سعبة احلفظ على القارئ والكاتب. 

م الطويراين عالماِته اإىل ثالثة اأق�سام ح�سب و�سيلة 
ّ
ق�س

ة 
ّ
نقل املعرفة )اأي ح�سب قراءة الّن�سو�س اإذا كانت فردي

ة(:
ّ
�سامتة اأو جهوري

ال�سامتة.  للقراءة  املفاهيم، وهي ٥٤ عالمة  اإ�سارات   

على  والدللة  اجلمل  جتزئة  هو  العالمات  هذه  هدف 

التعابري املختلفة من تعّجب اأو ا�ستفهام. تقبل اإ�سارات 

ة.
ّ
املفاهيم عالمات الرتقيم الأوروبي

ة 
ّ
 اإ�سارات الأ�سوات، وهي ١٧ عالمة للقراءة اجلهوري

تبيان  العالمات هو  النا�س. هدف هذه  اأمام جمهور من 

وت. الوقف والتحّكم ب�رسعة القراءة وبنربة ال�سّ

ة، 
ّ
اإ�سارات الأفعال، وهي ١٤ عالمة للقراءة اجلهوري  

اأن  التي يجب  ة 
ّ
اجل�سدي احلركات  اإىل  الإ�سارة  وهدفها 

ي�ستخدمها القارئ اأثناء القراءة.

ل�سكل  تف�سرٍي   
َّ
اأي الطويراين  كتاب  ن 

ّ
يت�سم مل   

العالمات اأو للوظائف التي حّددها. يبنّي كتاب الطويراين 

 
ّ
اأجنبي اأّي  ال�سائدة وقتها والتي ترف�س دخول  ة 

ّ
العقلي

كما  اأ�سالتها،  على  احلفاظ  بهدف  ة 
ّ
العربي الّلغة  على 

حول  ني 
ّ
واللغوي الكّتاب  بني  احلا�سل  التناق�س  ويبنّي 

ة.
ّ
مو�سوع ال�ستعارة من الّلغات الأجنبي

ويو�ّسح امل�ست�رسق مينييه يف كتابه عن اأعمال جممع   

ة املكتوبة:
ّ
ة ذلك التناق�س حول الّلغة العربي

ّ
الّلغة العربي

»يريد العرب، يف مواجهتهم للغرب، فر�س كيانهم   

بغنى  اأنف�سهم  اإقناع  يحاولون  اأنّهم  ويبدو   ،
ّ
القومي

ثقافتهم، ح�سارتهم ولغتهم. قد يبدو هذا الأمر مفارقة 

لأنّنا نعلم، دون اأدنى �سّك، مدى فخر العرب مبا�سيهم«.

ة يعني تغيري اأ�س�س 
ّ
»اإّن القبول بتغيري الكتابة العربي  

ة وباأّن 
ّ
الّلغة، والعرتاف بالنق�س املوجود يف الّلغة العربي

ة 
ّ
الآخر الأوروبي هو على حّق. اإّن اأّي تغيري يف الّلغة العربي

يظهر على اأنّه تقليد لهذا الآخر وقبول باأ�س�س الكتابة 

ة هي ما تبّقى للعرب للتعبري عن 
ّ
العربي الّلغة  اإّن  عنده. 

فرادتهم ولهذا فاإّن العرب متعّلقون جّدًا بها. قد �سلبهم 

اأنف�سهم، عندما وّظفوا يف  الآخر هذا احلّق و�سلبوه هم 

 لذلك 
ّ
 والتكنولوجي

ّ
�سوا للغزو العلمي

ّ
علوم الآخر وتعر

)كالرواية  ]الغربية[  التعبري  واأ�سكال  فّنه  ولغزو  الآخر، 
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ٍّ

م�س اأّي  العرب  يرف�س  ولذلك  وال�سينما...(  وامل�رسح 

بلغتهم«. )مينييه، ١٩٧١: ٨٨(

اأحمد زكي: جهود للتحديث

الّلغة  يف  �سكاًل  معروفة  اإذًا،  الرتقيم،  عالمات  كانت 

الّلغة  على  اً 
ّ
ر�سمي زكي  اأحمد  يدخلها  اأن  قبل  ة 

ّ
العربي

ة«، 
ّ
. يف كتابه »الرتقيم وعالماته يف الّلغة العربي

١١
ة
ّ
العربي

ى كّل عالمة 
ّ
اأطلق زكي عليها ا�سم عالمات الرتقيم و�سم

ا�ستخدامات  زكي  �رسح  ًا. 
ّ
حالي عليه  املتعارف  با�سمها 

واعتمد يف �رسح  �سابقيه،  من  اأكرب  بتف�سيل  كّل عالمة 

على  كما  لها   
ّ
الفرن�سي ال�ستخدام  على  ال�ستخدامات 

ا�ستخدام عالمات الوقف يف القراآن )زكي، ١٩١٢: ٧(. 

ترقيم يف فرن�سا  كان زكي قد كتب عن وجود عالمات 

باري�س«،  يف  »الدنيا  كتابه  مقّدمة  يف  القراءة  لتي�سري 

وذلك قبل كتابه الذي تناول عالمات الرتقيم بالتف�سيل، 

ني 
ّ
التقليدي املفّكرين  اعرتا�س  عن  املقّدمة،  يف  وحتّدث 

املحتمل ل�ستخدام هذه العالمات:

»وقد راأيت يف التعبري عن اأ�سلوب جديد، قد ل يروق   

كني بقدمي التقاليد، الغافلني مبنهاجهم القدمي العقيم، 
ّ
املتم�س

ا حدث يف العامل من التقّدم العظيم«. )زكي، ١٩٠٠: ١(
ّ
عم

ال�سامتة  للقراءة  كعالمات  الرتقيم  عن  زكي  وكتب   

اها:
ّ
كما للقراءة ب�سوٍت عاٍل اأو »التالوة« كما �سم

بتدارك   
١٢

با�سا ح�سمت  اأحمد  �سعادة  اأ�سار  »لقد   

وطلب  ة، 
ّ
العربي الكتابة  تالوة  يف  احلا�سل  النق�س 

فهم  على  ت�ساعد  التي  العالمات  لو�سع  ا�ستنباط طريقة 

الكالم، بف�سل اأجزائه بع�سها عن بع�س، ليتمّكن القارئ 

يكون  اأن  الله(  )حفظه  وا�سرتط   )...( �سوته  تنويع  من 

على  منطبقة  م�سبوطة،  ة 
ّ
منطقي بطريقة  ال�سطالح  ذلك 

الّلغة  يف  والبتداء،  للوقف  رة 
ّ
املقر والأ�سول  القواعد 

ة«. )زكي، ١٩١٢: ٧(
ّ
العربي

باري�س،  اإىل  ة 
ّ
العلمي بعثته  خالل  زكي،  لحظ   

اأو  اأعمارهم  باختالف  ني، 
ّ
الفرن�سي ي�ساعد  الرتقيم  اأّن 

عك�س  على  ترّدد،  دون  القراءة  على  ة، 
ّ
العلمي اتهم 

ّ
خلفي

يجب  كان  حيث  وقتها،  ة 
ّ
العربي الّن�سو�س  قراءة  حال 

كافية  دراية  على  يكون  اأن   
ّ
العربي الن�ّس  قارئ  على 

)زكي،  بدايات اجلمل  ليتعرف على  ة 
ّ
العربي الّلغة  بقواعد 

 ترقيم املخطوطات 
ّ
١٩١٢: ٥(، ولذلك، راأى اأّن من املهم

وفهمها  قراءتها  تي�سري  بهدف  وطباعتها  القدمية  ة 
ّ
العربي

على النا�س، وكان ذلك اأي�ساً مبثابة و�سيلة للحفاظ على 

 املوجود يف هذه املخطوطات كي يت�سّنى 
ّ
الرتاث العربي

لالأجيال القادمة درا�سته.

البدء  يف  الرتقيم  لعالمات  زكي  اإدخال  �سبب  وكان   

اأحد طرق مقاومة النتداب  اعتباره  على  اً 
ّ
اجتماعي �سبباً 

 وقتها، فقد خ�سي الكّتاب العرب 
ّ
 يف العامل العربي

ّ
الغربي

ة، خ�سو�ساً 
ّ
اأجنبي لغة  ا�ستخدام  اإىل  النتداب  يوؤّدي  اأن 

اإحدى و�سائل  ة. فكان الرتقيم 
ّ
العربي من  ة، بدلً 

ّ
الفرن�سي

قراءة  ب�سهولة  قراءتها  وجعل  ة 
ّ
العربي الّلغة  تي�سري 

ة على الّلغة 
ّ
ة وبذلك، حماربة طغيان الّلغة الفرن�سي

ّ
الفرن�سي

لوجوب  النظرة  هذه  التايل  القتبا�س  ويو�ّسح  ة. 
ّ
العربي

:
ّ
ترقيم الن�ّس العربي

ة، العاملون 
ّ
»ولقد طاملا فّكر الغيورون على الّلغة العربي  

الفا�سح،  اخللل  هذا  تاليف  يف  تناولها،  ت�سهيل  على 

اندماج  بعد  خ�سو�سًا  الوا�سح،  النق�س  هذا  وتدارك 

ة يف بالدنا، 
ّ
الأمم بع�سها ببع�س، و�سيوع الّلغات الأجنبي

نظاٍم جديد يف كتابتنا  الوقت قد حان لإدخال  اأّن  فراأوا 

العلوم،  لتناول  ت�سهيالً   - اأو خمطوطة  مطبوعة   - ة 
ّ
احلالي

و�سّناً بالوقت الثمني اأن ي�سيع هدرًا بني ترّدد النظر وبني 

الأمور  اأي�رس  من  كان  عبارات  تفّهم  يف  الّذهن  ا�ستغال 

اإدراك معانيها، لو كانت تقا�سيمها واأجزاوؤها مف�سولة اأو 

مو�سولة بعالمات تبنّي اأغرا�سها وتو�ّسح مراميها«. )زكي، 

)١٩١٢: ٦

: الفا�سلة، 
١٣

قّدم زكي يف كتابه ع�رس عالمات ترقيم  

عالمة  ال�ستفهام،  عالمة  النقطة،  املنقوطة،  الفا�سلة 

ال�رسطة،  احلذف،  نقاط  تان، 
ّ
العمودي النقطتان  التعّجب، 

م هذه العالمات اإىل 
ّ
عالمات التن�سي�س والقو�سان. وق�س

ة ومتييز 
ّ
ق�سمني: عالمات الوقف وعالمات النربات ال�سوتي

ة، وجاء هذا التق�سيم ح�سب وظيفة كّل 
ّ
الأغرا�س الكالمي

ة.
ّ
ة اأو تعبريي

ّ
ة، �سوتي

ّ
عالمة اإن كانت نحوي

كانت عالمات الترقيم، إذا، معروفة شكال في اللغـــــــــــــــــــة 
العربية قبل أن يدخلها أحمد زكي رسميا على اللغـــــــــــــــــــة 
اللغة  في  وعالماته  »الترقيم  كتابه  في  العربيـــــــــــــــــــة. 
الترقيم  عالمات  اسم  عليها  زكي  أطلق  العربيـــــــــــــــــــة«، 
زكي  شرح  حاليا.  عليه  المتعارف  باسمها  عالمة  كل  وسمى 
استخدامات كل عالمة بتفصيل أكبر من سابقيه، واعتمد في شرح 
االستخدامات على االستخدام الفرنسي لها كما على استخدام 
عالمات الوقف في القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرآن.
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عالمات الوقف

يف  الرتقيم  عالمات  من  الق�سم  هذا  يف  زكي  ا�ستوحى 

وا�ستخدم  اأر�سطوفان،  نقاط  وهي  القدمية،  ة 
ّ
اليوناني

ها امل�ستخدمة يف ت�سمية اأ�سلوب الوقف 
َ

امل�سطلحات نف�س

. وعالمات الوقف ح�سب زكي هي التالية:
١٤

القراآيّن

عند  ة 
ّ
ال�سفلي النقطة  يقابل  ما  وهو  الّناق�س:  الوقف   

اأر�سطوفان، وتعادلها الفا�سلة.

عند  طة 
ّ
املتو�س النقطة  يقابل  ما  وهو  الكايف:  الوقف   

اأر�سطوفان، وتعادلها الفا�سلة املنقوطة.

 الوقف التام: وهو ما يقابل النقطة العليا عند اأر�سطوفان، 

وتعادلها النقطة.

ة
ّ
ة ومتييز االأغرا�س الكالمي

ّ
عالمات النربات ال�شوتي

ة هي عالمة ال�ستفهام، عالمة 
ّ
عالمات النربات ال�سوتي

ال�سوت يف   من نربة 
ّ

التعّجب ونقاط احلذف لأنّها تغري

ا عالمات 
ّ
اأم نهاية اجلملة ومن وقع اجلملة على القارئ. 

التن�سي�س،  عالمات  فهي  ة 
ّ
الكالمي الأغرا�س  متييز 

هذه  وحتّدد  والقو�سان،  ال�رسطة  تان، 
ّ
العمودي النقطتان 

�سخ�ٍس  اإىل  وتن�سبه  كما  الكالم  من  الغر�س  العالمات 

�سها  خ�سّ ة 
ّ
اإ�سافي عالمة  زكي  وابتكر  الكاتب.  يحّدده 

اها »ال�سولة املثّناة«، وهي عبارة عن 
ّ
ة �سم

ّ
للكتابة العربي

فا�سلة )اأي �سولة( و�سع يف اأ�سفلها نقطتني متجاورتني، 

وتدّل هذه العالمة على نهاية اجلملة يف الن�ّس امل�سجوع.

هو  الرتقيم  عالمات  من  الهدف  اأّن  زكي  اأو�سح   

لي�س فقط تبيان اأماكن الوْقف، بل اأي�ساً تنظيم الأفكار 

واأعطى  والقارئ.  الكاتب  بني  رابٍط  لإيجاد  الن�ّس  يف 

دون  العالمات  هذه  بع�س  با�ستخدام  للكّتاب  ة 
ّ
احلري

د بقواعد ا�ستخدامها )زكي، ١٩١٢: 
ّ
غريها، �رسط التقي

ة للكّتاب وقتها كي 
ّ
٣١(. اأر�سى كتاب زكي قواعد عام

يرّقموا ن�سو�سهم، وقد �ساهم كتابه يف حت�سني الكتاب 

.
١٥

 املطبوع
ّ
العربي

الرتقيم  اإدخال عالمات  اإّن  القول  يف اخلال�سة، ميكن   

ة كان له ثالثة اأهداف رئي�سة:
ّ
على الّلغة العربي

القدمية  ة 
ّ
العربي الكتب  قراءة  من   

ّ
العربي العامل  متكني   

واحلديثة، من اأجل اأن تكون القراءة �سهلًة ومتاحة للجميع.

اأ�رسع دون احلاجة  وب�سكٍل  �رس 
ُ
بي القراءة  القدرة على   

اإىل تكرار اجلمل يف الذهن للتاأّكد من بدايات اجلمل.

ة غري الكلمات للتعبري 
ّ
 اأن ي�ستعني الكاتب بعالمات لغوي
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عن اأفكاره وعن امل�ساعر التي يريد اأن ينقلها للقارئ، ممّا 

للكلمات  بحاجة  لي�س  لأنّه  اأق�رس  كتابة جمل  من  ميكّنه 

للتعبري عن العواطف والأفكار.

اإّن اإدخال عالمات الرتقيم مثاٌل على ا�ستخدام الّلغة   

 هذا 
ّ

ة. لقد غري
ّ
ة واجتماعي

ّ
والتح�سني فيها لأهداٍف �سيا�سي

ة وجعل منها لغة للتعليم 
ّ
التح�سني من دور الكتابة العربي

الأّم،  بلغتهم  القراءة  على  العرب  و�سّجع  كما  والتثقيف، 

مع  تزامن  ًا 
ً
ر�سمي الرتقيم  عالمات  اإدخال  اأّن  خ�سو�سًا 

انت�سار الكتاب املطبوع بالن�سبة اإىل الكتاب املخطوط.

ت عام ١٩١٤
ّ
ة وكاتبة ن�سوّية توفي

ّ
�سحافي  ١

من املفّكرين من ا�ستخدم عالمات الرتقيم وحتّدث عن وجودها يف الّلغات   ٢

 من الكتابة 
ّ
ة اإدخالها كجزء اأ�سا�سي

ّ
ة، لكّن فّواز حتّدثت على اأهمي

ّ
الأوروبي

ة وعلى اأن ت�ستخدم من قبل اجلميع
ّ
العربي

ة. تويّف عام ١٩٣٤. ا�سمه 
ّ
 وع�سو يف جممع الّلغة العربي

ّ
عامل لغوّي عربي  ٣

الكامل اأحمد زكي بن اإبراهيم بن عبد الله النّجار، ولّقب ب�سيخ العروبة. ولد 

 انتقل 
ّ
 واأّم كردّية. كان والده تاجرًا يف فل�سطني ثم

ّ
يف ال�سكندرّية لأب مغربي

حايف لوزارة  ة، عمل يف املكتب ال�سّ
ّ
اإىل القاهرة. ونظرًا لإتقانه الّلغة الفرن�سي

رًا ومرتجماً يف جريدة »الوقائع« امل�رسّية. 
ّ
ة يف م�رس وكان اأي�سًا حمر

ّ
الداخلي

ة يف املعهد 
ّ
عّلم زكي الرتجمة يف املدر�سة اخلديوّية وعّلم الّلغة العربي

 لالآثار يف القاهرة. بالإ�سافة اإىل اإدخاله عالمات الرتقيم، كان زكي 
ّ
الفرن�سي

ة لها، كما وبنّي 
ّ
ة وخلق مقابالت عربي

ّ
رائدًا يف تعريب امل�سطلحات الأجنبي

ة. و�سارك زكي يف 
ّ
ة والربتغالي

ّ
 للكثري من الكلمات الإ�سباني

ّ
الأ�سل العربي

الكثري من موؤمترات امل�ست�رسقني، وكان حمرتماً من قبل الأوروبيني ل�سعة علمه 

)اجلندي ١٩٦٤(

ة
ّ
ترجمت جميع القتبا�سات عن مينييه من الّلغة الفرن�سي  ٤

 عام ١٨٩٧
ّ
رئي�س حترير جريدة النيل امل�رسّية وقتها. تويف  ٥

للتعّمق يف مو�سوع الفوا�سل، راجع احلويف ١٩٧١:٢٨ - ١١٤ واحل�سناوي   ٦

١٩٧٣:٤٧ - ١٣٧

وكانت ت�سّمى قافية يف ال�سعر وفا�سلة يف القراآن )احلويف ١٩٧١:١١٩(،   ٧

 ،
ّ
واختالف الت�سمية كان، على الأرجح، لتمييز القراآن عن الن�ّس غري الديني

خ�سو�ساً ال�ّسعر

وْقتها مل تكن هناك طباعة ومل يكن هناك ن�سخة من القراآن عند الّنا�س، فهذه   ٨

العالمات مل تكن ب�رسّية )اأي للقراءة ال�سامتة(، بل كانت للقراءة اجلهورّية ملن 

ة 
ّ
يتلو القراآن ملجموعة من الّنا�س، فكان الّنا�س يتلّقونها �سماعاً. وكانت �سفهي

الكتابة موجودة اأي�ساً يف اأوروبا حيث اإّن القراءة الفردّية ال�سامتة اأتت بعد 

�س قبل �سيوعها من قبل العلماء فقط
َ
القراءة اجلهورّية وكانت متار

يرى الباحث عمر عثمان )٢٠١٢:٩٩( اأّن اإ�سافة عالمات »الوقف اأوىل«   ٩

و»الو�سل اأوىل« كان لغايات تف�سريّية حيث تتيح تف�سريات خمتلفة لآيات 

كانت موقع جدل بني العلماء

ني 
ّ
رفاعة الطهطاوي )تويّف عام ١٨٧٣( در�س يف الأزهر ورافق مفّكرين فرن�سي  ١٠

اإىل فرن�سا كمر�سد روحي، وبقي هناك حتى عام ١٨٣١ وكتب كتاب »تخلي�س 

الإبريز يف تلخي�س باري�س« عام١٨٣٤وو�سف فيه فرن�سا والفرن�سيني

ة بطلب من وزارة الرتبية 
ّ
اً« لأّن زكي اأدخلها على الّلغة العربي

ّ
واأقول »ر�سمي  ١١

امل�رسّية )وزارة املعارف( وقتها

وزير الرتبية وقتها  ١٢

كان زكي هو من اأطلق ا�سم »عالمات الرتقيم« على عالمات الوقف، واختار   ١٣

ت�سمية »ترقيم« لأّن هذه الكلمة كانت ت�ستخدم للدللة على الرموز يف الكتابة، 

ومنها ا�سُتّقت كلمة »رقم« للّدللة على الرموز الّدالة على الأرقام )زكي 

)١٩١٢:١٣

به 
ّ
 هو ملنع اجلدل الذي قد ي�سب

ّ
قد يكون ا�ستخدامه مل�سطلحات الوقف القراآين  ١٤

ة
ّ
ة على الكتابة العربي

ّ
اإدخال عالمات اأجنبي

 خمتلفة عنها يف 
ّ
ة بني الرتقيم والطباعة يف العامل العربي

ّ
العالقة التاريخي  ١٥

اأوروبا، ففي اأوروبا، كان امل�ستغلون بالطباعة هم اأّول من كتبوا دلئل عن 

ا�ستخدامات عالمات الرتقيم، وذلك يف القرن ال�ساد�س ع�رس. واأ�سهر دليل 

ة، فالطباعة اإذًا هي 
ّ
لعالمات الرتقيم كتبه اإيتيني دوليه يف مدينة ليون الفرن�سي

 ،
ّ
ة. اأّما يف العامل العربي

ّ
�سبب اإدخال عالمات الرتقيم على الّلغات الأوروبي

فبداأت الطباعة يف القرن ال�سابع ع�رس وبداأنا يف التحّدث عن اإدخال عالمات 

الرتقيم بعدها بحوايل قرنني، فكان �سبب اإدخالها لي�س وجود الّطباعة بل وجود 

ة خ�سو�سًا
ّ
ة، الفرن�سي

ّ
خوف من تاأثري الّلغات الأوروبي

ح�سناوي، م�سطفى، ١٩٧٣. اأّول من �سّمى الفا�سلة. جمّلة جممع الّلغة العربّية، 

العدد ٣١ �سفحة ١٣٧ - ١٤٧. املطبعة الأمريّية. القاهرة
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�سفحة ١١٤ - ١٢٨. املطبعة الأمريّية. القاهرة
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ة. بريوت
ّ
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مريم حيدري

بازوليين يف إيران
»ألف ليلة وليلة« يف أربع عرشة ليلة

اشعرة وصحافية 
ومتمجة، األهواز، 
ايران. لها عّدة 
ّية  مموعات شعر
بالفارسّية والعربّية، 
آخرها »باٌب 
مواِرب«، 2019.

 بزيارة اإيران عندما كان يتحّدث 
َ
يقول بازوليني اإّنه فّكر

األف  ق�س�س  عن  مورافيا،  األربتو  الإيطايل،   
ّ
الروائي مع 

كان  بينما  روما،  يف   
ّ
�سيفي م�ساء  وذات   .

١
وليلة ليلة 

اإيران،  بباِله:  خطرْت  روما  يف  بيته  يف  جال�ساً  بازوليني 

 من خياِله 
ٌ
ة هذه العبارة كثري

ّ
ل بّد من زيارتها، ويف خلفي

م.  اجلامح وفكِره املحطِّ

اأوِج  يف  وهو  احلني،  ذلك  منذ  بازوليني  كان  هل   

فيلمٍ  ب�سناعة  يفّكر  اأفالُمه،  تركْتها  التي  واجلَلبة  �سهرِته 

ة اأخرى؟ وعندما زارها لأّول مرة 
ّ
يف اإيران واأرا�ٍس �رسقي

�سياأخذ  التي  ة 
ّ
الثالثي لتلك  خّطط  هل  ات، 

ّ
ال�ستيني يف 

بتكوينها بعد مرور ما يقارب ع�رس �سنوات على الزيارة 

اإىل  اجلامَع  ي�سَع  اأْن  الفكرة  تلك  وراء  كان  هل  الأوىل؟ 

�ستها يف 
ّ
جانب الكني�سة التي طاملا داأب على ن�سف موؤ�س

اجلامع  يف  حميمٌة   
ُ
وم�ساعر م�ساهد  حدثْت  وقد  اأفالمه، 

 اأمام كامريته وخلفها، واأحدثْت �سّجة؟ اأم كانت 
ّ
الإيراين

فكرُته تطغى عليها نظرُته الروؤوفة نحو امل�سيح باعتباره 

 وجميل من 
ٍّ
اً طاهراً وبريئاً كاأّي �سخ�ٍس عادي

ّ
رمزاً ديني

�سنع  وهل  ؟ 
ّ
وحقيقي ملمو�س  وكب�رٍس  الفقرية،  الطبقة 

اأحٌد فيلماً عن امل�سيح حتى اليوم اأف�سَل من فيلمه؟ 

الروؤية  مع  �سَلة  اأيُّ  د 
ّ
املتمر خُمرجنا  لنظرِة  تكن  مل   

ة ال�سائدة يف الغرب اآنذاك، والتي كانْت قد 
ّ
ال�ست�رساقي

طليعة  يف  غدا  الذي  وهو  ال�ست�رساق،  لد 
ُ
و منذ  لدْت 

ُ
و

�سٍة كهوليوود ومبّدد جميع روؤاها، �سواء 
ّ
هادمي اأُطِر موؤ�س

لكْن  الإن�سان،  اأو حتى  ال�رسق  اأو  اأو اجلن�س  املراأة  نحو 

ُعرف  ما  �سمن  دائماً  امل�ستغربة  نظرته  اإدراج  ميكن  هل 

بخطاب ما بعد ال�ستعمار؟ هل ميكن العثور على بوارَق 

ة يف ت�سويره مقاطَع من فيلمه يف جامٍع 
ّ
من احلياة البدائي

ة »احلياة«، التي 
ّ
ني، يف اآخر حلقة من ثالثي

ّ
وعمارة اإيراني

ز 
ّ
ة لالأكل والترب

ّ
اأعاد بها الإن�سان اإىل ذاته البدوّية املحب

واجلن�س؟ اأم هي اإ�سارٌة اأخرى باأ�سبعه الّنافرة نحو موت 

اً وم�سمحاّلً 
ّ
اخلرِي يف العامَل احلديث، ليجعَل اجلماَل جلي

خلقْتها  اجلمال  وفائقة  خاّلبة  اأماكن  يف  واحد،  اآن  يف 

بازوليني  كان  وهل  ة؟ 
ّ
والإيراني ة 

ّ
الإ�سالمي احل�سارُة 

اأجل ت�سوير حلقة من  ثانية من  ًة 
ّ
مر اإيران  اإىل  �سيعود 

ل منها بعنوان »�سالو« 
ّ
ة »املوت« التي اأجنز اجلزء الأو

ّ
ثالثي

الثالث فما  اأّما جزوؤها  الثاين؟  ليكون موُته جزاأها   ،salo

ع�ساه يكون اليوم؟

�س هذا املقال الردَّ على هذه الأ�سئلة، لكّنها 
َ
لي�س غر  

اأكتَب  اأن  املقال  »هدرت« مثل »�سق�سقة«، ويريدين هذا 

باولو  القّلة، بيري  ة 
ّ
 الأحب

ّ
اأحد خمرجي فقط عن ح�سور 

بازوليني، وتواجده يف اإيران.

يف حواٍر له بعد يوم من انتهاء الت�سوير ملقاطع كان   

اً 
ّ
يريد ت�سجيلها يف اإيران، ح�رس بازوليني موؤمترًا �سحافي

ق�سريًا يف فندق »اآريا - �سرياتون« يف طهران، ُطرحْت 

ذلك  عن   
ُ
التقرير فُن�رس  عّدة،  مرا�سلني  من  اأ�سئلة  عليه 

 ١٠( ة 
ّ
الإيراني »مَتا�سا«  جملة  يف  املن�سجم  غري  املوؤمتر 

خمتلفة  اأ�سئلة  على  يحتوي  لكنه   ،)١٩٧٣ مايو   / اأّيار 

واإ�ساءاٍت كثرية. 

البحث عن األف ليلة وليلة

يف بداية احلوار، يقول بازوليني: »يف حديٍث كان يل مع 

هذه  اإىل  فُت 
ّ
تعر وليلة«،  ليلة  »األف  عن  مورافيا  األربتو 

هذا  ت�سوير  يجري  اإيران.  اأزور  اأن  وفّكرُت  الق�س�س، 

ة. بداأ ت�سوير الق�سم املتعّلق 
ّ
الفيلم يف عّدة بلدان �رسقي

باإيران منذ خم�سة ع�رس يوماً، وانتهى يوم اأم�س«. ويتابع 

�سنَعه  رُت 
ّ
قر فيلماً  وليلة«  ليلة  »األف  »لي�س  حاً:  مو�سّ

من  نة 
ّ
متكو ة 

ّ
ثالثي من  جزء  اإّنه  بل  مباغت،  ب�سكل 

كانرتبري«  و»حكايا   ،)the Decameron( »ديكامريون« 
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)the Canterbury Tale(. حني �سنعُت »ديكامريون«، فّكرُت 

ْت بفيلم )حكايات 
ّ
ة. فا�ستمر

ّ
ب�رسورة ت�سكيل هذه الثالثي

كانرتبري(، و�سوف تختتم بفيلم »األف ليلة وليلة««.

احلوار  هذا  على  عثوري  بعد  اأنّني  عليكم  اأخفي  ل   

ة يف طهران، 
ّ
يف املجّلة القدمية يف اأر�سيف املكتبة الوطني

 حميم 
ٌ
اأخذت اأقراأ كّل كلمة منه وب�سغٍف كبرٍي كاأنّه جزء

ك!«.
ّ
ك، كم اأحب

ّ
مّني، واأقول له: »كم اأحب

الوقوف عندها، وقد ذكر  اأخرى، ميكن  ة حمّطات 
ّ
ثم  

 فران�سي�سكو 
ّ
فيها بازوليني اإيران. يذكر الكاتب الإيطايل

بريغو )Francesco Perego( يف مقال له بعنوان »بازوليني 

 / اآذار   ١١ يف  واملن�سور  وليلة«  ليلة  األف  عن  يبحث 

عن  نقالً   ،
٢
ة
ّ
الإيطالي  Tempo جمّلة  يف   ١٩٧٣ مار�س 

ر اآنذاك مقاطع من فيلم »األف ليلة 
ّ
املُخرج، وهو كان ي�سو

ة« اأو »زهرة األف ليلة وليلة«، يف 
ّ
وليلة« اأو »الليايل العربي

ت القريبة منها:
ْ
مدينتي اأ�سفهان ومورت�سه خور

اأن  واآمل  هائلة،  كمدينة  املدينة  هذه  تذّكرُت  »طاملا   

ذهبُت  حني  ولكن  كلِّه.  فيلمي  يف  ا�ستخدامها  اأ�ستطيع 

راأيت  للت�سوير،  مواقع  لإيجاد  الأخرية  ة 
ّ
املر يف  اإليها 

د مدينة 
ّ
ارات تدّمر اآخر البيوِت فيها، والرافعات ت�سي

ّ
اجلر

احلّظ  حل�سن  الديار.  تلك  اأنقا�س  على  وو�سيعة  حديثًة 

اأّن بع�ساً من هذه العمارات واملعابد اجلميلة جّدًا مازالت 

باقية. هذا يحدث اليوم يف جميع البلدان النامية. رمّبا لأّن 

التعّلق بالعمارات هو اأحد نتائج الرفاه القت�سادّي«.

يف  الرائع  املعمارّي  الفّن  اإىل  هنا  بازوليني  وي�سري   

 
ّ
الفّني للموروث  هدٍم  من  يجري  ما  اأّن  فيوؤّكد  اليمن، 

من  يبدر  اأحمق«  »فعٌل  هو  البلدان  هذه  يف   
ّ
والثقايف

قيمُته  له   
ّ
الفّني املوروث  اأّن  »ذلك  ال�سلطة،  رجال  قبل 

عن  حديَثه  بحما�سٍة  فيوا�سل  اخلا�ّسة«.  ة 
ّ
القت�سادي

ثروة   
ّ
اأهم هو  مبا  اليمن  يحت�سنه  الذي  املعمارّي  الفّن 

ميكن  ثروٌة  اأنّها  موؤّكدًا  اً، 
ّ
اقت�سادي الفقري  البلد  ميلكها 

ل  احلّكام  لكّن   ،
ّ
ذكي ب�سكٍل  وا�ستغاللها  ها 

ُ
ا�ستخدام

يعون ذلك.

عر الّطويل، يف  ويف مقال لبازوليني بعنوان »ذوو ال�سّ  

خدمة الثقافة الكاذبة لل�سلطة« )٧ كانون الثاين / يناير 

ة »بريوز ملكي«، وُن�رس يف 
ّ
١٩٧٣(، ترَجمه اإىل الفار�سي

العدد ١٥٧ من جملة »ِنكني« )يف ٢٠ حزيران / يونيو 

لأ�سفهان،  زيارته  اإىل  ثانية  بازوليني  ي�سري   ،)١٩٧٨

فيذكر يف ختام املقال:

»يف �سبتمرب املا�سي، كنُت يف اإيران. يف قلِب اإيران.   

ف باملتخّلف ب�سكٍل مقّزز، اأو يقال عنه بطريقة  هو بلٌد يو�سَ

تطويرّية«. على  قفزٍة  بلد »يف  اإنّه  وب�ساعة  ُقبحاً  تقّل  ل 

وكانت  اأعوام،  ع�رسة  قبل  ُزرتها  التي  ا�سفهان  اأنقا�س 

من اأجمل مدن العامل، ورمّبا اأجملها، قد ن�ساأت ا�سفهاُن 

ت�ساهد  زلَت  ما  ولكّنك  جّدًا.  وقبيحة  حديثة،  جديدٌة، 

�سباباً  ومتنّزهاتها،  وور�ساتها  �سوارعها  يف  امل�ساء،  يف 

�سباباً  اأعوام.  ع�رسة  قبل  اإيطاليا  يف  نراهم  كّنا  كالذين 

ووجوٍه  ونظيفة،  جميلة  اأقفيٍة  وذوي  وجمهولني  وقورين 

جميلة ونقية وُم�رِسقة تزّينها خ�سلة �سعر رزينة وبريئة. 

ل يف �ساعر املدينة الرئي�سي، راأيت 
ّ
ة، واأنا اأجتو

ّ
ذات مر  

يل   ،
ّ
حقيقي طويل  �سعٍر  ذوْي  يكونا  مل  كائننْيِ خميفنْي. 

ة: طويالً من القفا، وق�سريًا 
ّ
حلقاه على الطريقة الأوروبي

م�سطنعتني  بخ�سلتنْي  وم�سحوباً،  مدهوناً  ة، 
ّ
الغر حيث 

وو�سختنْي، على ال�سدغني والأذنني.

عر؟ كان يقول: نحن ل�سنا من  ماذا كان يقول ذلك ال�سّ  

هوؤلء ال�سّحاذين. ل�سنا يف زمرة هوؤلء البوؤ�ساء املتخّلفني 

موّظفو  نحن  الرببرّية.  زمن  يف  يعي�سون  مازالوا  الذين 

اأثرياء  اأ�سبحوا  لآباء  اأبناء  جامعات،  طاّلب  نحن  بنوك، 

اأوروبا.  نعرف  نحن  البرتول.  �رسكات  يف  اأعمالهم  بعد 

وقد قراأنا الكتب. نحن بورجوازيون. وهذه �ُسعورنا، دليالً 

.
٣
ُيثبت حداثَتنا العاملية وميزاتنا«

اأعمدة الرياح واالإم�شاك بيد احلياة

اإيران  اإىل  فيها  بازوليني  ق 
ّ
يتطر التي  الثالثة  املحّطة  اأّما 

حيث  مدينة«،  اإطار  »يف  بعنوان   
ّ
وثائقي فيلم  يف  فهي 

ة بعد اأن ينتقد اإمرباطورّية 
ّ
ي�سري اإىل مدينة »يَْزد« الإيراني

�ساه »بالد فار�س«:

اأعلى  يف  يَْزد،  ا�سمها  مذهلة  مدينة  هناك  »اأتذّكر   

مدينة  هي  ال�سحراء.  من  وبالقرب   ،
ّ
الفار�سي اخلليج 

ة نظاٌم قدمي لتوجيه 
ّ
اأنحاء املدينة كّلها، ثم مده�سة، ويف 

كما  ومازال  عام،  اآلف  ثالثة  اأو  األفني  اإىل  يعود  ياح، 
ّ
الر

هو منذ البداية. ي�ستمل هذا النظام على اأعمدٍة ت�ستقبل 

ياح، ثم توّجهها نحو املدينة. ويف هذا امل�سهد، تبدو 
ّ
الر

ياح تلك، والتي ت�سبه معابد 
ّ
املدينة حتت �سلطان اأعمدة الر

ة 
ّ
مر ذهبنا  لكّننا عندما  �سيٌء مذهل.  اأو م�رسّية.  ًة 

ّ
يوناني

اً. 
ّ
رة كاأنّها ُق�سفْت كّلي اأخرى اإىل هناك، كانت املدينة مدمَّ

ر ال�ساُه حتطيم تلك الأعمدة كي ُيظهر لأتباعه و�سعبه 
ّ
قر

.
٤
اأّن بالَد فاِر�س قد اأم�سْت بلدًا حديثاً ومتقّدماً«

رابع حمّطة التقى فيها بازوليني باإيران، ورمّبا اأ�سهرها،   

والذي   ،)١٩٦٩  -  Medea( »ميديا«  فيلم  يف  كانت 

ب�سوت  ات 
ّ
مر عدة  ة 

ّ
الإيراني املو�سيقى  فيه  ا�سَتخدم 
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 ،)Akbar Golpayegani( »اأكرب ُكلبايكاين« 
ّ
املطرب الإيراين

 علي خان ُبروَمند« على 
ْ
 »نور

ّ
وَعْزٍف للمو�سيقار الإيراين

هذه  املو�سيقي. عزفت  »ال�سيكاه«  مقام  »الّتار«، ويف  اآلة 

ة عام ١٩٥٦، 
ّ
املو�سيقى يف قاعة منّظمة اليون�سكو الدولي

ان، اإىل جانب »علي اأ�سغر َبهاري« 
ّ
فاعُترب هذان املو�سيقي

املو�سيقى  اإىل  العامل  فوا 
ّ
عر الذين  ني 

ّ
املو�سيقي طليعة  يف 

دون  فيلمه  يف  املو�سيقى  بازوليني  ا�ستخدم  ة. 
ّ
الإيراني

اإذن من املطرب والعازف، وعندما عرف ُكلبايكاين بذلك، 

�سّد  دعوى  رفع   Golpa بـ»ُكلبا«  اإيران  يف  املعروف  وهو 

بازوليني بناًء على قانون حماية حقوق املوؤّلف. 

رفعها  التي  ة 
ّ
الق�سي عن  اأخبار  اإيران  يف  انت�رست   

ودفِع  املحكمة،  اأمام  وامتثالهما  بازوليني،  �سّد  »ُكلبا« 

 قال، 
ّ
ة كبرية. اإّل اأّن املخرج الإيطايل

ّ
بازوليني غرامًة مالي

 الذي عقده يف طهران، وامل�سار اإليه 
ّ
يف املوؤمتر ال�سحايف

اأ�سطوانٍة  على  ة 
ّ
املو�سيقي القطعة  تلك  �سمع  اإنّه  �سابقاً، 

وّزعْتها اليون�سكو، فا�ستخدمها يف فيلمه. اأّما يف ما يتعّلق 

مبنتج  اً 
ّ
كلي يتعّلق   

ٌ
اأمر »هذا  قائالً  فاأردف  املوؤلّف،  بحقوق 

الفيلم، ولي�س بي«.

فيلم  ة يف 
ّ
الإيراني للمو�سيقى  ا�ستخدامه  �سبب  وعن   

 
ٌّ
رمزي فيلم  )ميديا(،  »فيلم  بازوليني:  يجيب  »ميديا«، 

واحلركة  الإيقاع  ناحية  من  وهو  اً. 
ّ
حقيقي فيلماً  ولي�س 

عن  خارج  ولأنّه   .)Teorema( »تورميا«  فيلم  متاماً  ي�سبه 

ة، فقد ا�ستخدمُت فيه نوعني من املو�سيقى: 
ّ
احلالة احلقيقي

مو�سيقى  على  ذلك  يف  واعتمدُت  ة، 
ّ
الديني املو�سيقى 

ا�ستخدمُت  حيث  احلّب،  مو�سيقى  وعلى  »التيبت«،  بالد 

ة«. 
ّ
املو�سيقى الإيراني

يف  فهي  الأخرية  ة 
ّ
الإيراني بازوليني  حمّطة  اأّما   

�سكِل  على  حديثة  »ق�سيدة  بعنوان  �سعرّيٍة  ق�سيدٍة 

يف  َيذكر  وردة«.  �سكل  على   
ٌ
»�سعر ديوانه  يف  وردة«، 

العِبقة  »الورقة  عنونه  والذي  الق�سيدة،  من  مقطع 

، الدكتور حممد م�سّدق، 
ّ
 الوزراء الإيراين

َ
الثانية«، رئي�س

اإيران عام ١٩٥١، بعدما  اأمّم �سناعة البرتول يف  والذي 

كانت ت�سيطر عليها بريطانيا. يبداأ املقطع بِذكِر �سديقه 

٥ )Leonetti( �سارخاً، فيتابع:
»ليونيتي«

.
٦
»يف البتّلة الثانية، اآمال كبرية مع اإيناودي  

ومن منفاه  

مثله مثل م�سّدق ال�سغري،  

يداعب حلماً يكون فيه ديغوُل ملكاً.  

SS حلقة متاثيل لأقزام مر�سومة باأ�سلوب  

ول �سيء لنا  

نحن اأ�سدقاءه الأعّزاء، اإلخ.  

ينهي حلمه: ممتاز. ي�ستعيد اخلطايا للخاطئني: ممتاز«.   

اإيران حمفوظة  بازوليني يف  بوجود  املتعّلقة  ر 
َ
ال�سو  

بولونيا.  راأ�سه،  م�سقط  يف  بازوليني  متحف  يف  اً 
ّ
حالي

ر 
ّ
ره امل�سو

ّ
ها التقطه هو نف�سه، وبع�سها الآخر �سو بع�سُ

يف  بازوليني  رافق  الذي   )Roberto Villa( فيال  روبرتو 

م�رسوع فيلم »األف ليلة وليلة«. 

ثة باحلداثة، كما كان يحلم بها 
ّ
ًة غري ملو

ّ
احلياة البدائي  

د 
ّ
ته الأ�سطورية، تتج�س

ّ
رها يف ثالثي

ّ
بازوليني، وكما �سو

الكوالي�س.  خلف  و�سور  الفيلم  من  مل�ساهد  �سور  يف 

الباطن  يف  كما  الظاهر  يف   - ال�سور  تلك  يف  ونرى 

يريد  ول  القرار  يعرف  ل  ومبدعاً  و�ساعرًا  خُمرجاً   -

على  لالّطالع  ال�سور  بتلك  الكتفاء  وميكن  الالقرار. 

 التي ميار�سها بازوليني يف 
ّ
 والأدبي

ّ
اأنواع التنا�ّس الفّني

احلياة، وت�سري معها جنباً  بيَد  وره مت�سك  اإّن �سُ ال�سينما. 

ه، 
ُ
اأفالم اإىل جنب نحو اجلمال ونحو هاويته، كما تفعل 

و�سخرْت  املوت  بيد  ة 
ّ
الإبداعي م�سريُته  اأم�سَكْت  وكما 

ره ي�رسخ يف اأعماق روحه وهو يلفظ 
ّ
منه يف اآن. اأت�سو

اً لَك 
ّ
اً لِك اأيتها احلياة، تب

ّ
ه الأخرية اأمام قاتله: »تب

َ
اأنفا�س

ها املوت!«.
ّ
اأي

من حواره يف طهران بعد ت�سوير مقاطع من فيلم »األف ليلة وليلة« يف اأ�سفهان   ١

ة، ١٠ اأيار / مايو ١٩٧٣
ّ
واملن�سور يف جملة »متا�سا« الإيراني

http://videotecapasolini.blogspot.it/2014/03/con-pasolini-alla-ricerca-delle-mille-e  ٢

http://www.pasolini.net/madrid-saggi16.htm  ٣

 https://www.youtube.com/watch?v=btJ-EoJxwr4  ٤

با  Francesco Leonetti املمثل واملطرب الإيطايل، و�سديق بازوليني منذ ال�سِّ  ٥

يف بولونيا حيث ولد ون�ساأ، وقد انعقد تعاون وثيق بينهما مع �سديق قدمي اآخر 

روفر�سي )Roberto Roversi( اإذ اأ�ّس�س الثالثة يف العام ١٩٥٥ جمّلة »اأوفي�سينا« 

ة موؤثّرة. وقد مّثل ليونتيفي فيلم »اأوديب 
ّ
)Officina(، التي اأم�سْت جملة اأدبي  

ملكًا« )Oedipus Rex( لبازوليني، اإنتاج عام ١٩٦٧

Ludovico Einaudi، امللّحن وعازف البيانو الإيطايل  ٦

الهوام�ص

نحو  إلى جنب  معها جنبا  وتسير  الحياة،  بيد  تمسك  إن صوره 
الجمال ونحو هاويته، كما تفعل أفالمه، وكما أمسكت مسيرته
اإلبداعيـــــــــــــــــــــــــــــــة بيد الموت وسخرت منه في آن.

أعماق  يصرخ في  أتصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوره 
روحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه وهو يلفظ أنفاسه 
الموت!«. أيها  لك  تبا  الحياة،  أيتها  لك  »تبا  قاتله:  أمام  األخيرة 
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خمرجة سينمائّية، 
لبنان.

ليانا قصري

بازوليين يف أفالمه العربّية
من فلسطني إىل اليمن

اإىل فل�سطني« يف عر�ٍس   »زيارة 
ّ
الوثائقي الفيلم  اكت�سفُت 

نّظمه »نادي لكّل النا�س« يف مركز »مان�سون« ببريوت. بيري 

 ،
ّ
باولو بازوليني امللحد، ال�ساعر، الكاتب، املوؤّلف امل�رسحي

وممّثلني  ديكوٍر  عن  بحثاً  فل�سطني  اإىل  ذهب  واملخرج، 

وكومبار�س ليخرج فيلماً عن حياة امل�سيح. اأخرج ممّا وجده 

هناك فيلماً للكوالي�س عنوانه »زيارة اإىل فل�سطني«، يقع بني 

يجد  مل  بازوليني  اأّن  ومع  رحلة.  ا�س 
ّ
وكر  

ّ
الداخلي التاأّمل 

للت�سوير  املنا�ِسبة  ات 
ّ
ال�سخ�سي ول  الديكور  النهاية  يف 

 
ّ
اجلمايل اكت�ساَفه  رحلته  يف  �سهدُت  فقد  فل�سطني،  يف 

ل 
ّ
امل�سيح وجتو تكّلم  فالأماكن حيث  وللغرابة،   .

ّ
والروحاين

»ميكن  يجب  ممّا  اأكرث  متوا�سعًة  لبازوليني  تبدو  وتاأّمل، 

بفل�سطني  يحلم  كان  بينما  يقول،  يد«،  قب�سة  يف  جتميعها 

ك�سل�سلٍة من املناظر املَهيبة.

قة 
ّ
�سي اأر�ٌس  فيها؟  ما  وكّل  املقّد�سة  الأر�س  اأهذه هي   

التاريخ  اأّن  »فهل  وبحرية؟   
َ
جرداء تالل  اأربع  من  موؤّلفة 

وم�ساهَد  ة 
ّ
خلفي بال  منمنماٍت  على  يقت�رس   

ّ
الإجنيلي

الفّنانني  بكبار  هناك  بازوليني  فّكر  ال�سم�س؟«  ا�ستهلكْتها 

ولي�س  امل�سيح  حياة  م�ساهد  ر�سموا  الذين  ني 
ّ
الإيطالي

لبازوليني،   
ّ
الثقايف الإرث  ففي  اخليال.  اإّل  اأداٍة  من  لديهم 

للبوؤ�س،  و�سَف  ل  ة، 
ّ
الإيطالي النه�سة  ع�رس  لوحات  اأْي 

وافرة  للزهور  متثيالٌت  توجد  ذلك،  من  العك�س  على  لكن 

ٍة لالأر�س املقّد�سة 
ّ
ة. بازوليني املنطِلق من روؤيٍة اأوروبي

ّ
وغني

الفيلم  الروؤية. طوال  اأن يهدم هذه  عّلمْته »زيارة فل�سطني« 

يرتدي  �ساّباً،  و�سيماً،  احلائر،  بازوليني  وجه  اأتبنّي  كنت 

ر ت�ساوؤلته وهو 
ّ
، واأت�سو

ّ
 اأنيقة على ج�سده الريا�سي

َ
مالب�س

ال�سينما:   يف 
ٌ

در�س لفل�سطني  زيارته  الّذّل.  �سطوة  يكت�سف 

قاحلٍة  اأر�ٍس  من  ينبعث  املقّد�س  امل�سيح  �سوُت  هو  هذا 

ة التي �سيبني 
ّ
ة الأ�سا�سي

ّ
اإىل درجة اأّنه �سار الفكرَة اجلمالي

اإّن  مّتى«.  القّدي�س  »الإجنيل ح�سب  فيلمه  بازوليني  عليها 

فيلم »زيارة اإىل فل�سطني« جنوى حميمٌة، لكنه يحوي وثيقًة 

ٍة حول فل�سطني قبل العام ١٩٦٧.  ًة ذات قيمٍة خا�سّ
ّ
تاريخي

التنّقل،  بحرّية  يتمّتع  حظوٍة،  ذو   
ٌ

مراِقب بازوليني  اأّن  ذلك 

م�ساٍر  يْعرب يف  اإّنه  الفرتة.  لتلك   
ّ
اجليو�سيا�سي الو�سع  رغم 

يف  املحتّلة.  الأرا�سي  اإىل  ة 
ّ
الفل�سطيني الأرا�سي  من  ملتٍو 

 هو العي�س 
ّ
كيبوتز، يروي له من قابلهم اأّن مبداأهم الرئي�سي

اأفراده املثُل ذاُتها.  ه امل�ساواة جتمع 
ّ
امل�سرتك يف جمتمٍع تعم

�سات قائمٌة خلدمة 
ّ
 واملوؤ�س

ٍّ
ُتّتَخذ القرارات ب�سكٍل دميقراطي

 م�سّدقة. كيف ي�ستطيع اأفراد زمرٍة 
َ
 غري

ّ
اجلميع. اأفرك عيني

ون بالإن�سات اإىل راأي اجلماعة اأن 
ّ
اأّنهم يهتم يفرَت�س بهم 

وعن  بهم،  املحيط  العامل  عن  احلّد  هذا  اإىل  عمياَن  يكونوا 

ق�رسًا  املفرو�سة  ومزارعهم  جدرانهم  خلف  ال�سائد  الظلم 

رة؟ هل هو تناق�ٌس اأم ق�رس نظٍر من ي�ساٍر 
َ
على اأر�ٍس م�ستعم

 اأذنيه عن العامل الهادر؟ بالن�سبة لبازوليني 
ّ
 اأ�سم

ٍّ
اإ�رسائيلي

ة يف هذا الكيبوتز اأو يف مراكز 
ّ
مل تكن الوجوه الإ�رسائيلي

ال�ستجمام على �سواطئ طربّية، قابلة لال�ستخدام يف فيلمه 

 الذي كانت تلوح 
ّ
ثْتها احلداثة. اأّما عن الريف العربي

ّ
وقد لو

�سدمْتني  فقد   ،
ّ
اإجنيلي عاملٍ  اأطياف  اأحياناً  فيه  لبازوليني 

ة، متوّح�سة، 
ّ
نظرة بازوليني للعرب: »وجوه ما قبل امل�سيحي

 
ّ
ة« )...( كّل �سيٍء حمرِتٌق ماّدّياً وفكرّياً. العامل العربي

ّ
ووثني

مل  واجلنائزّية  اجلميلة  البدوّية،  الوجوه   )...(« هائل.  حطاٌم 

بعيٍد«.  من  حتى  ول  اإطالقاً،  ة 
ّ
امل�سيحي ال�سلوات  ع 

َ
ُت�سم

عَدمني 
ُ
م من  ة 

ّ
عربي رّثة  بروليتاريا  عن  بازوليني  يتحّدث 

ًة 
ّ
قو لي�سّكلوا  يكفي  مبا  واعني  دين، غرِي 

َ
وم�ستعب �سني 

ّ
ومهم

ًة اأو ثورّية منا�ِسبة لتتاأثّر بكلمات امل�سيح. 
ّ
ًة اأو �سيا�سي

ّ
ثقافي

ة هي اأي�ساً اأن متّثل اأدوار 
ّ
فال ميكن لالأج�ساد والوجوه العربي

العرب  يعي�س  عنهم.  بازوليني  يبحث  الذين  الكومبار�س 

 مبالني به�سا�سة و�سعهم، 
َ
عوزهم بخّفٍة وفرح وحيوّيٍة، غري

قليلي الكرتاث مباأ�ساتهم.
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العرب  تقدمي  به جتاه طريقة  اأ�سعر  الذي  النزعاج  هذا   

ت�سويره  مّت  فقد  الفيلم.  على  العمل  بظروف  تف�سريه  ميكن 

تكن  مل  زمٍن  يف  ال�سّتة،  الأّيام  حرب  قبل   ،١٩٦٣ العام 

فل�سطني فيه قد اكت�سبْت �سورتها الثورّية يف عيون الغرب. 

ومل   ١٩٦٥ العام  ة 
ّ
الفل�سطيني التحرير  منّظمة  ن�ساأْت  فقد 

لأّن  نظرًا  �سنواٍت.  ب�سّت  ذلك  بعد  اإّل  يا�رس عرفات  يظهر 

عن   
ٌ
ومدافع لال�ستعمار  ومناه�ٌس  اً 

ّ
�سيا�سي ملتزٌم  بازوليني 

ة، كنت اأنتظر منه اأن يكون اأكرث ن�سالً، 
ّ
العدالة الجتماعي

ينحاز مع اأو �سّد ح�سب وجهة نظره. لكّن بازوليني اأده�سني 

هنا اأي�سًا. يف فيلمه »زيارة اإىل فل�سطني« مل يقّدم اخلطاب 

حميمة.  ٍة 
ّ
فّني فكرٍة  ت�سل�سل  عر�س  اإمّنا  املنتَظر،   

ّ
ال�سيا�سي

 ،
ّ
لال�ستعمار الإ�رسائيلي وم�سايرًا تقريباً  اً 

ّ
وجدُته دبلوما�سي

 
ّ
الفل�سطيني  -  

ّ
الإ�رسائيلي للو�سع   

ّ
ال�سيا�سي نقده  لأّن كّل 

ة، وهذه هي نقطة انطالق رحلته. 
ّ
 عرب م�سفاة اجلمالي

ّ
كان مير

ما  يك�سف  فهو  مواجهًة،  لل�سيا�سة  �س 
ّ
يتعر ل  اأّنه  ورغم 

عَدين 
ُ
ب بازوليني  ا�ستدللت  يف  اأرى  واإيّن  بها.  يحيط 

امل�سيح، من جهة، وامل�سري  اآثار حياة  يتقاطعان: بحثه عن 

اأخرى.  لعذاباٍت جديدة، من جهٍة  �س 
ّ
يتعر ل�سعٍب   

ّ
اليومي

لكن مبا اأّن بازوليني يقول يف الفيلم »اإّن العرب ل ينتظرون 

�رسارة  فيهم  ينفخ  مل  فلماذا  ذاتها«  بحّد  املعجزة  �سوى 

 يف فل�سطني؟ ل اأ�ستطيع اأن 
ّ
املعجزة باإخراج فيلمه الإجنيلي

الثورّي،  امل�سيح  تر�سيخ كالم  باأّن  التفكري  من  نف�سي  اأمنع 

كما يتجّلى يف »الإجنيل بح�سب القّدي�س متى«، يف الواقع 

لكّن  روؤيوّياً.  فيلماً  لي�سنع  كان   ١٩٦٣ عام   
ّ
الفل�سطيني

ر فيلمه يف اإيطاليا يف نهاية املطاف. لقد اأثّرْت 
ّ
بازوليني �سو

ة يف 
ّ
العربي بالبالد  اهتمامه  يظهر  و�سوف  الرحلة،  هذه  فيه 

 »اأ�سوار 
ّ
اأفالمه الالحقة، من خالل الفيلم الق�سري الوثائقي

�سنعاء« )١٩٧٠(، وحتى فيلمه ما قبل الأخري، »األف ليلة 

 يوؤّديه املخرج 
ّ
وليلة« )١٩٧٤(، وهو اآخر تكرميٍ للعامل العربي

قبل اأن ميوت مقتولً عام ١٩٧٥. اإن تعّلق بازوليني بالعامل 

القدمي وخ�سيته من حداثٍة تبّدل الطبيعة هو اأي�ساً مو�سوع 

ره يف 
ِّ
الذي �سو للفيلم   

ّ
الفرعي والعنوان  »اأ�سوار �سنعاء«. 

ه ملنّظمة اليون�سكو«.   على �سكل نداٍء موجَّ
ّ
اليمن هو »وثائقي

وبعك�س رحلته اإىل فل�سطني، يعرب بازوليني يف هذا الفيلم 

د.  املهدَّ �سنعاء  جمال  على  احلفاظ  هو  �رسيح  طلب  عن 

ة التي بقيْت على 
ّ
وهو ل يخفي انبهاره باملدينة القرو�سطي

ة 
ّ
الراأ�سمالي حالها خالل قروٍن، وقد تطّفلْت عليها احلداثة 

ة 
ّ
ة لب�سع �سنواٍت فقط، فال�سفات لي�ست مهم

ّ
اأو ال�سرتاكي

ة، 
ّ
 ال�سخ�سي

ُ
على حّد قوله. يبدو اأّن عدّو بازوليني هو حمو

 بهذه املدينة الرائعة، بنقاء هذه اجلوهرة التي 
ٌ
بينما هو مبهور

، والكامل. بحما�سٍة 
ّ
ي�سفها باجلمال الغام�س، غري احلقيقي

يعلن بازوليني اأّن �سنعاء هي اآخر مدينٍة يف العامل قاومْت 

العامل  هذا  على  الداهم  الدمار  ويخ�سى  احلداثة  اجتياح 

ة 
ّ
ال�سيني احلكومة  �سّقْتها  التي  اجلديدة  فالطرق  ي. 

ّ
الأثر

ة والرغبة 
ّ
ة للثورة ال�سناعي

ّ
جلبْت معها ال�سلع ال�ستهالكي

ق ذاتها لتنت�رس يف 
ُ
الّطر ر يجري ا�ستريادها َعرب 

ّ
التطو يف 

ره 
ّ
عقول �سّكان املدينة القدمية. »اأ�سوار �سنعاء«، الذي �سو

بازوليني يف يوٍم واحٍد، يعر�س علينا �سورًا من اليمن من 

الذي جنح يف عر�س  للمخرج  ال�رسيحة  ة 
ّ
احل�سا�سي خالل 

فعه اإىل م�ساف اإعالن مبادئ. ينتهي الفيلم بهذا 
َ
خطابه ور

وا�ستن�ساخه  اإليه،  الإ�سغاء  يجُدر  الذي  ال�سارخ  الدفاع 

وقراءُته رغم اخلم�سني �سنًة التي تف�سلنا عن اإلقائه: »ندعو 

اليون�سكو اإىل اإنقاذ اليمن من التخريب، الذي بداأ بتخريب 

�سور �سنعاء. ندعو اليون�سكو اإىل م�ساعدة اأهل اليمن على 

اإىل  اليون�سكو  ندعو  الثمني.  بلدهم  وقيمة  هوّيتهم  وعي 

ة التع�سة يف بلٍد ل يحتّج فيه 
ّ
امل�ساهمة يف وقف هذه العملي

ة 
ّ
اإمكاني اإعطاء هذا البلد  اإىل  اأحد عليها. ندعو اليوني�سكو 

ة واإىل حمايته لكي يبقى 
ّ
اأن يدرك اأّنه اأحد عجائب الإن�ساني

كذلك. ندعو اليوني�سكو، قبل فوات الوقت، لإقناع الطبقات 

ال�سعب  با�سم  جماله.  هو  الوحيد  اليمن  كنز  باأّن  احلاكمة 

 عنها بعد، با�سم جمال 
ّ

ة، التي مل يعرب
ّ
 ورغبته احلقيقي

ّ
اليمني

ة املا�سي الثورّية الرائعة«. على 
ّ
الأزمنة الغام�سة، با�سم قو

اأرحب من الذي تْلقاه  اأّن ا�ستغاثة بازوليني مل تلَق �سدًى 

ة. يرتك »زيارة اإىل فل�سطني« و»اأ�سوار 
ّ
�رسخة �سنعاء احلالي

مع   
ً
لقاء يقّدم يل  فالأّول  ًا. 

ّ
ومر �سعورًا حلوًا  لدّي  �سنعاء« 

اأغم�س  اأن  فعٍل  ردُّ  لدّي  كان  الطفولة  منذ  مة. 
ّ
حمر اأر�ٍس 

 عندما اأجد اأمامي كلمة »اإ�رسائيل«. بعد م�ساهدتي هذا 
ّ
عيني

رها 
ّ
الفيلم، اأ�سعر باحلاجة اإىل اأن ا�ساهد امل�ساحات التي �سو

ل يف فل�سطني 
ّ
ة. اإيّن اأجتو

ّ
بازوليني فيما وراء احلدود اللبناني

واأعاين  اجلليل،  يف  ل 
ّ
اأجتو غوغل.  خرائط  على  املحتلّة 

النا�رسة،  اإىل  اأ�سل  كفرناحوم،  موقع  واأجد  بحرية طربّية، 

واأرى حدود القد�س وكّل القرى التي زارها املخرج. اأتوّقف، 

�سة لفل�سطني  ة املخ�سّ
ّ
اأّن م�ساحتي العقلي واألحظ بده�سٍة 

�ساَدرٌة. ماذا لو كان اأكرب 
ُ
مًة، وم

ّ
قًة جّدًا، حمر

ّ
هي اأي�ساً �سي

اأّنها عرفْت كيف متحو  هو  اإ�رسائيل  اأحرزْته  موؤّكد  انت�ساٍر 

اأ�سماء فل�سطني هذه من ذاكرة اأقرب جريانها؟

هذه  على  احليوّية  فائق  العزيز،  بازوليني  يا  يل  قل   

يوماً  احلّق  �سيكون يل  هل  عبورها،  ميكن  التي ل  ال�سا�سة 

وما  �سنعاء؟  عن  وماذا  فل�سطني؟  اإىل  الزيارة  بهذه  بالقيام 

الذي تبّقى منها يف هذا احلا�رس القا�سي؟
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لقطة من عملية 

البحث عن اأماكن 

ت�سوير يف فل�سطني
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راش السلطي

باحثة وكاتبة ومربمة 
أفالم ومعارض فنية. 
تعيش وتعمل بني 
برلني وبريوت.

حوليات من المحيط احليوّي
ة أفالم من مهرجان كان السينمايئ تقرير مربِمَ

 ،
ّ
ال�سينمائي »كان«  مهرجان  جوائز  توزيع  حفل  انتهى 

الذي  الوقت  يف  وال�سبعني،  الثانية  دورته  اخَتَتم  الذي 

التي ا�ستقلْلُتها يف برلني. مّت الإعالُن  هبطت فيه الطائرة 

لـ»حتديث«  اأجهد  وكنت  اجلوائز،  من  قليل  عدٍد  عن 

خمتلف تطبيقات و�سائط جتارة الأفالم و»جتديدها« على 

هاتفي ملتابعة الأخبار، بينما كنت اأنتظر ظهور اأمتعتي على 

حزام نقل احلقائب يف املطار.

جلنة  قراراِت  تابعُت  اأن  منذ  عّدٌة  �سنواٌت  ت 
ّ
مر  

دة للمهرجان، وقد متّكنُت 
ّ
التحكيم، لكّنها كانت �سنة جي

العادة.  يف  اأ�ساهد  مما  اأكرث  الأفالم  من  عدٍد  م�ساهدة  من 

ما اأده�سني هو تال�سي نفوري املعتاد جُتاَه مرا�سم التتويج 

ة التي ينّظمها تريي فرميو. يف الواقع، كان عاماً 
ّ
اجلماهريي

دًا بحيث تغّلبْت مناق�سة الأفالم على الرثثرات املعتادة 
ّ
جي

حول امل�ساحنات اجلارية بني الرجال الذين يديرون اأق�ساماً 

الأفالم  على  دائماً  ويتناف�سون  املهرجان  من  خمتلفًة 

للم�ساعر  مهرجاٌن  هو  »كان«  اإّن  نف�ِسها.  فيها  املرغوب 

من  الأ�سواأَ  رمبا  لكّنه   - والغ�سب  البتهاج   - فة 
ّ
املتطر

للتهّكم.  َمياًل مزعجاً  اإّنه مهرجاٌن يوّلد ويغّذي  ذلك كّله، 

ة، كانت الأوىل منذ �سنوات عديدة، التي �سعرت 
ّ
هذه املر

باحل�سانة لأّن الكثري من الأفالم التي �ساهدُتها انطبعْت يف 

ذاكرتي وبقيْت متاأّلقًة مثَل �سحر الرياعات يف ظالم الليل.

بالن�سبة اإىل مربجمة مهرجاٍن مثلي، فاإّن مهرجان كاْن   

ة. ويف راأيي املتوا�سع، اإنّه 
ّ
ة ونف�سي

ّ
ة وعاطفي

ّ
جتربٌة ج�سدي

ع  املهرجان الأكرث اإرهاقاً بني جميع املهرجانات. فمن املتوقَّ

اأن ي�ساهد املربِمج اأكرب عدد ممكن من الأفالم، واأن يجمَع 

ة«( عن 
ّ
يف الوقت نف�سه معلومات )»معلومات ا�ستخباراتي

الأفالم التي �ستكون جاهزًة قريباً لإدراجها يف الإ�سدار 

القادم من مهرجانه اخلا�ّس، من اأجل اكت�ساف الجّتاهات 

من  ال�سوق.  ميول  وتخمني  ال�سناعة،  هذه  يف  اجلديدة 

 »
ٍّ
ناحيٍة اأخرى، بدا يل املهرجان دائماً مثل »حميٍط حيوي

التي  ة 
ّ
والجتماعي ة 

ّ
النف�سي التجربة  من  نوعاً   :

ّ
دارويني

بال�سناعة  املرتبطة  اخلربات  جميَع  واحد  مكاٍن  جتمع يف 

واملَهن التي حْتكم �سناعة الأفالم من جميع اأنحاء العامل.

يف طابور االنتظار

ة الو�سول وفقاً 
ّ
يحّدد النظام ال�سارُم ملهرجان كاْن اإمكاني

يرتديها  التي  ال�سارُة  بو�سوح  ُترتجمه  ما  وهو  لالمتياز، 

كّل م�سارٍك يف املهرجان حول عنقه. مُتنح المتيازاُت وفقاً 

دوائر  وقربه من  العامل  فيها حالُة  د  ل�سيغة غام�سٍة حتدَّ

ة. فمن اأجل 
ّ
ال�سلطة التي حتكم املهرجان والقدرات املالي

طابور.  يف  يقف  اأن  املرء  على  يتعنّي  فيلم،  كّل  م�ساهدة 

الوقوف  دة« 
ّ
، يجب على حامل �سارة »جي ط 

ّ
املتو�س ويف 

ال�سينما  قاعة  يف  مقعٍد  لتاأمني  وت�سعني  دقيقة  �سّتني  بني 

 لأحد الأفالم. لكْن حتى فرتة 
ّ
جرى عر�ٌس ر�سمي

ُ
حيث ي

النتظار الطويلة هذه ل تقّدم اأيَّ �سمانٍة للح�سول على 

ال�سينما  اإىل دور  فاإّن الدخول  اإىل ذلك،  بالإ�سافة  مقعد. 

م�رسوٌط  الفاخرة  الفنادق  وبع�س  وال�سواطئ  والأماكن 

اأو درجتني  اأقّل تطّفاًل بدرجٍة واحدٍة   
ٍّ
اأمني بتدقيٍق  اأي�ساً 

هذا  ويوؤّدي  املطارات.  يف  ع 
َ
املّتب  

ّ
الأمني التدقيق  من 

التدقيق اإىل اإبطاء حركة املرور ب�سكل كثريًا، وبالتايل اإىل 

خْلق مزيٍد من الطوابري.

ة التي يجري توظيُفها لتويّل  يبدو اأّن ال�رسكات اخلا�سّ  

لتنظيم  جديدًا  نظاماً  عام،  كّل  يف  تبتكر،  الأمن  اأمور 

اأن  يجب  التي  واملواقع  وخمارجها،  الأماكن  مداخل 

باإدخال  م�سموحاً  كان  اإذا  ا 
ّ
عم ف�ساًل  النتظار،  فيها   

ّ
يتم

للحياة  الأخرى  ة 
ّ
العتيادي والأ�سياء  واملياه  الأطعمة 

ة اأبرمت اتفاقاً  ة. اأنا مقتنعٌة باأّن هذه ال�رسكات اخلا�سّ
ّ
اليومي

الذين  ني 
ّ
ال�سادي ني 

ّ
ال�سلوكي الجتماع  علماء  مع  اً 

ّ
ي
ّ
�رس
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ون يف املهرجان فر�سًة لإجراء جتارَب لتقييم ال�سيطرة 
َ
ير

على احل�سود، ولقدرة النا�س على المتثال للقوانني التي 

القدرة  اإىل  اإ�سافًة  �سارخ،  نحٍو  على  املنطق  تتحّدى 

ل الإهانة.
ّ
ة على حتم

ّ
الإن�ساني

 مدعوٌم من ال�سوق. 
ّ
 عن الَقول اأّن املحيط احليوي

ٌّ
غني  

الكون  هذا  ففي  املهرجان.  ودراما  رهانات  ي�سّخم  اإّنه 

الغ�سب  وا�سع:  نطاٍق  على   
ُ
م ي�سخَّ �سيٍء  كّل  املوّقت، 

النكتة  وت�سبح  واهتياجاً،  حَنقاً  ي�سبح  العتيادّي 

م الكاحَلني 
ّ
ال�سخيفة هْزلً، والإ�ساعة حقيقة، وي�سبح تور

من الوقوف واجللو�س ل�ساعات طويلة �سارة عار، وي�سبح 

املهذب  غري  ف 
ّ
الت�رس اأو  الجتماعات  من  ماراثوناً 

ل  عندما  اأو  ال�سماء  مُتطر  وعندما  اخلزي.  على  عالماٍت 

املناف�سة  تزداد  الربيع،  ف�سل  مع  احلرارة  درجات  تتوافق 

ة، ويزداد موؤ�رسّ حّدة التعذيب قلياًل.
ّ
الدارويني

النتظار  طابور  اأّن  احليوّي  املحيط  الوجود يف  يعني   

قبل   
ّ
احلاج له 

ّ
يتحم اأن  يجب   

ّ
�سعائري  

ٌ
تكفري كاأّنه  يبدو 

ي�سمن  اأّنه  كما  �س.  املقدَّ املعبد  اإىل  الدخوَل  ي�ستحّق  اأن 

اأو  املظاّلت  يبيعون  الذين  ني 
ّ
ال�رسعي غري  املهاجرين  اأّن 

وذهاباً،  جيئة  الطويلة  الطوابري  يزرعون  والذين   ،
ّ
احللي

اأ�سواأ  ة، ويف 
ّ
ًة طفيلي

ّ
الأحوال حتمي اأف�سل  ي�سبحون يف 

ني. ومن �سخرية القَدر اأّن هوؤلِء غالباً 
ّ
الأحوال غري مرئي

 
ُ
املرء ي�سطّف  التي  ذاِتها  الأفالم  موا�سيع  يكونون  ما 

مل�ساهدتها، والتي من املحتمل اأن تفوز بجوائَز للتقاطها 

التحّدَث  َتعني   
ّ
احليوي املحيط  يف  احلياة  للواقع.  الدقيق 

بعنٍف اإىل الطاقم املتَعب الذي ينّظم طوابري النتظار، واإىل 

موّظفي املطاعم ال�سغرية باهظِة الأ�سعار، عندما يخطئون 

مو�سوُع  اأي�ساً  اإّنهم  اإليك.   
َ
اآخر �سخ�ٍس  طلب  تقدمي  يف 

 
ُ
ثني عليها املرء

ُ
الأفالم التي غالباً ما تثري التعاطف، والتي ي

ال�سغرية  املطاعم  هذه  يف  اأقراُنه  يلتقي  عندما  ذلك  بعد 

واحلانات ذات الأ�سعار املرتفعة.

العام  احليوّي هذا  املحيط  الوجود يف  يعني  ذلك،  مع   

فقبل  ال�سفراء«.  »ال�سرتات  حركة  واقع  جتاهَل  اأي�سًا 

على  عري�سة  توزيع  مّت  ق�سريٍة،  بفرتة  املهرجان  بدء 

مع  فرن�سا  يف  ة 
ّ
ال�سينمائي الأفالم  جمتمع  ن 

ُ
ت�سام َح�ْسد 

ا�سة 
ّ
احلركة، وظهرْت جماعٌة تطلق على نف�سها ا�سم »الغو

ا�سة 
ّ
»الغو لكّن  لفتاً،  املوّقعني  عدُد  وكان  ال�سفراء«. 

اأثارت  وقد  م�سلَّلة،  اأّنها  النهاية  يف  اأثبتْت  ال�سفراء« 

عن   
ٌ
فيلم �سنُع 

ُ
�سي رمبا  املهرجان.  يف  �سئيالً  اهتماماً 

»ال�سرتات ال�سفراء« يف العام املقبل، حتى يحَظوا اأخريًا 

ة.
ّ
بربكات جمتمع ال�سينما العاملي

مة اأو الظهور 
ّ
ة للكواحل املتور

ّ
اإذا كانت الآلم اجل�سدي  

، موؤكدًة 
ّ
التدّخالت احلميمة للوجود احلقيقي املوجعة هي 

وجود الفرد يف املحيط احليوّي، فاإّن الأخبار يف و�سائل 

 عن �سحن دونالد ترامب الأ�سلحَة 
ّ
التوا�سل الجتماعي

ٍة جُتاه 
ّ
ة وقياَمه مببادراٍت عدواني

ّ
ة ال�سعودي

ّ
اإىل اململكة العربي

 
ّ
اإيران، مثرية للقلق. لقد تاأّهبْت اأنظمة الدفاع ال�سخ�سي

اأن  اإذا كنُت على و�سك  ا 
ّ
ة بي. فت�ساءلُت فجاأة عم اخلا�سّ

تتقّطع بي ال�سبل بعيدًا عن موطني، يف اأثناء م�ساركتي يف 

، وما اإذا كانت املنطقة التي اأحتّدر 
ّ
مهرجان كاْن ال�سينمائي

»لن  احلرب.  فيها  �ست�ستعل  فيها،  اأعي�س  اأزال  ول  منها، 

روؤ�ساء  اأعلن  هكذا  رم�سان«،  �سهر  خالل  ذلك  يح�سل 

التحرير العرب. هل ي�سرتون الوقت لتجّنب التفكري فيما 

ره؟
ُّ
ميكن ت�سو

ال�سينما ويبداأ عر�س  الأنوار يف قاعة  تنطفئ  عندما   

ال�رسيرة.  احليوّي  املحيط  منطقُة  اأخريًا  ُتخلى  الفيلم، 

ة 
ّ
ربجِمة لل�سينما العربي

ُ
اأحياناً، يبدو الفيلم كاأّنه �سحر. وكم

ال�سينما  ر 
ّ
ت�سو من  ب�سّدة  دائماً  اأحّذر  كنُت  والأفريقية، 

ات 
ّ
. فلي�س من مهم

ّ
اً من التحقيق ال�سحايف

ّ
بدياًل رئي�سي

الغادرة.  اأو  ال�ساّلة  ال�سحافة  عن  التعوي�س  ال�سينما 

فاإّنها  »احلقيقة«،  تلتقط  عندما  حتى  ال�سينما،  اأي  فهي، 

ذكائها،  �سجاعِتها،  قلِبها،  ة: 
ّ
حي حقيقٍة  داخل  من  تنبثق 

ال�سعراِء،  الإحلاِح،  املقاومة،  اأعراِف   ،
ّ
اجلماعي ِلها 

ّ
تخي

الأ�ساطري. �ستكون قراءُة اختيار الأفالم يف مهرجان كاْن 

لكّن  اً، 
ّ
وحقيقي النظر  قا�رس  اأمرًا  البديلة،  الع�رس  كروح 

ال�سدى،  وتوليف  الأفالم،  يف  ة 
ّ
الرئي�سي الأفكار  َنْظم 

وا�ستخال�س احلكمة، ت�سّكل بهجًة نادرة مُتنح للح�سور.

عودة املكبوت

الزومبي،  مو�سوع  تناوَل  الأفالم  من  العديُد  عاود 

على  الأرواح.  وا�ستحواذ   ،
ّ
ال�سيطاين  

ّ
وامل�س والأ�سباح، 

األخبار في وسائل التواصل االجتماعي عن شحن دونالد ترامب 
بمبادرات  وقيامه  السعودية  العربية  المملكة  إلى  األسلحة 
عدوانية تجاه إيران، مثيرة للقلق. فتساءلت فجأة عما إذا كنت 
أثناء  في  موطني،  عن  بعيدا  السبل  بي  تتقطع  أن  على وشك 
المنطقة  السينمائي، وما إذا كانت  مشاركتي في مهرجان كان 
الحرب. فيها  ستشتعل  فيها،  أعيش  أزال  وال  منها،  أتحدر  التي 
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�سيدي  اأمني  للمخرج  ليلى«  »اأبو  فيلم  التحديد:  وجه 

( للمخرج ماتي 
ّ
بومدين، و»اأطلنط�س« )املحيط الأطل�سي

للمخرج  الزومبي(  )الطفل  ت�سايلد«  و»زومبي  ديوب، 

ويجري   .٢٠١٩ عام  اأفالم  من  وهما  بونيلو،  برتراند 

بطرق   
ّ

وامل�س الأرواح،  الزومبي،  الأ�سباح،  ا�ستخدام 

تتعامل  ة 
ّ
درامي كعنا�رس  ًة 

ّ
ي
ّ
اأهم اأقّل  فهي  متاماً:  خمتلفة 

ملعاجلة  مّعّدًة  رموزًا  اأكرث من كونها  ما،  نوع  مبداأ من  مع 

والظلم  ة 
ّ
امل�ستقر وغري  املكبوتة  ال�سدمات  ظهور  عودة 

اأو  القريب  املا�سي  يف  حدث  الذي  �سواء  الأمد،  طويل 

�سَحقوهم،  اأّنهم  الأقوياء  يعتقد  الذين  اأولئك  اإّن  البعيد. 

ة، قد مّت متكينهم حديثاً 
ّ
ي
ّ
هم، وجعلوهم عدميي الأهم

ْ
وحَمو

ة 
ّ
الر�سمي غري  ة 

ّ
اجلماعي والقبور  املقابر  من  النبعاث  من 

وحتى  ط(، 
ّ
املتو�س الأبي�س  البحر  اأو  الأطل�سي  )املحيط 

رون، وي�سّححون 
ّ
اإّنهم يتذم من مقربة الن�سيان الق�رسّي، 

ئة. اإّن زيادة عددهم لي�ست 
ّ
ال�رسد ويبطلون الأعمال ال�سي

ت�سفي  لأّنها  للعدالة،  ة 
ّ
�سعري اأو  ة 

ّ
رمزي ا�ستعادٍة  د 

ّ
جمر

اً يف جمرى الأحداث.
ّ
تغيريًا راديكالي

ليلى«  »اأبو   يف فيلم 
ٌ
ًة، �سواء

ّ
برقي مل تكن هذه ر�سالًة   

اأو »اأطلنط�س« اأو »زومبي ت�سايلد«. لكْن، بدلً من ذلك، 

فعٌل  وهو  د، 
ّ
التمر خليال  عنيٍد  بتمكنٍي  الأفالم  هذه  قامت 

ًة بكثري من اأّي ر�سالٍة ميكن تو�سيُحها. 
ّ
اأكرث عمقاً وفاعلي

قْت اأفالم اأخرى للفكرة اأي�ساً، مبا يف ذلك الفيلم 
ّ
لقد تطر

 لالختيار The Dead Don't Die )املوتى 
ّ
 الر�سمي

ّ
الفتتاحي

 مليء باملمّثلني النجوم، للمخرج جيم 
ٌ
ل ميوتون(، وهو فيلم

ل 
َ
ة غْزو بلدٍة �سغرية من قب جريمو�س، والذي يروي ق�سّ

الفيلم ف�ساًل  )لالأ�سف، ف�سَل  ح�ْسد من »املوتى الأحياء«. 

ذريعاً يف تناول هذا النوع ب�سكل خاّلق وكان اأقّل اإثارًة 

لالهتمام من الأفالم الأخرى(.

�سيدي  اأمني  للمخرج   )٢٠١٩(  » ليلى  »اأبو  فيلم  يف   

اجلزائرّي  الإرهاب  مكافحة  فرقة  �سابُط  ي�سافر  بومدين، 

»�س«  املرور   
ّ
�رسطي طفولته  و�سديُق  �سامل(  )ليث  لطفي 

دون  رحلٍة  يف  ال�سحراء  اإىل  جنوباً  بنواري(  )�سليمان 

خالل  اإطالقها  مّت  التي  يرة، 
ّ
ال�رس الأرواح  لطرد  ة 

ّ
كي�سوتي

ا�ستحوذْت  اأّنها  يبدو  والتي  للجزائر،  ال�سوداء  الع�رسّية 

حبكُته  ازدادت  الفيلم،  اأحداث  تقدمت  وكلّما   .
١
عليهما

غمو�ساً وغرابة. يف البداية، يبدو اأّن لطفي و»�س« يخو�سان 

ني. ويبدوان 
ّ
جنوباً يف مطاردة اأبي ليلى، اأحد القادة الإرهابي

من  يعاين  الذي  لـ»�س«  النتقام  يف  بالرغبة  مدفوَعني 

 وَنوبات هلو�سة نتيجَة احتجاز اأبي ليلى 
ّ
ال�سداع الن�سفي

ة. فاإذا ما األقي القب�س عليه، فاإن 
ّ
ة وطني

ّ
ٍة اأمني

ّ
له قبيل مهم

»�س«، �سيتمّكن من افتداء نف�سه، اأو هكذا َيعتقد امل�ساهد.

الوا�سح  غري  من  ي�سبح  الفيلم،  منت�سف  يف  لكْن،   

له، 
ّ
اأّن »�س« يتخي اأم  بالفعل  اأبو ليلى موجودًا  اإذا كان  ما 

بعد  متنّكرًا؟ وحتى  ليلى  اأبو  اأّن لطفي يف احلقيقة هو  اأم 

الرجلني.  هذين  ال�رسطُة  تتعّقب  الفيلم،  ثلثا  ينق�سي  اأن 

حيث  ال�سحراء،  »�س« يف  ي�سيع  الفيلم،  نهاية  وبحلول 

ل اإىل 
ّ
ي�ساهد اأ�سدًا يق�سم جّثة اأحد املر�سدين الذي يتحو

اأبو  با�سم  ال�سور  يف  م�سبقاً  اإليه  التعرف  مّت  رجٍل  �سكل 

بوجود  القوّي  الإح�سا�س  الفيلم من خالل  ليلى. يرتابط 

مثري  ب�سكل  التقاطه  مّت   
ٌ
مزاج وهو  فيه،  هوادة  ل  تهديٍد 

 لكانام اأونوياما.
ّ
لالإعجاب من خالل الت�سوير ال�سينمائي

ة. 
ّ
ينتهك »اأبو ليلى« برباعٍة وفطنة الأعراَف ال�سينمائي  

 فعاًل من دون الك�سف 
َ
ق اجلمهور

ّ
 اإثارة، ي�سو

َ
فباعتباره فيلم

 
ٌ
�سواء اته، 

ّ
�سخ�سي دوافع  حول  معقولة  معلوماٍت  اأّي  عن 

ة. وكفيلمٍ 
ّ
ة، وذلك من خالل حبكٍة �سوريالي

ّ
املا�سية اأو احلالي

ر العالقة 
ّ
ة تطو

ّ
تدور اأحداثه على الطريق، فاإّنه ل ُيظهر كيفي

تني، ول ي�رسحها البّتة، فت�سبح العالقة اأكرث 
ّ
بني ال�سخ�سي

ع 
ّ
تتب احلبكة يف  ف�سل  اإىل  نظرًا  والغمو�س  للف�سول  اإثارًة 

اإّن  الفيلم.  من  ل 
ّ
الأو امل�سهد  اإىل  بنا  تعود  بل  فا�سل،  اأّي 

رحلة لطفي و»�س« هي رحلة اإىل »قلب الظالم«، اإذا جاز 

من  املهوو�س  املزيَج  ب�سدق  الدراما  تنقل  حيث  التعبري، 

اجلزائرّيون  منه  عانى  الذي  والياأ�س  واخلوف  الغرتاب 

اأنف�سهم  َوجدوا  الذين  اأولئك  ال�سوداء،  ع�رسّيتهم  خالل 

 - داع�س  اأ�سباه   - لالإ�سالموّيني  العقيم  العنف  بني  عالقني 

الذي �سّنوه �سّد ال�سّكان الذين مل يوؤّيدوهم، والعنف الذي 

ا�ستخدمه اجلي�س للق�ساء على اأولئك الإ�سالموّيني.

فيلم   يف 
ّ
 �سيطاين

ٌّ
اأو م�س اأو زومبي   

ٌ
اأ�سباح ل توجد   

مل  التي  والغ�سب،  واخلوف  الذنب  لكّن  ليلى«،  »اأبو 

مرّكباٍت  يف  دْت 
ّ
جتم قد  اإخمادها،  اأو  عالجها  اإىل   

ْ
ي�رس

اإىل وحو�س. يغامر البَطالن يف »قلب  ل الب�رس 
ّ
ة حُتو

ّ
�سام

الظالم« لأّنهما يريدان اخلال�س، يف الذهاب اإىل �سحراء 

اأي�ساً  لأّنها  بل  وح�سب،  الفيلم  اأحداث  مكان  تكن  مل 

 .
ّ
وال�سيا�سي  

ّ
الجتماعي اجلزائر  حلا�رس  ٌة 

ّ
جمازي �سورة 

ة التي اأطاحت الرئي�س ال�سابق 
ّ
ة ال�سلمي

ّ
فالنتفا�سة املدني

اإمّنا هي رف�ٌس  العزيز بوتفليقة وتتوا�سل حتى الآن  عبد 

ة ال�سوداء.
ّ
 البالد منذ نهاية الع�رسي

َ
للنظام الذي حَكم

ال�شماوات والقبور لي�شت عوامَل منف�شلة

فاإّن  وب، 
ّ
دي ماتي  للمخرج  »اأطلنط�س«  فيلم  يف  ا 

ّ
اأم

البحر  يف  حتفهم  لقوا  الذين  ال�سنغايل  ال�سباب  اأ�سباح 
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لال�ستحواذ  تنَه�س  اأوروبا،  اإىل  اخلطر  عبورهم  اأثناء 

ال�سرب  بفارغ  ينتظرون  الذين  ائهم، 
ّ
اأحب اأج�ساد  على 

املدفوعة من  املتاأّخرة غري  اأجورهم  هم، ول�ستعادة 
َ
اأخبار

ني الذين انتهكوا حقوقهم واأفلتوا 
ّ
اأرباب العمل ال�سنغالي

ديوب  اأفالم  يف  النظر  اإعادة  خالل  ومن   .
٢
العقاب من 

للمخرج  »اأطلنط�س«  يربز  طة 
ّ
واملتو�س الق�سرية  ال�سابقة 

ماثون  كلري  كامريا  ترجع  الفروق.  على  الق�ساء  برباعة 

رْت م�ساهد الفيلم على �سواطئ داكار يف اأكرث 
ّ
التي �سو

مياه  وتدّفق  جات 
ّ
متو على  للرتكيز  ات 

ّ
مر عّدة  الأحيان 

مارك روثكو،  لوحة  مثل  متاماً  املفتوح،  الأفق  املحيط يف 

مع �سل�سلٍة م�سيئٍة بني لون ال�سماء الأزرق الفاحت لل�سماء 

والأزرق الغامق للمحيط الأطل�سي، ما يوحي باأّن العامَلني 

ان على نحٍو خاطئ.
ّ
م�ستمر

ة 
ّ
ة لفيلم »اأطلنط�س«. يف املر

ّ
هنا تكمن احليلة اخليالي  

يبدو  والأفق،  املحيط  ت�سل�سل  فيها  يظهر  التي  الأوىل 

القا�سي  الواقع  بني  الفا�سل  للحّد   
ٌّ
جمازي التقاٌط  اأّنه 

لكْن  الأفق،  وراء  اأف�سل  بحياة  والوعد  داكار  للحياة يف 

احلّد  ذلك  من  بدلً  احلدود  هذه  تثري  ذلك،  ر 
ّ
يتكر عندما 

اأمواج  ابتلعْتهم  الذين  وعامل  الأحياء  عامل  بني  الفا�سل 

عوامل  لي�سْت  ة 
ّ
اجلماعي والقبور  ال�سماوات  اإّن  املحيط. 

احلياة  اإىل  يعودون  بل  هزمون، 
ُ
ي ل  فالأموات  منف�سلة: 

ونهم ول يزالون ينتظرونهم 
ّ
يف اأج�ساد اأولئك الذين يحب

ة تعاي�س الأحياء 
ّ
د »اأطلنط�س« كيفي

ّ
على ال�ساطئ. يج�س

يوا�سلون  الخريين  لكّن  ماتوا،  الذين  على  حزنهم  مع 

كانوا  التي  الكلمات  ر 
ّ
تتكر كما  الأحياء  داخل  العي�س 

ما  له،  �سوا 
ّ
تعر الذي   

ُ
الظلم بالتحديد  ر 

ّ
ويتكر يقولونها، 

ميّكن الأحياء من اأن يحّققوا الرغبات التي مل ي�ستطيعوا 

اً 
ّ
انتقامي فيلماً  »اأطلنط�س«  يكن  مل  النهاية،  يف  حتقيقها. 

طويل  الظلم  يف  معا�رس  ل 
ّ
تاأم بل  الزومبي،  ل�ستحواذ 

ب به اأنظمة ال�ستغالل والرعونة الدنيئة 
ّ
الأمد الذي تت�سب

املتمّثلة يف اإفالت ال�سلطة من العقاب.

بونيلو،  برتراند  للمخرج  ت�سايلد«  »زومبي  فيلم  يف   

اً عن 
ّ
تتحّدر فتاٌة مراهقة من هايتي من جّد اأ�سبح زومبي

ة العالية للثورة 
ّ
طريق ال�سحر، وتنتهك الأ�س�س الأخالقي

طويل  ال�ستعمارّي  التاريخ  بعبء  عًة 
ّ
متذر ة، 

ّ
الفرن�سي

الأمد. لقد مّت بناء الفيلم من خالل تناق�ساٍت �سارخة بني 

يف  املا�سي  القرن  من  ات 
ّ
ال�ستيني وريف  ة 

ّ
احلالي باري�س 

هايتي. وي�ستمّد الفيلم اأي�ساً من اإيقاعاته التبادَل املذهل 

ة يف هذه احلالة.
ّ
للحدود الزمني

ة كلريفيو�س نار�سي�س  د فيلم »زومبي ت�سايلد« ق�سّ
ّ

يج�س  

)ماكين�سون بيجو( يف مرحلة بلوغه املبّكر وحفيدته البالغة 

كان  لوميات(.  )وي�سالندا  ميلي�سا  عاماً،   ١٥ العمر  من 

كلريفيو�س نار�سي�س قد اأ�سبح زومبياً بعد �سحره بالفودو، 

مرياث  على  بينهما  نزاع  اأثر  على  �سقيقه،  لطلب  تلبيًة 

اأر�س. لكّنه جنا من هذا ال�سحر ومتّكن من العودة اإىل زوجته 

املرء  �سحر  يعترب  تقريباً.  عاماً  ع�رسين  مرور  بعد  وقريته، 

اأثناء  يف  ن�ساأْت  التي  ة 
ّ
الهايتي الفودو  طقو�س  من  زومبياً 

حالة  ويف  ني، 
ّ
الفرن�سي امل�ستعمرين  من  الآبقني  العبيد  د 

ّ
متر

املفرَت�س  من  ة، 
ّ
التاريخي ال�سجاّلت  واآخرين يف  نار�سي�س 

اً حتى اليوم. 
ّ
�س عملي

َ
اأّن �سحر املرء بجعله زومبياً ل يزال مُيار

لأطفال  نابليون  اأ�س�سها  التي  ة 
ّ
الداخلي املدر�سة  تزال  ول 

ارتادتها  التي   ،»
ّ
الفرن�سي ال�رسف  »فيلق  يف  زين 

ّ
املتمي

ميلي�سا يف الفيلم موجودة هي اأي�ساً.

يف  الوحيدة  ال�سوداء  التلميذة  ميلي�سا،  من  طلَب 
ُ
ي  

 زمالء 
ّ
ي للفتيات ي�سم

ّ
 �رس

ّ
�سفها، الن�سمام اإىل ناٍد اأدبي

تغلق  اأن  بعد  الأطوار.  غريبي  لكْن  املتفانني،  الدرا�سة 

يف  املراهقون  يجتمع  اأنوارها،  وتطفاأ  الليل  يف  املدر�سة 

اأحد املختربات، حيث يتعنّي على ميلي�سا اجتياز اختبار 

لل�ساعرة  املوؤثّرة  الق�سيدة  بيت �سعر من  تلقي  ة. 
ّ
الع�سوي

ة رينيه ديب�سرت »القبطان زومبي«:
ّ
الهايتي

اسمع، أّيها العالم األبيض
لحفظ الموتى

اسمع صوتي الزومبيِّ
على شرف موتانا

اسمع، أّيها العالم األبيض
إعصاٌر من الوحوش البرّية

يمّزق دمي حزني
على جميع مسارات العالم

اسمع، أّيها العالم األبيض!

يثري  م�سهٌد  ال�سموع، وهو  امل�سهد على �سوء  ت�سوير  مّت 

الرعب ب�سبب ا�ستح�سانه التعبري عن التاريخ واحل�سابات 

من  نوع  مبنزلة  وهو  ال�ستعمار،  مع  يتم ح�سمها  مل  التي 

بداية يف �رسد الفيلم. هذه هي اللحظة الأوىل التي يندمج 

 
ُ

ة قلقة تعرب
ّ
فيها املا�سي واحلا�رس ويك�سف عن فرتة زمني

والهيئات،  والأفراد  والقت�سادات  واملجتمعات  ات 
ّ
القار

.
ّ
 اجلماعي

ُ
ز ي�سكن فيه الوعي

ّ
وتك�سف عن حي

ي�سري بونيلو اإىل بع�س الأفكار الرئي�سة لهذا الإنتاج   

»الرعب«  لأّن  ممّل،  ب�سكل  فقط  ولكن  الزومبي،  من 
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كما يف  املتوّح�س  احلا�رس  يكمن يف  اهتمامه  يثري  الذي 

بع�ساً.  بع�سها  يعّزز  التي  املت�سابكة  احلقائق  املا�سي: 

البارز   
ّ
الفرن�سي خ 

ّ
املوؤر بونيلو  دعا  النقطة،  لهذه  وتاأكيدًا 

ل  م�سهد  ففي  الفيلم.  يف  للم�ساركة  بو�رسون  باتريك 

�س للتاريخ 
ّ
يتجاوز اخلم�س دقائق، يظهر بو�رسون كمدر

وهو يعطي )وبال�رسورة للجمهور( در�ساً مرجتالً متاماً عن 

الروايات  ة كتابته، وظهور 
ّ
التاريخ، وكيفي التاريخ: جتربة 

ة.
ّ
ة يف اإطار النقطاعات احلالي

ّ
التاريخي

ال�شينما وال�شوق

فيلم  عر�س   ،١٩٥٩ عام  يف  عاماً،  �سّتني  قبل 

اآلن  للمخرج  حبي(  )هريو�سيما   Hiroshima Mon Amour

�رسبة(   ٤٠٠(  Les quatre cents coups وفيلم  ريناي�س 

كاْن  مهرجان  يف  مرة  ل 
ّ
لأو تروفو  فران�سوا  للمخرج 

عرف لحقاً 
ُ
�سي ما  ذلك على ظهور  اأ�رسّ  وقد  ال�سينمائي. 

ة فر�سًة 
ّ
با�سم »املوجة اجلديدة«. وجتدر الإ�سارة اإىل اأّن ثم

ما اأّن 
ّ
قد �ساعت هذا العام لالحتفاء بهذه الذكرى، ول �سي

ة يف خمتلف اأق�سام املهرجان كانت 
ّ
ن�سبة الأفالم الفرن�سي

ني 
ّ
ال�سينمائي املعتاد، وكانت هناك جمموعة من  اأعلى من 

برتران  زلوتوف�سكي،  ريبيكا  �سياما،  �سيلني  امل�سهورين: 

بونيلو، جو�ستني ترييه، ماتي ديوب، وبرونو دومون، وهم 

داخل  من  يعملون  اإّنهم  جّدًا.  ة خمتلفة 
ّ
�سينمائي اأ�سوات 

النظام، الأمر الذي ميكن اأن يفر�س تغيريًا ما، ولكن من 

ة. ومع ذلك، فهم 
ّ
دون خْلق ثورٍة يف لغة الأفالم ال�سينمائي

 وبالعدالة 
ّ
جميعاً ملتزمون التزاماً عميقاً بالكفاح ال�سيا�سي

اأوروبا  ويف  وطنهم  يف  اليوم  تعاين  التي  ة 
ّ
الجتماعي

والعامل، الأمر الذي ميكن اأن ي�ساهم يف اإجناز اأفالٍم جريئة 

ت�ستند اإىل حقائق هذه الق�سايا.

ة الأوىل لأفالم �سياما، 
ّ
لقد ح�رسُت العرو�س الر�سمي  

كثب  عن  و�ساهدت  وزلوتوف�سكي،  وبونيلو،  وديوب، 

مل  اأنهم  كما  تربطهم.  التي  والت�سامن  ال�سداقة  درجة 

يكونوا وحدهم: كان منتجوهم هناك اأي�ساً، حيث ح�رسوا 

من  وبدا  وجوههم  من  العاطفة  وتوّهجت  معاً،  وجل�سوا 

الدعم.  جمموعات  من  جمموعة  كاأّنهم  اجل�سدية  لغتهم 

دوا ويجّددوا »املوجة 
ّ

ولرمّبا كانوا كذلك: هل ميكن اأن يج�س

اجلديدة«، اإّنهم جماعة منغر�سة يف الرتبة نف�سها، وملتزمة 

بال�رساع نف�سه، كمواطنني وفّنانني؟

حتى لو كان الأمر كذلك، فاإّنني اأظّن اأّنه قد ل يكون   

ة ملعظم نّقاد الأفالم 
ّ
ة اأو النظري

ّ
له �سلة من الناحية الواقعي

 
ّ
خني يف امل�ستقبل. حتى اإذا مل يتم

ّ
ة، اأو حتى املوؤر

ّ
ال�سينمائي

العرتاف مبا جت�سده هذه اجلماعة، يجب اأن يكون ت�سامنها 

ة 
ّ
وا�سحاً للجميع، اإذا اأخذنا يف العتبار الأزمات ال�سيا�سي

د غري التقليدّي حلركة 
ّ
التي تع�سف بفرن�سا - بدءًا بالتمر

وا�سعة.  بتغطية  يحظى  ل  والذي  ال�سفراء،  ال�سرتات 

ة، 
ّ
ال�سينمائي بالأفالم  يتعّلق  فيما  حتديدًا،  اأكرث  وب�سكل 

الدعم  حيث  من  كبري  برتاجٍع  ماكرون  حكومة  حظيت 

جادل  ال�سوق،  ات 
ّ
اقت�سادي عن  دفاعه  ففي   ،

ّ
ال�سعبي

ب�سكل  تكون  اأن  يجب  ة 
ّ
ال�سينمائي الأفالم  باأّن  ماكرون 

جمالً  ولي�س  للدخل،  ًا 
ّ
مدر اً 

ّ
اقت�سادي قطاعاً   

ّ
رئي�سي

الذي  التعّدي  فمع  ذلك،  فقط. عالوًة على   
ّ
الفني للتعبري 

ة( 
ّ
الفرن�سي )وغري  ة  اخلا�سّ البّث  ات  ملن�سّ الأفق  َيلوح يف 

و»نتفليك�س«،  »اأمازون«  مثل  ال�سرتاك،  على  القائمة 

وفقاً  والو�سول  د 
ّ
التفر مبداأ  عن  تدافع  التي  و»ديزين«، 

اإنتاجاً  الأكرث  الدولة  فاإّن  القت�سادّي،  المتياز  لقاعدة 

عة تواجه تغيريات 
ّ
ة واملتنو

ّ
ة الديناميكي

ّ
لالأفالم ال�سينمائي

من  الرفقاء  جمموعة  ت�سبح  اأن  وميكن  وم�سينة.  ًة 
ّ
جذري

يف  عوا 
ّ
جتم الذين  املبدعني  ة 

ّ
ال�سينمائي الأفالم  �سّناع 

�سّد  املقاومة  بوتقَة  ملمو�س،  نحٍو  على  كان،  مهرجان 

.
٣
الت�سويق التجارّي ل�سينما الإبداع

ة
ّ
ة عربي

ّ
نه�شة �شينمائي

 اإذا كان هناك من �سيّدخر الكثري من املال بعد اإطالق ن�سخة 

مهرجان كان لهذا العام، فمن املحتمل اأن تكون ال�سينما 

ة، التي كان لها اأكرب عر�س يف تاريخ املهرجان مع 
ّ
العربي

فيلم »معجزة القّدي�س املجهول« للمخرج عالء الدين اجلم 

)املغرب، ٢٠١٩( وفيلم »اأبو ليلى« للمخرج اأمني �سيدي 

اأ�سبوع  عر�س  يف  وذلك   ،)٢٠١٩ )اجلزائر،  بومدين 

النّقاد، اإ�سافًة اإىل فيلم »طالم�س « للمخرج عالء الدين 

�سليم )تون�س، ٢٠١٩( يف ن�سف �سهر للمخرجني، وفيلم 

وفيلم   )٢٠١٩ )اجلزائر،  ر 
ّ
مدو منية  للمخرجة  »بابي�سا« 

»اآدم« للمخرجة مرمي توزاين )املغرب، ٢٠١٩(، وفيلم »ل 

)فل�سطني، ٢٠١٩(  �سليمان  ا 
ّ
اإيلي للمخرج  اجلّنة«  اأّنها  بّد 

فيما يتعلق باألفالم السينمائية، حظيت حكومة ماكرون بتراجع 
كبير من حيث الدعم الشعبي، ففي دفاعه عن اقتصاديات السوق، 
جادل ماكرون بأن األفالم السينمائية يجب أن تكون بشكل رئيسي 
الفني فقط. للتعبير  وليس مجاال  للدخل،  اقتصاديا مدرا  قطاعا 
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وعد  للمخرجة  �سما«  »اإىل  وفيلم  ة، 
ّ
الر�سمي امل�سابقة  يف 

 خارج املناف�سة.
ّ
الكاتب )�سورية، ٢٠١٩( كاختيار ر�سمي

عة للغاية يف املو�سوع، 
ّ
العديد من هذه الأفالم املتنو  

ة اأو ثانية، مثل »بابي�سا« و»اآدم«، 
ّ
لي

ّ
ة اأو

ّ
عبارة عن اأفالم روائي

لالأعراف  ب�سّدة  امتثلْت  لكّنها  بارع  باإتقان  اأُجنْزت  والتي 

مع  حاّدًا  تناق�ساً  يتناق�سان  الفيلمان  وهذان  ة. 
ّ
ال�رسدي

غري  اأكواناً  ي�سنعان  اللذين  ليلى«،  و»اأبو  »طالم�س« 

ماألوفة من حيث عدم و�سوح الواقع واخليال وتداخلهما، 

ة.
ّ
على الرغم من اأّن كليهما يك�سفان عن موهبٍة غري عادي

اأفالم عالء الدين اجلم،  ل 
ّ
اأو »القّدي�س املجهول«، هو   

نهي عقوبته يف 
ُ
كوميديا �سوداء عن �سارٍق يعود بعد اأن ي

ال�سجن، اإىل املكان الذي َدفن فيه الأموال امل�رسوقة عند 

ني 
ّ
القروي اأّن  ليكت�سف  ال�سحراء،  يف  جاّفة  �سجرٍة  جذع 

لوا املكان اإىل مزار لـ»القّدي�س املجهول«. 
ّ
يف املنطقة حو

ي 
ّ
ويّت�سل ال�سارق ب�سديقه يف ال�سجن، وهو اأخرق ي�سم

وهنا  اأمواله[،  ]ل�سرتداد  خّطًة  له  لي�سَع  »املّخ«،  نف�سه 

تعليقاٍت  تقّدم  التي  ال�سخيفة  املواقف  من  �سل�سلٌة  تتتابع 

ة اإىل 
ّ
 واحلاجة املا�س

ّ
لذعًة بذكاء عن رثاء املجتمع املغربي

نقذ. )ففي النهاية، مل يقم القّدي�س املجهول مبعجزات(.
ُ
م

ا �سليمان، 
ّ
يعترب فيلم »ل بّد اأنها اجلنة« للمخرج اإيلي  

ها لفيلم »الوقت الذي يبقى« )٢٠٠٩(، 
ُ
متابعًة طال انتظار

ا 
ّ
اإيلي يعود  هنا  الأول.  انتهى  الثاين حيث  الفيلم  يبداأ  اإذ 

ة التي يلعبها املخرج يف جميع اأفالمه( 
ّ
�سليمان )ال�سخ�سي

ي�سكن  مل  الذي  والَديه،  منزل  يف  ويعي�س  النا�رسة  اإىل 

 يف ثالثة ف�سول من 
ٌّ
ُتوّفيا. الفيلم مبني اأن  اأحد منذ  فيه 

�سليمان  ا 
ّ
اإيلي يظِهر  تقريباً،  ال�سامتة  الق�سرية  املقالت 

ف  وهو ي�سهد وي�سارك اأحياناً فقط يف احلركة التي تتك�سّ

ل العبث املظلم 
ّ
زة. ي�سف الف�سل الأو

ّ
يف ثالثة مواقع متمي

الف�سل  ا 
ّ
اأم اإ�رسائيل.  يف  اً 

ّ
فل�سطيني املرء  يكون  حيُث 

�سليمان  كفاح  ظهر 
ُ
وي باري�س،  يف  اأحداثه  فتدور  الثاين 

ل 
ّ
ة تتحو

ّ
 بينما يكت�سف حقيقًة حمّلي

ٍّ
ل�سنع فيلم فل�سطيني

ظّل  يف  ة 
ّ
اليومي احلياة  عن  كثريًا  تختلف  ل  حقيقة  اإىل 

يف  ابات 
ّ
الدب ت�ستعر�س  فبينما  الإ�رسائيلي.  الحتالل 

)يوؤّدي  املنتج  ي�رسح  البا�ستيل،  يوم  باري�س، يف  �سوارع 

الدور فين�سينت مارافال، املنتج احلقيقي ل�سليمان(، كيف 

ا الف�سل 
ّ
اأم مبا فيه الكفاية«.  اً 

ّ
اأّن املخرج لي�س »فل�سطيني

الثالث فتدور اأحداثه يف مدينة نيويورك، حيث ت�ست�سيف 

وملقابلة  حواٍر  لإجراء  �سليمان  ا 
ّ
اإيلي اجلامعات  اإحدى 

نيويورك يحملون  اجلميع يف  اأّن  ني، غري 
ّ
�سينمائي منتجني 

ة(. ويجري احلوار يف عيد 
ّ
اآلي )م�سّد�سات وبنادق  اأ�سلحة 

ة، بينما ي�رسح 
ّ
الهالوين، بحيث ياأتي اجلميع مبالب�س تنّكري

 جدًا« هذه املرة. اأخريًا، 
ّ
 اأّن فيلمه »فل�سطيني

ُ
له منتج اآخر

فل�سطني  باأّن  له  اأ 
ّ
تتنب التي  »تارو«  ارة  ب�سّ �سليمان  يزور 

�ستوجد يف يوم ما، لكن لي�س يف حياة اأيٍّ منهما.

ا �شليمان وفل�شطني اال�شتعارة
ّ
اإيلي

 الذي عقَده يف مدينة كاْن، قال �سليمان 
ّ
يف املوؤمتر ال�سحايف

يريد  اإّنه   - وا�سع  نطاق  على  قاله  ما  اقتبا�س  مّت  وقد   -

والأمن  املراقبة  لأنظمة  ر 
َّ
املرب غري  التطّفل  على  التعليق 

اإىل   ،
ّ
الغربي العامل  يف  املواطنني  حياة  على  وال�سيطرة 

التي  ال�سيطرة وال�رسطة  اأنظمة  اأّنهم ي�ستح�رسون  درجة 

الفيلم  ينتهي   .
ّ
الإ�رسائيلي الحتالل  جي�س  ي�ستخدمها 

امل�سهد  ت�سوير   
ّ
يتم النا�رسة.  اإىل  �سليمان  ا 

ّ
اإيلي بعودة 

�سليمان م�رسوباً  ، حيث يحت�سي 
ّ
ليلي ملهى  الأخرية يف 

يقفزون  الرق�س  حلبة  يف  احل�سد  يراقب  وهو  حانٍة  يف 

 اأنا«. وعندما ت�سلَّط 
ّ
بفرٍح على اإيقاع اأغنية البوب »عربي

ابت�سامة  ن�سف  ة 
ّ
مر ل 

ّ
اأو عليه  تبدو  وجهه  على  الكامريا 

 ترجمة كلمات الأغنية يف الواقع، 
ّ
غريبة الأطوار. ل تتم

ة 
ّ
هم خائفون وخائفون من الن�ساء، لكّن النقطة الأ�سا�سي

 اأنا، اخ�سيني« يف الأغنية، تدور هذه 
ّ
هي المتناع: »عربي

�سليمان،  فيلم  يف  لكن  والغزل،  التوّدد  حول  الكلمات 

ني 
ّ
اً متفّجرًا، يتناول واقع الفل�سطيني

ّ
اأ�سبحْت بياناً �سيا�سي

يف اإ�رسائيل، حتديدًا يف ظّل حكومة نتنياهو.

»فل�سطني  فكرة  اإحياء  �سليمان  ا 
ّ
اإيلي فيلم  يعيد  بينما   

نطاٍق  على  انت�رسْت  فكرة  وهي  العامل«،  لظلم  كا�ستعارة 

اأّنه ثورة  ون ن�سالهم على 
ّ
وا�سع عندما و�سف الفل�سطيني

ة، فاإّن فيلم »ل بّد اأّنها اجلّنة« لي�س اأقوى اأفالم 
ّ
ولي�س ق�سي

�سليمان. واإّن وجود املخرج يف الفيلم ي�سري اإىل الكثري من 

اإىل فكرة رقيقة جرى  ة، وت�سري بع�س امل�ساهد 
ّ
الرنج�سي

مّطها اإىل اأبعد من اإمكاناتها.

زًا الذي مّت عر�سه يف مهرجان 
ّ
 الأكرث متي

ّ
الفيلم العربي  

كاْن هذا العام يف ن�سف �سهر للمخرجني، هو »طالم�س« 

يرتَجم  والذي  �سليم،  الدين  عالء  للمخرج  الثاين  الفيلم 

ة املنطوقة اإىل »طال�سم«. وقد ُعر�س الفيلم 
ّ
باللغة التون�سي

مهرجان  يف   )٢٠١٧( فينا«  واحد  »اآخر  ل�سليم  ل 
ّ
الأو

قرابة  هناك  جائزتني.  على  وح�سل   
ّ
ال�سينمائي ة 

ّ
البندقي

ة 
ّ
وال�سينمائي ة 

ّ
اجلمالي العنا�رس  يف  ة 

ّ
وا�ستمراري وا�سحة 

ة للفيلمني، لكن الفيلم اجلديد يتقّدم على الفيلم 
ّ
والدرامي

ل 
ّ
الأو الفيلم  حاز  بينما  حوله،  النّقاد  انق�سم  وقد  ل، 

ّ
الأو

ثناء النّقاد بالإجماع.
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نتيجٍة  اإىل  ويهدف  ب�رسّياً  مذهل  فيلم  »طالم�س«   

اً فيلم 
ّ
ة، وبا�ستثناء بع�س املَ�ساهد، فاإّنه عملي

ّ
رة واأ�سلي

ّ
متطو

املمّثلني. احلبكة  اأدنى من  �سامت )من دون حوار( مع حدٍّ 

ه 
َ
ل يحكي ق�سة »�س« الذي اأّدى دور

ّ
ة على ف�سلني. الأو

ّ
مبني

 امل�رسّي عبد الله املنياوي، وهو جندّي 
ُّ
ال�ساعر واملو�سيقي

، مّت تعيينه يف املنطقة ال�سحراوّية من 
ّ
يف اجلي�س التون�سي

اأخبارًا عن وفاة  يتلّقى  ني. وعندما 
ّ
الإرهابي البالد، ملطاردة 

الإجراءات  بجميع  للقيام  اأ�سبوع  ملّدة  اإجازة  مُينح  والدته، 

املطلوبة. وبعد �ساأمه من �سوء معاملة اجلي�س لالأ�رَس الفقرية 

الثاين،  الف�سل  يف  الغابة.  يف  ويختبئ  يهرب  الربيئة 

تعلن له »ف« )�سهري بن عمارة(، وهي زوجة رجل اأعمال 

منزلها  يقع  حامل.  اأّنها  عي�سى(  بن  )خالد  ثري  جزائرّي 

الريفي الفاخر بالقرب من الغابة. وعندما تذهب لتتم�سى 

ذات يوم، تلتقي بـ »�س«، الذي يبدو خميفاً، و�سعره وحليته 

ها »�س« رغماً 
ّ
ق. يجر

َ
اأي�ساً، ويرتدي اخلر واأظافره طويلة 

حيث  الغابة،  و�سط  يف  مهجور   
ّ
خر�ساين مكاٍن  اإىل  عنها 

د ما ي�سبه املنزل. وبعد اأ�سابيع قليلة من معاملتها بلطف 
ّ
�سي

�سديد، مل تعْد تقاومه اأو تخاف منه. غري اأّن »�س« ل يتكّلم، 

بل يتوا�سل مع »ف« فقط بعينيه، وتظهر ترجمات »عينيه« 

يقوله  ما  فهم  من  اجلمهور  يتمّكن  حتى  ال�سا�سة  على 

اأكرث العنا�رس  ال�سخ�سان. هذه »الرتجمة« هي واحدة من 

اأ�سود   
ٌ
جدار اأي�ساً  وهناك  الفيلم.  يف  ال�ساحرة  ة 

ّ
اخليالي

ة 
ّ
حتي )يف  اآخر  عامل  اإىل   

ٍّ
ممر اأو  عتبة  لتج�سيد  دائماً  يظهر 

مبا�رسة اإىل �ستانلي كوبريك، كما قال �سليم يف املقابالت 

بد  ل  ومرعبة،  �سخمة  اأناكوندا  اأفعى  اأي�ساً  وهناك  معه(. 

الفيلم ي�سقط ولكنه ل  الكومبيوتر.  اإنتاج  اأّنها �سورة من 

يْف�سد الأخالق، اإّنه لي�س خرافة، على الرغم من اأّنه مليء 

اأو  ين  الدِّ من  امل�ستعارة  العاملّية  الأ�ساطري  اإىل  بالإ�سارات 

من الن�سو�س القدمية. يف نهاية املطاف »طالم�س« غري قابل 

اإّنه فيلم  لل�رسد: ل ميكن تف�سريه، ول طائل من اخُلال�سة. 

الوجودّية  والأ�سول  بالوحدة  وال�سعور  واحلّب  ّية 
ّ
احلر عن 

وجوهرّية  �سائبة  ت�سوبها  ل  جتربة  اإّنها  ة. 
ّ
الإن�ساني واحلالة 

اإىل  ة 
ّ
ة وخيالي

ّ
ة وب�رسّية ومو�سيقي

ّ
ي

ّ
�سينمائية، ورحلة ح�س

ة اأخرى.
ّ
عامل اآخر. اإّنه يوّلد الرغبة يف م�ساهدته مر

ته معي يف عودتي 
ْ
كان »طالم�س« الفيلم الذي ا�سطحب  

وال�ساّم،  الغام�س  احليوّي  املحيط  من  كرتياٍق  بالدي  اإىل 

حيث ينبثق احل�سد وقول »ل.. ل...« من الأل�سنة املت�سّعبة، 

 الفنَّ بتقطيعه اىل اأْلٍف من الأ�سالء 
ُ
وحيث يقتل املال الكبري

 حّظر 
ّ
غم من اأّن مهرجان كان ال�سينمائي

ّ
ال�سغرية. وعلى الر

ات 
ّ
على جبابرة �رسكات الأفالم، العاملة بوا�سطة اخلوارزمي

والقائمة على ال�سرتاك احل�رسّي، تقدمي اأفالمها للم�سابقة 

ة، اإّل اأّن ممّثليهم كانوا موجودين يف �سوق املهرجان 
ّ
الر�سمي

كون ويتاجرون بال خجل.
ّ
يتحر

يف  موقع  باأّي  »طالم�س«  مثل  فيلم  يحَظ  مل  بينما   

حقوق  »نتفليك�س«  �رسكة  ا�سرتْت  التمهيدّي،  عر�سها 

)با�ستثناء حقوق عر�سه يف  »اأطلنط�س« ملاتي ديوب  فيلم 

اأّن  يعني  هذا  وال�سني(.  فرن�سا  ذلك  مبا يف  البلدان،  بع�س 

الفيلم لن يعر�س يف دور ال�سينما يف جميع اأنحاء العامل. 

»طالم�س« خارج  اإطالق  املرّجح  من غري  الأثناء  هذه  يف 

ة، اأي يف حفنة من الدول 
ّ
ور الفني نطاقات حمدودة يف الدُّ

فقط، ورمّبا يكون ذلك اأي�ساً م�سري »اأطلنط�س«. ل يكمن 

او على  الإنرتنت  العاملة على  العمالقة  نى 
ُ
الب اجلواب يف 

 »
ّ
»الطبيعي ر 

ّ
التطو مثلما  متاماً  »نتفليك�س«،  مثل  القنوات 

ة مل يكن يبّث ر�سائل متعّددة 
ّ
ل�رسكات الأفالم ال�سينمائي

ة و�سول 
ّ
ة يف كيفي

ّ
على قناة واحدة. تكمن امل�سكلة احلقيقي

الفيلم اإىل اجلمهور )على النقي�س متاماً من »ت�سويقه«( ل 

�س 
ّ
على الالفتات التي تتناوب يف الرتويج للمعجون املبي

خالل  من  ول  للبكترييا،  امل�ساّدة  وامل�ساحيق  لالأ�سنان 

للتعريف  القابلة  الألقاب  بني  تتناوب  التي  ات 
ّ
اخلوارزمي

واإ�سارات الـ»ليك« على الفي�سبوك.

مهرجان  يف  يظهر  ما  هو  فقط  اجلليد  جبل  طرف  اإّن   

كان، لأّن البقاء يف املحيط احليوّي الناجم عن ال�سوق لفرتة 

العتقاد  اإىل  املتاأّهبني  هوؤلء  يقود  الكفاية،  فيه  مبا  طويلة 

مل  املال  فاإّن  »طالم�س«،  �سنع  مّت  اإذا   .
ّ
احلقيقي بالرتويج 

اأو  ة، 
ّ
اإفناء قوى العدالة والذكاء ال�سينمائي يتمّكن بعد من 

ة اليوم لي�ست يف 
ّ
اإّن املعركة احلقيقي هكذا طماأنت نف�سي. 

�سنع الأفالم، بل يف جعلها يف متناول اجلمهور، ومن دون 

قيود ال�سرتاكات اأو احلاجة اإىل بيع الف�سار، اأو النات�سوز، 

اأو حبوب الهالم، بق�سد حتقيق الأرباح.

الهوام�ص

امليزة الأوىل، �سارك فيلم »اأبو ليلى« يف مناف�سة اأ�سبوع النقاد  ١

امليزة الأوىل، تناف�س الفيلم يف الختيار الر�سمي للمهرجان  ٢

ًا يدافع عن »الفّن ال�سابع« ويحّذر  ن�رست جمعية املديرين الفرن�سيني )SRF( ن�سّ  ٣

 الب�رسّي يف ١٣ اأّيار / مايو، اأي 
ّ
من �سيا�سات ماكرون ب�ساأن القطاع ال�سمعي

. َيظهر الن�ّس 
ّ
 ملهرجان كان ال�سينمائي

ّ
قبل يوم واحد من الفتتاح الر�سمي

على موقع

 SRF: http://www.la-srf.fr/article/tribune-de-the-soci٪C3٪A9t٪C3٪A9-reactors-of-  

films- SRF

ة 
ّ
مّت جتاهل الن�س على نطاق وا�سع، لكّنه ُن�رس اأي�سًا يف جريدة لوموند اليومي  

الهامة، انظر 

www.lemonde.fr/cinema/article/2019/05/13/and-by-other-tin-cinema-c-is-also-a-  

article-5461288_3476.html
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 تارخي خمترص لصورة بريوت
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اري عمارة

ّ
عبد الله البي
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مؤّرخ وكاتب، لبنان. 

فواز طرابليس

من سويرسا الرشق إىل هانوي العرب
تارخي خمترص لصورة بريوت

»بيروت، الشوارع في ُسفن،
بيروت، ميناٌء لتجميع الُمدن«

حممود دروي�س، »ق�سيدة بريوت«

اأدوار،  َتتابع  اأ�سّد متاهياً مع دور، بل   
١
ر مدينة

ّ
ي�سعب ت�سو

قرابة  منذ  بريوت  هي  ما  قدر  خارج،  من  عليها  منعك�سة 

اإليها  ُينظر  للتمثيل،  منذورٌة  مدينة  هي  الزمن.  من  قرنني 

وتكوينها.  لها 
ّ
وتخي ت�سميمها  يجري  ومنه  خارج،  من 

العربي  الداخل  ورغبات  اأوروبا  م�سالح  انعك�سْت  عليها 

هذه  تبّنوا  اأن  �سّكانها  لبث  ما  التي  املختلفة،  راته 
ّ
وت�سو

وتلك، وا�ستنبطوها، واأعادوا اإنتاجها وتعميمها، مغّذين بذلك 

الكلي�سيهات املختلفة التي كثريًا ما ا�سُتخدمت لتعريفها.

اأّنها  الأحرى  جّدًا.  �سهل  و�سٌف  هذا  ة؟ 
ّ
خيالي مدينٌة   

مدينة يف غياب البديل، كما يقال يف برامج احلوا�سيب. 

مدينة  تبدو  احات، 
َ
لو املتعّط�سني  الداخل،  يف  جلريانها 

مدينٌة  مبا هي  تتمظهر  ني 
ّ
لالأوروبي العربية،  تتكّلم  اأوروبية 

ما  غالباً  التي  املختلفة،  رها 
َ
و �سُ باحلداثة.  ُم�سابة  ة 

ّ
�رسقي

تدور حول وظيفتها مبا هي �سلة و�سل، ترزح ثقيلة على 

الغري عليها تبدو كما لو  بها  التي ينعم  املدينة، والأدوار 

ة تارًة وتارة اأخرى على اأّنها 
ّ
اأّنها �سادرٌة عن ر�سالة دهري

الختزال  ة. 
ّ
طبيعي اأحكاٍم  اأو  ة 

ّ
جغرافي عن �رسورة   

ٌ
تعبري

د الأحكام هنا. فمنذ زمٍن اختلطت �سورة لبنان ب�سورة 
ّ
�سي

عا�سمته وبتمّثالت تلك العا�سمة، وقد جرى اختزالها، يف 

طها التجارّي والليايل 
َ
كثري من احلالت، اإىل مينائها وَو�س

احُلمر يف �سارع احلمرا براأ�س بريوت.

والدة مدينة حديثة

ني، 
ّ
 �سغرياً زمن الفينيقي

ً
بريوت مدينة حديثة. كانت ميناء

فيها  بَنوا  الذين  الرومان،  زمن  ال�سهرية  و»بريوتو�س« 

به زمن  ُي�ستهان  ل  لعبْت دوراً  ال�سهرية.  ال�رسع  مدر�سة 

ة. 
ّ
الإيطالي باملدن  ة 

ّ
التجاري التها  �سِ افتتح  الذي  املماليك 

�سها لنتقال طرق التجارة وتقّلب م�سائر 
ّ
لكن ب�سبب تعر

. كان 
ّ
الغزاة، تقّل�ست اإىل بلدٍة �سغرية مطلع العهد العثماين

لـ»اأ�ساكل ال�رسق« )من الأ�سل الرتكي، وهو جمع اإ�سكلة 

اأي ميناء( حينها اأ�سماٌء اأخرى: عّكا، �سيدا، طرابل�س.

 
ّ
املدينة احلديثة هي نتاج القرن التا�سع ع�رس العثماين  

با�سا  اإبراهيم  اكت�سفها  بعدما   .
ّ
الأوروبي وال�ستعمار 

 )١٨٤٠  -  ١٨٣١( ل�سورية  الوجيزة  حكمه  فرتة  خالل 

ة جبل لبنان، دورها مبا هي 
ّ
اكت�سبْت بريوت، زمن مت�رسفي

املنفذ الوحيد للجبل اإىل اخلارج واملخزن واملرفاأ لتجارة 

يف  الرئي�سة  الو�سل  �سلة  اإىل  املدينة  لت 
ّ
حتو ال�سام.   

ّ
بر

واملنتجات  ة 
ّ
الأولي املواّد  ت�سّدر  ة، 

ّ
الكولونيالي املبادلت 

ال�ساحل  من  وزيت  وقطن  وحبوب  حرير  من  ة 
ّ
الزراعي

، وت�ستورد يف املقابل ال�سلع 
ّ
وجبل لبنان والداخل العربي

وال�ساي  القهوة  ة«، 
ّ
الكولونيالي »املنتجات  اأو  امل�سّنعة 

واأنواع البهارات، الواردة من اآ�سيا واأفريقيا عرب مار�سيليا 

حلب  لدور  ة 
ّ
التدريجي الوراثة  دم�سق  تويّل  ومع  ولندن. 

 
ٌ
حمور َت�سّكَل  ال�سورّي،  للداخل  الرئي�سة  املدينة  هي  مبا 

جتارّي جديد هو حمور دم�سق - بريوت، احتّلت بريوت 

على  والآ�سيوّي   
ّ
العربي للداخل  الرئي�س  امليناء  دور  فيه 

البحر الأبي�س املتو�سط.

على  الأجانب  التّجار  حماية  اُت 
ّ
اتفاقي �سّجعت   

ني الذين 
ّ
ا�ستقرارهم يف بريوت وزيادة عدد ال�سّكان املحّلي

ات، 
ّ
القن�سلي موظفو  بهم:  املرتبطة  ات 

ّ
الفعالي ميار�سون 

املرتجمون، املرا�سلون، اأو وكالء روؤو�س الأموال وامل�سالح 

ٍة 
ّ
 ال�رسيع لربجوازي

ّ
ة. كذلك كان النمو

ّ
ة الأوروبي

ّ
التجاري

ة مرتبطة باقت�ساد احلرير وبالوظيفة 
ّ
ة و�سناعي

ّ
ة مالي

ّ
جتاري

ة للمدينة: م�ستوردو بزر القّز، م�سّدرو فيالج احلرير 
ّ
املرفئي
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ون، 
ّ
م�رسفي ذاته،  الوقت  ويف  واأي�سًا  اخلام،  احلرير  اأو 

امل�سّنعة،  املنتجات  م�ستوردو  احلرير،  حاّللت  اأ�سحاب 

وبني  والفاّلحني،  الأجانب  التّجار  بني  و�سما�رسة  و�سطاء 

يراكمون  مرابون  واأخرياً  التجزئة،  وجّتار  اجلملة  جتار 

الأموال ويرثون عن طريق اإقرا�س املال للفاّلحني مقابل 

باأبخ�س  لهم  بيعها  على  يجربهم  مبا  حما�سيلهم،  رهن 

الأ�سعار �سدادًا لديونهم.

ون 
ّ
العثماني د 

ّ
ط، عم

ّ
املتو�س تها يف جتارة 

ّ
ي
ّ
تقديرا لأهم  

يت على ا�سمها يف العام 
ّ
م

ُ
بريوت عا�سمًة لولية جديدٍة �س

١٨٨٧، فاحتّلت املكانة التي كانت �سابقًا ل�سيدا مبا هي 

. واإذا مبوجات النزوح املتتالية 
ّ
مرفاأ دم�سق والداخل العربي

اأفرغْت جبل لبنان من ق�سٍم كبري من �سّكانه، هربًا  التي 

ُت�سهم  لبنان،  الدامية يف جبل  العام ١٨٦٠  من حوادث 

على  �سيطرتها  ومتكني  الو�سيط  املدينة  دور  تعزيز  يف 

ة. اأ�سبحت بريوت مركزاً ل�رسكات النقل 
ّ
املناطق الَطرفي

البحري )ومنها »مي�ساُجري ماريتيم« الفرن�سية ال�سهرية(، 

تذكرة  )ثمن  »الناولون«  ُيقر�سون  واملرابني  بتّجارها  واإذا 

حني للهجرة مقابل رهوناٍت وفوائَد فادحة،  ال�سفر( للمر�سّ

بني  والب�رس  الب�سائع  تهريب  ينّظمون  »قب�ساياتها«  فيما 

 
ّ
الذاتي لبنان« ذات ال�ستقالل  ة جبل 

ّ
الولية و»مت�رسفي

م�سارف  كانت  كّله  هذا  اإىل  ة. 
ّ
العثماني ال�سلطنة  داخل 

بريوَت ومكاتب ال�سريفة فيها ت�ستقبل حتويالت املغرتبني 

ة الأوىل 
ّ
ة احلرب العاملي

ّ
اإىل اأهلهم، وقد ُقّدرت قيمتها ع�سي

ًا.
ّ
بنحو مليون جنيه اإ�سرتليني �سنوي

خالل تلك الفرتة اأي�ساً بداأْت بريوت ت�ستقبل روؤو�س   

ة التي اأخذْت ت�ستثمر بكثافٍة 
ّ
ة والأوروبي

ّ
الأموال الفرن�سي

وو�سائط  ة 
ّ
التحتي البنية  يف  واأي�سًا  احلرير،  اقت�ساد  يف 

بريوت  طريق  اأعمال  افُتتحت   ١٨٥٨ العام  يف  النقل. 

املدينة  ي�سل  �سوف  الذي  الرئي�س  ال�رسيان  دم�سق،   -

روؤو�س  ذات  ة 
ّ
عثماني �رسكٌة  تديرها  ال�سورّي،  بالداخل 

ال�رسكة  كانت  اأنّها  طوبي  جاك  قّدر  وقد  ة. 
ّ
فرن�سي اأمواٍل 

يف  ة 
ّ
الفرن�سي ال�ستثمارات  جمموع  بني  ربحاً  الأوفر 

. افُتتحت الطريق يف العام ١٨٦٣ ويف 
٢
ة
ّ
ال�سلطنة العثماني

ٍة بني بريوت واأوروبا.
ّ
ل �سلة تلغرافي

ّ
العام ذاته انعقدت اأو

طريق  عن  اأخرى  امتيازاٍت  ة 
ّ
اأوروبي �رسكاٌت  نالت   

معها:  �رساكات  يف  دخلوا  اأن  لبثوا  ما  ني 
ّ
حمّلي وجهاء 

دم�سق،  حديد  �سّكة  »�رسكة  امتياز  بريوت،  مرفاأ  امتياز 

بريوت«  وكهرباء   
ّ
جر و»�رسكة   DHP ومالحقها«  حماة 

TEB و»�رسكة غاز بريوت« و�رسكات اأخرى �سوف ت�سّكل 

�سورية  على   
ّ
الفرن�سي لالنتداب  ة 

ّ
القت�سادي الركائز 

ذات  كانْت  وقد  ة، 
ّ
الربيطاني الأموال  روؤو�س  ا 

ّ
اأم ولبنان. 

موقٍع اأقّلي، فكان عليها الكتفاء بتقا�سم روؤو�س الأموال 

ة يف �رسكات توليد الكهرباء.
ّ
الفرن�سي

ت�ساَعَف  مده�سًا:  للمدينة   
ّ
ال�سّكاين النفجار  كان   

األفاّ يف  اإىل ١٢٠  العام ١٨٥٠  األفاً  �سّكانها من٤٠  عدد 

نازحون  ومعظمهم  ون، 
ّ
امل�سيحي �سّكل  عندما  القرن،  نهاية 

ن�سف  ال�سّتني«،  »حوادث  بعد  دم�سق  من  اأو  اجلبل  من 

اأنّها  املت�سارع  املدينة  حتديث  معامل  ومن  ال�سّكان.  عدد 

ول« الأ�سهر 
ّ
كانت حتوي ١٧ نزلً وفندقاّ، منها »فندق ب�س

خدمات  وتعر�س  البحر،  �ساطئ  على  الزيتونة«   
ّ
»حي يف 

ني واليهود.
ّ
اء وال�سيادلة، اأكرثهم من امل�سيحي

ّ
ع�رسات الأطب

دون 
ّ
ي�سي بريوت  وجهاء  بداأ   ١٨٦٠ العام  من   

ً
ابتداء  

على   
ّ
الإيطايل  

ّ
املعماري الن�سق  ذوات  والق�سور  الِفلل 

و»زقاق  �رسقاً  ة« 
ّ
»الأ�رسفي املرفاأ:  على  امُل�رسفة  التالل 

منها  ب�رسعة،  جديدة   
ٌ
اأحياء تنمو  فيما  غربًا،  البالط« 

التّجار  ي�سكنهما  الهادئتان  وامُل�سيطبة  البا�سورة 

ان املرتبطان باملرفاأ، 
ّ
يزة والب�سطة ال�سعبي

ّ
واملوّظفون، واجلم

على  ب�رسعة  حتديثه  يجري  قدمٌي   
ٌّ
فحي النبع،  راأ�س  ا 

ّ
اأم

يف  املدينة  تبداأ  ذاته،  الوقت  يف  ال�سام.  طريق  امتداد 

الُغبريي  الرباجنة،  برج  املجاورة:  والقرى  املزارع   
ّ
�سم

اح، التي �سوف ت�سّكل جمتمعًة بعد قرن من الزمن 
ّ
وال�سي

ة.
ّ
ة ال�سيعي

ّ
ة ذات الغالبي

ّ
�ساحية املدينة اجلنوبي

واحلال اأّن ذلك الربع الأخري من القرن �سهد َتفّتح َدور   

من جملة  يتغّذى  �سوف  الذي   
ّ
والثقايف  

ّ
التعليمي بريوت 

�سّد  ة 
ّ
الفاّلحي ات 

ّ
ي
ّ
والعام ة 

ّ
ال�سعبي النتفا�سات  عوامل: 

ات، 
ّ
 العالقات مع اأوروبا، دور الإر�سالي

ّ
ة، منو

ّ
نظام املقاطعجي

ة من 
ّ
ة ثري

ّ
ة، وظهور قاعدة ثقافي

ّ
ة والربوت�سطانتي

ّ
الي�سوعي

مَتح�س  �سوف  واجلامعات،  ات 
ّ
والكّلي واملطابع  ال�سحف 

ني.
ّ
ل يف نه�سة الآداب والثقافة العربي

ّ
املدينة الدور الأو

بيروت  العثمانيون  عمد  المتوسط،  تجارة  في  ألهميتها  تقديرا 
 ،١٨٨٧ العام  في  اسمها  على  سميت  جديدة  لوالية  عاصمة 
فاحتلت المكانة التي كانت سابقا لصيدا بما هي مرفأ دمشق

والداخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل العربي. وإذا بموجات النزوح 
المتتالية التي أفرغت جبل لبنان من قسم كبير من سكانه، هربا 
من حوادث العام ١٨٦٠ الدامية في جبل لبنان، تسهم في تعزيز 
الطرفية.  المناطق  الوسيط وتمكين سيطرتها على  المدينة  دور 
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ّ
ن�سٌّ تاأ�شي�شي

ميكن  ما  اإرها�ساُت  ظهرْت  »النه�سة«  تلك  ُكّتاب  بني 

«. �سوف تفرد ال�سحف واملجاّلت 
ّ
ت�سميته »خميال بريوتي

 
ّ
العمراين  

ّ
النمو رافقت  التي  للظواهر  م�ساحاتها  اأبرز 

ز، رائد التحديث 
ّ
والتجارة مبا هي القطاع القت�سادّي املمي

ة التي كانت 
ّ
املفرَت�س، وذلك باملقارنة مع القيمة التقليدي

هنا يحدث  ة. 
ّ
العقاري ة 

ّ
واملُلكي ة 

ّ
احلربي الوظيفُة  بها  تتمّتع 

م 
َ
ٍل جذرّي يف �سّلم القي

ّ
انقالٌب يف املنظور، ي�سري اإىل حتو

ة.
ّ
الجتماعي

الب�ستاين  �سليم  والكاتب   
ّ
ال�سحايف لنا  يقّدم   

هو  بريوت  لأ�سطورة  اً 
ّ
تاأ�سي�سي اً  ن�سّ  )١٨٨٤  -  ١٨٤٨(

 
ّ
ال�سيا�سي القت�ساد  ن�سو�س  اأوائل  من  واحٌد  اأي�سًا 

ف الب�ستاين 
ّ
للمدينة. يف مقاٍل من�سور بعنوان »مركزنا«، يعر

ة« التي 
ّ
ة ال�رسقي

ّ
بريوت واجلبل املجاور مبا هما مركز »الأم

ة« يف حدودها. وبق�سد اإبراز 
ّ
تكاد تطابق »�سورية الطبيعي

ة« 
ّ
ال�رسقي َة 

ّ
»الأم الب�ستاين  ه 

ّ
ي�سب »املركز«،  هذا  ة 

ّ
ي
ّ
اأهم

املوقع  اأي  منها،  القلب  »املركز« يف  يقع  بحيث  باجلي�س، 

الأ�سّد منعًة والأكرث امتيازاً، يكتب قائالً:

 »لنا قّوة حتى أقاصي الغرب فنرى األّمة الشرقّية مع 
اختالف طوائفها ومذاهبها مجتمعًة في بالٍد 

أقوى  وهو  الوسط  في  ونحن  بعضًا  بعضها  يالصق 
مراكز الجيش وهكذا نرى أّن لنا من القّوة الطبيعّية  

ما يكاد يكون أقوى قّوة في العالم...«.

ة 
ّ
ل مر

ّ
ويف غمرة التبّجح املعهود يف ذلك العهد، يظهر لأو

ًا للح�سد والغرية.
ّ
ة بريوت، م�سدرًا اأبدي

ّ
مو�سوع وحداني

ة 
ّ
املدني على  يرتّتب  زة، 

ّ
املمي املكانة  تلك  من  انطالقاً   

 :
ّ
اجلغرايف موقعها  ينا�سب  اقت�سادّي  بدور  ت�سطلع  اأن 

اإّن  ها  والغرب.  ال�رسق  بني   
ّ
القت�سادي الو�سيط  دور 

 - و»البطن«  »الباب«   - نف�سيهما  تا  فر�سَ قد  ا�ستعارتني 

على  بالنكفاء  توحي  الثانية  دامت  ما  متناق�ستان  وهما 

النف�س والأوىل بالنفتاح.

بالن�سبة اإىل الب�ستاين بريوت هي، اأو يرتّتب عليها اأن   

تكون، »الباب الذي يدخل منه الغرب اإىل ال�رسق ويّت�سل 

من خالله ال�رسق بالغرب«. وهي نظرٌة حمكومة اإىل ابعد 

: �رسق موؤنٌّث »ينفتح« ل�ستقبال 
ّ
حدٍّ بالتخييل الكولونيايل

»دخول« الغرب. لكّنها اأي�ساً نظرٌة تتطابق وتق�سيم العمل 

 الذي يحكم اأن يكون ال�رسق م�سدراً للمواّد 
ّ
الكولونيايل

لع امل�سّنعة.
ّ
ة وم�ستوردًا لل�س

ّ
ة واملنتجات الزراعي

ّ
لي

ّ
الأو

ر  هكذا فـ»قَدر« بريوت اأن تكون الباب الذي منه ي�سدِّ  

»بلد  اأوروبا  نحو  ة 
ّ
الزراعي منتجاته  ال�سورّي  الداخُل 

فاه«، اأوروبا التي »تطري على اأجنحة البخار 
ّ
احل�سارة والر

والربق«، ذلك اأّن »مغناطي�س املح�سولت يف هذا الع�رس 

هو ثروة الغرب و�سناعته املتَقنة«. هنا ينمو توزيٌع جديد 

منذور  �ساحٍل،  بني  ذاتها  ة« 
ّ
ال�رسقي ة 

ّ
»الأم داخل  للعمل 

.
ّ
للتجارة، وداخٍل منذور لالإنتاج الزراعي

اأحد  يف  »البطن«.  وظيفة  ُت�سارعها  »الباب«  وظيفة   

 ،
ّ
الفينيقي النموذج  عن  تتحّدث  التي  الن�سو�س  اأوائل 

اأثر  يقتفوا  اأن  بريوت  اأهل  على  الب�ستاين  �سليم  يقرتح 

يف  الأوىل  ة 
ّ
الأم يكونوا  اأن  يف  جنحوا  »الذين  اأ�سالفهم 

ال�رسق  لغنى   
ٌّ

م�سب اأنّهم  عرفوا  ُهم  فها  القدمي.  العامل 

التي  املكا�سب  عندنا  ويجمع  الغرب  ثروة  اإليه  يجذب 

 ُينبئ 
ّ
جنمعها من اجلهتني جمَع �سالمة«. وها هو الب�ستاين

ٍة من �ساأنها 
ّ
بامل�ستقبل الزاهر ملدينته، وفق �سيغٍة ع�سوي

 غا�ستون با�سالر 
ّ
اإثارة اإعجاب الفيل�سوف والناقد الفرن�سي

»اأ�سبحنا، وِنعم ال�سباح كالبطن من الإن�سان يعي�س بتعب 

.
٣
م«

ّ
اليدين والرجلني، وهو حمموٌل مكر

لدْت اأ�سطورة، اأ�سطورة الو�سيط القادر على اأن 
ُ
لقد و  

يجني الأرباح من هذه اجلهة وتلك من القطبني اللذين 

 لراأ�س املال 
ّ
يل

ّ
ط بينهما. اإنّنا يف حقبة الرتاكم الأو

ّ
يتو�س

يف  التجارة  ة 
ّ
ي
ّ
وحر املال  اكتناز  حقبة  وهي  التجارّي، 

الآن معاً.

ة
ّ
�شوي�رسا فينيقي

 
ٍّ
�سيا�سي ف�ساٍء  عن  يبحث  القت�سادّي  الدور  هذا  كان 

عن  الناجم  الكبري«،  »لبنان  اإنّه  ة. 
ّ
ال�رسعي ومينحه  يوؤّطره 

بيكو   - �سايك�س  ة 
ّ
اتفاقي وْفق   

ّ
الكولونيايل ال�ستقطاع 

 
ّ
التي �سوف توّفر لبريوت اإطارًا يليق بطموحاتها، اإذ �سم

هنا  وجنوبها.  البالد  و�سمال  والبقاع  لبنان  جبل  اإليها 

»الطوائف  جتمع  م�ساحٍة  لتكوين  واجلبل  البحر  التقى 

اأّن منوذجًا  ات يف املنطقة. وها 
ّ
ة« والأقّلي

ّ
ة التاريخي

ّ
الديني

الذي  ال�سوي�رسّي،  النموذج  اإنّه  �س: 
َ
الغر يخدم  اً 

ّ
اأوروبي

ة 
ّ
ات الناطقة بالأملاني

ّ
 واحٍد الأقّلي

ٍّ
 يف كياٍن �سيا�سي

ّ
ي�سم

ة.
ّ
ة والفرن�سي

ّ
والإيطالي

مل تكن فكرة »�سوي�رسا ال�رسق« جديدًة بذاتها: كان   

ل من 
ّ
اأو ُد نريفال  ان لمارتني وجريار 

ّ
الفرن�سي ال�ساعران 

ه بني جبل لبنان وبلد جبال الألب، حيث 
َ
اأ�سار اإىل ال�سب

ة من �سوي�رسا مبا ي�سمح 
ّ
ل مبا هو �سيغٌة �رسقي

ّ
فه الأو و�سَ

�ست ال�سيغة 
ّ
ني. �رسعان ما ت�سي

ّ
اء الأوروبي

ّ
بتقريبه من القر
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فرن�سا  مب�ساعدة  لهم،  ُقّدر  باأنّه  ني 
ّ
لّلبناني الب�سارة  وجاءت 

اأّن ذلك الوعد  اأن يكونوا �سوي�رسا ال�رسق. على  احلنون، 

�سوف ي�ستغرق وقتًا طويالً قبل اأن يتحّقق. فخالل نقا�ٍس 

 ١٨٤٥ اأحداث  حول  ة 
ّ
الفرن�سي ة« 

ّ
الوطني ة 

ّ
»اجلمعي يف 

قائم  اإىل  لبنان  جبل  تق�سيم  من  اإليه  اأّدت  وما  الدامية 

ة، توّجه النائب 
ّ
ة والأخرى درزي

ّ
تني، واحدة م�سيحي

ّ
مقامي

ُد ملڤيل اإىل وزير الداخلية با�سم ذلك الوعد قائالً »منذ 

ام، كان م�ساعدوك واأ�سدقاوؤك يعلنون: يجب اأن 
ّ
ب�سعة اأي

بالن�سبة يل،  ا 
ّ
اأم �سوي�رسا.  مثل  لبنان  بحيث ي�سري  جنهد 

دي الوزير، فجلُّ ما اأطمح اإليه هو اأّل حّتولوا لبنان اإىل 
ّ
�سي

وؤ، 
ّ
التنب َقبيل  من  كاأمّنا  انطالقته،  فمنذ   .

٤
جديدة« بولونيا 

كان للنموذج ال�سوي�رسّي منوذُجه النقي�س: تق�سيم بولونيا.

خالل  النموذج  على   
ّ
املحّلي ال�ستحواذ  جرى   

وبني  بينه  ربط  مده�ٍس  تركيب  يف   ،
ّ
الفرن�سي النتداب 

قد  بالكاد  احلرير  اقت�ساد  ة. كان 
ّ
الفينيقي الأ�سطورة  بعث 

ة 
ّ
ا�ستعاد ن�ساطه من الأزمة التي هّزْته خالل احلرب العاملي

موجًة  فاأثار  ات 
ّ
الثالثيني خالل  ًا 

ّ
كّلي انهار  عندما  الأوىل 

جبل  من  غزير   
ٍّ
�سّكاين نزٍف  اإىل  اأّدْت  الهجرة  من  ثانيًة 

ة، ي�سف الكاتب 
ّ
لبنان خ�سو�سًا. يف ن�سٍّ ذي نربة نبوئي

 
َ
الأثر املّتحدة، هذا  الوليات  املغرتب يف  الريحاين،  اأمني 

املزدوج للهجرة وانهيار اقت�ساد احلرير:

 »هي الَضيعات الضائعة، تحّل محّلها البطالُة والكسل 
والقنوط. هي المعامل المقفلة تعّزيك بها  

والكنائس... واألديرة للرهبان والراهبات. هي الثروة 
الذاهبة تندبها الصحف... واألزياء الفرنجّية... هي  

الكرامة الوطنّية ترفل بالحرير النباتّي وتأكل خبزها مغموسًا 
بعرق أفريقيا«٥.

اأن  ة 
ّ
اإمكاني الأوىل  ة 

ّ
للمر َدت 

َ
ور  

ّ
الدرامي املناخ  هذا  يف 

ي قطاَعي ال�سطياف 
ّ
يعيد جبل لبنان تدوير اقت�ساده لينم

ني 
ّ
»الفينيقي م�رسوع  من  جزءًا  الفكرة  كانت  وال�سياحة. 

عن  منبثقني  ني 
ّ
م�سيحي مثّقفني  جمموعة  وهم  اجلدد« 

ة، متحّلقة حول »املجّلة 
ّ
ة بريوت الناطقة بالفرن�سي

ّ
برجوازي

ة« اأبرزهم �سارل قرم ومي�سال �سيحا واألبري واألفرد 
ّ
الفينيقي

دعون 
َ
ي عقل،  و�سعيد  ثابت  وجاك  خوري  وفوؤاد  نقا�س 

متمايزة  ة 
ّ
وقومي ة 

ّ
ثقافي ٌة 

ّ
هوي هي  مبا  فينيقيا  بعث  اإىل 

حول  يتمحور   
ٍّ
اقت�سادي منوذج  على  تقوم  العرب،  عن 

ة 
ّ
ثنائي من  اجلدد«  ون 

ّ
»الفينيقي واملبادلت. جعل  التجارة 

ة اجلبل / البحر، 
ّ
�سوي�رسا / فينيقيا املعادَل الرمزّي لثنائي

�ست لقيام »لبنان الكبري«.
ّ
ة التي اأَ�س

ّ
ة اجلغرافي

ّ
وهي الثنائي

كان الخت�سار مغرياً واملحاجة ل تعوزها اجلراأة: �سوف   

ة 
ّ
ة واخلدمي

ّ
تخدم فينيقيا مبا هي منوذٌج للن�ساطات التجاري

ة يف بريوت وال�ساحل، فيما ت�سري �سوي�رسا منوذجًا 
ّ
واملالي

اإىل  بلٍد »يفتقر   من الفقر واملجاعة. يف 
َ
ر

ّ
للجبل وقد حتر

« بات بالإمكان اأن ي�ستثمر يف »وفرة راأ�س 
ّ
راأ�س املال املايل

« وكالهما مو�سوٌف 
ّ
املال - اجلمايل وراأ�س املال - املناخي

مبا هو »فريد يف العامل«، عن طريق تنمية ال�سياحة والَفندقة 

وال�سطياف، على اأمل اجتذاب »اأثرياء �سورية وفل�سطني 

اأوروبا« والإفادة بذلك من »ثروات الأمم«.  وم�رس وحتى 

يبلور   ،
ّ
الفرن�سي النتداب  من  الأوىل  ال�سنوات  ظهر يف 

هذه املحاّجة بتفا�سيل وفرية »من اأجل حتويل لبنان اإىل 

ة 
ّ
ة والقت�سادي

ّ
�سوي�رسا ال�رسق: و�سف للظروف ال�سيا�سي

.
٦
ة للبلدين«

ّ
وال�سياحي

الذي  »اخلال�س«  مو�سوعة  حول  كاملة  اٌت 
ّ
اأدبي منَْت   

�سي�سمح لل�سعب املعذَّب من جتاوز املحنة، فيما �سارل قرم، 

ة »الفقر املكابر« 
ّ
ة« يغّني بالفرن�سي

ّ
�س »املجّلة الفينيقي

ّ
موؤ�س

ني - 
ّ
ة، مفاخرًا باجلبلي

ّ
للفاّلحني، ويبّزه �سعيد عقل، بالعربي

املغرتبني الذين »من �سخر و�سذى اأرز كفايتهم / ُزنودهم، 

اإليها مبا  اإن تقل الأر�ُس، اأوطاُن«. هكذا الهجرة، منظوراً 

الأ�سمى  التعبري  ت�سري  باأكمله،  ل�سعب  ة 
ّ
األفي ر�سالٌة  هي 

ورثه  والذي  ُيقهر«  ل  الذي  واملغامرة  ة 
ّ
ي
ّ
احلر »روح  عن 

ي�سري  �سوف  اأخرياً  ني. 
ّ
الفينيقي اأ�سالفهم  من  ون 

ّ
اللبناني

اجلبل ذاُته، وقد جرى تقدميه مبا هو »ماأوى الروح والإميان« 

ة.
ّ
م املالي

َ
ة م�ست�سلمة للقي

ّ
مبثابة املَْطهر ملدينٍة جتاري

خزنة الكنوز

مع َنيل لبنان ا�ستقالله العام ١٩٤٣، �سوف تلتفت الأنظار 

بعيد  ال�سوي�رسّي.  النموذج  من  القت�سادّي  الوجه  اإىل 

 املتمحور 
ّ
ة الثانية »يتَعومل« القت�ساد اللبناين

ّ
احلرب العاملي

ور  . تتكاثر تعريفات الدَّ
٧
حول بريوت قبل ع�رس العوملة

 يف 
ٍّ

خا�س بنوٍع  نلقاها  املدينة،  به  ت�سطلع  الذي  اجلديد 

 
ّ
وال�سيا�سي  

ّ
وال�سحايف  

ّ
امل�رسيف �سيحا،  مي�سال  كتابات 

»�سلة  ة«، 
ّ
عام »�ساحة  ة: 

ّ
اللبنانوي العقيدة  دعاة  واأبرز 

ة«، »�سوق«، »مفرتق طرق«، »منطقة 
ّ
و�سل«، »حمّطة جتاري

اإّن   
ّ
ثم  .

٨
اإلخ »م�ستودع«،  ج�رس«،  »راأ�س  ة«، 

ّ
حر تبادل 

واملتمحور  اخلارج  على  املنفتح   
ّ
احلر  

ّ
اللبناين القت�ساد 

 الالفت 
ّ
حول القطاع الثالث �سوف يتعّزز عن طريق النمو

دولرات  ي�ستقبل   
ٍّ
م�رسيف لِقطاع  ًا( 

ّ
ع�سوائي يكن  )واإن 

اإ�سافة  واجلزيرة  اخلليج  اأقطار  من  عليه  املتدّفقة  النفط 
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من  هربًا  و�سورية  م�رس  من  لجئٍة  اأموال  روؤو�س  اإىل 

غري  مب�سموٍن  »البطن«  كناية  تغتني  هكذا  التاأميمات. 

ة«، 
ّ
»�رس لته: 

ّ
حتو عن   

ّ
تعرب جديدة  ومبفرداٍت  م�سبوق 

تتكاثر  �ُسوٍر  من  وغريها  »قف�س«،  »خزنة«،  »خمباأ«، 

للدللة على دور بريوت امل�ستهى.

ة 
ّ
ي
ّ
ال�رس قانون   

ّ
اللبناين الربملان   

ّ
اأقر العام ١٩٥٦  يف   

لت. هكذا 
ّ
 لتلك التحو

ّ
ة لي�سّكل الإطار القانوين

ّ
امل�رسفي

عليهما  نى 
َ
ب بوظيفتني  ة 

ّ
ال�سوي�رسي ال�ستعارة  اكتملت 

�سة 
ّ
: الطوائف امل�سي

ّ
اللبناين ره للّنظام 

ّ
مي�سال �سيحا ت�سو

وخزنة  ة، 
ّ
الهلڤيتي ة 

ّ
الكونفدرالي كانتونات  نظري  هي 

ذات  ة 
ّ
ال�سوي�رسي بالبنوك  ثل 

ّ
تتم بة، 

ّ
هر

ُ
وم هاربة  الأموال 

ية لإخفاء املال الو�سخ.
ّ
الأرقام ال�رس

لبنان - خزنة - الكنوز ذو ح�سوٍر وازن يف م�رسح فريوز   

لنحو  الوا�سل  اخليط  ي�سّكل   .
ّ
الغنائي والأخوين رحباين 

ات، التي اأنتجوها بني ١٩٥٨و١٩٧٥ 
ّ
ع�رسين من الغنائي

الأعجوبة«.   / الكنز   / »الغريب  ة 
ّ
ثالثي مدار  تدور  والتي 

ي�سعى  ال�سيعة،  يف  مكنون  بـ»كنٍز«  طامٌع  »الغريب« 

لال�ستحواذ عليه ويقاومه الأهايل، تن�رسهم »الأعجوبة«. 

ع اآخر، يحتجب الكنُز ب�سبب نزاع يقع بني اأهايل 
ّ
ويف منو

توريٍة  يف  بينهم،  امل�ساحلة  بعد  اإّل  يظهر  ولن  �سيعتني، 

ة 
ّ
ة عن ال�سْلم الأهلي الذي يلي احلرب الأهلي

ّ
بالكاد خمفي

- ال�رسط ال�رسورّي لظهوٍر ملعجزة الزدهار القت�سادّي 

 
ّ
. يف م�رسحهم الغنائي

ّ
الذي انحب�س ب�سبب النزاع الأهلي

من  اآخر  ع 
ّ
منو اإىل  الرحابنة  يلجاأ  ة 

ّ
الأهلي احلرب  مطلع 

 الغريب - الكنز - الأعجوبة. تتوىّل البرتاء، 
ّ
عات ثالثي

ّ
منو

ة: 
ّ
اللبناني الدراما  من   

َ
اآخر وجٍه  متثيل  الأنباط،  مدينة 

ور القت�سادّي معًا.   الطامع بالكنز وبالدَّ
ّ
التدّخل اخلارجي

ة، هي حمّطٌة للقوافل وخمزٌن 
ّ
فاملدينة - الدولة ال�سحراوي

لكنوز املنطقة وثرواتها، يعتمد ازدهارها وال�ستقالُل على 

تها يف وجه القوى العظمى 
ّ
ي
ّ
قدرتها على الدفاع عن حر

التي ت�سعى لب�سط هيمنتها على املنطقة كّلها. هكذا ت�سري 

الن�سال  ة ترتافق واحل�سارة، رمز 
ّ
املاّدي الرثوة  برتا، حيت 

على  النزاع  رواية  هي  وها  ة. 
ّ
الروماني ة 

ّ
الإمرباطوري �سّد 

ل�سان ملكة برتا يف تنويع اجلديد على منوال اخلزنة والباب:

تخّلي  بّدا  ما  وبترا  الشعوب،  كنوز  تسلب  بّدا   »روما 
الشرق يفرغ من حضارته، من المال. من الجواهر، 

لهالسبب  اإلنسان،  نبوغ  نحتها  اللي  التماثيل  من 
فتحنا خزنتنا حتى تقدر المناطق الخاضعة للحكم  

الروماني تهّرب كنوزها لعّنا. خزنة بترا صارت التحّرر 
وصارت المعركة«٩.

وجه  يف  املنيعة  اخلزنة  النزاع:  �رسوط  تتجّلى  هكذا 

تنتمي  ل  ر 
ِّ
حتر التي  اخلزنة  �سورة  اأّن  ومع  العامل.  اأقوياء 

لي�ست   - حماولًة  الرحابنة  يبذل  ات، 
ّ
البدهي عامل  اإىل 

بني  وامل�ساحلة  بريوت  ة 
ّ
رمزي طريَف  - جلمع  كثريًا  موّفقة 

ر، 
ّ
التحر  = »الباب«  دور  للمدينة:  ني 

ّ
الأ�سا�سي ورين  الدَّ

ودور »البطن« = اخلزنة.

ة اإىل هانون الثورّية
ّ
من الواحة الثقافي

ما  هذا  ج�رس«،  »راأ�س  ة«، 
ّ
حر »منطقة  ة«، 

ّ
عام »�ساحة 

ة 
ّ
املاّدي الأموال  لروؤو�س  لي�س  ًا، 

ّ
تدريجي بريوت  ت�سريه 

ما  د 
ّ
مبجر ة، 

ّ
الب�رسي الأموال  لروؤو�س  اأي�ساً  واإمّنا  ب 

ْ
وح�س

 
ً
ابتداء ة. 

ّ
ا�ستبدادي اأنظمٍة  فري�سة  املجاورة  البلدان  تقع 

زهرة  بريوت  ت�ستقبل  املا�سي،  القرن  ات 
ّ
�سّتيني من 

وتن�رس  فيها  تنتج  اإليها،  تلجاأ  التي  ة 
ّ
العربي الإنتليجن�سيا 

ة والت�سامح يقع على طريَف 
ّ
ي
ّ
اأعمالها، يف ف�ساٍء من احلر

 ال�سائد.
ّ
نقي�ٍس مع املناخ الإقليمي

 حممود 
ّ
يف »ق�سيدة بريوت« يثري ال�ساعر الفل�سطيني  

دروي�س املفارقة التي تتحّكم ببريوت - الأندل�س اجلديدة، 

يكون  حني  و»غرب«  »�رسق«  بني  متفارقة  و�سٍل  �سلة 

ال�رسق اأحيانًا عك�س الغرب واأحياناً اأخرى مراآته و�سْلعته. 

 تتجّلى يف وجهني: 
ّ
 املنفي

ّ
لكّن بريوت ال�ساعر الفل�سطيني

اأي�سًا  لكّنها   
ّ
الفل�سطيني تات  لل�سّ الأخرية«  »اخليمة  اإنّها 

الأخري  ملجوؤه  ذاته،  الآن  اأنّها، يف  اأي  الأخرية«:  »جنمته 

والنقطة امل�سيئة التي تقود م�سريته لتحرير وطنه املحتّل. 

وها نحن جمّدداً يف اإزاء ا�ستعارَتي »البطن« / »الباب«.

 اإىل بريوت 
ّ
 املنفي

ّ
اإذا كان دخول ال�ساعر الفل�سطيني  

ني 
ّ
اللبناني اإىل  بالن�سبة  كذلك  لي�س  فاإنّه  ًا، 

ّ
بديهي يبدو 

القادم  ال�ساعر  الله،  العبد  الأطراف. ح�سن  الوافدين من 

البوؤ�س  به  وَقذف  اأر�سه  من  اقُتلع  ابن جيٍل  اجلنوب،  من 

جعله   
ٍّ
وجودي ب�سوؤاٍل  ي�سطدم  العا�سمة،  نحو  واحلرب 

اكتملت االستعارة السويسرية بوظيفتين بنى عليهما ميشال شيحا 
تصوره للنظام اللبناني: الطوائف المسيسة هي نظير كانتونات 
تتمثل  والمهربة،  الهاربة  األموال  وخزنة  الهلفيتية،  الكونفدرالية 
الوسخ. المال  السرية إلخفاء  األرقام  ذات  السويسرية  بالبنوك 
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فدائيات اجلبهة 

الدميقراطية لتحرير 

فل�سطني يف لبنان 
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ّ

ل دواوينه، »كيف اأدخل يف الوطن؟«، ديواٌن عرب
ّ
عنواناً لأو

ة بني املركز والأطراف، 
ّ
فيه العبد الله عن العالقة الت�سادمي

بريوت  فاإذا  املحرومة.  والأرياف  املزدهرة  املدينة  بني 

امل�سيافة، املفتوحة على الرياح الأربع، بريوت التي تفتح 

اأذرعتها للغرباء القادمني من خارج، تدير ظهرها للداخل، 

 من 
ّ
 واأترابه الذين هّجرهم البوؤ�س الريفي

ّ
لل�ساعر اجلنوبي

قراهم، وُتو�سد بابها يف وجوههم.

ل يرهم اأن توؤخذ ال�ستعارات دوماً على حممل اجلّد!  

الثقافية  الأ�سطورة  وال�ستبدال!  النزياح  من  مزيداً   

ات 
ّ
�سبعيني من   

ً
ابتداء حمّلها  حتّل  ة 

ّ
الأندل�سي بريوت  عن 

القرن املا�سي، اأ�سطورة اأخرى، اأقّل هناءًة من الأوىل: اإنّها 

عا�سمًة  بريوت  انُتخبْت  نيني. 
ّ
الفل�سطي هانوي  اأ�سطورة 

يف  ال�سود«  »اأيلول  بُعيد  ة 
ّ
الفل�سطيني التحرير  ملنّظمة 

نظر  بعده،  الزمن  من  عقدين  واإىل  العام ١٩٧٠،  الأردن، 

اأنّها »راأ�س ج�رس« لتحرير  اإىل بريوت على  الثوار العرب 

يقاي�س  اأن  ياأمل  كان  عرفات  يا�رس  اأّن  مع  فل�سطني. 

على  عليها  ي�سيطرون  ون 
ّ
الفدائي كان  التي  امل�ساحات 

فالأكرث  فل�سطني،  يف  م�ستقّلٍة  دولٍة  مقابل  لبنان  ار�س 

ة نقطة انطالٍق 
ّ
جذرّية بني الثوار راأوا يف العا�سمة اللبناني

 يكرهونه. نحو بريوت تدّفق ثورّيو العامل 
ّ
لقلب نظام دويل

اأبناء  ني ومن 
ّ
ني و�سورّيني وميني

ّ
 من م�رسّيني وعراقي

ّ
العربي

اجلزيرة واخلليج، ووَفَد معهم ويف اأعقابهم من الذين خابْت 

اآمالهم من الثورات املُجه�سة عرب العامل، من منا�سلي اأّيار 

١٩٦٨ واأع�ساء الفيالق احلمراء يف العامل اأجمع، واأبرزهم 

وب.  تدّفقوا من كّل حدب و�سَ  -  
ّ
الياباين الأحمر  اجلي�س 

ة« و»الفيالق 
ّ
ة، »الفيالق العربي

ّ
ة اللبناني

ّ
فكان للحرب الأهلي

ة 
ّ
الإ�سباني ة 

ّ
الأهلي للحرب  كان  ما  غرار  على  ة«، 

ّ
الدولي

الأر�س  على  يخو�سون  منا�سلون   ،)١٩٣٩  -  ١٩٣٦(

ة حروب ا�ستبدال اأو حروب التعوي�س عن حروٍب 
ّ
اللبناني

مل ي�ستطيعوا، اأو مل ي�ساءوا خو�سها، على اأر�س بالدهم.

كانت  يكن،  مهما  ني؟ 
ّ
للفل�سطيني هانوي   - بريوت   

 
ّ
الإ�رسائيلي اجلي�س  احتّل  عندما  نقي�سها.  »هانوي« 

 الدفاع 
ُ
بريوت يف �سيف - خريف العام ١٩٨٢، اأخذ وزير

اً، فقد 
ّ
ة حرفي

ّ
 اآرييل �سارون باملقارنة الفيتنامي

ّ
الإ�رسائيلي

يف  باأنّه،  فالت�سي  اأوريانا  ة 
ّ
الإيطالي ة 

ّ
لل�سحافي اعرتف 

اُته، كان ي�سعر باأنّه يثاأر لالإهانات 
ّ
بريوت التي حتا�رسها قو

�سوف  فيتنام!  يف...  المريكي  اجلي�س  لها  �س 
ّ
تعر التي 

يذهب رئي�س وزرائه، مناحيم بيغن، اأعمق من وزير دفاعه 

ة 
ّ
ام الأكرث دموي

ّ
ة. خالل الأي

ّ
ة ال�ستبدال التاريخي

ّ
يف عملي

الذي  ريغان،  رونالد  اإىل  بيغن  كتب  بريوت،  ح�سار  من 

ني 
ّ
ني والفل�سطيني

ّ
ر الأطفال اللبناني

َ
قيل اإنّه �ُسِدم ملراأى �سو

اآخر  اأطارد  »اأنا يف بريوت  ارتكابات »ت�ساحال«:  �سحايا 

ة يف برلني املحا�رَسة...«.
ّ
فلول القطعان النازي

! واليوم، وبعدما ذهبت 
ّ
ة يف اجلو

ّ
ة �سينما هوليوودي

ّ
ثم  

رت نف�سها بنف�سها، 
ّ
اإىل نهايات فانتازماتها، اإىل حّد اأنّها دم

توؤّديه،  دوٍر جديد  تبحث عن  م�سّتتة،  نف�سها  بريوت  جتد 

ات بريانديللو: 
ّ
اأ�سبه ب�سخ�سي اإنّها  ول َمن يعر�سه عليها. 

مدينٌة تبحث عن موؤلّف.

املمّثلني  مثل  مثلها  بريوت  لعّل  يدري؟  من  ولكن،   

ني الذين ينتف�سون بعد فرتة بطالة / فراغ، بعد فقدهم 
ّ
الهرمي

يوؤّديها  التي  الأدوار  اأو  احلاذقة  الأدوار  لعب  على  القدرَة 

ة مبا�رسة العمل يف مهنٍة جديدة.
ّ
النجوم ال�سباب، ع�سي

لقد اأجاد ايتالو كالڤينو التعبري حني قال: »املدن، مثلها   

مثل الأحالم، م�سنوعة من رغباٍت وخماوف«. باملعنى ذاته، 

ميكن القول اإّن بريوت هي املدينة بال منازع: م�سنوعًة من 

رغبات ومن خماوف... الآخرين.

يف املرجع الآتي: �سيغة معّدلة من مقالة ن�رست بالفرن�سية بالعنوان ذاته  ١

«Beyrouth, la brulure des reves», dirigé par Jad Tabet,   

Autrement, no. 127, décembre 2001  

 Thobie J., Intérêts et impérialisme français dans l'empire ottoman, Paris 1977  ٢

ر، االأعمال املجهولة 
ّ
انظر: �سليم الب�ستاين، »موقعنا«، يف مي�سال جحا، حمر  ٣

ل�شليم الب�شتاين، ١٩٩٠، �س ١٨٣ - ١٨٦

خطاب يف ١٥ حزيران / يونيو ١٨٤٦، انظر يو�سف اإبراهيم يزبك، مقّدمة كتاب   ٤ 

اأنطون �ساهر العقيقي، ثورة وفتنة يف جبللبنان، بريوت ١٩٣٨، �س ٣٨

اأمني الريحاين، قلب لبنان، بال تاريخ، �س ٩٩  ٥ 

Jacques Tabet, Paris, 1924, cited in Marwan Buheiry: «Beirut’s Role  ٦ 

in the Political Economy of the French Mandate, 1919 - 39»,  

 Papers on Lebanon, no. 4, Oxford, Centre for Lebanese Studies, s.d.  

ورد امل�سطلح لأول مرة عند ال�سحايف جورج نقا�س العام ١٩٥٠ لغر�س   ٧ 

 على القطاع الثالث من القت�ساد عن 
ّ
متييز القت�ساد اللبناين املنفتح واملبني

ة
ّ
القت�ساد ال�سوري الإنتاجي الذي ميار�س احلماية اجلمركي

Michel Chiha, Le Liban Aujourd’hui, 1942; Politique Intérieure, Beyrouth,  ٨ 

Editions du Trident, 1957; «Visages et Présence du Liban»,  

Les Conférences du cénacle Libanais, Beyrouth, XVIIIème année,  

 no.9 - 12; 1964, Variations sur la Méditerranée, 1975  

راجع: فواز طرابل�سي، م�رشح فريوز والرحابنة: الغريب، الكنز، االأعجوبة،   ٩

٢٠٠٦، �س ١٧٧

الهوام�ص

»المدن، مثلها مثل األحالم، مصنوعة من رغبات ومخاوف«. بالمعنى 
ذاته، يمكن القول إن بيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروت 
هي المدينة بال منازع: مصنوعة من رغبات ومن مخاوف... اآلخرين.
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عبد الله
البّياري عمارة

باحث وأكادميي 
جامعي فلسطيين، 
متخصص يف النقد 
األديب والدراست 
الثقافية.

عن المدينة مبا هي لغة

املكان،  عن  احلديث  من  »املدينة«  عن  حديٌث  يخلو  ل 

ولعّل اللغة قادرٌة على �رسح هذه العالقة التي واإن كانت 

ة، اأي 
ّ
ًة بني الداّل واملدلول، اإّل اأنّها - كذلك - تداولي

ّ
تبادلي

اّت�سعْت  لغًة،  املكان  دللة  وتدار�س يف  بكّل حديث  اإنّنا 

لنا املدينة وتعّددت، وبكّل تعّدد لها احتْجنا للحفر اأعمَق 

اللغة مكانًا، لذا كان »املكان« لغًة هو املدخل  يف مفهوم 

الأن�سب ملو�سوعة املدينة.

كلمة »مكان« م�ستّقة من اجلذر اللغوّي )م ك ن( مبعنى   

كلمة  ا�سُتقت  ومنه   ،
١
منه« والتمّكن  ال�سيء  »امتالك 

�سًا، بينما 
ّ
»ممكن«، باعتبارها حالًة، و»اإمكان« باعتبارها ترب

الإن�سان  كمقعد   
ّ
امل�ستقر لل�سيء  »احلاوي  هو  لغًة  املكاُن 

فاملكان  وعليه،   ،
٢
واإ�سجاعه« قيامه  ومو�سع  الأر�س  من 

هو »ممكناُته« اأو »اإمكاناُته«، فـ»متّكن« امل�ستّقة من الأ�سل 

و»التمّكن«  املكان،  يف  ثبت   ،
ّ
ا�ستقر ر�سخ،  تعني:  نف�سه 

يعني القوة.

ة 
ّ
ٍة اأ�سا�سي

ّ
�س لفر�سي

ّ
لعّل الأ�سل / اجلذر اللغوّي يوؤ�س  

ما  �سلطًة  ة 
ّ
ثم اأّن  وهي  »املكان«،  بـمفهوم  يتعّلق  ما  يف 

ي�ستلزمها وي�ستبطنها املكان، فكّل ما يقع يف مكاٍن ما، تقع 

ة / القوى، بني املكان 
ّ
ٌة ما، وتوّترات تلك القو

ّ
عليه �سلطة / قو

وما يقع فيه / �سمنه، هي التي تولّد دراما املكان، واملدينة 

ل والأ�سا�س لالإن�سان 
ّ
هي مكاٌن بالنهاية. ولأّن الوجود الأو

ة )اجل�سد، 
ّ
ة )املعنى( واملاّدي

ّ
نى الرمزي

ُ
يتحّقق من خالل الب

ل(، مبا يفتح له باباً لتجاُوز العامل املاّدّي املحدود، 
ّ
كمكاٍن اأو

ة، من 
ّ
 الأو�سع لالإن�ساني

ّ
عد الجتماعي

ُ
وحتقيق ذاته يف الب

ط عالقة الذات والآخر )والعامل(، اأو 
ّ
ٍة تتو�س

ّ
خالل بنيٍة لغوي

 ، تربط بني الّذات واجلماعة، ينبني حينئٍذ الوجوُد ال�رسديُّ

ق، ولو يف اخليال. فتمنحنا  والذي ي�ستلزم مكاناً ما للتحقُّ

اإن�ساء عامَل،   - اإمكان 
ّ
العمارُة - ك�سكٍل تعبريّي ووظيفي

عن   
ّ

يعرب اً 
ّ
رمزي  

ً
معنى يحمل  هايدغر،  مارتن  يقول  كما 

الذات ويتماهى معها، ومن هنا جاءت املدينة، اإذ يخربنا 

 بالطبع، اأي ل بّد 
ٌّ
ابن خلدون يف مقّدمته: »الإن�سان مدين

وهو  ا�سطالحهم،  املدينة يف  هو  الذي  الجتماع  من  له 

ة الكربى للمدينة تنتمي 
ّ
معنى العمران«، ذلك اأّن الفاعلي

نتاَج عالقتهم  باعتبارها  اأفرادها  لالإح�سا�س امل�سرتك بني 

ة املتباَدلة ب�سيا�سات الزمان واملكان واملعنى.
ّ
الدرامي

املدينة كلغة / اللغة كمدينة

و�سيا�سات  املعا�رسة  ة 
ّ
العربي املدينة  اأو�ساع  يف  بالتاأّمل   

مركزّية  ُبنى  ثالث  بني  رابطاً  نلحظ  فيها،  القوى  دراما   /

ة 
ّ
د اإرادته التاريخي

ّ
مرتابطة ع�سوّياً هي بنيُة الإن�سان وجُت�س

 
َّ
اجلمايل المتداَد  د 

ّ
وجت�س العمران  وبنية  الأثر،  البقاء /  يف 

د 
ّ
والرمزيَّ يف الفراغ لذلك البقاء / الأثر، وبنيُة ال�رسد وجت�س

تتمظهر  وثالثتها  الأثر،  البقاء /  للوجود /  الرمزّية  الروؤية 

.
ّ
 / املكاين

ّ
 / املديني

ّ
مّتحدًة ومتداخلًة يف ال�رسد العمراين

لغتنا  اإىل  النظر  »ميكن  ليوتار:  فران�سوا  جان  يقول   

وال�ساحات  قة 
ّ
ال�سي الأزّقة  من  متاهٍة  قدمية،  كمدينة 

مع  منازَل  ومن  واجلديدة،  القدمية  املنازل  ومن  ال�سغرية، 

كلِّه  بذلك  ويحيط  خمتلفة،  حقٍب  من  عليها  اإ�سافاٍت 

ومنتظمة،  م�ستقيمٍة  ب�سوارع  متعّددة  حديثة،  تق�سيماٌت 

، اأولي�سْت تلك هي مدينة؟!
٣
ومنازل موّحدة الطرز«

يف بنية ال�رسد والعمران / املدينة تقاطع وت�سابٌه ما، وهو   

اً لدى فيل�سوف اللغة النم�ساوّي لودفيغ فتغن�ستني 
ّ
ما نراه جلي

الذي اعترب اأّن ال�رسد واللغة ميكن النظر اإليهما كما لو اأنّهما 

هي  الكربى  واحلوا�رس  واملدن  فالبنايات  اأي�ساً.  »مدينة« 

نتاجٌ للغات ذات اأمناط حمددة، تّت�سل يف ما بينها لت�سّكل 

والبوؤر  وال�سلطة،  الهيمنة  اأ�سكاُل  خالله  من  تّت�سح  ن�سقاً 

خمتلفًة  �رسدّية  بوؤرًا  مقابالً،  ومعنى  ما،  معنى  تعطي  التي 

ومتقابلة، واأحياناً مت�ساّدة بالن�سبة اإىل الّذات واجلماعة.
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باعتباره  للرمز  �رسديٍّ  كف�ساٍء  املدينة  ة 
ّ
مركزي تنبني   

املكان  فـ»يف  فيه،  هم/ن  َمن  بني  للتداول  الوحيد  املكان 

ها وعالقاتها املتبادلة، اأو 
ُ
يكون �سكل املو�سوعات ومقدار

ّتخذ 
ُ
، ي

ٌّ
قابالً للتحديد ]....[. اإنَّ املكان متّثٌل �رسورٌي قبلي

ة. وي�ستحيل علينا عدم متّثل 
ّ
اأ�سا�ساً لكّل احلدود اخلارجي

ر عدم وجود اأ�سياء يف 
ّ
وجود املكان، يف حني ميكننا ت�سو

ولي�س  الظواهر  اإمكان  �رسط  اإذن،  املكان،  يعترب  املكان. 

�سيا�سات  فهم  ميكن  هنا  من   .
٤
حتديدًا« عليها  يتوّقف 

تتبع  ة 
ّ
اجتماعي ة 

ّ
ق�سي باعتبارها   

ّ
املديني ز 

ّ
احلي اأو  املكان 

و�رسدّياتهم/ن  الأمكنة  تلك  ل�سّكان   
َّ
الن�سبي ال�ستقالل 

ة، وتداول ال�سيطرة لهم و/اأو عليهم/ن.
ّ
الفردّية واجلمعي

ة 
ّ
ي�سري علينا بيار بورديو اأّن »كّل التق�سيمات اجلماعي  

، مينح 
ّ
 - زماين

ٍّ
يجري جت�سيُدها كّل حلظٍة يف تنظيمٍ مكاين

الإن�سان  ولأّن   .
٥
املحّددين« وزمانها  مكاَنها  مقولٍة  كّل 

ًا 
ّ
مرئي ح�سورًا  ف�ساءاته  يف  لي�سّجل  العمران  اإىل  ياأوى 

يحدث  ذلك  فاإّن  واملكان)ـه(،  الزمان)ـه(  عن  ملقولته 

ة، فالعمارة والعمران 
ّ
ل�سمان احلاجات الرمزّية والتوا�سلي

لإ�سفاء  الإن�سان  ي�ستخدمها  التي  املعاين   
ُ

تراكيب هي 

اأّن  كما  العامل.  بناء  يف  وخرباته  جتاربه  على  »ال�سكل« 

املدينة »هي اأكرث حماولت الإن�سان اّت�ساقاً، وعلى العموم 

فيه  يعي�س  الذي  العامل  ت�سكيل  اإعادة  يف  جناحاً  اأكرثها 

كانت  اإذا  لكْن،  قلبه.  رغبات  مع  اأكرب  بدرجٍة  يّتفق  مبا 

املدينة هي العامل الذي يتعنّي عليه العي�س فيه، فالإن�سان 

ب�سكٍل غري مبا�رس، ودون اإدراك وا�سٍح لطبيعة مهّمته قد 

عامل  بح�سب   ،
٦
نف�سه« ت�سكيَل  للمدينة  اأثناء خلقه  اأعاد 

َمن  ثمة  اأنَّ  اإّل  بارك.  روبرت   
ّ
الأمريكي العمران  اجتماع 

الراحل   
ّ
ال�سوفياتي الجتماع  كعامل  املدينة،  مبوت  يرى 

»م�ساألة  بعنوان  ال�سهري  مقاله  يف  اأوخوفيت�س،  ميخائيل 

املدينة« )جملّة �سوفرمنايا اأر�ستكتورا - العمارة املعا�رسة 

ال�ستجابة  على  املدينة  بقدرة  فيه  يطعن  اإذ   ،)١٩٢٩

، وعالقات الإنتاج اجلديدة.
ّ
لتحّديات الجتماع الإن�ساين

ة: حالة القاهرة
ّ
املدينة العربي

وبينهما  �رسدّياتنا،  مدننا /  ك 
ّ
تتحر النقي�سني  هذين  بني 

الأقّل(،  على  )عربياً،  احلديثة  املدينة  اأزمات  فهم  ميكننا 

فح�سب،  ة 
ّ
�سيا�سي ة 

ّ
وتنظيمي ة 

ّ
خدمي بنيًة  باعتبارها  لي�س 

هنا  و�سنتناول  للوجود.  �رسدياً  »�سكالً«  باعتبارها  اإمّنا 

امتالكها  بزعم  نيْت 
ُ
ب التي  »احلديثة«  ة 

ّ
العربي املدينة 

مبا  فاملدينة،  والحتالل.  ال�ستعمار  �سوؤال  عن  لالإجابة 

 
ً
ة باعتبارها ف�ساء

ّ
 للحداثة الإن�ساني

ّ
هي النتاج الأ�سا�سي

واملجتمع  للدولة   
ّ
القومي لل�رسد  ومركزًا  للزمن،  اً 

ّ
مكاني

ولكون  معها،  الفردّية  متاهياتنا  وحتى  بل  ونطاقه، 

 مرّكزًة يف املدن اأكرث ممّا هي يف 
ّ
م�سّنعات املعنى احلداثي

ها 
َ

�سات والهيئات( فقد قّدمت املدينة نف�س
ّ
القرى )كاملوؤ�س

ّيات التي تعطي 
ّ
ع واحلر

ّ
باعتبارها الف�ساَء الأرحَب للتنو

ة، دون الإخالل بال�رسدّية 
ّ
كّل فرٍد فيها م�ساحته الفرداني

يتعّلق  ما  يف  خلدون  ابن  اأو�سحه  ما  وهو  ة. 
ّ
اجلماعي

للب�رس  ة 
ّ
العمراني املرتبة  حتويل  غايُتها  والتي  بالع�سبية، 

املدينة  ة 
ّ
اأهمي نبعت  ة. من هنا 

ّ
تاريخي ٍة 

ّ
اإىل مرتبٍة �سيا�سي

 �رسدّياً.
ّ
اً، والأهم

ّ
اً و�سيا�سي

ّ
اً / زمني

ّ
باعتبارها كياناً تاريخي

ة، 
ّ
العربي املدينة  اعرتت  ما  �رسدّية  اأزمًة  ثّمة  لكّن   

ة، بداأت 
ّ
فاملدينة التي قّدمت �رسَدها وكاأّنها مدينة تاريخي

والت�سليع  ة 
ّ
الراأ�سمالي با�سم  وتهدمه  لتاريخها،  تتنّكر 

والف�ساد. فالقاهرة مثالً، وبح�سب اإحدى ال�سحف املوالية 

للحكومة الع�سكرّية فيها، اليوم ال�سابع، و»احتفالً باليوم 

اندثرْت  اأثرّية  مباٍن   ١٠ خرب  اإلينا  تزّف  للرّتاث   
ّ
العاملي

، منها مثالً ق�رس »امل�سافر خانه«، هو ق�رس 
٧
يف القاهرة«

�س 
ّ
اأُ�س القاهرة،  جّتار  كبار  اأحد  الفيومي  م 

ّ
حمر حممود 

حممد  ابن  با�سا  اإبراهيم  اإىل  اأهداه   
ّ
ثم  ،١٧٧٩ عام  يف 

اخلديوي  والدة  فاطمة  ابنته  اإىل  بدوره  اأهداه  الذي  علي 

�س 
ّ
تعر حياته.  من  �سنوات   ٨ اأّول  لي�سهد  اإ�سماعيل، 

املبنى بعد ذلك حلالٍة من الإهمال ال�سديد، لي�سبح مكانًا 

�س الق�رس حلريٍق كبري يف عام ١٩٩٨ 
ّ
 تعر

ّ
للمخّلفات، ثم

اأطالل  الآن  الق�رس  منه.  كاملة  كبرية  اأجزاء  فُدّمرت 

وزارة  اأو  القاهرة  الآن حمافظة  تتقّدم حتى  ومل  حوائط، 

. و»�سور 
٨
الآثار للحفاظ على ما تبّقى من املبنى الأثرّي«

ة، �سور القاهرة الذي بناه جوهر ال�سقّلي 
ّ
القاهرة الفاطمي

عاَمي  بني   مل�رس، 
ّ
الفاطمي العهد  بداية  اجليو�س يف  قائد 

مرّبع  �سكل  على  و٤٨٥هـ/١٠٩٢م،  ٤٨٠هـ/١٠٨٧م 

حتيط  ياردة،   ١٢٠٠ اأ�سالعه  من  �سلٍع  كّل  طول  يبلغ 

بـ٣٤٠ فداناً يعاين من و�سع م�سابه. فقد اندثرْت اأغلب 

 
ّ
 من ال�سور ال�سمايل

ٌ
اأجزاء ال�سور، ومل يتبقَّ منها اإل جزء

ال�سور  الفتوح« يف  و»باب  الن�رس«  »باب  اأبواب،  واأربعة 

 بالإ�سافة اإىل 
ّ
 و»باب زويلة« يف ال�سور اجلنوبي

ّ
ال�سمايل

، وهذا 
٩
»

ّ
ة« الذي كان يفتح يف ال�سور ال�رسقي

ّ
»باب الربقي

لبو�س  �س 
ّ
تتلب اأن  املدينة  رِت 

ّ
قر َفي�س. وحني  غي�ٌس من 

رة، اأتت املواءمات 
ّ
مدينة ما بعد ال�ستعمار، املدينة املتحر

ة، 
ّ
ة، والإ�رسائيلي

ّ
ة لتحتّل معها ال�سفارة الأمريكي

ّ
ال�سيا�سي

ومنازُل ال�سفراء اأحياَء مركزّيًة يف املدينة كانت حم�سوبًة 

القاهرة  يف  �سيتي«  »غاردن  تعد  فلم  ال�ستعمار،  على 
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للم�رسّيني، وا�سُتبدل بامل�ستعِمر الإنكليزّي، م�ستعِمر اآخر، 

 وغريه.
ّ
الأمريكي

وَتفّتته   
ّ
املديني ال�رسدّي  الف�ساء  ر 

ّ
تذر موجة  تنتِه  مل   

لي�ستحوذ  ة 
ّ
املباركي العميقة  الدولة  فاأتت  احلّد،  هذا  عند 

رجاُلها واأبناء رئي�سها واأزلم زوجته، على حّق القاهرّيني 

اجّتاهات  ت 
ّ

القاهرة، فتغري والقاهرّيات يف حكاية مدينة 

ال�سوارع يف اأحياء كاملة )الزمالك( مبا يتنا�سب مع »اأمن« 

ة الرئي�س على اأحياء 
ّ
ابن الرئي�س. كما ا�ستحوذ وزير داخلي

كاملة له ولعائلته، ليرتّبح منها، حتى اأن انتهت حماكمُته 

املال  على  »ال�ستحواذ  ّميْت 
ُ
�س مّطاطة  تهمٍة  من  بتربئته 

الرباءة  بتلك  يعود  هل  الت�ساوؤلت:  لتظّل  العاّم«،  وامللك 

املّدعاَة لي�ستحوذ على حكاية املدينة؟ وهل تلك احلكاية 

كانت  واإن   ،
ً
ا�ستثناء لي�ست  فالقاهرة  فعالً؟!  عاّم  ملٌك 

ة. 
ّ
مركزّية يف حكاية املدينة العربي

ال�رسد االأوحد والهوّية الواحدة

»املدن ل ُتعا�س اإّل اإذا كانت يف حاجٍة اإىل تاأليف حكايٍة 

حكايتها  لتكمل  اإليك  حاجٍة  يف  هي  كانت  اأو  عنها، 

»ا�ستثمر  ي�سيف:  الذي  الن�سري  يا�سني  يقول   
١٠

معك«

خراب  ومالد�ستام  وبو�سكني  وغوغول  دي�ستوف�سكي 

ا�ستثمر  كما  بطر�سبورغ،  يف  النيفي�سكي  �سارع  وتخّلف 

. ل ميكننا القول اإّن ن�ساً 
١١

ة«
ّ
ديكنز خراب املدينة الأوروبي

ة 
ّ
اً هو احلّل، لكّن م�سكلة �رسدّيتنا املديني

ّ
ًا �رسدّياً نقي

ّ
مديني

 فيها على م�ستوى ال�رسد 
ّ
ة اأّن التناق�س الجتماعي

ّ
العربي

ع ول التعّدد، اإذ هناك هوّيٌة واحدة 
ّ
والتلّقي ل يقبل التنو

ال�رسد، وتفر�س  املدينة /  املهيِمنة على  ال�سلطة  تفر�سها 

 
ُ
على كّل َمن فيها التماهي مع هذا ال�رسد، ولو كّلفها الأمر

حماربة اأهايل املدينة / ال�رسد و�سّكانها، كما هو احلال يف 

القاهرة ودم�سق و�سنعاء وطرابل�س والريا�س وغريها، يف 

اإّن »التخطيط  ما يكاد يكون »ع�سكرًة للعمران«. وحيث 

اإدارة  مهّمته  يكتمل،  ل   
ٌ
دائم  

ٌّ
اجتماعي م�رسوٌع   

ّ
املديني

الفراغات امل�سرتكة للمدن ولالأحياء بطريقة  تعاي�سنا يف 

اإىل  الو�سول  وبهدف  الب�رسّية،  احلياة  وُترثي  تدعم 

داخل  احلركة  باتت   ،
١٢

ة«
ّ
وبيئي ة 

ّ
وثقافي ة 

ّ
اجتماعي عدالٍة 

عنيفني:  طرفني  بني  حتدث  ال�رسدّي  ة 
ّ
العربي املدينة  ن�ّس 

 .Urbicide ة 
ّ
املديني بالإبادة  يعرف  وما  املع�سكر،  العمران 

ال�سيادة  ة 
ّ
قو وهي  ة 

ّ
اأ�سا�سي فكرة  من  ينطلقان  كالهما 

 
ّ
)sovereignty power( التي هي بح�سب الفيل�سوف الفرن�سي

ة 
ّ
مي�سيل فوكو �سل�سلٌة لمتناهية من املمار�سات الرتاكمي

وال�سغرية التي ت�سمن اإطاعة قوانني �سلطة ما اأو فرٍد من 

من  اأكرث  ال�سيادة  على  تقوم  التي  فاملجتمعات  الأفراد. 

مكان  كّل  ممار�ساُتها يف  تهدف  الّنا�س، ل  تنظيمها حلياة 

يطرة على الأرا�سي / املكان، 
ّ

فقط للمطالبة باملزيد من ال�س

واإمّنا لتاأمني اإخال�س الّتابعني لها، و�سْكل ظهورها الأّول، 

تعّمق  الّتي  ة، 
ّ
ال�رّسحي العمارة  كان  فجاجًة،  والأكرث 

ة ال�سيادّية، عن طريق فر�س �سكل اأحادّي 
ّ
الإخال�س للقو

وثني للّذاكرة والهوّية.

ة 
ّ
املديني الف�ساءات  لت 

ّ
حتو ة، 

ّ
العربي للمدينة  بالعودة   

البنية  ت�سكيل  طريق  عن  ة، 
ّ
جمتمعي ة 

ّ
تاأديبي اأ�سكاٍل  اإىل 

الرمزّية للمدن وم�ساحاتها مبا يتنا�سب مع �رسدّية الدولة 

ن�ساطات  على  يهيمن  مبا  والأحادّية،  احلاكمة  الأب   /

الرمزّية  وبْنيتهم  وعاداتهم،  و�سلوكهم  واأوقاتهم،  النا�س 

عنٍف  ذات  كانت  واإن  ر، 
ّ
ال�سو تلك  ولعّل  وتداولتهات. 

ب 
ّ
ال، يت�رس

ّ
 - كما ي�سفه زيغمونت باومان - �سي

ّ
حداثي

، اإّل اأّنها 
ّ
 العادّي بكّل م�سمونه ال�سيا�سي

ّ
اإلينا يف اليومي

لتداول  املاّدّية  الع�سكرة  اأ�سكال  ل�سكٍل من  امتداٌد  اأي�ساً 

هناك  اأّن  غراهام  �ستيفن  يخربنا  واملدينة.  العام  الف�ساء 

قت يف امل�ستعمرات، 
ّ
ة ملظاهر الع�سكرة التي ُطب

ّ
عودًة مديني

حيث احلدوُد القا�سية ونقاط التفتي�س وال�سياج واملناطق 

ة 
ّ
اإثني طبيعة  ذات  اأحياٍء  وجود  ويف  وال�سجون،  ة 

ّ
املحمي

ما  الُقطرّية  ة / 
ّ
القومي الدولة  �رسدّية  يجعل  ما  ة، 

ّ
وطائفي

للم�ستعَمرين.  منهم  للم�ستعِمرين  اأقرَب  ال�ستعمار  بعد 

»العا�سمة  �سّمْتها  ما  امل�رسّية  احلكومة  اأن�ساأت  فمثالً، 

الإدارّية اجلديدة« على اأطراف مدينة القاهرة، وا�ستوحْت 

من ا�سم الرئي�س ا�سماً مل�سجدها، وباتت ال�سالة يف هذا 

ة، 
ّ
امل�سجد، بكّل ما حتمله من قيمٍة معنوّية ورمزّية واأخالقي

ال�سباب  و»وزارة   »
ّ
الوطني »الأمن  مبوافقة جهاز  مرهونة 

تلك  ف�ساءات  يف  الب�سيط  التاأّمل  ولعّل   .
١٣

امل�رسّية«

العا�سمة يك�سف لنا الآتي:

 اأّولً: ّكل ف�ساءات تلك املدينة قابلٌة لالحتواء 

فيها  العامة  الف�ساءات  مراقبة  هل 
ْ

ت�س وبالتايل  والتفريغ، 

و�سبُطها ب�سهولة.

 ثانياً: ل مركزّيُة املدينة من حيث كوُنها بنيًة 

ة، فاملركز - حتى على م�ستوى اخلطاب - ي�سهل 
ّ
اجتماعي

التحرير،  ميدان  مع  احلال  هو  كما  وتداوله،  الرمز  بناء 

باعتباره مركزًا ورمزًا.

ا�ستخدم  ال�سابقة،  النقطة  من  غم 
ّ
بالر ثالثاً:   

ة، 
ّ
ال�رسحي العمارة  ات 

ّ
اأدبي الع�سكرّي   

ُّ
امل�رسي النظام 

�رسدّيٍة  يف  املكان  اإنتاج  ليعيد  ة 
ّ
القومي بالدولة  املتعّلقة 

املخيال  واأثرها يف  ة، 
ّ
اجلمعي والذاكرة  الدولة  اأبوّية  تعّمق 
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�سات 
ّ
غم من هذا النف�سال الوا�سح بني موؤ�س

ّ
. بالر

ّ
اجلمعي

من  باملزيد  يب�رسّ  ممّا  اأركانه،  ى 
ّ
تتقو ونظام  تنهار،  دوٍل 

تنامي عنف الدولة املبا�رس والرمزّي.

ّ
اخلوف املديني

اإنتاج حالٍة من  بالأ�سا�س  ة هو 
ّ
العربي ما يحدث يف مدننا 

اأفراد املجتمع الواحد اإىل  ل 
ّ
ة، حتو

ّ
ة اجلمعي

ّ
احلالت الذهني

م�ستوى  على  ال�سلطة،  خدمة  يف  وجي�ٍس  �رسطٍة  اط 
ّ
�سب

طوال  وجودها  ر 
ّ
يرب الذي  اخلوف  وتدوير  الرموز  اإنتاج 

�سيمون  ي�سف  العنيفة.  اإجراءاتها  كّل  لها  ر 
ّ
ويرب الوقت، 

 
ّ
 �سيا�سي

ّ
 اجتماعي

ٌ
« باأّنه مركب

ّ
 »اخلوف املَديني

١٤
تولوميلو

باإنتاج  اأو   ،
ّ
املكاين بالت�سّتت  اإّما  طريقتني،  باإحدى  نَتج 

ُ
ي

 من 
ّ
نتج الت�سّتت املكاين

ُ
ف�ساءاٍت عاّمٍة خا�سعة للتحديد. ي

خالل تذرير الف�ساءات العامة وتفتيتها، وجعلها ف�ساءات 

مرور فقط - وهو ما حدث بالأ�سا�س يف ميدان التحرير يف 

مة ذات 
ّ

القاهرة - من تفتيٍت له وحتويله اإىل فراغاٍت مق�س

اأبعاٍد �سغرية ومقا�سة، والتي تعّمق الفردّية والعزلة لتعزيز 

»الذات«  من  واحد  �سكل  اإنتاج  طريق  عن  »الآخرّية«، 

»اآخر« غري  كّل  مقابل  لل�سلطة،   - التطابق  - حدَّ  املوالية 

متطابٍق مع ذات ال�سلطة تلك. اأّما الف�ساءات العاّمة اخلا�سعة 

�س منَع الفراغات العاّمة من حتقيق حيوّيتها 
ّ
للتحديد، فتكر

عن طريق حتويلها دائماً اإىل م�ساحة جتربة ومرور موؤّقت ل 

 يخلق م�ساكل اأكرث ممّا 
ّ
اأكرث. ما يعني اأّن التخطيط املديني

يحّلها. من جهة اأخرى، فاإّن اخلوف والأمن مرتبطان ب�سّدة، 

نظرًا للدور القوّي الذي توؤّديه خطاباُت اخلوف يف حتديد 

ولعّل  »الآخرين«،  اأو  املهّم�سني  اأو  املهّددين  الأ�سخا�س 

ة، 
ّ
هذا ما حدث يف منوذجنّي اأ�سا�سني من املواجهات املديني

 ميدان التحرير، والأو�سح منه 
ُ
للدولة امل�رسّية وهو منوذج

ّميْت 
ُ
�س فيه مذبحة  العدوّية« والذي حدثْت  ميدان »رابعة 

ة 
ّ
اخلطابي الدولة  اأجهزُة  خاللها  عملْت  نف�سه،  بال�سم 

والرمزّية على اإنتاج ت�ساوير للمعت�سمني واملعت�سمات يف 

« يهّدد »الذات« 
َ
ر املذبحة، باعتبار هوؤلء »اآَخر

ّ
امليدان ترب

 اأّنه يهّدد »املدينة« امل�رسّية، و�رسعان ما 
ّ
امل�رسّية، والأهم

قعها 
ْ
و
ُ
 الإ�ساءة التي ي

ّ
اٌت عن كم

ّ
خرجْت علينا حينها اأدبي

باأ�سكالهم/ن  وح�سارتها  املدينة«  »مظهر  على  هوؤلء 

اإمّنا  وح�سب  هذا  لي�س  �سابق،  زمن  اإىل  واملنتمية  املخيفة 

ة 
ّ
بنْت تلك الأجهزة خطاَبها ب�ساأن هذه الآخرّية - الإخواني

باعتبار  للقاهرّيني ومدينتهم/ن،  اً 
ّ
ذاتي تهديدًا  باعتبارها   -

اأّن املعت�سمني يف امليدان م�سّلحون واأّنهم اختاروا »ميدان 

واأّن   ،
ّ
احلي اأهايل  من  رهائن  اتخاذ  من  ليتمّكنوا  رابعة« 

. كّل 
١٥

ات تعذيٍب حتدث هناك، بجانب الت�سليح وغريه
ّ
عملي

 »
ّ
ن »اخلوف املديني

ّ
ات لعبْت بالأ�سا�س على مكو

ّ
هذه الأدبي

ًا للفرد واجلماعة يف تداول املدينة 
ّ
اأ�سا�سي كاً 

ّ
باعتباره حمر

اً.
ّ
 ولي�س فقط مكاني

ّ
 ورمزي

ّ
 وقانوين

ٍّ
كن�سيٍج حقوقي

قراءات مل تخر�س بعد

هوغو  فيكتور  ف 
ّ
عر

ُ
ي �رسدّياً؟!  هذا  كل  نقراأ  اأن  لنا  كيف 

غ العمارة 
َ
املدينة باعتبارها »كتاباً حجرّياً«، مقارناً بني �سي

ة 
ّ
الروائي الكتابة  ولأّن  ة. 

ّ
الروائي الكتابة  و�سيغ  والعمران 

هي بنيٌة لغوّية بالأ�سا�س، فعلينا اأن نعود اإىل لفظة »املدينة« 

يف اللغة، فهي يف ل�سان العرب م�ستّقة من اجلذر »م د ن«، 

اأتاها  اأي  والذي يعني الإقامة يف املكان، و»َمَدَن املدينة« 

اأي  ومتّدن  وم�رّسها،  بناها  اأي  املدائن«  و»مَدن  دها،  وق�سَ

اإىل حالة  ة 
ّ
الهمجي وانتقل من  املدن،  اأهل  باأخالق  تخّلق 

الأن�س والظرف والتاأّدب.

 
ّ
ثالثة عتباٍت يجب اأن نعربها يف قراءة الّن�ّس الروائي  

 ،Identification التماهي  اأّولً،  مميزًا.  ًا  ن�سّ ليكون  ال�رسدّي 

الرمزّية  الكيانات  بع�س  مع  تقاطعاتنا  نرى  اأْن  وهو 

اأن  اأي   ،Agency ة 
ّ
الفاعلي ال�رسد، وثانيها،  ة يف 

ّ
وال�سخ�سي

الفعل  على  قدرَتها  والكيانات  ات 
ّ
ال�سخ�سي تلك  تنتزع 

البوؤرة  حترير  وثالثًا،  واأخريًا  الّن�ّس،  �سلطة  مواجهة  يف 

الذي  املنظور  ال�رسدّية هي  Focal Point، والبوؤرة  ال�رسدّية 

�سلطة،  ذلك من  ما يحمله  بكّل  الّن�ّس من خالله،  روى 
ُ
ي

�سكٍل  من  اأكرث  الّن�ّس  ميتلك  اأن  فاملق�سود  حتريره،  واأّما 

اأّننا  هو  واأب�سطها  الأمثلة  اأبرز  لعّل  خالله.  من  وى 
ُ

لري

الرداء  ذات  ليلى  مع  له  عّما حدث  الذئب  يومًا  ن�ساأل  مل 

احلكاية  منها  حتكى  التي  البوؤرة  اإّن  اإذ  وجّدتها،  الأحمر 

دائماً هي ليلى وجّدُتها.

 
ٍّ
اأحادي ل�سكٍل  فجاجًة  واأكرثها  النماذج  اأبرز  ولعّل   

»العا�سمة  فكرة  هي  ال�رسدّي   
ّ
املديني للّن�ّس  و�سلطوّي 

واحد  �سكٌل  للمكان  حيث  م�رس،  يف  اجلديدة«  الإدارّية 

حيث  من  فيه،  اجلديدة«  »امل�رسية  للّذات  واحد  ومعنى 

ة، 
ّ
ال�سيا�سي ومواقُفها  والقت�سادّية  ة 

ّ
الجتماعي طبقُتها 

فيه  يجمع  مكاٍن  اإىل  و�سّكانها  العا�سمُة  تلك  ل 
ّ
لتتحو

اأ�سخا�ساً يكادون اأن يكونوا متطابقني يف ذاتهم واآخرهم، 

ة 
ّ
ل تلك ال�رسدّية املديني

ّ
ع، ويحو

ّ
ٍة للتنو

ّ
ما يقتل اأّي اإمكاني

اإىل �رسدّية عنيفة.

من  انطلق  الذي   
ّ
العربي الثورّي  احلراك  يف  بالتاأّمل   

ة وميادينها، اأمكننا اأن نالحظ حجم 
ّ
�ساحات املدينة العربي

طريق  عن  املدينة،  يف  ال�رسدّي  احلّق  ا�سرتداد  حماولت 
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حترير البوؤر ال�رسدّية املتمّثلة يف امليادين العاّمة وامل�ساجد، 

من  العديد  متاهى  حينها  واجلامعات،  العاّمة  �سات 
ّ
واملوؤ�س

وانتزعوا  البع�س،  بع�سهم/ن  مع  واملواطنات  املواطنني 

فاعليتهم/ن يف ت�سكيل ن�ّس مدنهم/ن، وحكاياتهم فيها. 

ال�رسدّي  الن�ّس  يف  املتوّترة  ة 
ّ
ال�سيميائي العالمات  تلك 

بني  عالقة  ثّمة  اإذ  اأي�ساً،  ة 
ّ
مكاني توّتراٍت  �سكل  تاأخذ 

ة والعنف 
ّ
ة تلك العالمات وخطاباتها ال�رسدّية املكاني

ّ
�رسعي

ة - حيث �سيا�ساُت الذاكرة 
ّ
- وهذا اأمر باٍد يف املدينة العربي

ة والآخروّية والطم�س والإظهار وا�سحٌة، 
ّ
والن�سيان والذاتي

على  داّلة  ة 
ّ
ثقافي »حمولٍة  فر�س  بهدف  وفّجة،  وحاّدة 

املهيمنة،   
١٦

القوى« وتوؤّيد عالقات  م 
َ
القي من  معنّي  �سكٍل 

الأب  ل�سلطة  »طرو�س«  اإىل  املدينة  لتحويل  حماولٍة  يف 

الرئي�س املخّل�س، والِطر�س هو »املكان« الذي ُتكتب فيه 

الن�سو�س ومتّحى لُتكتب ن�سو�ٌس اأخرى فوقها. اإّل اأّن ثّمة 

الثورّي،  ة يف ّحراك �سعوبها 
ّ
العربي ز طرو�س املدينة 

ّ
ما ميي

لقراءاٍت مل  تزال خا�سعًة  ول  بعد،  ت�ست�سلم  اأّنها مل  وهو 

خر�سها عنُف الكتابات.
ُ
ي

الهوام�ص

ة والرواية )م�رس: املجل�س الأعلى  حممد جربيل، م�رس املكان درا�سة يف الق�سّ  ١

للثقافة، ٢٠٠٠(، �س ٦

ُينظر: عقيل زغلول، ا�شما املكان والزمان يف القراآن الكرمي درا�شة �رشفّية   ٢

داللّية ط ١ )عّمان: عامل الكتب احلديث ٢٠٠٦(

يا�سني الن�سري، مدخل اإىل النقد املكاين )�سورية: دار نينوى، ٢٠١٥(،  ٣

�س ١٠٩  

املرجع نف�سه، �س ١٠٩  ٤

جمال الدين بن �سيخ، ال�شعرّية العربّية، ط ١ )الدار البي�ساء: دار توبقال،   ٥

١٩٩٦(، �س ١٠٢

ة لالأبحاث والن�رس، ٢٠١٧(، 
ّ
ديفيد هاريف، مدن متمّردة )بريوت: ال�سبكة العربي  ٦

�س ٢٩

ة اأبرزها«، موقع 
ّ
»١٠ مباٍن اأثرية اندثرْت فى م�رس... �سور القاهرة الفاطمي  ٧

»اليوم ال�سابع«، الأربعاء، ١٨ني�سان / اأبريل ٢٠١٨

املرجع نف�سه  ٨

املرجع نف�سه  ٩

يا�سني الن�سري، �شعرّية احلداثة، ط ١ )بغداد: دار املدى، ٢٠١٨(، �س ١٩٧  ١٠

املرجع نف�سه، �س ١٩٧  ١١

ليوين �ساندركوك )١٩٤٩(: اأكادميية وخمططة عمرانية اأ�سرتالية، ترّكز اأبحاَثها   ١٢

ة
ّ
 والتعّددّية الثقافي

ّ
على التخطيط املجتمعي

وقد ن�رست ال�سفحة الر�سمية لوزارة ال�سباب امل�رسّية ما �سّمْته قوائم املقبولني   ١٣

اًل عن احلادثة،  لل�سالة يف امل�سجد، وكذلك قّدمت الـ»بي بي �سي« تقريرًا مف�سّ

https://bit.ly/2Kjr10c :سوهد يف�

�سيمون تولوميلو، هو باحث يف جامعة ل�سبونة، ت�سمل اهتماماته نظرّية   ١٤

ة
ّ
التخطيط والثقافات ودرا�سات الأمن النقدية والدرا�سات امل�ستقبلي

وجغرافية الأزمة  

ة امل�رسية،
ّ
نقاًل عن موقع جريدة »اأخبار اليوم«، الر�سمي  ١٥

بتاريخ ١٤ اآب / اأغ�سط�س ٢٠١٧  

 Harold Koch & Luise Hercuse (eds), Aboriginal Placenames: Naming and  ١٦

 renaming the Australian Landscape (Australia: The Australian National

University E Press and Aboriginal History Incorporated, 2009), p. 189
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عاِلم لغوي وفيلسوف 
وناشط سيايس. إختري 
كرث نفوذًا  »المثقف األ
يف القرن العرشين«.
ترمجة: يزن احلاج

نوام تشومسكي

»مسؤولّية احلماية« و»احلّق يف التدّخل اإلناسيّن«
سلطان األقوياء عىل الضعفاء

اأو  ة احلماية، 
ّ
 حيال م�سوؤولي

١
الّنقا�سات �س 

َّ
تت�سو ما  عادًة 

 
ّ
« بقعقعة هيكل عظمي

ّ
قريبتها م�ساألة »التدّخل الإن�ساين

يف اخلزانة: اأعني التاريخ، اإىل هذه اللحظة.

قليلة  مبادئ  اإّل  جند  ل  الّتاريخ،  م�سرية  خالل   

ة ميكن اأن تنطبق على هذه احلالة 
ّ
مّت�سلة بال�سوؤون الدولي

ثوكيديد�س   ]
ّ
الإغريقي خ 

ّ
]املوؤر فكرة  اأحدها  عمومًا. 

عفاء يعانون  باأّن الأقوياء يفعلون ما يحلو لهم بينما ال�سّ

يها اخلبري 
ّ
ة نتيجٌة لزمٌة هي ما ي�سم

ّ
بُحكم ال�رسورة. وثم

 )Ian Brownlie( براونلي  اإيان   ،
ّ
الدويل القانون  البارز يف 

الأقوياء  �سوت  اأّن  اأي  الّت�رسيع«:  يف  الهيمنة  »منهج 

ًا.
ّ
ة تطبيق القانون عملي

ّ
يطرح ال�سوابق التي تتحّكم بكيفي

الفكرة  من  ة 
ّ
كال�سيكي ن�سخة  اقتبا�س  اأردنا  واإذا   

نة مثل �سبكات العناكب؛ 
َّ
ذاتها، نقول اإّن »القوانني املُدو

تتمّزق  اأنّها  اإل  والفقري،  عيف  ال�سّ ت�سطاد  اأنّها   
ٌ
�سحيح

.
٢
على يد الرثّي والقوّي«

ال اآخر من تو�سيف اآدم �سميث لر�سم 
ّ
ويربز مبداأ فع  

ون« 
ّ
يا�سات يف اإنكلرتا: يتاأّكد »املهند�سون الأ�سا�سي

ّ
ال�س

اأّن  ون«، من 
ّ
امه »التّجار وال�سناعي

ّ
اأي لل�سيا�سة، وهم يف 

الّنظر عن مدى  »املرادة ح�رسًا« ب�رسف  م�ساحلهم هي 

�سّكان  فيهم  مبن  الآخرين،  على  هذا  تاأثري  »فداحة« 

»جور  حتت  الرازحون  اأولئك  اأكرب  وبدرجة  اإنكلرتا، 

كانت  اإذ  خ�سو�ساً،  الهند  يف   ،»
ّ
الوح�سي ني 

ّ
الأوروبي

.
ّ
الهند حمور اهتمام �سميث الأ�سا�سي

ة يف 
ّ
اأّن كّل ا�ستخداٍم للقو ويقوم املبداأ الثالث على   

ة، 
ّ
اإن�ساني ة 

ّ
ني بوجود  ًا 

ّ
فعلي ر 

َّ
رب

ُ
ي كان  ة 

ّ
الدولي ال�سوؤون 

اأردنا  واإذا  الوحو�س.  اأ�سواأ  لدى  حتى  هذا  وي�سدق 

درا�سته  )Sean Murphy(، يف  ريف 
ُ
م �سون  فاإّن  التو�سيح، 

اأمثلة  ثالثة  باقتبا�س  يكتفي   ،
ّ
الإن�ساين التدّخل  عن 

]اأو   )Kellogg - Briand Pact( بريان   - كيلوغ  ميثاق  بني 

وميثاق   ١٩٢٨ عام  احلرب  م 
ّ
جر الذي  باري�س[  ميثاق 

اليابان على من�سوريا،  املّتحدة عام ١٩٤٥: هجوم  الأمم 

من  لأجزاء  هتلر  واحتالل  لإثيوبيا،  مو�سوليني  غزو 

تدّخالت  عّدها  اأنّه  يعني  ل  وهذا  ت�سيكو�سلوفاكيا. 

ة. بل يعني اأنّها كّلها ترافقت برطانة مهيبة 
ّ
ة فعلي

ّ
اإن�ساني

ة ال�سارمة حلماية ال�سّكان الذين يعانون 
ّ
ب�ساأن امل�سوؤولي

من  لي�س  باإنقاذهم.  كفيالً  التدّخل  هذا  �سيكون  والذين 

 
ّ
ال�سهل اإيجاد ا�ستثناء لهذا، ول يزال النموذج الأ�سا�سي

.
٣
�سائدًا اإىل هذه اللحظة

اأّن  ن�سمع  حني   
ّ
التاريخي ال�سجّل  ا�ستعادة  وجتدر   

 »
ّ
اأو قريبتها »التدّخل الإن�ساين  )R2P( ة احلماية

ّ
م�سوؤولي

ة، بح�سب 
ّ
تو�سف بكونها »فكرًة نا�سئة« يف امل�سائل الدولي

ام. اإذ كانتا فكرتني ]مطروحتني[ 
ّ
اخلطاب ال�سائد هذه الأي

ام الأوىل لأقوى دولة 
ّ
اأينما �سئنا التوّغل يف التاريخ. فالأي

نحت م�ستعمرة 
ُ
يف العامل مثال على هذا. يف عام ١٦٢٩، م

 )Massachusetts Bay Colony( ما�سات�سو�ست�س  خليج 

اإنقاذ  باأّن  ح 
ّ
�رس الذي  اإنكلرتا  ملك  يد  على  تها 

ّ
�رسعي

 املرير هو »الغاية 
ّ
ني من م�سريهم الوثني

ّ
ال�سّكان املحلي

ة من هذه امل�ستعمرة«. ونرى اأّن �سعار م�ستعمرة 
ّ
الأ�سا�سي

بها 
ِّ
�سو

ُ
اً يحمل اأ�سلحته وي

ّ
ر هندي

ِّ
�سو

ُ
]ما�سات�سو�ست�س[ ي

اإىل الأ�سفل كاإ�سارة �سالم مع ُلفافٍة تخرج من فمه ُكتب 

عليها »تعالوا واأغيثونا«. وبذا كان امل�ستعمرون الإنكليز 

تهم يف احلماية حينما بداأوا يف »اإبادة« 
ّ
نجزون م�سوؤولي

ُ
ي

- وهذا  كلماتهم  بح�سب  ني، 
ّ
املحلي ال�سّكان  و»اجتثاث« 

املحّليني  ال�سّكان  م�سلحة  اأي  م�سلحتهم،  اأجل  من 

.
٤
اأنف�سهم، كما �رسح لنا املنت�رسون املُظّفرون

 )John Winthrop( ويف عام ١٦٣٠، األقى جون ونرثوپ  

عها 
َّ
�رس »التي  اجلديدة  ة 

ّ
الأم ر 

ِّ
ُت�سو التي  ال�ّسهرية  ِعظته 

 وهو خطاب 
٥
ب« بكونها »مدينًة مو�سوعًة على جبل«

َّ
الر
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بكونها  جرمية  ة 
ّ
اأي لتربير  بانتظام  �ستعاد 

ُ
ي  

ّ
ديني وحي  ذو 

املّت�سلة  النبيلة  ة 
ّ
املهم عن  »انحرافاً«  الأحوال  اأ�سواأ  يف 

.
٦
ة احلماية

ّ
مب�سوؤولي

�سابِهة من قوى عظمى 
ُ
ولي�س �سعباً اأن ن�سيف اأمثلًة م  

له  ينبغي  القوّي  اأّن  فهم  وميكننا  عّزها.  ام 
ّ
اأي يف  اأخرى 

 قُدماً. ولكّن 
َّ
الّتاريخ وامل�سي باأّن علينا ن�سيان  الّت�رسيح 

هذا لي�س خيارًا حكيماً بالّن�سبة اإىل ال�سعفاء.

ال�شوابق واملاّدة ٥1

القابع يف اخلزانة الذي ظهر يف احلالة   
ّ
العظمي الهيكل 

عاماً،   ٦٠ منذ  ة 
ّ
الدولي العدل  حمكمة  تناولْته  الأوىل، 

رت 
ّ
قر  .)Corfu Channel( كورفو  قناة  ة 

ّ
ق�سي به  ونعني 

املحكمة اأنّها »ل ميكن اأن ترى حّق التدّخل املزعوم اإّل 

ة، وهو مماثٌل للمظهر 
ّ
بكونه مظهرًا من مظاهر �سيا�سة القو

ب، يف املا�سي، بتوليد اأق�سى درجات النتهاك 
َّ
الذي ت�سب

ًا 
ّ
اأي  ،

ّ
الدويل القانون  مكانًا يف  له  يجد  اأن  ميكن  ل  وبذا 

حكم طبيعة 
ُ
ة...، فب

ّ
تكن َمواطن العجز يف املنّظمة الدولي

الدول  على  مق�سورًا  ل[  ]التدخُّ �سيكون  الأ�سياء، 

العدل  �سة 
ّ
موؤ�س حتريف  اإىل  ب�سهولة  ف�سي 

ُ
و�سي الأقوى، 

بحّد ذاتها«.

ل موؤمتر 
ّ
�ست وجهُة النظر هذه على انعقاد اأو

ّ
وقد حر  

 ١٤٤ دولة، يف ني�سان / اأبريل 
ّ
ة لدول اجلنوب الذي �سم

ّ
قم

٢٠٠٠. وقد رف�س بيانه، الذي َو�سع يف البال بكل تاأكيد 

�ست له �رسبيا اأخرياً، »احلّق »املزعوم« 
ّ
الق�سف الذي تعر

 يف 
ّ
، الذي ل ميلك اأّي اأ�سا�س قانوين

ّ
يف التّدخل الإن�ساين

 .»
ّ
ة للقانون الدويل

ّ
ميثاق الأمم املّتحدة اأو يف املبادئ العام

 
ّ
وُتعيد �سيغُة البيان التاأكيد على قرار الأمم املّتحدة املهم

ة )UNGA Res. 2625, 1970(. وقد 
ّ
ب�ساأن اإمناء العالقات الودي

ات، كما يف موؤمتر وزراء حركة عدم 
ّ
ر منذئذ عّدة مر

َّ
تكر

ماليزيا عام ٢٠٠٦، والذي كان  ُعقد يف  الذي  النحياز 

واأفريقيا،  اآ�سيا،  يف  املعتادين  حايا  ال�سّ جديد،  من  ميثّل، 

.
ّ
ة، والعامل العربي

ّ
واأمريكا الالتيني

»اللجنة  ذاتها عام ٢٠٠٤ من جانب  اخلاّل�سة  وجند   

لالأمم  التابعة  والتغيري«  والتحّديات  للّتهديدات  العليا 

ة وحركة 
ّ
املّتحدة. تبّنت اللجنة راأي حمكمة العدل الدولي

ميثاق  ]من   ٥١ »املاّدة  اأّن  اإىل  لَتْخُل�َس  النحياز،  عدم 

ت�سييق  اأو  تو�سيع  اإىل  بحاجة  لي�ست  املّتحدة[  الأمم 

املاّدة  تقّدم  اإذ  مديد«.  زمن  منذ  عليه  املتعارف  مداها 

ة ما مل 
ّ
املذكورة ال�ستثناء الوحيد ل�سالح ا�ستخدام القو

الدفاع  حّق  املاّدة  متنح  الأمن:  من جانب جمل�س  ع 
َّ
�رس

ُ
ي

باإمكان  ي�سري  اأن  اإىل  املُ�سلَّح  الهجوم  �سّد  الّنف�س  عن 

جمل�س الأمن التدّخل ملعاقبة املعتدي، »الهجوم املُ�سلَّح« 

. ومبعزل 
ّ
مفهوم ل يحظى بتاأويٍل وا�سع يف القانون الدويل

الّتهديد  اأو  ة 
ّ
القو »ا�ستخدام  فاإّن  ال�ستثناءات،  هذه  عن 

وهذا  ة. 
ّ
الدولي العالقات  ب�سّدة يف  با�ستخدامها« حمظور 

»اخليارات  باأّن  ح 
ّ
�رس

ُ
ي الذي   

ّ
ال�سيا�سي القائد  اأّن  يعني 

، واإْن كان هذا القائد 
ّ
كلّها مفتوحة« ينتهك القانون الدويل

الد�ستور  ينتهك  فهو  ة، 
ّ
الأمريكي احلكومة  يف  م�سوؤولً 

 اأي�ساً الذي يعّد ميثاق الأمم املّتحدة هو »القانون 
ّ
الأمريكي

اأن يكّد يف البحث ليجد  الأعلى يف البالد«. وعلى املرء 

اأّي اعرتاف بهذه احلقائق الوا�سحة.

َمْن  اإىل  »بالّن�سبة  اأنّه  املّتحدة  الأمم  جلنة  واأ�سافت   

مون من مثل هذه ال�ستجابة، ل بّد اأن تكون الإجابة 
ّ
يترب

 ومبداأ عدم التدّخل 
ّ
اأّن املجازفة التي تهّدد النظام العاملي

جدًا  �ستتعاظم  عليه  العتماد  الّنظام  هذا  يوا�سل  الذي 

اجلانب،  اأحادّي  الحرتازّي  الفعل  وقبول  َعَنة 
ْ �رسَ عند 

�ساَدق عليه جمعياً، 
ُ
ي الذي  الفعل  الذي يجب متييزه عن 

ماح 
ّ

 بالّتهديدات املُحَتملة املح�سو�سة. فال�س
ّ
يف عامٍل ي�سج

خيار  وهذا  للجميع«،  ماح 
ّ

ال�س يعني  باملبادرة  طرف  لأّي 

غري وارد بكّل تاأكيد.

الأمم  نظمْته  الذي   
ّ
العاملي ة 

ّ
القم موؤمتر  تبّنى  وهكذا   

اإىل  واإ�سافًة  نف�سه.   
ّ
املبدئي املوقف   ٢٠٠٥ عام  املّتحدة 

اإعادة التاأكيد على املواقف املُتواَفق عليها من َقبل، �سّددت 

من   ...
ّ
جماعي موقف  »باّتخاذ  رغبتها  على  اأي�ساً  ة 

ّ
القم

املّتحدة...  الأمم  ميثاق  مع  بالّتوافق  الأمن،  جمل�س  خالل 

ة كافيًة وحني يتبنّي اإخفاق 
ّ
حينما ل تعود الو�سائل ال�سلمي

�سلطات الّدول يف حماية �سّكانها« من اجلرائم الفادحة. 

املاّدة  �سياغة  يعّزز  الت�رسيح  فاإّن  الأحوال،  اأف�سل  ويف 

ماح ملجل�س الأمن 
ّ

٤٢ من ميثاق الأمم املّتحدة ب�ساأن ال�س

يف   
ّ
العظمي الهيكل  بقي 

ُ
ي ما  وهذا  ة. 

ّ
القو اإىل  باللجوء 

التهديد باستخدامها«  أو  القوة  »استخــــــــــــــــــــــــــــــــدام 
الدولية.  العالقات  في  بشدة  محظــــــــــــــــــــــــــــــــــــور 
وهذا يعني أن القائد السياسي الذي يصرح بأن »الخيارات كلها 
القائد مسؤوال  هذا  كان  وإن  الدولي،  القانون  ينتهك  مفتوحة« 
في الحكومة األميركية، فهو ينتهك الدستور األميركي أيضا الذي 
يعـــــــــد ميثاق األمم المتحدة هو »القانون األعلى في البالد«.
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اأمكننا  الـ»اإذا«،  هذه  على  الّت�سديد  وينبغي  اإذا،  اخلزانة 

ولي�س  اً، 
ّ
حيادي َحَكمًا  بو�سفه  الأمن  مع جمل�س  التعامل 

�سميث،  واآدم  ثوكيديد�س  �سها 
َ
َعر التي  لالأفكار  خا�سعاً 

وهي م�ساألة �ساأعود اإليها لحقاً.

ة احلماية« بني �شمال وجنوب
ّ
»م�شوؤولي

 ]
ّ
الإن�ساين التدّخل  ]م�ساألة  وقريبتها  احلماية  تا 

ّ
م�سووؤلي

ة �سبب موجب 
ّ
�سديدتا الرّتابط لكّنهما لي�ستا متطابقتني. ثم

« قد خ�سع ل�سجاٍل 
ّ
يف اأّن يكون »حّق التدّخل الإن�ساين

مال واجلنوب يف ق�سمه الأكرب، بينما  ي ال�سّ حمتدم بني خطَّ

�سئنا  اإذا  تاأكيدها  اأُعيد  اأو  احلماية،  ة 
ّ
م�سوؤولي على  اأ�سّدد 

بب يف هذا يعود اإىل اأّن قبول 
ّ

ة. وال�س
ّ
الدّقة، باإجماع القم

جديدًا  �سيئاً  �سيف 
ُ
ي ل  احلماية  ة 

ّ
م�سوؤولي بخطاب  ة 

ّ
القم

تني 
ّ
اجلوهري الفقرتني  عليها يف  د  وؤكَّ

ُ
ي التي  فاحلقوق  متاماً. 

د  اأكِّ بل  جدياً،  تناَق�س  مل  ة 
ّ
القم بيان  من  و١٣٩   ١٣٨

 
ّ

يخ�س مبا  الأمر،  واقع  يف  ورد،  عليها  والّت�سديد  عليها 

نظام الأپارتايد يف جنوب اأفريقيا مثالً. وعالوًة على هذا، 

ا�ستخدام  باإمكانه  اأّن  اأ�سا�ساً  ر 
ّ
قر قد  الأمن  جمل�س  كان 

املّتحدة[  الأمم  ميثاق  ]من  ال�سابع  الف�سل  حتت  ة 
ّ
القو

لإنهاء العتداءات اجل�سيمة على حقوق الإن�سان، واحلرب 

 ،٩٢٥ القرارات  يف  ة: 
ّ
املدني ات 

ّ
احلري وانتهاك  ة، 

ّ
الأهلي

٩٢٩، ٩٤٠، حزيران / يونيو - متوز / يوليو ١٩٩٤. وكما 

الدول  »معظم  فاإّن   ،
ّ
الدويل القانون  يف  اآخر   

ٌ
خبري اأ�سار 

حقوق  باحرتام  اً 
ّ
قانوني ُتلزمها  مواثيق  على  وّقعت  قد 

القليلة  النجاحات  اأّن  كما   .
٦
مبواطنيها« ة  اخلا�سّ الإن�سان 

كما  وا�سع،  باحتفاء  حظيْت  التي  احلماية  ة 
ّ
م�سوؤولي ملبداأ 

واإْن  ة، 
ّ
القم رات 

ّ
مقر اإىل  بحاجة  تكن  كينيا، مل  يف حالة 

ا�سُتح�رست امل�سطلحات املتعّلقة باملبداأ.

ة احلماية«، كما �سيغت يف 
ّ
من حيث اجلوهر، »م�سوؤولي  

 »
ّ
الإن�ساين التدّخل  »حّق  من  ٌة  �ستقَّ

ُ
م حالٌة  اجلنوب،  ة 

ّ
قم

مال، مع حذف اجلزء املثري لالإ�سكال،  وفقاً مل�سطلحات ال�سّ

ة من دون اإذن جمل�س الأمن. وهذا 
ّ
وهو حّق ا�ستخدام القو

الأو�سح  للرتكيز  مغزى  وجود  عدم  �سمناً  يفرت�س  ل 

على احلقوق التي جرى الّتوافق عليها على نطاق وا�سع. 

تنفيذها.  ة 
ّ
لكيفي وفقاً  ة 

ّ
اخلطابي الّنقلة  مغزى  و�سيتحّدد 

ة اأ�سباب قليلة تدعو لالحتفاء.
ّ
ياق، ثم

ّ
و�سمن هذا ال�س

كورفو  قناة  حالة  تقييدات  عن  كبريا  افرتاقاً  �سهدنا   

 
ّ
الأفريقي لالحّتاد   

ّ
التاأ�سي�سي القانون  ي�سّدد  تبعها.  وما 

الدول  اإحدى  �سوؤون  يف  التدّخل  يف  الحّتاد  »حق  على 

يختلف  وهذا  قاهرة«.  ظروف  وجود  حال  الأع�ساء... يف 

يحّظر  الذي  ة، 
ّ
الأمريكي الدول  منّظمة  ميثاق  عن  كثريًا 

ة 
ّ
التدّخل »ب�رسف الّنظر عن الأ�سباب، يف ال�سوؤون الداخلي

الختالف  هذا  واأ�سباب  اأخرى«.  دولة  لأّي  ة 
ّ
اخلارجي اأو 

 )OAS( »ة
ّ
وا�سحة. اإذ ي�سعى ميثاق »منظمة الدول الأمريكي

اإىل منع التدّخل من جانب »عمالق ال�ّسمال«، وقد اأخفق 

اإثر انهيار دول  يف هذا امل�سعى اإىل حدٍّ كبرٍي طبعاً. لكْن 

 
ّ
التمييز العن�رسي )الأپارتايد(، مل يواجه الحّتاد الأفريقي

اأي م�سكلة مماثلة.

على  ي�رسي  اأن   
ّ
الأفريقي الحّتاد  لقانون  اأمكَن  واإذا   

ة اأو حلف الناتو، ف�سيكون التجّمعان 
ّ
منّظمة الدول الأمريكي

هذه  وُتف�سي  حتالفاتهما.  حدود  �سمن  بالتدّخل  لَزمني 
ُ
م

الفكرة اإىل خال�سات مهّمة وكا�سفة حيال منّظمة الدول 

لكّن  اإي�ساح.  اإىل  بحاجة  لي�ست  والناتو،  ة 
ّ
الأمريكي

القريب،  املا�سي  يف  كما  لة،  عطَّ
ُ
م تكون  لن  اخلال�سات 

وذلك بف�سل طروحات ثوكيديد�س.

تو�سيع  ب�ساأن  عاٍل  م�ستوى  على  بارزًا  طرحاً  جند   

ة احلماية خارج جمال القّمة، اأعني حتديدًا تقرير 
ّ
م�سوؤولي

ب�ساأن  الدول  و�سيا�سة  بالتدّخل  ة 
ّ
املعني ة 

ّ
الدولي اللجنة 

، الذي �سدر مببادرة من وزير 
٨
ة احلماية )٢٠٠١(

ّ
م�سوؤولي

 .)Gareth Evans( الأ�سبق غاِرْث اإيفنز 
ّ
ة الأ�سرتايل

ّ
اخلارجي

الأمن  جمل�س  فيه  »يرف�س  الذي  املوقف  اللجنة  تتناول 

ة معقولة«. يف 
ّ
اأحد الطلبات اأو ل يناق�سه �سمن فرتة زمني

ات 
ّ
هذه احلالة، يجيز التقرير »التدّخل �سمن نطاق �سالحي

الف�سل  حتت  ة 
ّ
الفرعي ة 

ّ
الإقليمي اأو  ة 

ّ
الإقليمي املنّظمات 

ال�ستح�سال  اإىل  �سعيها  ب�رسط  الأمم،  ميثاق  من  ال�سابع 

.)(3) E, II( »على موافقة لحقٍة من جمل�س الأمن

اخلزانة   يف 
ّ
العظمي الهيكل  يقعقع  النقطة،  هذه  عند   

حّق  اً، 
ّ
عملي راأ�سها.  ثوكيديد�س  طروحات  وترفع  عالياً. 

التدّخل حم�سور بالقوّي، حم�سور يف عاملنا بقوى احللف 

اجلانب  اأحادّي  ف 
ّ
بت�رس ميكنها،  التي  )الناتو(،   

ّ
الأطل�سي

اتها«.
ّ
اأي�ساً، اأن حتّدد »نطاق �سالحي

 
ّ
الأفريقي اأو الحّتاد  ة 

ّ
الأمريكي الدول  ل ميكن ملنّظمة   

»مسؤولية الحماية«، كما صيغت في قمة الجنــــــــــــــــــــوب،
حالـــــــــــــــــــــــــــــــــة مشتقة من »حق التدخل اإلنساني« 
وفقا لمصطلحات الشمال، مع حذف الجزء المثير لإلشكال، وهو 
حق استخدام القوة من دون إذن مجلس األمـــــــــــــــــــــــن.
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د  اأن يفعل هذا، بخالف الناتو الذي يْقدر، ويفعل. اإذ حدَّ

اته« 
ّ
�سالحي »نطاق  اأّن  اجلانب  اأحادّية  وبخطوة  الناتو 

البلقان لكّنه، على نحو مثري لالهتمام، ل ي�سمل  ي�سمل 

بحّق  مرّوعة  جرائم  ارُتكبت  حيث  نف�سه،  الناتو  حلف 

خالل  ا 
ّ
تركي من  ة 

ّ
ال�رسقي ة 

ّ
اجلنوبي املنطقة  يف  الأكراد 

خارج  جرائم  لكّنها  الآن،  ظهورها  وتعاود  ات، 
ّ
الت�سعيني

احلا�سم   
ّ
والدبلوما�سي الع�سكرّي  الّدعم  ب�سبب  الأجندة 

مع  كلينتون،  اإدارة  يد  اجلرائم على  به هذه  الذي حظيْت 

بع�س امل�ساعدة من قوى اأخرى �سمن حلف الناتو. وكذلك 

اته« ميتّد اإىل اأفغان�ستان، بل 
ّ
ر الناتو اأّن »نطاق �سالحي

َّ
قر

واأبعد منها. اإذ اأبلغ ال�سكرتري العاّم للحلف ياپ دي هوپ 

�ِسفر )Jaap de Hoop Scheffer( اجتماعاً للناتو يف حزيران 

ات الناتو حماية اأنابيب النفط 
ّ
/ يونيو ٢٠٠٧ اأّن »على قو

الغرب«،  اإىل  ران  �سدَّ
ُ
ي اللذين  والغاز  النفط  تنقل  التي 

التي  البحرّية  الطرق  حماية  اأي�ساً  عاتقه  على  تقع  كما 

اأخرى  ة« 
ّ
اأ�سا�سي ة 

ّ
حتتي و»بنى  النفط  ناقالت  ت�ستخدمها 

ات حلف 
ّ
. وبذلك فاإّن نطاق �سالحي

٩
�سمن منظومة الطاقة

الناتو ي�سمل العامل كّله.

ذرائع جديدة

حم�سورة  اإيفنز  جلنة  منحْتها  التي  املتمّددة  احلقوق  هذه 

اأر�سْتها  التي  املبادئ  ب�سّدة  وتنتهك  اً، 
ّ
عملي بالناتو وحده 

اإىل  اللجوء  باب  وتْفتح  تبعها،  وما  كورفو  قناة  حالة 

 على هواه.
ّ
ة احلماية �سالحاً للتدّخل الإمربيايل

ّ
م�سوؤولي

ة احلماية، توا�سلْت حالت 
ّ
 م�سوؤولي

ْ
منذ �سياغة ن�سخَتي  

اإ�ساءة فهم هذا املبداأ على يد و�سائل الإعالم والباحثني يف 

الغرب. واإذا اكتفينا مبثال حا�رس واحد، من م�سدر عايل 

امل�ستوى، يكتب ريت�سارد ها�س )Richard Haass(، رئي�س 

د  »اأكَّ العامل  اأّن  ة، 
ّ
اخلارجي للعالقات   

ّ
الأمريكي املجل�س 

ة 
ّ
حّق التدّخل حني ُتخِفق احلكومات يف الوفاء بـ»م�سوؤولي

. لكّن العامل مل يوؤّكد مثل هذا احلّق. 
١٠

حماية« مواطنيها«

ل  اإيفنز،  جلنة  منحْته  ها�س  اإليه  ي�سري  الذي  احلّق  اإّن  اإذ 

لت قوى الناتو اللجوء اإىل التدّخل  الأمم املّتحدة. كّلما ف�سّ

من  املوؤذية  غري  بالّن�سخة  با�ستمرار  ع 
ّ
تتذر فاإّنها  ة، 

ّ
بالقو

التي  اّت�ساعاً  الأكرث  الّن�سخة  واإىل  املّتحدة،  الأمم  موافقة 

رتها جلنة اإيفنز من اأجل التربير. وهذا ما تفعله و�سائل 
ّ
قر

الإعالم اأي�ساً، وكذلك الباحثون با�ستثناءات نادرة.

ي�سّلط مبداأ قناة كورفو �سوءًا قوّياً على كلٍّ من توقيت   

ة تطبيقهما. 
ّ
ة احلماية وقريبتها، وانتقائي

ّ
ا�ستدعاء م�سوؤولي

ون 
ّ
اأطلقها املعّلقون الغربي حدثت »الثورة املعيارّية« التي 

مبا�رسًة،  ال�سوفييتي  الحتاد  انهيار  اإثر  ات، 
ّ
الت�سعيني يف 

ة 
ّ
الذي كان قد قّدم، يف �سنوات �سابقة، ذريعة اأوتوماتيكي

من  بّد  ل  كان  امل�سهد،  من  الرو�س  خروج  مع  للتدّخل. 

اإىل  املعيارّية«  »الثورة  فدخلت  للتدّخل،  جديدة  ذرائع 

ال�ساحة، يف الوقت املنا�سب - وهي يف واقع الأمر �سدًى 

 جديد.
ّ
ة بالأقوياء واإْن بقناع خطابي لالأفكار القدمية اخلا�سّ

الو�سيك  النهيار  مع  الأب  بو�س  اإدارة  تفاعلْت   

 مل�سار وا�سنطن اجلديد: 
ّ
 بك�سٍف ر�سمي

ّ
لالحّتاد ال�سوفييتي

ولكن  تقريباً،  حاله  على  �سيء  كّل  �سيبقى  باخت�سار، 

ع�سكرّية  منظومة  اإىل  بحاجٍة  زلنا  ما  جديدة.  بذرائع 

لقوى   »
ّ
التكنولوجي ر 

ّ
»التطو جديد:  ل�سبٍب  اإمّنا  �سخمة، 

العامل الثالث، وما يثري الهتمام هو اأّن اأحدًا مل ي�سحك. ل 

ف  ة«، وهو تعبري ملطَّ
ّ
بّد من �سون »قاعدة الدفاع ال�سناعي

ل�سناعة الهاي - تك ]التكنولوجيا الفائقة[ املدعومة من 

مناطق  اإىل  هًة  التدّخل موجَّ اإبقاء قوى  بّد من  الدولة. ل 

و�سع  دون  َنُحول  حيث  بالطاقة،  ة 
ّ
الغني الأو�سط  ال�رسق 

التدّخل  ا�ستلزمت  التي  م�ساحلنا  تهّدد  التي  الأخطار 

ابات الكرملني«، مبا يناق�س عقودًا من 
ّ
الع�سكرّي »عند بو

. وجمّددًا، من دون اإثارة اأدنى تعليق.
١١

الّذرائع

ة 
ّ
 للتوقيت دعماً من انتقائي

ّ
يكت�سب التاأويل الطبيعي  

اأدنى  هناك  تكن  مل  وبالطبع  احلماية.  ة 
ّ
م�سوؤولي تطبيق 

فكرة لتطبيق املبداأ على العقوبات املفرو�سة على العراق 

بكونها  �سفت 
ُ
و والتي  الأمن،  اأ�رسف عليها جمل�س  التي 

ن اأ�رسفا على 
ْ
نْي بارَزي

َّ
نْي دولي

َّ
»اإبادّية« من جانب دبلوما�سي

 )Denis Halliday( برنامج النفط مقابل الغذاء، ِدِن�س هاِلداي

اللذين   ،)Hans von Sponeck( �سپوِنْك  فون  وهان�س 

فون  درا�سة  �ست 
ّ
تعر وقد  احتجاجاً.  ا�ستقالتيهما  قّدما 

ملنع  للعقوبات  ع  املروِّ التاأثري  عن  ة 
ّ
التف�سيلي �سپونك 

امل�سوؤولتنَي  املّتحدة،  واململكة  املّتحدة  الوليات  يف  تاّم 

من  ما  ذاته،  النحو  وعلى   .
١٢

اجلرائم عن  تنْي 
ّ
الأ�سا�سي

من  املحرومني  غّزة  اأهل  حماية  ب�ساأن  اليوم  فكرة  اأدنى 

ات الأمم 
ّ
اإحدى م�سوؤولي ة، وهي 

ّ
الإن�سان الأ�سا�سي حقوق 

املّتحدة اأي�ساً، اأ�سوة بباقي »ال�سّكان اخلا�سعني للحماية« 

ات جنيف(. وما من تفكري جدّي حيال اأكرب 
ّ
)بح�سب اتفاقي

الكونغو  باأ�رسه:  العامل  تكن يف  اإن مل  اأفريقيا،  كارثة يف 

ة، حيث نقلْت بي بي �سي منذ مّدة ]عام ٢٠٠٩[ 
ّ
ال�رسقي

ة اأخرى بانتهاك 
ّ
تَّهمة مر ُ

ات م
ّ
اأّن ال�رسكات متعّددة اجلن�سي

املتعّلقة  املحظورة  للتجارة  املعاِر�س  املّتحدة  الأمم  قرار 

باملعادن الثمينة، واملُف�سية بالتايل اإىل متويل �رساع دموّي، 

.
١٣

ُقتل فيه ماليني النا�س يف الأعوام املا�سية
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ويف جمال اآخر، ل جند اأدنى تفكري ب�ساأن اأكرث املبادئ   

اجلوع  م�ساألة  مع  التعامل  يف  احلماية  ة 
ّ
مل�سوؤولي احلميدة 

املّتحدة  الأمم  رت  قدَّ اإذ  الفقرية.  البلدان  يف  امل�ستفحل 

دين باجلوع قد جتاوز املليار، فيما اأعلن  اأخريًا اأّن عدد املُهدَّ

 الّتابع لالأمم املّتحدة تخفي�ساٍت كبريًة 
ّ
برنامج الغذاء العاملي

م�ساهماتها  خّف�ست  ة 
ّ
الغني الدول  لأّن  امل�ساعدات  يف 

التي كانت  البنوك  الأولوّية مل�ساعدة  حيحة، ومنحت  ال�سّ

م�سوؤولة عن النهيار القت�سادّي عام ٢٠٠٨، وهو اأ�سواأ 

عام  وحتى   .]١٩٢٩ ]عام  الكبري  الك�ساد  منذ  انهيار 

٢٠٠٩، ميوت اأكرث من ١٦٠٠٠ طفل حتت �سّن اخلام�سة 

يومياً بفعل نق�س الغذاء، وميوت عدد اأكرب ب�سبب اأمرا�س 

هذا  وْحدها،  ة 
ّ
اجلنوبي اأفريقيا  بلدان  ويف  العالج.  �سهلة 

يعادل م�ستوى القتل يف رواندا، ل خالل ١٠٠ يوم، بل 

. وهذا حم�س حتذير ب�سيط بال �سّك، لكْن ل 
ّ
كمعّدل يومي

ة احلماية 
ّ
جند اأدنى تفكري بفعل �سيٍء ما وفقاً ملبداأ م�سوؤولي

.
١٤

مع اأّن الأمر يف غاية ال�سهولة يف حال توّفرت الرغبة

تتوافق هذه  اأخرى  احلالت وحالت عديدٍة  يف هذه   

ومع  ثوكيديد�س،  طروحات  مع  موؤملة  بدّقة  ة 
ّ
النتقائي

ة منذ ٦٠ عاماً.
ّ
توّقعات حمكمة العدل الدولي

ة
ّ
»التدّخل« يف بالد ال�رسب وتيمور ال�رسقي

عام  كان  ة 
ّ
الراديكالي ة 

ّ
النتقائي عن  مثال  اأ�سطع  لعّل 

ر 
ِّ
و �سُ هجوم  وهو  �رسبيا،  الناتو  ق�سف  حينما   ،١٩٩٩

الّنا�سئة«  »الفكرة  تاج  بكونه جوهرة   
ّ
الغربي يف اخلطاب 

الوليات  كانت  حينما   ،
ّ
الإن�ساين بالتدّخل  املتعلّقة 

رة«، 
ِّ
املتنو »الدول  قيادة  يف  عّزها«  »اأق�سى  يف  املّتحدة 

اإنهاء  على   
ُ
م

ِّ
املُ�سم  

ّ
املثايل اجلديد  »العامل  افتتح  وحينما 

ف 
ّ
ة« حقبًة جديدًة يف التاريخ من خالل الت�رس

ّ
الالاإن�ساني

م«، اإذا اأردنا اقتبا�س ب�سعة اإطراءات من 
َ
وفق »مبادئ وقي

.
١٥

ني
ّ
التي تداولْتها األ�سن املثّقفني الغربي

ة هذه. 
ّ
ثّمة �سعوبات عّدة تواجه �سورة التمّلق الذاتي  

الناتو  الراديكالية كان، حينما قصف  االنتقائية  أسطع مثال عن 
في  عزها«  »أقصى  في  المتحدة  الواليات  كانت  حينما  صربيا، 
وحينما  المتنورة«،  »الدول  قيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة 
الالإنسانية«  إنهاء  على  المصمم  المثالي  الجديد  »العالم  افتتح 
حقبة جديدة في التاريخ من خالل التصرف وفق »مبادئ وقيم«. 

خالل تظاهرة 

ملواطنني �سيعة

يف بغداد بعد 

اعتقال ال�سيخ 

�سالح العبيدي 

من قبل القوات 

الأمريكية،

٧ ت�رسين الأول / 

اأكتوبر  ٢٠٠٣
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 التقليدّيني 
ّ
اأوىل امل�سكالت هي اأّن �سحايا التدّخل الغربي

اعرت�سوا بقّوة. اقتب�سُت تّوًا موقف حركة عدم النحياز، 

ومل  اإدانته.  يف  الق�سوة  �سديد  مانديال  نل�سن  كان  وقد 

ذوي  اآراء  جتاهل  هل 
ّ

ال�س من  ة: 
ّ
اإ�سكالي ليثري  هذا  يكن 

ينتهك  الق�سف  فاإّن  ذلك،  على  وعالوة  الدنيا.  املكانة 

هل 
ّ

ال�س من  كان  لكن  و�سوح.  بكّل  املّتحدة  الأمم  ميثاق 

املناورات  اإىل  البع�س  اإذ جلاأ  اأي�سًا.  امل�سكلة  تنحية تلك 

اأ�سارت جلنة غولد�ستون ب�رساحة  ة، ولكن، كما 
ّ
القانوني

وهي   ،»
ّ
�رسعي ولكّنه  قانويّن  »غري  الق�سف  كان  اأكرب، 

 للق�سف 
ّ
الزمني اإليها عرب قلب الرتتيب  نتيجة خل�ست 

الوقائع،  ثالثة:  م�سكلة  اإىل  يقودنا  وهذا  والنتهاكات. 

ة 
ّ
التي �سادَف اأّنها ممتازة الّتوثيق من جانب م�سادر غربي

فيه. مل  لب�س   ل 
ٌّ
]الوقائع[ جلي نزيهة. وما تك�سف عنه 

�س 
َّ
حر اإّنه  بل  النتهاكات  �سل�سلة  الناتو  ق�سف  يوقف 

الناتو  قيادة  عت  توقَّ النتهاكات، كما  اأ�سنع  اقرتاف  على 

اأَ بو�سوح القائد اجلرنال و�سلي 
ّ
والبيت الأبي�س، وكما تنب

اأثناء حمادثاته مع البيت الأبي�س   )Wesley Clark( كالرك

عند الّتخطيط للق�سف.

ة 
ّ
الغربي ال�سّجالت  وّثقْتها  التي  اخُلال�سات  وتتعّزز   

ميلو�سفت�س،  �سلوبودان  �سّد  هة  املوجَّ الّتهامات  بالئحة 

الق�سف.  ذروة  يف  ة 
ّ
الدولي املحكمة  اأ�سدرْتها  التي 

الق�سف.  تَلت  املق�سودة  اجلرائم  فاإّن  واحد،  با�ستثناء 

وميكننا اأن نكون على ثقة باأّن الّتهمة التي �سبقت الق�سف 

اإىل  بالّن�سبة  كربى  ة 
ّ
اأهمي متّثل  مل   - راكاك  جمزرة   -

ل  ذاته  الوقت  يف  كانتا  اإذ  وبريطانيا،  املّتحدة  الوليات 

ان الّطرف وح�سب بل تدعمان جرائم اأفظع يف تيمور  تغ�سّ

ن 
َ
ة النتهاكات اأ�سنع مبا ل يقار

ّ
ة، حيث كانت خلفي

ّ
ال�رسقي

د مثال واحد من 
ّ
من اأّي �سيء حدث يف البلقان. وهذا جمر

.
١٦

اأمثلة كثرية اآنذاك

الطم�س  متناهية: عرب  بب�ساطة  امل�سكلة  هذه  متَّ جتاوز   

التاّم لهذا ال�سجّل احلافل.

�سعيٍد  على  ة. 
ّ
الأهّمي ة  خا�سّ ة 

ّ
ال�رسقي تيمور  ة 

ّ
ق�سي  

اأمام جلنة الأمم املّتحدة  ، قّدمُت �سهادتي ب�ساأنها 
ّ
�سخ�سي

الرابعة عام ١٩٧٨، حينما و�سلت النتهاكات اإىل م�ستوى 

ة اقرُتفت بحًق �سّكان 
ّ
»الإبادة بو�سفها جرمية �سّد الإن�ساني

ي احلقائق التي  ة«، بح�سب كلمات جلنة تق�سّ
ّ
تيمور ال�رسقي

وفرن�سا  بريطانيا  ان�سّمت  لحقًا.  املّتحدة  الأمم  �سّكلْتها 

اإىل الويالت املّتحدة يف دعم الإبادة، اإىل جانب اأ�سرتاليا 

ة غارث اإيفنز يلعب 
ّ
ودول اأخرى، حيث كان وزير اخلارجي

ني. توا�سَل هذا حتى 
ّ
دورًا �سنيعًا يف دعم الغزاة الإندوني�سي

عام ١٩٩٩ حينما تعاظمت النتهاكات بحّدة من جديد. 

وبعد النوبة الأخرية من اإرهاب الدولة يف اأيلول / �سبتمرب 

ر معظم ما تبّقى من البالد، قال م�ست�سار  ١٩٩٩، الذي دمَّ

 )Sandy Berger( برغر  �ساندي   
ّ
الأمريكي القومي  الأمن 

ًا: 
ِّ

مف�رس وقال  للمعتدين،  دعمها  �ستوا�سل  وا�سنطن  اإّن 

»ل اأظّن اأّن اأحدًا ا�سنّت �ُسّنة تقول اإّن علينا التدّخل كّلما 

احلماية  ة 
ّ
م�سوؤولي تال�سْت  ة«. 

ّ
اإن�ساني م�سكلة  هناك  تكون 

على نحٍو ماألوف.

ي�ستلزم  احلالة  هذه  يف  النتهاكات  اإنهاء  يكن  ومل   

بخالف  اآخر  ف 
ّ
ت�رس اأّي  اأو  عقوبات،  فر�َس  اأو  ق�سفًا، 

الن�سحاب. وهذا تبّدى اإثر وقٍت وجيز بعد اإعادة تاأكيد 

ة الفاعلة، حني اأوعز كلينتون اإىل 
ّ
م الغربي

َ
برغر على القي

بفعل  انتهت،  قد  اللعبة  باأّن  ني 
ّ
الإندوني�سي اجلرنالت 

ومتّكنت  مبا�رسًة،  الغزاة  فان�سحب  ودويّل.   
ّ
�سغط حملي

اأّي  مواجهة  دون  الدخول  من  ة 
ّ
اأممي �سالم  حفظ  ة 

ّ
قو

اأّية حلظة يف ربع القرن  جي�س. وكان ميكن فعل هذا يف 

الذي �سبق الن�سحاب.

هيبة �رسعان 
ّ
الر ة  الق�سّ هذه  اأّن  هو  العَجب  يثري  وما   

ة احلماية، 
ّ
اأعيد تاأويلها بحيث ت�سبح ت�سويغًا مل�سوؤولي ما 

.
١٧

وهي رّدة فعل تعجز الكلمات عن تو�سيف �سناعتها

ً جمل�س االأمن لي�س حَكماً حيادّيا

حالة  مبداأ  مع  يتناغم  ل  العامل  قّمة  تواُفق  اأّن  ذكرُت 

نا اأّن جمل�س الأمن َحَكم  كورفو وما تبعها اإّل اإذا افرت�سْ

حتت  فاملجل�س  كذلك.  لي�س  اأّنه  الوا�سح  ومن  حيادّي. 

مت�ساوين  لي�سوا  وهم  الدائمني،  اخلم�سة  اأع�سائه  قب�سة 

ا�ستخدام  �سجّل  هو  املوؤ�رّسات  اأحد  ة. 
ّ
الفعلي لطة 

ُّ
ال�س يف 

اأّي قراٍر ملجل�س  انتهاك  اأق�سى حالت  الفيتو، وهو  حّق 

ات، 
ّ
اأوا�سط ال�ستيني ة من 

ّ
ة املعني

ّ
الأمن. متتّد الفرتة الزمني

ة والّتعايف من دمار فرتة 
ّ
ر من الكولونيالي

ّ
حني �ساهم التحر

ل للراأي  احلرب يف منح الأمم املّتحدة بع�َس املكانة كممثِّ

. منذئذ، ت�سّدرت الوليات املّتحدة ترتيب �سجّل 
ّ
العاملي

توافـــــــــــــــــــــــق قمة العالم ال يتناغم مع مبدأ حالة كورفو 
ومن  حيادي.  األمن حكم  مجلس  أن  افترضنا  إذا  إال  تبعها  وما 
الواضح أنه ليس كذلك. فالمجلس تحت قبضة أعضائه الخمسة 
الدائميـــــــــــــــــــن، وهم ليسوا متساوين في السلطة الفعلية. 
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الفيتو، بفارق كبرٍي، تلْتها بريطانيا، من دون اأن يقاربهما 

ال�سني  من  كلٌّ  ا�ستخدمْت   ،٢٠٠٩ عام  فحتى  اأحد: 

�سّتة،  �سّد  رو�سيا  قرارات،  �سبعة  �سّد  الفيتو  وفرن�سا 

بريطانيا �سّد ع�رسة، والوليات املتحدة �سّد ٤٥ قرارًا، 

اللتزام  على  الدول  حت�سّ  التي  القرارات  حّتى  فيها  مبا 

اإذ  اخلزانة  يف   
ّ
العظمي الهيكل  يومئ   .

ّ
الدويل بالقانون 

.
١٨

ة اأخرى
ّ
تبّدْت طروحات ثوكيديد�س مر

ثّمة طريقة لتخفيف هذا اخللل يف توافق قّمة العامل،   

فاإّن هذا  الفيتو، وللم�سادفة،  التخّل�س من حّق  األ وهي 

ني الذين يرون اأّن على 
ّ
يّتفق مع تف�سيالت معظم الأمريكي

ة واأن تكون الأمم 
ّ
ي رغبة الأغلبي

ّ
الوليات املّتحدة اأن تلب

الأزمات  يف  احَلَكم  هي  املّتحدة،  الوليات  ل  املّتحدة، 

. لكّننا �سنقف هنا مبواجهة اأطروحة اآدم �سميث 
١٩

ة
ّ
الدولي

نطاق  الهرطقات خارج  هذه  مثل  تكون  اأن  ت�سمن  التي 

ة 
ّ
التفكري، وكذلك الأمر بالّن�سبة اإىل تطبيق مبداأ م�سوؤولي

ولكّنهم  حقاً  احلماية  اإىل  املحتاجني  اأولئك  على  احلماية 

لي�سوا على لئحة تف�سيالت الطرف القوّي.

فاملبادئ  اآخر.   
ٌ
اعتبار  

ّ
الأمريكي العامَّ  الراأي  �س 

ّ
يحر  

ة لي�ست 
ّ
التي لها الق�سُط الأكرب يف اإدارة العالقات الدولي

منقو�سًة على احلجر، بل اإنّها - يف واقع الأمر - باتت اأقّل 

للحركات  ّي  التح�رسّ التاأثري  بفعل  ال�سنني   
ّ
مر حّدة على 

ثمينة  اأداًة  احلماية  ة 
ّ
م�سوؤولي ت�سّكل  اأن  وميكن  ة. 

ّ
ال�سعبي

بالّن�سبة اإىل ذلك امل�رسوع اجلوهرّي املتوا�سل، كما كانت 

 حلقوق الإن�سان. ومع اأّن الدول 
ّ
عليه حال الإعالن العاملي

قدرًا  يرف�س  بع�سها  اإّن  بل   ،
ّ
العاملي بالإعالن  تلتزم  ل 

يف  الأقوى  الدولة  اً 
ّ
فعلي ي�سمل  )وهذا  اً 

ّ
ر�سمي منه  كبريًا 

العامل(، اإّل اأنّه ي�سّكل غايٌة مثلى ميكن للّنا�سطني اللجوء 

ة، وعلى نحو فّعال 
ّ
ة والّتنظيمي

ّ
اإليها يف م�ساعيهم التثقيفي

مبداأ  مناق�سة  كبريًا يف  اإ�سهاماً  اأّن  وتقديري  الغالب.  يف 

 م�سابه، ويف حال وجود 
ٌ
اأثر ة احلماية �سيكون له 

ّ
م�سوؤولي

التزام واٍف، ل جند له اآثارًا عند الطرف القوّي بكّل اأ�سف، 

ة.
ّ
ة حقيقي

ّ
ميكن اأن ي�سّكل هذا املبداأ اأهمي

ة العاّمة لالأمم املّتحدة يف اجتماع ب�ساأن 
ّ
م�ستندة اإىل حما�رسة اأُلقيت يف اجلمعي  ١

ة احلماية«، متوز / يوليو ٢٠٠٩
ّ
»م�سوؤولي

 اأناخار�سي�س، كما وردت يف كتاب 
ّ
خ الإغريقي

ّ
ُتن�َسب هذه العبارة اإىل املوؤر  ٢ 

ومان« ]املرتجم[
ّ
بلوتارُخ�س »ال�سري املقارنة لعظماء الإغريق والر

Brownlie, «International Law at the Fiftieth Anniversary  ٣

of the United Nations», 255 Recueil des Cours (1995 - 1).  

Smith, The Wealth of Nations, 1776. Murphy Humanitarian Intervention:  

The United Nations in an Evolving World Order (U. of Pennsylvania, 1996)  

 General Henry Knox, first Secretary of War, cited by Reginald Horsman,  ٤

Expansion and American Indian Policy (Michigan State, 1967).

Former President John Quincy Adams, cited by William Earl Weeks,  

John Quincy Adams and American Global Empire (Kentucky, 1992).  

President Theodore Roosevelt, cited by Douglas Blackmon,  

Slavery by Another Name (Anchor, 2009)  

جون ونرثوپ )١٥٨٧ / ١٥٨ - ١٦٤٩(: حُماٍم اإنكليزّي، اأحد اأبرز موؤ�ّس�سي   ٥

م�ستعمرة خليج ما�سات�سو�ست�س. والعبارة املُ�سار اإليها هي من »العظة على 

اجلبل« يف اإجنيل مّتى )٥:١٤(: »اأنتم نور العامَل. ل مُيِكُن اأن ُتْخفى مدينٌة 

ة(
ّ
مو�سوعٌة على جبل«. ]ا�ستخدمُت هنا ترجمة فان دايك )الرتجمة الأمريكي

�س. وجند اختالفاً  مبا اأّنها الأقرب اإىل »ن�سخة امللك جيم�س« من الكتاب املقدَّ

ة: »ل َتْخفى مدينٌة على جبل«[ ]املرتجم[
ّ
طفيفاً يف الرتجمة الي�سوعي

رها 
ّ
نادرًا ما كانت العبارة ُت�ستح�رَس قبل ُحكم رونلد ريغن، الذي كان يكر  ٦

با�ستمرار ملباركة اأّمته اجلديدة. ولكْن ثّمة حقيقٌة ُتغَفل وهي اأّن العظة كانت 

توؤّدي غايًة خمتلفًة كلياً: نحن مدينة على جبل، يرانا العامل، وما مل ُنْنِجز 

ب. ولكّن ن�سخة ريغن توؤّدي الغر�س اأكرث
َّ
ة، �سيعاقبنا الر

ّ
اتنا الأخالقي

ّ
م�سوؤولي

J. L. Holzgrefe, «The humanitarian intervention debate»,  ٧

in Holzgrefe and Robert O. Keohane, eds., Humanitarian Intervention:  

Ethical, Legal, and Political Dilemmas (Cambridge, 2008)  

Gareth Evans and Mohammed Sahnoun, chairs, International  ٨
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%20Ends&utm_term=FA%20Today%20-%20112017  

 National Security Strategy of the United States, the White House, March 1990  ١١

Von Sponeck, A Different Kind of War (Berghahn, 2006)  ١٢

«Mineral firms «fuel Congo unrest»», 21 2009,  ١٣

http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/8159977.stm  

«More Than 1 Billion Go Hungry, the World Food Program Says»,  ١٤

Reuters, New York Times, June 13, 2009. Javier Blas,  
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�ستهِلكني، ظاهرٌة تنامْت 
ُ
�سة خَللق م

َّ
�سناعة الإعالنات، املُكر

رًا، يف بريطانيا والوليات املّتحدة. 
ّ
يف البلدان الأكرث حتر

على  يطرة 
ّ
ال�س اأّن  قرٍن  منذ   َ َتبنيَّ اإذ  متاماً،  وا�سٌح  بب 

ّ
وال�س

 
ٌ
 كبري

ٌ
ة قدر

ّ
هولة، فثم

ّ
ة لن يعود اأمرًا �سديد ال�س

ّ
ال�سّكان بالقو

ال، اأحزاب 
ّ
ة قد بات يف متناول اليد: تنظيم العم

ّ
من احلري

يح�سلن  الّن�ساء  بداأت  كثرية،  بلدان  ة يف 
ّ
الربملاني ال 

ّ
العم

ر، وما اإىل ذلك. وبذا ينبغي لك اإيجاد و�سائل 
ّ
على التحر

اأخرى لل�سيطرة على النا�س، اإذ جرى الفهم والّت�رسيح باأّن 

عليك ال�سيطرة عليهم من خالل ال�سيطرة على املعتقدات 

الّنا�س  ال�سيطرة على  اأف�سل طرق  اأحد  واملواقف. ح�سنًا، 

اها عامِل القت�ساد 
ّ
يف ما يخ�ّس املواقف، يكمن يف ما �سم

 )Thorstein Veblen( ْبِلْن  ثور�ستاين  العظيم   
ّ
ال�سيا�سي

.
١
)fabricating consumers( »فربكة املُ�ستهِلكني«

اإذا متّكنَت من فربكة احلاجات، وجعلَت اقتناء الأ�سياء   

الّنا�س  فاإّن  احلياة،   
َ
جوهر يدك  متناول  يف  تكون  التي 

قراأَت  واإذا  ُم�ستهِلكني.  اإىل  ل 
ّ
التحو فخ  يف  �سيقعون 

الع�رسين  القرن  ات 
ّ
ع�رسيني يف  القت�سادّية  ال�سحافة 

باجّتاه  الّنا�س  اإىل توجيه  اأنّها تتحّدث عن احلاجة  ف�ستجد 

املرتبط  ال�ستهالك  مثل  احلياة،  يف  ة 
ّ
طحي

ّ
ال�س الأ�سياء 

هذه  �ستجد  اإزعاجك.  من  بعيدين  فُتبقيهم  بال�رّسعات، 

وولرت  عند  كما  كّله،   
ّ
التقدمي  

ّ
الثقايف الفكر  يف  العقيدة 

يف  الكبري   
ّ
التقدمي املثّقف   ،)Walter Lippmann( ْن 

َ
لپم

َتنْي �سهريَتنْي عن 
ّ
القرن الع�رسين. فقد كتَب مقالتني تقدمي

ع  بط: »يجب اأن يو�سَ ة حيث كان راأيه يقول بال�سّ
ّ
الدميقراطي

الراأي العام يف مكانه املنا�سب«، بحيث يتمّكن امل�سوؤولون 

.
٢
من اّتخاذ القرارات من دون تدّخل »القطيع املُحتار«

جني ل م�ساركني، 
ّ
 امل�ستهدفون متفر

ُ
وبذا يكون النا�س  

ًة فاعلًة على نحو اأمثل، وهذا ي�رسي 
ّ
فتنال عندئذ دميقراطي

وقد   وغريها. 
٣
پاول ذّكرة 

ُ
م اإىل  و�سولً  ماِد�سن  ام 

ّ
اأي منذ 

ْت �سناعة الإعالن، مع اإبقاء هذا الهدف هدفها: فربكة  تف�سّ

امل�ستهلكني. وي�سري هذا بدهاٍء كبري.

مثالً   - حيث  فعلياً،  اليوم  تراها  ما  هي  الغاية  وهذه   

يف  »املولت«  يف  للت�سّكع  املراهقات  الفتياُت  �ستّتجه   -

م�ساء يوم ال�سبت، ل اإىل املكتبة اأو اأّي مكان اآخر. فالفكرة 

ل 
ّ
حُتو اأن  اجلميع،  على  ال�سيطرة  حماولة  حول  تتمحور 

املنظومة  و�ستكون  م�سبوطة.  منظومٍة  اإىل  كّله  املجتمع 

الزوج   - ة، على زوج 
ّ
ثنائي يقوم على  امل�سبوطة جمتمعاً 

هما اأنت وتلفزيونك، اأو رمّبا الآن اأنت والإنرتنت - بحيث 

ة احلياة املالئمة، ونوَع الأجهزة التي ينبغي 
ّ
م لك ماهي يقدَّ

تلك  امتالك  يف  وجهدك  وقتك  فتق�سي  امتالُكها.  لك 

الأ�سياء التي ل تريدها ول حتتاج اإليها. ورمّبا �ستتخّل�س 

منها لحقاً، ولكن هذا هو معيار احلياة الكرمية.

ة مثاًل، فاإذا كنَت 
ّ
لناأخْذ ما نراه يف الإعالنات التلفزيوني  

فرَت�س 
ُ
ي الأ�سواق  اأّن  باملجال القت�سادّي، �ستدرك  اً 

ّ
مهتم

يّتخذها  التي  الر�سيدة  اخليارات  على  معتمدًة  تكون  اأن 

لعون. ولكن، لو كان لدينا منظومة كهذه،  املُ�ستهلكون املطَّ

ن 
ّ
 �سيت�سم

ّ
منظومة اأ�سواق، ف�سنجد اأّن الإعالن التلفزيوين

ُنَوام تشومسكي

عاِلم لغوي وفيلسوف 
وناشط سيايس. إختري 
كرث نفوذًا  »المثقف األ
يف القرن العرشين«.
ترمجة: يزن احلاج.

َكة الُمسهتِلكني« َ »َفربرْ
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معلومًة من �رسكة جرنال موتورز تقول: »هاك ما نريد بيعه«، 

ارات الذي نراه. اإذ نرى 
ّ
لكّن هذا لي�س �سكل اإعالن ال�سي

ارة ُتنّفذ 
ّ
ر بطل كرة قدم، اأو ممّثلًة، فيما ال�سي

ِّ
�سو

ُ
الإعالن ي

ويكون  �سابهها.  ما  اأو  اجلبال  تت�سّلق  كاأْن  حركًة جمنونًة 

املغزى خلَق م�ستهلكني جاهلني يّتخذون قرارات طائ�سة. 

هذا ما تقوم عليه �سناعة الإعالن. وحينما ُتدير ال�رسكة 

ة، �ستفعلها 
ّ
ها النتخابات، عرب منظومة العالقات العام

ُ
نف�س

ة جاهلة، 
ّ
بالطريقة نف�سها. اإذ يريدون خلق �رسيحٍة انتخابي

تّتخذ قرارات طائ�سة، تناق�س م�سالح تلك ال�رسيحة يف 

الغالب. وهذا ما نراه كّلما حت�سل اإحدى هذه املهازل.

عر�سنا  التي  الّنزعات  هذه  عك�س  يحدث  مل  وما   

الّنتيجة  �ستكون   ،
ّ
الأمريكي املجتمع  �سمن  حدوثها 

جمتمعاً �سديد القبح. جمتمع يرتكز على مقولة اآدم �سميث 

الكريهة »كل �سيء لنف�سي، ل �سيء لالأخرين«. �سيكون 

وم�ساعر  ة 
ّ
الطبيعي ة 

ّ
الب�رسي الغرائز  فيه  ُتق�سى  جمتمعاً 

القبح  �سديد  هذا جمتمٌع  والّت�سامن.  والّتكافل  الّتعاطف 

ن يرغب بالعي�س فيه حقاً. ل 
َ
حيث اإّنه اأعجز عن معرفة م

اأريد لأطفايل اأن يعي�سوا فيه.

يرد امل�سطلح )واإن بتغيري طفيف fabrication of consumers( يف كتاب فبلن   ١

ة الغائبة وم�ساريع الأعمال يف ال�سنوات الأخرية: حالة اأمريكا«
ّ
»امللكي

Absentee Ownership and Business Enterprise in Recent Times:  

 The Case of America, London: George Allen & Unwin, Ltd., 1924 ]1923[, p. 306.  

]حوا�سي املقال كّلها للمرتجم[
انظر كتابه »الراأي العام ال�سبح«  ٢ 

The Phantom Public, with a new introduction by Wilfred M. McClay,  

New Brunswick and London: Transaction Publishers, 1993 ]1927[, p. 145  

الإ�سارة اإىل جيم�س ماِد�سن James Madison )١٧٥١ - ١٨٣٦( وهو اأحد   ٣

، واإىل القا�سي ِلِو�س پاول
ّ
»الآباء املوؤ�ّس�سني« للد�ستور الأمريكي

Lewis F. Powell )١٩٠٧ - ١٩٩٨( ومذّكرته ال�رسّية »هجوم على منظومة   

هة اإىل  ة« )١٩٧١( التي يهاجم فيها النتقادات املوجَّ
ّ
ة الأمريكي

ّ
امل�ساريع احلر

ة«
ّ
ة الكربى بكونها »منحدرًا زلقاً باجّتاه ال�سرتاكي

ّ
ال�رسكات الأمريكي

الهوام�ص
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باحث وأكادميي لبناين 
يف معهد الدراست 
الرشقية واالفريقية 
جبامعة لندن،
من مؤلفاته
»الشعب يريد. حبث 
جذري يف االنتفاضة 
العربية«، 2013 
و»إنتكاسة اإلنتفاضة 
العربّية. أعراض 
مرضّية«، 2017.

جلبري األشقر

 دراسة الدولة والثورة
يف المنطقة العربّية من منظوٍر ماركيس

ترشح المالحظات التالية اخللفّية النظرية اليت انطلقُت مهنا يف دراسيت لألوضاع العربية واالنتفاضة اإلقليمية، 
وقد  الاسيق، 2013(.  دار  )بريوت:  العربّية«  االنتفاضة  يريد: حبث جذرّي يف  كتايب »الشعب  وباألخص يف 
ُنرشت باألصل كجزء من دراسة أطول عنواهنا »مالحظات حول الدولة والثورة يف المنطقة العربّية«، صدرترْ يف 
كتاب »تفكيك الثورة: دراست حول االنتفاضة المرصّية والربيع العريب«، )القاهرة: دار المرايا، 2018(، الذي 

حّرره تامر وجيه ومَجع دراستني أخريني لكلٍّ من والت آرمربست ولويس ريزوفا.

اأن  من  اأّية جمتمعات،  املجتمعات،  درا�سة  يريد  ملن  بّد  ل 

 للواقع 
ّ
ينتقل من التجريدات النظرّية اإىل »التحليل العيني

 ،
ّ
« بكّل تعقيداته. هذا املبداأ الذي يبدو كاأنّه بديهي

ّ
العيني

منهم  ظّنًا   
ّ
املارك�سي املنهج  ي�ستوحون  َمن  يغفله  ما  غالباً 

د كونهم ِمن اأتباع 
ّ
ة ملجر

ّ
ة املنهجي

ّ
نون �سّد املثالي اأنّهم حم�سّ

ة«، فيعتقدون اأنّه يكفي لالإحاطة مبجتمعهم 
ّ
»املاّدّية التاريخي

ط املفاهيم الثالثة 
ّ
علمًا وافيًا اأن ي�ستخدموا بتعريفها املب�س

التحليل  يف   
ّ
املارك�سي النهج  بها  ُيختَزل  ما  غالباً  التي 

: التحديد القت�سادّي، منط الإنتاج، الطبقة.
ّ
التاريخي

ة اأَعقد بكثرٍي 
ّ
واحلال اأّن مارك�س قد اأنتج منظومًة معرفي  

من الطريقة ال�سائعة يف تداول املفاهيم املذكورة. فالتحديد 

مع  يت�سافر  بل  مارك�س  لدى  وحيداً  لي�س  القت�سادّي 

 ،
ّ
، تاريخي

ّ
جملٍة وا�سعة من التحّديدات املختلفة )�سيا�سي

، اإلخ(، ول يتغّلب عليها �سوى »يف التعيني الأخري«، 
ّ
ثقايف

 مبعنى 
ٌ
وفق عبارة فريدري�س اإنغلز املوّفقة. والتعيني هنا اأخري

 الطويل، الأمر الذي يحيل 
ّ
اأنّه يتغّلب يف املدى التاريخي

 زاد وْقع حتديداٍت اأخرى 
ّ
اإىل اأنّه كّلما ق�رُس املدى التاريخي

غري القت�سادّي.

مفهوم »التحديد الت�شافرّي« عند مارك�س

بعني  ناأخذ  عندما  التعقيد  من  اأعلى  م�ستوى  اإىل  ن�سل 

التاريخ،  يف  الكربى  ة 
ّ
ال�سيا�سي الأحداث  َكون  العتبار 

وْفق  ت�سافرّي«  تنجم عن »حتديٍد  الثورات،  ويف طليعتها 

التعبري الذي ا�ستعاره لوي األتو�سري )surdétermination( من 

�سيغموند فرويد، اأي اأّن حتديداٍت �سّتى تت�سافر وت�سّب يف 

اإنتاج احلَدث بحيث ل ميكن اإحالته اإىل اأحدها دون �سواه. 

 البنيوّي، األ وهو 
ّ
واحلال اأّن التحديد القت�سادّي الأ�سا�سي

الإنتاج )وهو  املنِتجة وعالقات  القوى  ر 
ّ
التناق�س بني تطو

 الذي قد ينجم مثالً 
ّ
ز عن التحديد القت�سادّي الظريف

ّ
يتمي

ة، 
ّ
مناخي تقّلباٍت  اأو  ة 

ّ
العاملي ال�سوق  اأ�سعار  تقّلباٍت يف  عن 

الطويل   
ّ
التاريخي املدى  اإىل  بطبيعته  ينتمي  اإمّنا  اإلخ(، 

خني املاّدّيني.
ّ
)longue durée( يف ُعرف املوؤر

د، واإن كان 
ّ
اأّما منط الإنتاج، فهو لدى مارك�س منوذٌج جمر  

ة 
ّ
عيني وعالقات  حتديداٍت  توليف  على  يقوم  هنا  التجريد 

الإنتاج  منُط  فيها  ر 
ّ
عديدة. وتكاد ل توجد جمتمعاٌت تطو

ن�ساأت  بحيث  �سابقة  اأمناٍط  من  خاٍل  ف�ساٍء   يف 
ّ
الراأ�سمايل

التي  املجتمعاُت  رمّبا  اإّل  �سافية،  ة 
ّ
راأ�سمالي عاٍت 

ّ
كمجتم

ة على اأنقا�س جمتمعاٍت �سابقة 
ّ
�سْت يف ع�رس الراأ�سمالي

ّ
تاأ�س

ة. اأّما عدا تلك احلالت، فقد 
ّ
ة ا�ستعمارّيٍة ا�ستيطاني

ّ
يف عملي

 يف جمتمعاٍت كانت ت�سود 
ّ
الراأ�سمايل الإنتاج  ترعرع منُط 

ة، وقد امتزج 
ّ
�ساٌت �سّتى �سابقة للراأ�سمالي

ّ
فيها اأمناٌط وموؤ�س

بها ومل يتخّل�س من خمّلفاتها �سوى َبعد م�ساٍر طويل، وذلك 

يف البلدان املتقّدمة فقط وب�سورة غري تاّمة. اأّما يف البلدان 

م�سحوباً  اخلارج  من   
ّ
الراأ�سمايل الإنتاج  منُط  جاءها  التي 

بعنا�رس  ممزوجاً  بقي  فقد   ،
ّ
الذاتي رها 

ّ
تطو اأعاقْت  بهيمنٍة 

ة، هي خمّلفات 
ّ
هاّمٍة من الع�رس ال�سابق لدخول الراأ�سمالي
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ة )ال�ستعمارّية( 
ّ
ة اخلارجي

ّ
غالباً ما ارتاأت الهيمنة الراأ�سمالي

فعلْت  كما  تقوي�سها  بدل  لهيمنتها  اأدواٍت  ت�ستخدمها  اأن 

حالًة  لدينا  ة 
ّ
اخلليجي ة 

ّ
النفطي امل�سايخ  وت�سّكل  بلدها.  يف 

ق�سوى يف هذا املجال.

 
ُ
علم ره 

ّ
طو الذي  الآخر  املفهوم  اإىل  �سبق  ما  يحيلنا   

ة 
ّ
 بناًء على خمطوطات مارك�س التمهيدي

ّ
الجتماع املارك�سي

ة« 
ّ
الجتماعي »الت�سكيلة  مفهوم  وهو  املال،  راأ�س  لكتاب 

رها تركيبًا لعنا�رس 
ّ
)Gesellschaftsform( التي ت�سهد يف تطو

»ت�سكيلًة  ت�سبح  بحيث  خمتلفة  اإنتاٍج  اأمناط  اإىل  تنتمي 

على   )kombinierte Gesellschaftsform( مرّكبة«  ة 
ّ
اجتماعي

منط  منطق  فيها  الغالُب  القت�سادّي  املنطُق  يكون  اأن 

»الت�سكيلة  مفهوم  ترويج  جرى  لقد  امل�سيطر.  الإنتاج 

ة«( 
ّ
ة - القت�سادي

ّ
)اأو »الت�سكيلة الجتماعي ة« 

ّ
الجتماعي

ل 
َ
ِقب وتطويره يف الّن�سف الثاين من القرن الع�رسين من 

فكرة  اأما  األتو�سري.  ولوي  ماندل  كاأرن�ست  ني 
ّ
مارك�سي

الرتكيب فتلتقي مبفهوم »التطور املتفاوت واملرّكب« الذي 

�ساغه تروت�سكي وهو ي�ستوحي من مارك�س )من دون اأن 

له، ول 
ْ
يدرك اإىل اأّي مدى كان مارك�س قد �ساغ الفكرَة قب

دات الر�سالة ال�سهرية اإىل فريا زا�سوليت�س 
ّ
ما يف م�سو

ّ
�سي

رها �سنة ١٨٨١(.
ّ
التي حر

د عندما تكون طبقًة 
ّ
ا الطبقة، فهي اأي�سًا مفهوٌم جمر

ّ
اأم  

»بذاتها« ل »لذاتها« وْفق التمييز الذي ا�ستعاره مارك�س 

غري،  ل  اً 
ّ
نظري مفهوماً  تبقى  الطبقة  اأّن  اأي  هيغل.  من 

ة 
ّ
اقت�سادي  - ة 

ّ
اجتماعي خ�سائ�َس  اإىل  ت�سري  كانْت  ولو 

ة، ما دامت مل ت�سبح طبقًة »لذاتها«، اأي طاملا مل 
ّ
مو�سوعي

ة( 
ّ
ًا )يف ذهن اأ�سحاب النظري

ّ
 الذين ينتمون اإليها نظري

َ
ير

فوا 
ّ
اأنّهم ي�سّكلون طبقًة ت�سّدها م�سلحٌة م�سرتكة ومل يت�رس

 حَلا�سمٌة يف 
ّ
اإّن م�ساألة الوعي الطبقي على هذا الأ�سا�س. 

العاّم  )باملعنى   
ّ
ال�سيا�سي املرء  �سلوك  اإّن  اإذ  ال�سدد،  هذا 

املثال(  �سبيل  على   
ّ
النقابي الن�ساط  فيها  مبا  لل�سيا�سة، 

ه 
ُ
وعي يحّدده  ما  بقْدر   

ّ
الجتماعي وجوُده  يحّدده  ل 

الذي  هو   
ّ
الجتماعي الوجود  اأّن   

ّ
�سح فاإذا   .

ّ
الجتماعي

مقولة  ح�سب  العك�س،  ولي�س   
ّ
الجتماعي الوعي  يحّدد 

، الذي يجوز اأن 
ّ
مارك�س ال�سهرية، فاإّن الوعي الجتماعي

، هو 
ّ
املارك�سي بالُعرف  ًا( 

ّ
)اأيديولوجي فًا« 

ّ
مزي »وعيًا  يكون 

.
ّ
الذي يحّدد ال�سلوك ال�سيا�سي

الطبقة بذاتها والطبقة لذاتها

وبوعي  باأجمعها  التاريخ  حلبَة  ما  طبقٌة  تْدخل  ما  ونادرًا 

الت�سكيلة  كانت  فكّلما  معلوٌم  هو  وكما  »�ساٍف«.   
ّ
طبقي

فيها  امتزجْت  كّلما  اأي  وتعقيدًا،  تركيباً  اأكرث  ة 
ّ
الجتماعي

اأعظم،  ب�سورة  ة 
ّ
للراأ�سمالي ال�سابقة  الع�سور  خمّلفات 

ة ما قبل احلديثة 
ّ
ة النتماءات اإىل روابط اجتماعي

ّ
زادت قو

وتختلط   
ّ
الطبقي الوعي  تناف�س  التي  والطائفة  كالقبيلة 

الطبقات  ت�سعى  اإذ  الكادحة  الطبقات  لدى  ما 
ّ
�سي ل  به، 

تبْلور  دون  يُحول  اأن  ميكنه  ما  كّل  تعزيز  اإىل  امل�سيِطرة 

 
ّ
الطبقي الوعي  اأّن  ذلك  وموؤّدى  وجهها.  يف   

ٍّ
طبقي وعي 

ال، 
ّ
 تبلورًا لدى الربجوازّية بوجٍه عاّم ممّا هو لدى العم

ُ
اأكرث

من  اً 
ّ
ن�سبي اأعلى  العاملة درجًة  الطبقة  اأّن لدى  غم من 

ّ
بالر

 ووحدة امل�سلحة ممّا لدى الربجوازّية 
ّ
الن�سجام الجتماعي

�سّتى  و�رسائح  قطاعاٍت  اإىل  اً 
ّ
واأفقي عمودّياً  تنق�سم  التي 

للتحليل  �سة  املخ�سَّ مارك�س  كتابات   
ّ
اأهم ففي  ومتناف�سة. 

ول  فرن�سا  كتاباُته حول  وهي  األ   ،
ّ
العيني للتاريخ   

ّ
العيني

يبدو  بونابرت«،  للوي�س  برومري  من  ع�رس  »الثامن  ما 
ّ
�سي

ي�سّدد  التي  بالربجوازّية  قيا�سًا  من�سجمة  كتلًة  ال 
ّ
العم

فئتي  بني  قائمٍ   
ٍّ
رئي�سي تعار�ٍس  على  �سددها  مارك�س يف 

ة 
ّ
والأر�ستقراطي جهة،  من  واملايل،   

ّ
ال�سناعي الراأ�سمال 

العقارّية من اجلهة الأخرى.

ي�سّخ�س  اأن  مارك�س  منهج  اّتباع  اأراد  من  فعلى   

الذي  البلد  يف  القائمة  املالكة  والفئات  الطبقات  طبيعة 

الربجوازّية«  »الطبقة  مقولة  ا�ست�سهال  بدل  حتليله  ينوي 

ما  اإىل  اللتني حتيالن  تني 
ّ
التب�سيطي ة« 

ّ
الراأ�سمالي »الطبقة  اأو 

ة« 
ّ
القومي ة 

ّ
للراأ�سمالي د 

ّ
املجر »النموذج  تروت�سكي  اه 

ّ
�سم

ة املماثلة يف جميع 
ّ
مات العاّمة للراأ�سمالي

ِّ
القائم على »ال�س

ة لكتاب »الثورة الدائمة«(. 
ّ
البلدان« )مقّدمة الطبعة الأملاني

ة« لكّل 
ّ
وقد �سّدد تروت�سكي على اأّن »ال�سمات اخل�سو�سي

د اإ�سافاٍت اإىل ال�سمات العاّمة 
ّ
ٍة »لي�ست جمر

ّ
ٍة قومي

ّ
راأ�سمالي

ة 
ّ
القومي اخل�سائ�س  »متّثل  بل  الوجه«،  على  الدّمل  مثل 

اإنّها  ة«. 
ّ
ة لل�سريورة العاملي

ّ
مات الأ�سا�سي

ّ
لل�س تركيباً طريفاً 

 ،»
ّ
التاريخي ر 

ّ
التطو تكافوؤ  لعدم  ًة 

ّ
عمومي الأكرث  »النتاج 

ب�رسط »اأن ُتفهم هذه املقولة الأخرية ب�سكٍل �سحيح، واأن 

ُينَظر اإليها باأبعادها كاّفة، وكذلك اأن يجري اإدراج املا�سي 

 
ٍّ
اجتماعي منوذٍج  ة 

ّ
خا�سي اإّن  �سمنها...  ة 

ّ
للراأ�سمالي ال�سابق 

 ما اإمّنا هي بلورٌة لعدم تكافوؤ ن�سوئه«.
ٍّ
قومي

ًة 
ّ
خ�سو�سي بلورًة  منطقتنا  بلدان  معظم  يف  جند  هكذا   

ة 
ّ
يعي

َّ
الر العقارّية  الأر�ستقراطية  بني  القائم  للتعار�س 

املال،  ة احلديثة والذي حّلله مارك�س يف راأ�س 
ّ
والراأ�سمالي

يُتهما 
ّ
�سم اللتني  الفئتني  بني  القائم  التعار�س  يف  وذلك 

اإىل  بالإ�سارة  ال�سوق«،  و»برجوازّية  الدولة«  »برجوازّية 

و�سائر  جهة،  من  وحّما�سيبها،  احلاكمة  اجلماعة  اأع�ساء 
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لل�سلطة  رزقهم  مب�سدر  يدينون  ل  الذين  ني 
ّ
الراأ�سمالي

يطلق  اأن  م�سادفًة  ولي�س  الأخرى.  اجلهة  من  ة، 
ّ
ال�سيا�سي

على  يع« 
َّ
»الر ت�سمية  احلديث   

ّ
ال�سيا�سي الجتماع   

ُ
علم

بال�سلطة  بالعالقة  املرتِهنة  ة 
ّ
الراأ�سمالي الرزق  م�سادر 

هو  مثلما  لريوٍع  موّلدة  احتكاراٍت  مبثابة  وهي  ة، 
ّ
ال�سيا�سي

ة.
ّ
احتكار الأر�س واملوارد الطبيعي

ة 
ّ
اخل�سو�سي منتهى  يف  حالًة  منطقتنا  يف  جند  كذلك   

القائمة  الدول  اأغلب  يف  احلاكمة  العائالت  حالة  هي 

عائالٌت  ومعظمها  والغاز(،  )النفط  املحروقات  يع 
َ
ر على 

اإىل  لْت 
ّ
حتو ة 

ّ
لي

َ
قب جمتمعاٍت  من  متحّدرة  ة 

ّ
ع�سائري

ة من خالل متّلكها اأو متليكها )من 
ّ
يعي

َ
ة ر

ّ
جماعاٍت راأ�سمالي

ة. 
ّ
ل ال�ستعمار( لالأر�س وما حتت �سقفها من ثروٍة طبيعي

َ
ِقب

ة فوق تلك الأر�س دولًة هي 
ّ
وقد اأن�ساأت ال�سيطرة الغربي

دولة  و�ِسمات  احلديثة  الدولة  �سمات  بع�س  من  تركيب 

 
ٌ
م�ستعار واملفهوم   ،patrimonial( ة« 

ّ
»املرياثي املطلق  احلكم 

علم  تطوير  الأكرب يف  الف�سل  له  الذي  فيرب  ماك�س  من 

 
ُ
الع�سور عرفْتها  التي  ة( 

ّ
ال�سيا�سي �سات 

ّ
املوؤ�س اجتماع 

القريب  الأم�س  حتى  قامت  كما  ة. 
ّ
للراأ�سمالي ال�سابقة 

ٍة 
ّ
اأ�سول برجوازي ة من 

ّ
يف العراق وليبيا جماعاٌت انقالبي

لت اإىل مرادف »جمهورّي« لالأنظمة »املرياّثية« 
ّ
�سغرية حتو

من خالل اإر�ساء حكٍم مطلق، فما لبثْت اأن ا�ستندت اإىل 

ة على غرار امل�سايخ 
ّ
لي

َ
ة والقب

ّ
عائالتها وعالقاتها الع�سائري

 ذاته يف دوٍل 
ّ
ة. وجند اأي�ساً حالٍت للّنموذج املرياثي

ّ
النفطي

 
ّ
ة )ريع طبيعي

ّ
ب�سورة رئي�سي اً 

ّ
يع لي�س نفطي

َ
قائمة على ر

)املغرب،  اً 
ّ
مَلكي فيها  النظام  كان  �سواء   ،)

ّ
ا�سرتاتيجي اأو 

اً« )�سوريا(.
ّ
الأردن( اأو »جمهوري

عة احلاكمة 
ّ
 جميع تلك العائالت املو�س

ّ
اأّما الكتفاء ب�سم  

ة«، واإن �سّح اأّن بع�س اأفراد العائلة 
ّ
اإىل »الطبقة الراأ�سمالي

تها 
ّ
خ�سو�سي عن  فيتغافل  ن�سطني،  ني 

ّ
راأ�سمالي اإىل  لوا 

ّ
حتو

 
َ
عنا�رس الر�ساميل  اأ�سحاب  جميع  من  ليجعل  الق�سوى 

فيه  تغدو  الذي  كالظالم  هو  نظرّي  �سباٍب  يف  متماثلًة 

»الطبقة  اأّن  ذلك  اإىل  ُي�ساف  اللون.  رمادّيَة  القطط  جميع 

يف  حتى  مبا�رسة  ب�سورة  احلكم  متار�س  ل  ة« 
ّ
الراأ�سمالي

�سائدة«  »طبقٌة  هي  اإذ  املتقّدمة،  ة 
ّ
الراأ�سمالي البلدان 

»طبقًة  ولي�ست  مارك�س  كتابات  يف   )herrschende Klasse(

حاكمة« كما جند يف ترجماٍت خاطئة. اأّما احلكم فتمار�سه 

 
ّ
الأمريكي الفيبريّي   -  

ّ
املارك�سي الجتماع   

ُ
عامل اه 

ّ
�سم ما 

�سي. رايت ميلز »نخبة ال�سلطة« )power elite( وهي تتاألّف 

يف بع�س بلداننا، على غرار ما �سّخ�سه ميلز يف الوليات 

ات القرن املا�سي، من »مثلٍث« يتاألّف 
ّ
املّتحدة يف خم�سيني

ة والطبقة 
ّ
�سات ال�سيا�سي

ّ
من قمم اجلهاز الع�سكرّي واملوؤ�س

ة 
ّ
العربي الدول  يف  ال�سلطة  نخبُة  تتاألّف  بينما  ة، 

ّ
الراأ�سمالي

واأزلمهم  واأقاربهم  احلاكمة  العائلة  اأفراد  من  ة 
ّ
املرياثي

ات امل�سّلحة.
ّ
املا�سكني باأزّمة احلكم والقو

حتليل  على  ة 
ّ
اخل�سو�سي توّخي  �رسورُة  وتن�سحب   

ة 
ّ
العربي الدول  اإّن  بالقول  فالكتفاء  بالطبع.  الدولة، 

باأنّها  املالكة  الطبقات  »برجوازّية« هو كالكتفاء بت�سنيف 

ة«، اأي اأنّه لي�س خاطئاً باملطلق لكّنه على درجة 
ّ
»راأ�سمالي

ات 
ّ
وخ�سو�سي فوارَق  عن  تتغا�سى  ة 

ّ
العمومي من  عاليٍة 

ز بها عن �سائر 
ّ
ة. ومن خ�سائ�س منطقتنا التي تتمي

ّ
اأ�سا�سي

ة 
ّ
املرياثي الدول  من  عالية  ن�سبًة   

ّ
ت�سم اأنّها  العامل  مناطق 

ة« 
ّ
ة )مع متييز »الدولة الريعي

ّ
ون�سبًة اأعلى من الدول الريعي

« الذي ل يتطابق بال�رسورة معها، 
ّ
عن »القت�ساد الريعي

الريع جزءًا  في�سّكل  ًة، 
ّ
ريعي تكون  اأن  ميكن  ما  دولًة  اإّن  اإذ 

اً من مدخولها، بينما ل ي�سّكل �سوى جزٍء ثانويٍّ من 
ّ
رئي�سي

 برّمته(.
ّ
القت�ساد القومي

ة
ّ
مفهومان للدولة الريعي

ال�ستخدام  نقد  من  ال�سدد  هذا  يف  بّد  ل  طبعًا، 

ة« 
ّ
و»النيومرياثي ة« 

ّ
الريعي »الدولة  ملفهوَمي   

ّ
النيوليربايل

ة للدولة ويحيل امل�سكلة 
ّ
الذي يطم�س الطبيعة الراأ�سمالي

ممكٌن  حّلها  وكاأّن  يبدو  بحيث  احلكم،  ات 
ّ
اآلي اإىل  فيها 

الر�سيد« مع  وباإر�ساء »احلكم  الدولة  َمرافق  بخ�سخ�سة 

ة 
ّ
املالي �سات 

ّ
املوؤ�س نظرة  )اإنّها  والف�ساد  ة 

ّ
املح�سوبي اإزالة 

وجممل  ة 
ّ
الليربالي املعار�سات  بع�س  ويتبّناها  ة 

ّ
الدولي

ة »املعتدلة«(. بيد اأّن ذلك ال�ستخدام 
ّ
احلركات الإ�سالمي

»الدولة  مفهوم  عن  للتخّلي  �سببًا  لي�س   
ّ
الأيديولوجي

مع  متاماً  ين�سجم   
ٌّ
اأ�سا�سي مفهوٌم  هو  الذي  ة« 

ّ
الريعي

 وينتمي اإىل تراثه.
ّ
التحليل املارك�سي

العقارّي  يع 
َّ
للر امل�ستفي�س  مارك�س  حتليل  وعدا   

املالكتني  الطبقتني  اإحدى  دخل  كاأ�سا�ِس  �سّخ�سه  الذي 

وُهما  األ  املال«،  »راأ�س  يف  �سّنفهما  اللتني  تني 
ّ
الأ�سا�سي

تبع  فقد  الذكر،  �سبق  ون كما 
ّ
والراأ�سمالي العقارّيون  املاّلك 

من  يعي�سون  الذين  بت�سمية  اأي�سًا   
ّ
الكال�سيكي القت�ساد 

وجند   .)Rentiers( الريع  بذوي  النقدّي  راأ�سمالهم  فائدة 

ة 
ّ
الت�سمية ذاَتها يف �سميم كتاب لينني ال�سهري، »الإمربيالي

ة«، حيث يطِلق الت�سمية عيَنها على 
ّ
اأعلى مراحل الراأ�سمالي

الأ�سهم وال�سندات وي�سفهم  الذين يعي�سون من عائدات 

ني، اأ�سوًة ببع�س القت�سادّيني يف ع�رسه، بل يرى 
ّ
بالطفيلي

ة التي 
ّ
فيهم فئًة باتت م�سيطرة يف بع�س الدول الإمربيالي
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ة هي 
ّ
ة« موؤّكدًا اأّن »الدولة الريعي

ّ
يطَلق عليها �سفة »الريعي

ة«.
ّ
ة طفيلي

ّ
دولة راأ�سمالي

الراأ�سمال  )مبعنى   
ّ
املايل الراأ�سمال  طغيان  اأّن  واحلال   

»الراأ�سمال  غري  وهو  ة، 
ّ
املالي الأ�سواق  يف  العامل  النقدّي 

 
ّ
امل�رسيف الراأ�سمال  اأي  هيلفردنغ،  رودلف  بتعريف   »

ّ
املايل

بالياً( على  ، وهو مفهوٌم بات 
ّ
بالراأ�سمال ال�سناعي املندمج 

�سمات  اأبرز  من  هو  الطغيان  هذا  الراأ�سمال،  اأنواع  �سائر 

الراأ�سمال  على  ين�سحب  ما  وبالطبع   .
ّ
النيوليربايل ع�رسنا 

 ين�سحب اأي�ساً على الدولة والر�ساميل القائمة على 
ّ
املايل

 
ّ
الريع باأ�سنافه كلها، وهو يف جميع الأحوال دخٌل طفيلي

ينجلي  وهكذا  الأعمال.  اد 
ّ
رو اأرباح  بخالف  بحتة  ب�سورة 

ة 
ّ
ة يف الراأ�سمالي

ّ
ة اخلليجي

ّ
ب�سورة اأدّق انخراط الدول الريعي

بني  التالزم  نرى  كما  زمننا.  يف  املهيمنة  ة 
ّ
الطفيلي ة 

ّ
املالي

 اخلا�ّس بالدول 
ّ
 الريعي

ّ
�سكَلي الريع يف ال�سلوك الراأ�سمايل

من  الأعظم   
َ
الق�سم اخلارج  يف  ت�ستثمر  التي  ة 

ّ
اخلليجي

ال�ستثمارات  املذكورين:  الريع  ب�سكَلي  دخلها«  »فائ�س 

بطبيعتها  تختلف  )التي  »املحفظة«  وا�ستثمارات  العقارّية 

 املبا�رس« عندما 
ّ
ة عن »ال�ستثمار الأجنبي

ّ
ة الطفيلي

ّ
ال�سلبي

يهدف اإىل امل�ساركة يف اإدارة امل�ساريع(.

ة
ّ
ة والنيومرياثي

ّ
املرياثي

منطقتنا  يف  املالكة  الفئات  اأنواع  �ستى  بني  زنا 
ّ
مي ومثلما 

الأ�سناف  بني  ز 
ّ
مني اأن  بّد  ل  تها، 

ّ
خ�سو�سي على  و�سّددنا 

الدول  ة 
ّ
غالبي منها  تتاألّف  التي  ة 

ّ
الريعي للدول  ة 

ّ
ال�سيا�سي

ًا، دول جمل�س 
ّ
ة بالكامل )حالي

ّ
ة. فبع�سها دوٌل مرياثي

ّ
العربي

والنظام  ة 
ّ
والأردني ة 

ّ
املغربي تان 

ّ
واملَلكي  

ّ
اخلليجي التعاون 

 ا�ستحدثُته 
ٌ
ة )تعبري

ّ
ال�سوري( وبع�سها الآخر دول نيومرياثي

لُته على  neopatrimonial احلديث، وقد ف�سّ لرتجمة مفهوم 

ا�ست�رساء  ت�سهد  دول  اأي  لقت�سابه(،  جديدة«  ة 
ّ
»مرياثي

ة يف اإطار حكمٍ غالباً ما يكون �سلطوّيًا، لكّنها دوٌل 
ّ
املح�سوبي

امل�سّلحة،  القوى  اأّن  كما  بعينها  عائلة حاكمٍة  ُملك  لي�ست 

وهي العمود الفقرّي لكّل دولة، لي�ست فيها حر�سًا خا�ّسًا 

ة، بل ت�سود 
ّ
للعائلة احلاكمة كما هي احلال يف الدول املرياثي

بع�سها  يف  ة 
ّ
ال�سيا�سي ال�سلطة  على  الع�سكرّيُة  �سة 

ّ
املوؤ�س

)م�رس، اجلزائر، ال�سودان(.

ًة بالغة 
ّ
ي
ّ
ة �سابقُة الذكر اأهم

ّ
تكت�سب التعقيدات النظري  

جمتمعات  اأكرث  بع�س  ت�سمل  التي  ة 
ّ
العربي البلدان  يف 

يف  امل�ساهمة  العنا�رس  تعّدُد  حيث  من  تعقيداً  العامل 

تكوينها وتنافرها. فالتحليل القت�سادّي الذي ي�ستند يف 

ة 
ّ
اإىل مقولٍت كالإنتاجي ة 

ّ
ة القت�سادي

ّ
العملي فهمه ل�سري 

التحليل  ذلك  يف  مبا  للربح،   
ّ
الو�سطي واملعّدل  وال�سوق 

ياأخذ  اأن  بّد من  املال«، ل  »راأ�س   كما جاء يف 
ّ
املارك�سي

يته »هيمنة التحديد 
ّ
ة ما �سم

ّ
يف احل�سبان يف املنطقة العربي

اأّن  واحلال  القت�سادّي«.  الن�ساط  لتوّجهات   
ّ
ال�سيا�سي

ة 
ّ
ال�سيا�سي ال�سلطة  هيمنة  من  ة، 

ّ
ال�سيا�سي العوامل  �سّتى 

الكبري  التاأثري  حتى  املحّلية  ة 
ّ
القت�سادي ة 

ّ
العملي على 

 يف املعادلة 
ٍّ
ة على عن�رس اأ�سا�سي

ّ
ة العام

ّ
للظروف ال�سيا�سي

ة هو �سعر النفط، تلك العوامل تهيمن 
ّ
ة الإقليمي

ّ
القت�سادي

ة 
ّ
القت�سادي حتديداتها  وعلى  ة 

ّ
القت�سادي الدورة  على 

ة« يف بلداننا.
ّ
»العادي

ة 
ّ
»النمطي يته 

ّ
�سم ما  �سورَة  ير�سم  �سبق  ما  كّل   

املنطقة  يف   »
ّ
الراأ�سمايل الإنتاج  لنمط  ة 

ّ
اخل�سو�سي

ة« 
ّ
للراأ�سمالي ة 

ّ
اإقليمي ة 

ّ
خ�سو�سي »تنويعٌة  وهي  ة، 

ّ
العربي

منط  فكرة  تخّطي  اإىل  امل�سعى  يف  فيها  البحث  يندرج 

على  بالرتكيز  وذلك  دة، 
ّ
املجر ة 

ّ
العام  

ّ
الراأ�سمايل الإنتاج 

مبهدي  عينه  امل�سعى  حدا  وقد  اأو�ساعنا.  ات 
ّ
خ�سو�سي

اإّل  الكولونيايّل«،  اإىل �سياغة مفهوم »منط الإنتاج  عامل 

عن  يختلف  املق�سود  اأّن  توحي  اإنتاج«  »منط  ت�سمية  اأّن 

 بدّل اأن يكون تنويعًة من تنويعاته 
ّ
منط الإنتاج الراأ�سمايل

الأخري  التعبري  هذا  من  )والق�سد  اته 
ّ
منطي من  ًة« 

ّ
و»منطي

النمط  اأ�سناف  اإىل  اإمّنا هو الإ�سارة  امل�ستحَدث هو الآخر 

عينه التي ل ت�سّكل منطًا مغايرًا(. كما يبقى املفهوم الذي 

اً ي�سري اإىل 
ّ
 ال�سهيد مفهومًا عمومي

ّ
�ساغه املفّكر املارك�سي

ز 
ّ
ة يف البلدان التابعة بوجه عاّم بينما تتمي

ّ
حالة الراأ�سمالي

ة فريدة من نوعها، ل 
ّ
ة بخا�ّسياٍت تاريخي

ّ
العربي منطقتنا 

بّد من و�سعها يف �سميم التحليل اإذا اأردنا فهم اأو�ساعنا 

ًا.
ّ
داً وعمومي

ّ
اً بدل اأن يبقى جمر

ّ
اً وخ�سو�سي

ّ
فهماً عيني

االأزمة العظيمة العام 2011

ناأتي هنا اإىل حتليل الأزمة العظيمة التي انفجرْت ب�سورة 

»الربيع  بت�سمية  املعروفة  الكربى  ة 
ّ
الإقليمي النتفا�سة 

من  وبع�سهم  الي�سارّيني،  املحّللني  من  كثريًا  فاإّن   .»
ّ
العربي

بل  ة، 
ّ
النيوليربالي اإىل   

ّ
العربي النفجار  عَزوا  ني، 

ّ
املارك�سي

عام  يف  انفجرْت  التي  الأخرية  هذه  باأزمة  هم  بع�سُ ربطه 

�سّك  ول  التايل.  العام  يف  ًا 
ّ
عاملي ذروتها  وبلغْت   ٢٠٠٧

التي  ة 
ّ
النيوليربالي امل�ستوحاة من  التغيريات  اأّن  بالطبع يف 

القرن  ات 
ّ
�سبعيني منذ  اً 

ّ
تدريجي ة 

ّ
العربي املنطقة  دخلت 

ة 
ّ
�سات املالي

ّ
املا�سي والتي حّثت عليها واأحيانًا اأملْتها املوؤ�س

ًا يف مفاقمة 
ّ
ة، تلك التغيريات �ساهمْت اإ�سهامًا اأ�سا�سي

ّ
الدولي

عانْتها  التي  الالا�ستقرار«  الالم�ساواة،  »الفقر،  ة 
ّ
ثالثي
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ة 
ّ
املنطقة، ومنها بالأخ�ّس معّدلت البطالة املزمنة القيا�سي

جني(.
ّ
ما بطالة ال�سباب والن�ساء واملتخر

ّ
)ول �سي

ة وحَدها 
ّ
ة بالنيوليربالي

ّ
غري اأّن تف�سري اأزمة املنطقة العربي  

اإمّنا يحيلها اإىل �سيا�سات اقت�سادّيٍة وقد يتغافل عن طبيعتها 

ة عن الأزمات 
ّ
العربي ة 

ّ
ز الأزمة الإقليمي

ّ
تتمي اأفال  البنيوّية. 

عديدة  بلداٌن  �سهدْتها  التي  العابرة  ة 
ّ
الظرفي القت�سادّية 

ة 
ّ
يف ال�سنوات الأخرية؟ وملاذا اأّدت ال�سيا�سات النيوليربالي

ذاُتها اإىل جناحاٍت اقت�سادّية يف بع�س البلدان، منها تركيا 

املنطقة  يف  عواقبها  عن  عظيماً  اختالفًا  تختلف  والهند، 

حتى  زت 
ّ
متي ة 

ّ
العربي البلدان  اأّن  احلقيقة  اأولي�ست  العربية؟ 

لل�سيا�سات  ًا 
ّ
ن�سبي وحِذٍر   

ّ
جزئي بتطبيٍق   »

ّ
العربي »الربيع 

اإىل  ة 
ّ
الدولي �سات 

ّ
باملوؤ�س اأّدى  الذي  الأمر  ة، 

ّ
النيوليربالي

ق و�سفاتها 
ّ
 ومت�ساعٍد عليها كي تطب

ٍّ
ممار�سة �سغٍط م�ستمر

�سات التي 
ّ
 الرّد على تلك املوؤ�س

ّ
بالكامل؟ وبالتايل كيف يتم

عَزت النفجار اإىل البطء والرتّدد والتمّهل )وكّلها ب�سبب 

، طبعاً( يف تطبيق و�سفاتها؟
ّ
اخلوف من رّد الفعل ال�سعبي

د نتاٍج 
ّ
ة لي�ست مبجر

ّ
يف الواقع، فاإّن اأزمة املنطقة العربي  

ة 
ّ
ة العاّمة مثلما هي الأزمة اليوناني

ّ
 لأزمة النيوليربالي

ٍّ
اإقليمي

ة ميكن تخّطيها 
ّ
على �سبيل املثال، اأي اأنّها لي�ست اأزمة ظرفي

بتعديل ال�سيا�سات القت�سادّية، بل هي اأزمٌة بنيوّية ناجمة 

املنطقة  يف  ال�سائدة  ة 
ّ
اخل�سو�سي ة 

ّ
الراأ�سمالي ة 

ّ
النمطي عن 

 
ّ

تف�رس التي  هي  ة 
ّ
النمطي وهذه  اأعاله.  �رسحها  مّت  والتي 

اإىل  ة 
ّ
العربي املنطقة  ة يف 

ّ
النيوليربالي ال�سيا�سات  اأّدت  ملاذا 

اإّن  بحيث  العامل،  من  اأخرى  منطقة  اأّي  ممّا يف  اأكرب  ف�سٍل 

انخفا�سًا بني   القت�سادّي لدينا هي الأكرث 
ّ
النمو معّدلت 

يف  ذلك  ُت 
ّ

ف�رس وقد  واأفريقيا.  اآ�سيا  يف  النامية  املناطق 

كتابي »ال�سعب يريد« من خالل تفّح�س م�سكلة ال�ستثمار 

املنطقة  يف  ال�سائدة  البنيوّية  ال�رسوط  اأّن  كيف  وتبيان 

تولّد  بل  التنموّي،  اخلا�ّس  لال�ستثمار  موؤاتيه  غري  ة 
ّ
العربي

العظمى،  ته 
ّ
بغالبي ال�رسيع  الربح  يتوّخى  خا�ّساً  ا�ستثماراً 

الريع  مبعنى  �سواٌء  منه  كبري  ق�سمٍ  يف   
ّ
ريعي  

ٌ
ا�ستثمار وهو 

ة.
ّ
العقارّي اأو ريع املح�سوبي

 - ة 
ّ
الجتماعي الأزمة  اأّن  فهي  التحليل  هذا  اأّما لزمة   

ة ل 
ّ
ة ل ميكن اختزالها بنتيجٍة للنيوليربالي

ّ
القت�سادّية العربي

د تعديٍل ال�سيا�سات القت�سادّية يف 
ّ
غري، ول ميكن حّلها مبجر

ة ذاتها، بل هي 
ّ
ة - ال�سيا�سي

ّ
اإطار ا�ستمرار البنية الجتماعي

عت ال�سيا�سات 
ّ
اأزمٌة ناجمة عن هذه البنية الأخرية وقد �رس

ة يف تفجريها. اأّما حّلها فيتطّلب تغيرياً جذرّيًا 
ّ
النيوليربالي

اأن يكون فحواه �سوى اإحالل  يف البنية املذكورة، ل ميكن 

ة 
ّ
حكمٍ جديد تكون الغلبة فيه للطبقات الكادحة، وهي القو

اأ�سا�ٍس  لت�سكيل  الكايف  الزخم  ذات  الوحيدة  ة 
ّ
الجتماعي

ل�سيا�ساٍت اقت�سادّية خمتلفة جذرّياً.

دقيق  بت�سخي�ٍس  اأعاله  الوارد  التحليل  وي�سمح  هذا   

م�سائر  يف  الختالف  وبفهم  الثورّية  ة 
ّ
لال�سرتاتيجي

يف  نُت 
ّ
بي وقد  ة. 

ّ
العربي البلدان  خمتلف  يف  النتفا�سات 

ًا( 
ّ
 )ن�سبي

ّ
ة التخّل�س ال�سلمي

ّ
اأّن عملي »ال�سعب يريد« كيف 

يف  ممكنة  اجلليد«(  جبل  )»راأ�س  ال�سلطة  هرم  راأ�س  من 

يتخّل�س  اأن  يجوز  حيث  ة، 
ّ
النيومرياثي ة 

ّ
العربي الدول 

ته، لكّنها م�ستع�سية يف 
ّ
جهاُز الدولة من املرتبّعني على قم

ة حيث يوؤّدي الرتباط الع�سوّي بني القوى 
ّ
الدول املرياثي

الدموّي  الت�سّدي  ة 
ّ
حتمي اإىل  احلاكمة  والعائلة  امل�سلّحة 

لأّي حماولٍة لإزاحة راأ�س ال�سلطة. فرّكزُت على اأّن الأزمة 

مقاومة  ق على 
ّ
تتفو بثورٍة  �سوى  البنيوّية ل ميكن جتاوزها 

جهاز ال�سلطة امل�سّلح، الأمر الذي لن يحدث بدون درجة 

ميكن  ولن  ة. 
ّ
املرياثي الدول  يف  امل�سّلح  ال�سدام  من  عالية 

ة 
ّ
الأهلي واحلرب  ال�سدام  من  امل�ستوى  ذلك  مثل  تفادي 

اإذا  �سوى  ة 
ّ
النيومرياثي الدول  يف  كما  ة 

ّ
املرياثي الدول  يف 

تلبية  م�ستوى  اإىل  تنه�س  اأن  ة 
ّ
ال�سعبي احلركة  ا�ستطاعت 

« الذي خّل�سته يف »انتكا�سة 
ّ
�رسوط »الدر�س ال�سرتاتيجي

اخلا�ّس  الف�سل  ة«، يف 
ّ
�سي

َ
مر اأعرا�س  ة: 

ّ
العربي النتفا�سة 

مب�رس، على الّنحو الآتي: »ما من ثورة �ستنجح يف تفكيك 

الدولة الع�سكرّية - الأمّنية ما مل تتمّكن من ك�سب »قلوب 

املميت  اخلطاأ  ارتكاب  عن  عو�ساً  قاعدتها،  وعقول« 

تها، مثلما كان احلال يف 
ّ
تاأييد قم ال�سعي وراء  املتمّثل يف 

ة 
ّ
٢٠١١ - ٢٠١٣ على ال�سواء. ويف غياب ذلك، فاإّن قم

من   
ّ
اأ�سا�سي ٌن 

ِّ
مكو هي  التي   ،

ّ
الأمني  - الع�سكرّي  الهرم 

اأّي  �سحق  يف  ترتّدد  لن   ،
ّ
الجتماعي الهرم  ة 

ّ
قم نات 

ِّ
مكو

بالأرواح  الثمن  حركة جماهريّية �سحقاً دموّياً، مهما كان 

ال�سعب  ي�ستطيع  »هل  مقالتي  اأي�سًا  )انظر  الب�رسّية«. 

املع�سلة  يف  تاأّمٌل  قائمة؟  لتزال  والدولة  النظام  اإ�سقاط 

ة«(.
ّ
ة لالنتفا�سة العربي

ّ
الرئي�سي

ة الثورّية، باملفهوم الذي 
ّ
وتبقى م�ساألة الكتلة التاريخي  

النظام  مواجهة  يف  ت�سكيلها  ينبغي  التي  غرام�سي،  ره 
ّ
طو

 لتلك الكتلة يتحّدد 
ّ
 العيني

ّ
القائم. فاإّن الرتكيب الجتماعي

إعداد الكتلة التاريخية الثورية، إذ إن هذا اإلعداد شرط رئيسي 
لتفادي انقالب الموجات الثورية اآلتية إلى موجات مضــــــــادة.
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ة اخلا�ّسة بكّل بلد، واإن اأمكن 
ّ
بح�سب الت�سكيلة الجتماعي

التاأكيد بوجٍه عاّم على �رسورة �سمولها للطبقات الكادحة 

طة 
ّ
ومتو�س فقرية  �سغرية  وبرجواّزية  وفاّلحني  ال 

ّ
عم من 

 عن 
ّ
ال�سيا�سي التعبري  اأّما  املثّقفة.  الو�سطى  الفئات  وكذلك 

ة 
ّ
ة فهو جبهٌة ت�سمل كاّفة القوى التقدمي

ّ
هذه الكتلة التاريخي

ة اإزاء 
ّ
ة )اإ�سالحي

ّ
ة اإ�سالحي

ّ
ة وا�سرتاكي

ّ
ة واأناركي

ّ
من مارك�سي

 القائم( 
ّ
ة كنمط اإنتاٍج ولي�س اإزاء النظام ال�سيا�سي

ّ
الراأ�سمالي

ني، و�سولً 
ّ
التقدمي ني 

ّ
القومي من  و�سواها  ي�سارّية  ونا�رسّية 

ني يف ال�سيا�سة ومعار�سني 
ّ
ني )ليربالي

ّ
ني التقّدمي

ّ
اإىل الليربالي

ة 
ّ
ديني اأّي جماعات  ذلك  مبا يف  القت�سادّية(،  ة 

ّ
للنيوليربالي

ة.
ّ
ارات ال�سيا�سي

ّ
تنتمي اإىل هذا القو�س من التي

يف  الثورّية  ة 
ّ
التاريخي الكتلة  ت�سكيل  ة 

ّ
مهم وتواجه   

تني: 
ّ
خا�ّسي ب�سبب  املعهود  تفوق  �سعوباٍت  ة 

ّ
العربي املنطقة 

ة، 
ّ
الرجعي القوى  ل 

َ
ِقب من  الدين  ا�ستغالل  هي  اإحداهما 

�سواٌء كانت يف ال�سلطة اأو يف املعار�سة، بتحويله اإىل �سالح 

الأنظمة  ا�ستغالل  فهي  الأخرى  اأّما  ملراميها،   
ّ
اأيديولوجي

امل�ساّد  الجتماّعي  ال�سطفاف  اأنواع  ل�سّتى  القائمة 

ة وجهوّية، وهي اأنواٌع 
ّ
ة وقبلي

ّ
 من طائفي

ّ
لال�سطفاف الطبقي

ًة كبرية يف منطقتنا.
ّ
ي
ّ
حتتّل اأهم

فاإّن ال�سعوبات التي تعرت�س طريق الثورة يف املنطقة   

ة وعظيمة بال �سّك، لكّن تلك الطريق 
ّ
ة �سعوباٌت جم

ّ
العربي

اجّتاه  يف   
ّ
العاملي الظرف  ر 

ّ
تطو لو  تعبيدها  ي�سهل  قد 

اته يف  موؤ�رسّ الي�سار، ظهرت  لقوى   جديد 
ٍّ
تاريخي �سعوٍد 

ة 
ّ
ة الغربي

ّ
ال�سعود احلديث لتلك القوى يف معاقل الإمربيالي

ما الوليات املّتحدة الأمريكية وبريطانيا. 
ّ
ة، ول �سي

ّ
الرئي�سي

ة التي جنمْت عن العوملة 
ّ
ة والثقافي

ّ
واحلال اأّن العوملة ال�سيا�سي

قد  والّت�سالت(  املعلومات  )تكنولوجيا  ة 
ّ
التكنولوجي

ة«( يفوق 
ّ
خلقت اأ�سا�ساً ماّدّيًا للعوملة الثورّية )»الثورة العاملي

تان ال�سابقتان 
ّ
كثرياً ما قامت عليه املوجتان الثورّيتان العاملي

تني يف القرن الع�رسين.
ّ
اللتان عقبتا احلربني العاملي

كان  مثلما  بطبيعتها،  مفاجئة  الثورّية  والنفجارات   

يف  عديدة  مفاجاآت  �سّك  بال  وتنتظرنا  العربي«،  »الربيع 

الثورّية  ال�سريورة  ة 
ّ
خلفي على  املقبلة  والعقود  ال�سنوات 

طويلة الأمد التي انطلقت �رسارُتها من تون�س يف نهاية عام 

ة 
ّ
ة اإعداد الكتلة التاريخي

ّ
٢٠١٠. هذا يزيد من اإحلاح مهم

لتفادي انقالب   
ّ
اإّن هذا الإعداد �رسٌط رئي�سي اإذ  الثورّية، 

ولإخراج  م�ساّدة  موجات  اإىل  الآتية  الثورّية  املوجات 

 املظلم الذي باتْت حبي�سًة فيه 
ّ
منطقتنا من النفق التاريخي

اإىل نور ع�رس جديٍد من احلرّية وامل�ساواة والزدهار هو ما 

ت�سبو اإليه الأجيال ال�ساعدة.
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 اأن يدرك اأّن معظم 
١
قد َيحدث ل�سخ�ٍس ي�سرتجع حياته

اللتزامات الأعمق التي كابدها يف م�سار تلك احلياة قد 

ن�ساأْت لدى اأ�سخا�ٍس يّتفق اجلميُع على امتالكهم �سفات 

رة«. ومن �ساأن ذلك ال�سخ�س اأن يتعرّث 
ِّ
»ال�سخ�سية املدم

بهذه احلقيقة يوماً ما، رمّبا عن طريق ال�سدفة، وكّلما كانت 

ه يف ت�سوير  نْت فر�سُ
ّ

ال�سدمة التي اأحلقْت به اأثقل، حت�س

رة.
ِّ
ال�سخ�سية املدم

اأف�ِسح  واحدًا:  �سعارًا  اإّل  رة  املدمِّ ال�سخ�سية  تعرف  ل   

املجال، ون�ساطاً واحدًا: اإزالة الأ�سياء من املكان. اإّن حاجتها 

اإىل الهواء املنع�س والف�ساء املفتوح اأقوى من اأّية كراهية.

رة �سخ�سية مفعمة بال�سباب والبهجة، 
ِّ
ة املدم

ّ
ال�سخ�سي  

ويبعث  العمر،  اآثار  يزيل  لأنّه  ال�سباَب  يجّدد   
ُ
فالتدمري

اً، بل 
ّ
ر اختزالً تام

ّ
البهجَة لأّن اإزالة كّل �سيٍء تعني للمدم

من  اأكرث  ي�سهم  ما  لكّن  ة.  اخلا�سّ لظروفه  اجتثاثاً،  حتى 

ة املّت�سقة 
ّ
اأّي �سيٍء اآخر يف ت�سكيل هذه ال�سورة العقالني

ط 
ّ

ب�س
ُ
ة( للمدِمر هو اإدراك املدى الهائل الذي ي

ّ
) الأبولوني

الرابط  للتدمري. هذا هو  ا�ستحقاقه  اختبار  العامل عند  به 

 ويوّحد كّل ما هو موجود. اإّنها نظرٌة 
ّ
الأعظم الذي ي�سم

رة م�سهدًا من التناغم اخلال�س.
ِّ
ة املدم

ّ
تتيح لل�سخ�سي

يعمل املدِمر دائماً بابتهاج. وحتكم »الطبيعُة« اإيقاَعه،   

اأن  لأنّه هو من يجب  الأقّل،  مبا�رس على  نحٍو غري  على 

بذاتها  تتوىّل  �سوف  الطبيعة  فاإّن  واإّل  بالطبيعة،  ي�ستاأثر 

ة التدمري.
ّ
عملي

احتياجاُته  اأمامه.  حتوم  �سورة  ة 
ّ
اأي ر 

ِّ
املدم يرى  ل   

ما  تدمريه.  مّت  ما  �سيحّل حمّل  ما  معرفة  اأقّلها  متوا�سعة، 

لً وقبل كّل �سيء، ولو للحظٍة واحدة على 
ّ
�سوف يحّل، اأو

ة. ل 
ّ
الأقّل، هو الفراغ حيث كان ال�سيء اأو عا�ست ال�سحي

�سّك يف اأنّه �سيوجد اأحٌد ما يحتاج اإىل هذه امل�ساحة دون 

اأن ي�سغلها. 

التدمري واالإبداع

الوحيد  العمل  اأّن  بعمله كما الخرون، على  ر 
ِّ
املدم يقوم 

. وبينما ي�سعى املبدع اإىل 
ّ
الذي يجتنبه هو العمل الإبداعي

ر حماطاً على الدوام بالنا�س 
ِّ
اأن يبقى املدم العزلة، يجب 

ته.
ّ
ال�ساهدين على فاعلي

اإ�سارٌة  �س 
ّ
تتعر كما  ومتاماً  اإ�سارة.  رة  املدمِّ ة 

ّ
ال�سخ�سي  

ر 
ِّ
املدم كذلك  جوانبها،  جميع  من  للريح  الأ�سالع  مثلّثة 

�س للكالم الأجوف، ول طائل حلمايته منه.
ّ
يتعر

ة م�ساع 
ّ
اأي َيعّد  باأن يكون مفهوماً. وهو  ر  املدمِّ ياأبه  ل   

 
ُ
ة. ول ي�سيئه �سوء

ّ
يف ذلك الجّتاه على اأنّها م�ساٍع �سطحي

رة الشخصية المدمِّ

فالت بنيامني

فيلسوف وناقد ألماين 
 .)1940 - 1892(
ارتبط اسمه مبدرسة 
فرانكفورت. غادر ألمانيا 
يف العام 1932 هربًا 
من النازية، وقىض آخر 
سنوات حياته مرحتاًل بني 
إسبانيا وفرناس. انتحر 
يف العام 1940 بعد 
فشل حماولته الهجرة إىل 
الواليات المتحدة. من 
أعماله: »يف نقد العنف« 
)1921(؛ »أصول 
التاجيديا األلمانية« 
)1928(؛ »يف مفهوم 
التارخي« )1940( وغريها.
ترمجة لينة الرواس.

 Walter Benjamin  ١

 (1892 - 1940):

 The Destructive

 Character, from

 Frankfurter Zeitung,

 20 November

 1931, translated by

 Edmund Jephcott

 in Selected Writings,

Volume 2:

1927 - 1934 (1999)  



بدايات  العدد 23 - 24 | 1872019



بدايات  العدد 23 - 24 | 1882019

ي�ستثري  مثلما  متاماً  ي�ستثريه،  اإّنه  العك�س،  بل على  الفهم. 

�سات التي 
ّ
افني، اأولئك الذين اأن�ساأوا املوؤ�س

ّ
 الفهم العر

ُ
�سوء

ة، األ وهي النميمة، 
ّ
 للدولة. اإّن اأحقر ظواهر الربجوازي

ّ
تدمر

فهمهم.  �ساء 
ُ
ي اأن  يرغبون يف  ل  النا�س  لأّن  اإّل  تظهر  ل 

ر عن �سوء الفهم، فهو ل ي�سّجع النميمة.
ِّ
يتغا�سى املدم

 الرجل املعّلب. يبحث الرجل 
ّ
رة عدو

ِّ
ة املدم

ّ
ال�سخ�سي  

املعلَّب عن الراحة، ومتّثل العلبة جوهره. ويف داخل العلبة 

عه 
َ
يحتفظ الرجل املعّلب بالأثر املبّطن باملخمل الذي طب

ر فيطم�س حتى اآثار الدمار.
ِّ
على العامل. اأّما املدم

ة 
ّ
الأمامي ال�سفوف  يف  رة 

ِّ
املدم ة 

ّ
ال�سخ�سي تقف   

الأجيال  اإىل  ال�سياء  النا�س  بع�س  ر 
ّ
مير للتقليدّيني. 

ها، ما ي�ستوجب بالتايل احلفاظ عليها، 
ّ

القادمة، بتحرمي م�س

ة، 
ّ
ر اآخرون املواقف، بجعلها قابلًة للممار�سة العملي

ّ
بينما مير

دعى هوؤلء الأخريون باملِدّمرين.
ُ
وت�سفيتها بالتايل. وي

لديه  �سعوٍر  واأعمق   ،
ّ
التاريخي الإن�سان  ر وعي 

ِّ
للمدم  

قهر مب�سار الأ�سياء، وا�ستعداّد دائم لالقتناع 
ُ
هو �سكٌّ ل ي

فال�سخ�سية  لذا،  نحٍو خاطئ.  باأّن كل �سيء يجري على 

ة بحّد ذاتها.
ّ
رة هي الوثوقي

ِّ
املدم

لكّنها،  ثابت.  �سيء  ل  اأّن  رة 
ِّ
املدم ال�سخ�سية  ترى   

الُطرق يف كّل مكان. وحيث  تتبنّي  بالذات،  ال�سبب  لهذا 

تعرُث  اأي�ساً  هناك  باجلبال،  اأو  باجلدران  الآخرون  ي�سطدم 

رة على الطرق. ولأنّه يرتاءى لها طريٌق 
ِّ
ُة املدم

ّ
ال�سخ�سي

اأينما كان، يجب عليها اأن تزيل الأ�سياء من طريقها يف 

الغا�سمة،  ة 
ّ
القو بوا�سطة  دائماً  تزيلها  كّل مكان. وهي ل 

تتبنّي  ولأنّها  اأحياناً.  تهذيباً  الو�سائل  اأكرث  بوا�سطة  بل 

الطرق يف كّل مكان، فاإّنها تقف دوماً عند مفرتق طرق. ل 

 
ّ
ميكن لأّية حلظة اأن تعرف ما �ستاأتي به اللحظة الالحقة. ثم

اإّنها حتيل كل �سيء اإىل اأنقا�س، لي�س من اأجل الأنقا�س 

بذاتها، بل من اأجل الطريق التي ت�سّقها عربها.

رة ل بدافع من �سعورها باأّن احلياة  تعي�س ال�سخ�سية املدمِّ  

ت�ستحّق اأن ُتعا�س، واإمّنا لأّن النتحار ل ي�ستحّق العناء.



 وليد صادق يف »الطلل اآليت«
 دليل اخاليق للعيش يف حرب متطاولة

العبدالله فادي 

 عن محى الكتابة والبوح
 قراءة يف أعمال جوخة احلاريث

�شعيد اإبراهيم 
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وليد صادق يف »الطلل اآليت«
دليل اخاليق للعيش يف حرب متطاولة

فادي العبدالله

اشعر وكاتب
مهتّم بشؤون 
الموسيقى والصوت 
والفّن المعارص. 
من أعماله الّشعرّية 
»يؤّلفنا االفتتان«، 
)2005( و»أاشطرك 
األلم برهة والوّد 
طويال«، )2015(.

القادم:  »الطلل  �سادق  وليد  كتاب  تلخي�س  م�ستحيٌل 

حماولت من حرب متطاولة«. منذ حماولة ترجمة العنوان 

تتبّدى ال�سعوبة. »the ruin to come« يكتب وليد، فال ندري 

هل ي�سري اإىل ثقة بهذا القدوم اأم اإىل رجاء، وهل نقول اإنه 

)مع  قادم  اأم  الب�سا�سة(  اإىل  اإ�سارة  من  ذلك  )مبا يف  مقبل 

ر 
ّ
ما يف ذلك من ِقَدم، رغم اإ�سارته اإىل امل�ستقبل(؟ ويتكر

فكيف  الكتاب،  من  �سفحة  كّل  ويف  فكرة  كّل  مع  ذلك 

 ،»suvivor« عن  اختالفها  يف   »overliver« ة 
ّ
بالعربي نقول 

النفي  نقول  وكيف  العي�س؟  املتمادي يف  اأم  الناجي  اأهي 

)الاللحق؟   »non-posthumous« بكرثة  ي�ستعمله  الذي 

unreconciled, unwelcomed,( ومثل ذلك كثري )غري التابع؟

.)unsummonable, unspeaking, unresolved, unassailable… etc. 

رغم  هذه،  والتعريب  العر�س  عملية  ي�سّعب  ما   

النفي مق�سود  اأّن  �رسورتها يف تقدمي فكر وليد �سادق، 

لي�س  »الاللحق«  اأّن  مل�سمونه.  فقط  ولي�س  لذاته، 

»املحايث« بل هو فعالً ل - لحق، ومن النفي هذا تتوّلد 

ة، بطبيعتها، 
ّ
مفا�سل هاّمة يف فكر وليد. كما اأّن اللغة العربي

ما  وطباق،  ا�ستقاق  لغة  بل  ولواحق،  �سوابق  لغة  لي�ست 

ة بقدر �سعوبته اإن مل 
ّ
يجعل نقل هذه املفا�سل اأكرث اأهّمي

يكن ا�ستحالته.

والتلخي�س  الإيجاز  عن  الناجم  الإخالل  رغم   

والتعريب، فلنحاول اإذاً توطئًة وب�سعة اأ�سئلة.

الطلل الذي مل نقله... بعد

مدى  على  ت�سّكل  الذي  الكتاب  �سادق يف  وليد  يقرتح 

نحو عقد من ال�سنني �سل�سلة من املواقف التي ُتبنى على 

و�سهادات  ة 
ّ
اإجنيلي وروايات  ة 

ّ
وق�س�سي ة 

ّ
فّني اأعمال  قراءة 

ر 
ّ
مقاتلني ومقاتالت وِعلم نف�س، يتبّدى لقارئه اأّنها تتطو

، وفقط عندها 
ّ
اأمام عينيه من املجال الفردّي اإىل اجلماعي

Sadek, Walid. The ruin to come, essays from a protracted war,

Motto Books and Taipei Biennal, 2016.
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مفتوحًا  الكتاب  ي�سبح  واأن  تكتمل  اأن  لل�سورة  ميكن 

ية.
ّ
بحجم املدينة و�سوارعها املتلو

ة 
ّ
اأهلي حرب  يف  يحيا  جمتمٍع  يف  املقيم  املرء،  على   

اأن  تنذر بتجّدد دورات العنف،  اً 
ّ
متطاولة لأّن بنيته هيكلي

ل اخلراب الناجم عن عنف احلرب اإىل طلل، والطلل 
ّ
يحو

هو ما يقف عنده ال�سعراء فيقولون. و�رسط التحويل اإذاً هو 

ة 
ّ
القول، اإّل اأّن القول م�ستع�ٍس اإن مل يكن من خالل عملي

ًا، دون تغطية اجلّثة، بو�سفها 
ّ
املثول يف ح�رسة اجلّثة، حرفي

 
ٍّ
 اأو �سيا�سي

ٍّ
، باأّي �سعاٍر ديني

١
فائ�ساً ل ندري ما العمل به

. اجلّثة الثقيلة اأمام اأعيننا وا�سم القتيل امللت�سق 
٢

اأو عقيديٍّ

باملتحّلقني حوله �رسط الو�سول اإىل حالة ال�سمت وبهت 

.
٣
الفكر وحريته، ورمّبا من هذا ال�سمت يتوّلد القول

تتقّدم رجاله يف  واأن  اجلّثة  اأن يحمل هذه  املرء  على   

مكانه كما لو اأّنهما حتفران هذا املكان، اجلثة تعيد ت�سكيل 

هذا املكان. ال�سمت ما بني اجلّثة والدفن هو اأي�ساً مرحلة 

. الأرملة مل تكت�سب بعد هذه ال�سفات، 
٤
تعليق ال�سفات

اأحٌد  ي�سبح  ومل  بالقاتل  اّتهاماً  ن�سهر  مل  الوريث،  ول 

�ساهدًا. لي�ست ال�سفات �سائلة، بل هي مل تهبط بعد على 

حلقة املاثلني يف ح�رسة اجلّثة. بل قد يكون علينا اأي�ساً اأن 

.
٥
نعّلق كّل حكم اآنذاك

احلرب  بزمن  يْنعجن  اجلّثة  �ساغْته  الذي  املكان   

دون  العي�س  قيد  على  وا 
ّ
ا�ستمر َمن  بخربات  املتطاولة، 

اأن يفارقوا زمن احلرب، الناجني جمازاً لأّن النجاة اأي�ساً 

�سفة، هو املكان الذي ل ت�ستطيع العني اأن تعاينه اإّل متى 

ًة 
ّ
حا�س ت�سبح  الإدراك،  تفارق  اأنّها  ّحد  اإىل  به،  امتالأت 

خال�سة، ع�سواً ج�سدّياً مالم�ساً ملا يقع عليه، رمادًا، عيناً 

. مثلما مل 
٧
الدماغ العني تنف�سل عن  . كاأّن 

٦
عمياء كجّثة

على  معنى  يهبط  مل  احلا�رسين،  على  ال�سفات  تهبط 

امل�سهد. مثل هذه العني لن تعود من انف�سالها اإىل خارج 

الإدراك، ولن تنفع �ساهدًا.

بنيوّيًا،  مينعها،  جمتمٍع  يف  نافعة  غري  اأ�سالً  ال�سهادة   

 �سائٍع )احلرب وقعْت وفيها 
ٍّ
لأنّها ل تفعل غري اإعالن �رس

. ما قد يكون نافعاً، 
٨
فظائع، الكّل م�ستعدٌّ لالإجرام... اإلخ.(

ملن  كالنب�س،  املتقّطع،  الظهور  ذلك  هو  وليد،  بح�سب 

اأّن  ذلك  لزمن احلرب،  اأن ي�سبح لحقاً  دون  اً 
ّ
 حي

ّ
ا�ستمر

مثل هذا الكيان، متقّطع الظهور تكراراً لأنّه لي�س فردًا بل 

ٍب بها دون اأن ميتلك  ، ميتلك معرفًة غري مرحَّ
ٌّ
احتماٌل زماين

�ساحبًا  )اأي  »كاتباً«  لها  ي�سبح  باأن  ول  باإ�سهارها  رغبًة 

احل�سور  ال�سهادة  حيث  �ساهدًا  اآخر  مبعنى  لروايتها، 

والن�سبة  وح 
َ
والب بالإ�سهار  الرغبة  غياب  عدا  والقول...(. 

اإىل �ساحب، يتقّدم الناجي غري الالحق يف املكان املفعم 

يجمعه  وال�ستمرار،  الوجود  على  فقط  باإ�رساٍر  بزمانه 

ال�سفات  اأ�سحاب  ت�سكيك  ويجمعهما  مثيله  اإىل  اخلوف 

)احلّكام، ال�سهود، املعتقلني ال�سابقني، املجرمني، وال�سحايا( 

. مثل هذه املعرفة 
٩
ط �سابق

ّ
باأ�سباب ا�ستمرارهما دون تور

 ،
١٠

اء عي�س احلرب املتطاولة
ّ
غري املرّحب بها املكَتَنزة جر

، فقط، رمّبا تولّد 
ّ
يقول وليد، والتي يحملها ذلك الذي ا�ستمر

قولً يحيل اخلراب طلالً وي�سمح لنا بالعي�س فيه. لذلك يلزم 

.)labor of ruin( 
١١

جهٌد طويل ي�سّميه وليد »عمل الطلل«

 ،
١٢

باختني بح�سب   chronotope بالزمان،  املفعم  املكان   

تقيم  قد  بريوت،  اأي  نف�سها،  املدينة  عنه.  يبحث  ما  هو 

وليد  يقول  الحتالل،  اأّيام  مثالً  اجلنوب  يف  خارجها، 

املتاهة  بني  ما  ف�سالً  يقيم   .
١٣

خوري اإليا�س  م�ستقرئاً 

يعني  وزنها  لأّن  ية«، 
ّ
»املتلو اقرتحُت  )وقد  وامللتوية 

labyrinth حيث الأوىل  maze و  اأي بني  ي( 
ّ
التلو ا�ستمرار 

باخلروج  ت�سمح  ما ل  فهي  الثانية  اأّما  التيُه،  فيها  يقع  ما 

ية اإذاً علينا اأن نرتّقب ظهور 
ّ
. يف مدينة متلو

١٤
ول الدخول

 يف العي�س دون اأن ي�سبح لحقاً على زمن 
ّ
ذلك امل�ستمر

احلرب،  من  املكتنزة  املنبوذة  معرفته  ت�سمح  كي  احلرب 

اأو  بها  يبوح  اأن  دون   ،
١٥

معرفة في�س  له  الذي  ال�ساهد 

ح�رسة  يف  ونتقّدم  ية 
ّ
املتلو يف  نغو�س  باأن  لنا  ي�سهرها، 

 ،
١٦

الإنياذة يف  اإنيا�س  مثل  اأكتافنا،  على  نحملها  اجلّثة 

قدرٍة  دون  يحيطنا  ما  مع   
ّ

التما�س من  اأعيننا  فيما حترتق 

ك، لعّل ذلك ي�سمح لنا اأخريًا، 
َ
در

ُ
على حتويله اإىل م�سهٍد م

يحيل  ما  نقول  باأن  �سامتاً،  ويحتار  الفكر  يبهت  اأن  بعد 

خراب احلرب املتطاولة بنيوّياً اإىل طلل ميكن فيه العي�س.

م�شادرات زمن العام 200٥

العدالة  اأّن  بالقول  �سبيهاً  �سادق  وليد  يقوله  ما  لي�س 

ينق�س  كان  ما  هما  باجلرائم  والعرتاف  ة 
ّ
النتقالي

الأ�سباب  اأ�سا�ساً  يعر�س  الكاتب  لأّن  ة، 
ّ
اللبناني التجربة 

المتقطع،  الظهور  ذلك  هو  وليد،  بحسب  نافعا،  يكون  قد  ما 
كالنبض، لمن استمر حيا دون أن يصبح الحقا لزمن الحرب، ذلك 
أن مثل هذا الكيان، متقطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع

الظهور تكرارا ألنه ليس فردا بل احتمال زماني، يمتلك معرفة غير 
مرحب بها دون أن يمتلك رغبة بإشهارها وال بأن يصبح لها »كاتبا«.
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 عرب منع العرتاف 
١٧

البنيوّية التي متنع مثل هذه العدالة

اأكرث من  لن تكون  لكونها  �سهادٍة حقاً  اإىل  ل 
ّ
التحو عن 

 :)labor( العمل  عن  الذاكرة  منع  وعرب  �سائع،   
ٍّ
�رس اإذاعة 

من  تهما 
ّ
وقو  

١٩
احِلداد« و»عمل   

١٨
الن�سيان« »عمل 

يف  وال�ستمرار  تها 
ّ
وانتقامي تها 

ّ
انتقائي تغذية  خالل 

 .
٢٠

معه العنف  ة جتديد 
ّ
اإمكاني على  الآخر حر�ساً  �سيطنة 

وليد  ي�سري   ٢٠٠٥ بعد  املكتوبة  الكتاب  ف�سول  يف 

ار 
ّ
وتي الله  حزب  يقرتحه  الذي  الزمن  اأّن  اإىل  �سادق 

ة 
ّ
اإمكاني على  ي�سادر  زمٌن  �سواء،  حدٍّ  على  امل�ستقبل، 

اأبدًا يف زمٍن  الإقامة  اإىل طلل من خالل  حتويل اخلراب 

امل�ستقبل  على  امل�سادرة  خالل  من  اأو  ينتهي،  ل  مقاوم 

.
٢١

الزمان نهاية  يف  العدالة  حللول   
ّ
اخلال�سي والنتظار 

يجرتحوا  اأن  الفّنانني  على  اإذًا  �سادق  وليد  يقرتح   

، غري 
٢٢

ار امل�ستقبل
ّ
زماناً خمتلفاً عن زمن حزب الله وتي

زمن  باإنتاج  لهم  اأين  ومن  ذلك  لهم  اأّنى  ي�رسح  ل  اأّنه 

ي�سبح زمنًا عاّمًا، مفرو�ساً على اجلميع، اأو فلنقْل مرغوبًا 

اأن  لأحٍد  كيف  اأي�ساً  ي�رسح  ول  ته. 
ّ
جلاذبي املجتمع  من 

قْته 
ّ
فر الذي   

ّ
اللبناين على الجتماع  داً  زمنًا موحَّ يقرتح 

، موّلدة جتارب واأزمنًة 
٢٣
جتارب احلرب، مثل حرب ٢٠٠٦ 

جني.
ّ
خمتلفة بني َمن كانوا حتت الق�سف وَمن كانوا متفر

هذه  مثل  يف  يتبّدى  الذي  اخللل  عن  جمّدداً  اأعتذر   

الكتاب  اأفكار  ثراء  بحّق  تفي  التي ل  الوجيزة،  التوطئة 

وتدّفقها، وم�ساءلتها من هذه الزوايا اأعمال كّل فّناين ما 

الكتاب  يكون  يكاد  بحيث  لبنان،  تقريباً يف  احلرب  بعد 

مروان  اللمع،  اأبي  زياد  زعرتي،  )اأكرم  باأ�سمائهم  ثبتًا 

ر�سماوي، جوانا حاجي توما وخليل جريج، مليا جريج، 

غ�سان �سلهب، طوين �سكر، وغريهم( واأ�سماء من نّظروا 

للفّن يف تلك الفرتة )جالل توفيق، بالل خبيز، وغريهم( 

اأو كتبوا عنه يف ال�سحافة )نزيه خاطر، حممد احلجريي، 

عن  اإ�سهاماٌت  لهم  كانت  ومن  وغريهم(  بزي،  يو�سف 

اح �رسارة، �سمري ق�سري، فواز  احلرب )اإليا�س خوري، و�سّ

بي�سون،  واأحمد  علوية  برهان  داود،  ح�سن  طرابل�سي، 

وغريهم(، ف�سالً عن نقا�سها ع�رسات الكتب وا�ستقرائها 

مقاتلني  و�سهادات  ة 
ّ
ر�سمي وروايات  وطوابع  منحوتاٍت 

�سوا للتعذيب وعادوا ليكتبوا كتباً، 
ّ
�سابقني اأو معتقلني تعر

 .
٢٤

 بالآلم على وعد القيامة
ّ
ة الطابع متر

ّ
، َخال�سي

ّ
يف الأعم

 من مثل هذه التوطئة اإن �سئنا م�ساءلة الكتاب 
ّ
لكن ل مفر

العمق،  يف   ،
ّ
الأ�سا�سي هاج�سه  اأّن  يل  يتبّدى  اإذ  نف�سه. 

اأو   
ّ
اجتماعي اأو   

ّ
�سيا�سي هو  ما  فوق   

ّ
اأخالقي  

ٌ
هاج�س

.
ّ
فكرّي اأو فّني

ارتباكات القارئ وانتظاراته

قارئه،  لدى  الرتباكات  من  عدد  يف  الكتاب  ب 
ّ
يت�سب

فاإْن كان وليد يبذل جهدًا خارقاً يف نقا�س كّل روايات 

ال�سهود على احلرب تقريباً )�سنيفر، و�سعادة، وال�سفرتي، 

وخبيز، وخويري، والعلم، والقنطار و�سواهم(، فاإنه يقوم 

 عن املعرفة املنبوذة 
ّ

بذلك ليخل�س اإىل القول باأنّها ل تعرب

اأو   
٢٥

م�ستعجلة لأنّها  اإّما  املتطاولة،  احلرب  املكتنزة عن 

 ويف كال احلالني ل ترتك جمالً للحوار 
٢٦

ة الطابع
ّ
خال�سي

ل  الذي  الغائب  �سمت  مع  احلوار  حتديدا  اأو  )ال�سامت 

( معها بل تريد اأن تدّل قارئها على طريق 
٢٧

ميكن اأن يعود

�ساحبها و�سهادته وا�ست�سهاده )اأمل يقل جوزيف �سعادة 

مات يف  اأ�سالً  اأّن ل �سيء �سي�سيبه لأنّه  اإنّه كان واثقًا 

املعرفة  هذه  مثل  يحمل  ملن  تعريفه  اأّن  اإّل   .)
٢٨
 ١٩٧٦

املنبوذة هو اأ�سالً تعريف مينع عنه الرغبة يف الإ�سهار ويف 

مبجرد  احلرب،  عن  مكتوب  ن�س  كل  تاليًا  اإليه.  الن�سبة 

اإذ كل اإعالن يوؤطر �ساحبه يف �سفة ما، ي�سبح  توقيعه 

. ذلك لأّن التوقيع يعني َحمل 
٢٩

خارج اإطار هذه املعرفة

التائب،  املجرم،  )املُقاتل،  دة  املحدَّ وال�سفة  املعنّي  ال�سم 

املخّل�س، ال�سهيد، املعتذر(. هذا، مع الرغبة يف الإ�سهار، 

مينعان �سلفاً احتمال الوقوع على املعرفة املنبوذة ب�رسوط 

اأّن  �ساحبها، الال - لحق، كما حّددها وليد، خ�سو�سًا 

ل اأّي �سفة مينع تعليق ال�سفات، واأّن الرواية م�ستحيلة 
ْ
حم

ما مل ترْد »عن« راٍو.

�سادق  وليد  مالحظة  عن  ينجم  الثاين  الرتباك   

العي�س غري لحٍق على زمن   يف 
ّ
امل�ستمر اأمثال هذا  اأّن 

كثريون  ال�سهود،   / الناجني  اأحياناً  يهم 
ّ
ي�سم اأو  احلرب، 

 مل ن�ستطْع 
َ
. فاإْن كان الأمر كذلك فلم

٣٠
جّداً يع�سون العّد

ينتج  مل  ملاذا  ة 
ّ
ي
ّ
اأهم اأكرث  وب�سورة   

٣١
عليهم؟ ف 

ّ
نتعر اأن 

يقترح وليد صادق إذا على الفنانين أن يجترحوا زمانا مختلفا عن 
زمن حزب الله وتيار المستقبل، غير أنه ال يشرح أنى لهم ذلك 
ومن أين لهم بإنتاج زمن يصبح زمنا عاما، مفروضا على الجميع، أو 
فلنقل مرغوبا من المجتمع لجاذبيته. وال يشرح أيضا كيف ألحد 
أن يقترح زمنا موحدا على االجتماع اللبناني الذي فرقته تجارب 
بين من  الحرب، مثل حرب ٢٠٠٦، مولدة تجارب وأزمنة مختلفة 
كانوا تحت القصف ومن كانوا متفرجيــــــــــــــــــــــــــــــــــن.
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من ذلك قيام الطلل الآتي برغم وجودهم؟ اإّل اأّن تكون 

عليه  يدّل  ل  ما  وهو  الحتمال،  �سبيل  على  املالحظة 

هي  اإمّنا  هذه  الالحق  غري   
ّ
امل�ستمر �سورة  واأّن  ظاهرها، 

هوؤلء  يف  حتى  يتعنّي  ل   
ٍّ
تاريخي احتماٍل  د 

ّ
جمر اأي�سًا 

حيازتهم  وعدم  وا�ستمرارهم  وجودهم  رغم  الأفراد 

ول  والإ�سهار  البوح  يف  لرغبة  ول  �سفات  اأو  لأ�سماء 

النظر  يف  حقٍّ  على  �سادق  وليد  اأّن  والواقع  ة. 
ّ
اخَلال�سي

من  الناجتة  ة 
ّ
الأهلي للحروب   

٣٢
التكرارّية الطبيعة  اإىل 

اأنّه  غري   ،
٣٣

لبنان يف   
ّ
ال�سيا�سي  

ّ
الجتماعي النظام  بنية 

املتقّطع  والظهور  الآتي  الطلل  قيام  اأّن  كيف  يو�سح  ل 

و�رسوطها،  البنية  هذه  تغيري  ي�ستطيع  قد  لحق   - للال 

من�سجمٍ  غري  للّدّقة  اأو  لها  ممانعًا  يكون  اأن  فقط  ولي�س 

مع متطّلباتها. على ال�سعيد الفكرّي اأي�ساً، يحاول وليد 

ة الطلل / الن�سب لنجد اأنف�سنا 
ّ
�سادق اخلروج من ثنائي

ٍة 
ّ
اإمكاني من  فهل   ،

٣٤
اخلراب  / الطلل  ة 

ّ
ثنائي يف  معه 

ات بالكامل؟
ّ
للعي�س خارج هذه الثنائي

ة 
ّ
اإىل �سخ�سي النظرة  الثالث فينتج من  اأّما الرتباك   

»الال - لحق«، غري التابع زمناً على زمن احلرب ولكن 

اآخر الأمر ل تفارق  ة 
ّ
غري املحايث لها، فهذه ال�سخ�سي

كي  الكفاية  فيه  مبا  جّذاباً  زمنًا  لي�س  وهو  الزمن.  ذلك 

والإذلل  العظمة  اأحالم  تتقا�سمه  جمتمٍع  على  ينت�رس 

هو  �سادق  وليد  علينا  يقرتحه  ما  امل�سّلحة.  واملقاومة 

انتظار حلظة  اجلّثة يف  الإقامة �سامتني يف زمن ح�سور 

 باب قدوم الطلل 
ّ
احلرية التي قد تفتح باب القول ومن ثم

مّدة  طول  عن  مفاتيح  مينحنا  ل  اأنّه  غري  اخلراب.  حمّل 

مثل هذه الإقامة، اللهم اأْن يكون احلوار فيها مع الغياب 

، بل اإنّه ل مينحنا حتى نظرًة خمتل�سة اإىل العي�س 
٣٥

اأبدّيًا

اإّل  ًا 
ّ
خال�سي لي�س  الطلل  زمن  نف�سه.  الطلل  زمن  يف 

ة امتياٌز 
ّ
اأنّه ي�سمح بعي�ٍس خمتلف، رمّبا يف عدم اخلال�سي

مع  باملقارنة  �سادق  وليد  يقّدمه  الذي  الو�سف  لغياب 

ة لدى مارك�س. لكّن ذلك ل 
ّ
غياب و�سف زمن ال�سيوعي

الذي قد  ال�سبب  الت�ساوؤل، مرتبكني، عن  من  اإذاً  يعفينا 

 الآن اإىل زمن اجلّثة غري اجلّذاب، 
ّ
يجذب املجتمع اللبناين

على اأمل النتقال اإىل زمن الطلل غري املو�سوف، مروراً 

وحرية  �سمت  يف  الإقامة  من  املّدة  حمّددة  غري  مبرحلٍة 

 مع الغياب. بل اإّن مرحلة النتقال 
ّ
الفكر واحلوار الباطني

فة 
ّ
من زمن اجلّثة اإىل زمن الطلل، يف حّد ذاتها، غري معر

ما �سي�سمح بها. كاأّن وليد  باأّن قولً  ول مو�سوفة �سوى 

�سادق يقول اإّن لي�س بالإمكان و�سف اخلروج من مرحلٍة 

مل نبداأ بعُد بعي�س مطلعها.

ة
ّ
امل�شاألة اأخالقي

يلوح يل اأّن وليد �سادق، يف العمق، يبحث عن حلٍّ مل�ساألٍة 

احلياة  قيد  على  اً 
ّ
وم�ستمر ًا 

ّ
لبناني يكون  اأن  اأّولً،  ٍة 

ّ
اأخالقي

و�سط ما ح�سل من جمازر، اأن يرتق الف�سل الذي اأنتجْته 

داخل  العنف يف  ف�سله  وما  والأحياء،  املوتى  بني  احلرب 

تق« suture كثرية التكرار يف 
َ
النف�س امل�سقوقة، وكلمة »ر

 باأن يكون »فّنانًا 
ّ
. رمّبا اأي�سًا الهاج�س الأخالقي

٣٦
الكتاب

غري لحٍق على زمن احلرب« non-posthumous artist اإذا ما 

جاز لنا القول حاذين حذَوه، كي يتمّكن من جتاوز مع�سلة 

ل اإىل فّنان م�رسٍف من عٍل 
ّ
النجاة ذاتها وتفادي اأن يتحو

مقابل  وق�س�سها  احلرب  زمن  يبيع  احلرب  م�سهد  على 

ة ودوائرها 
ّ
الو�سول اإىل التكري�س يف املهرجانات العاملي

املفاهيم  هذه  كّل  فبلورة   .
٣٧

ة
ّ
املالي وفوائدها  النقدّية 

بها  ب 
ّ
تت�سب التي  الرتباكات  رغم  ي�سنعها،  التي  الرثّية 

اأن  من  فّنه  وقاية  هدفها  اإمّنا  قارئه،  لدى  جوانبها  بع�س 

فّن  وقراءة   ،
٣٨

غاللها( يطلب  اأن  )اأي  احلرب  »ي�ستغّل« 

الآخرين وكتاباتهم بح�سب هذا املعيار، ولذا يطرح على 

نف�سه وقارئه مع�سالٍت اأخالقية ويحّمل نف�سه، وجمايليه، 

لها وحتر�سه يف اآن واحد.
ُ
اٍت �سخمة ينوء حتتها حام

ّ
م�سوؤولي

يبعث كتاب وليد �سادق، دون اأن يكون تاأريخًا، اأمام   

الفّن  عمر  من  والغنى  احليوّية  فائقة  املرحلة  تلك  اأعيننا 

ات حتى اغتيال 
ّ
املعا�رس يف لبنان، ما بني اأوا�سط الت�سعيني

وابتداأت  مرحلًة  ختمْت  التي   ،٢٠٠٦ وحرب  احلريري 

ع�رس  بعد  اآن،  قد  الأوان  كان  رمّبا  الفّن.  هذا  من  اأخرى 

هذه  �سادق  وليد  يجمع  كي  احلرب،  تلك  على  �سنوات 

ذلك  الزمان  ُجِمع  كما  كتاب،  يف  واملقالت  الدرا�سات 

واختتم، ولعّله الآن يبداأ اأي�ساً مرحلًة اأخرى من الع�سري 

توقُّع م�ساراتها.

مل  اأنّني  الكتاب،  قراءة  من  انتهيت  عندما  وانتبهُت،   

اأ�ساأل وليداً يوماً، خالل ع�رسين عامًا، اأين كان اأّيام احلرب 

ات من القرن املن�رسم 
ّ
ات والثمانيني

ّ
ال�ساخنة يف ال�سبعيني

من  عنها  حّدثني  يوماً  هو  ول  اأواخره(،  يف  عرْفته  )وقد 

باأّن على مثل تلك املعرفة  تلقاء نف�سه. لكاأمّنا هو يحد�س 

اأن تظّل مكتنزة، اأّل ت�سري َبوحًا، واأن ميحى ا�سم �ساحبها 

الغالف  بيا�س  يف  ال�سبب  هو  هذا  لعّل  يحملها،  حني 

وغياب ا�سم الكاتب عنه.

ندّبة، كما يف رواية ح�سن داود التي يذكرها يف �س ٧٥ اأو و�سمة فائ�سة ل   ١

فكاك منها كما ينقل عن زياد اأبي اللمع، �س٧٢

الهوام�ص
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يف �سكل عاّم، الف�سل من �س ١١ اإىل٣٢  ٢

�س ٢٥  ٣

اف، الذي حكم عليه بالإعدام ومّت تنفيذ احلكم، لكن
ّ
ينطبق ذلك على طر  ٤

لي�س بالإمكان حقاً حتديد هل هو جمرم اأم �سحية، �س ٨٠، مثلما ينطبق  

 هو اأم 
ّ
، اأي ذلك الذي ل يعرف اأحي

ّ
على تعريف الغائب يف القانون اللبناين  

ميت، �س ١١٥

مثلما يدعونا بالل خبيز لتعليق احلكم عليه عندما كتب �سرية ق�سرية له   ٥

كمقاتل ملجّلة باحثات، العدد الرابع، ١٩٩٧ - ١٩٩٨ - �س، ٣٩٨، مذكور 

�س ٢٠٩ يف كتاب وليد �سادق

�س ٥٣  ٦

الف�سل �س ٤٧ اإىل٦٣، ومتابعاً على فالرت بنيامني مثالً �س ٥١  ٧

�س ١٥١ وما يليها  ٨

�س ١٦٥  ٩

الف�سل �س ١٤٩ اإىل١٦٨، وبالأخ�س ١٦٥ - ١٦٧  ١٠

�س ١٧٤  ١١

�س ١٠١ وما يليها  ١٢

�س ٢٢٦  ١٣

الف�سل �س ٢١٣ - ٢٣٠، وبالأخ�ّس �س ٢٦٧ وما يليها  ١٤

�س ١٠٠ مثالً و١٤٩  ١٥

�س ١٥٨  ١٦

ف�سالً عن كونها، يف ذاتها، قامعاً لتعّدد الروايات والتجارب واخلربات، يف راأي   ١٧

وليد �سادق، �س ٢١٠

الف�سل من ١١١اإىل١٣٠وبالأخ�ّس �س ١٢٠ وما يليها  ١٨

�س، ٢٣ مثالً  ١٩

�س ١٦٥  ٢٠

٢١ �س ٩٥ وما يليها

٢٢ �س ١٠٠ - ١٠١

٢٣ �س ١٠٠

ة متنع ظهور الال - لحق مثلما متنع حّقًا املثول يف 
ّ
وال�سعارات والعقائد الديني  ٢٤

ح�رسة اجلّثة. �س ٢٠١ وما يليها

�س ١٩٣ - ١٩٤متحّدثاً عن كتاب �سمري القنطار  ٢٥

ني
ّ
�س ٢٠١ وما يليها متحّدثاً عن �سهادات املقاتلني امل�سيحي  ٢٦

�س ١٢٩  ٢٧

مذكور يف �س ٢٠١  ٢٨

اً باأن بالل خبيز مل 
ّ
وهو ما يقوله وليد �سادق نف�سه، �س ٢٠٨ اأو يقوله عك�سي  ٢٩

يق�سد اأن ي�سبح كاتباً عندما ن�رس �سريته كمقاتل، �س ٢٠٩ متجاهاًل اأّن باللً 

كان اأ�سالً كاتباً قبل اأن ين�رس هذه ال�سرية

�س ١٦٦ وما يليها  ٣٠

د يف القول
ّ

ف عليهم قد يتج�س
ّ
لي�س من الأكيد اأّن معيارًا وا�سحاً للتعر  ٣١

باأّنهم َمن يطلقون األ�سنتهم بوابل من الرثثرة، و»رق�سة الداّلت« التي  

ت�سّجل اخل�سارة وتعيد اإن�ساء الناطق بها والتاريخ الذي هو م�سوؤول عنه،  

�س ١٤٥ - ١٤٦، اأو باأّن ال�رسورّي هو اأن ينطق »الوطن« باأل�سنة كثرية،   

ع التجارب
ّ
ة عن تنو

ّ
م�ساّدة ل�رسدّيات التوبة والإميان امل�ستعاد، معرب

ة حتيلها على التماثل واملماهاة ما
ّ
دون اختزالها يف رواية عالجي  

بينها. �س ٢٠٩  

يف املقابل، يف راأيي اخلا�ّس، فاإّن ال�سهادة، يف فعل اجرتارها الأقوال عينها   ٣٢

ة 
ّ
وتوقيعها، تاأمل يف اأن ت�رسق من الزمن حلظَتي حق، حلظة �سابقة حتيلها، بقو

القول الذي ي�سهد، حا�رساً عنيدًا ياأبى اأن ينق�سي، وحلظًة لحقة حتاول اأن 

جتعل من امل�ستقبل غريباً عن احلا�رس كاأّنه مل ين�ساأ من �سلبه، اأي اأّنها حتاول 

نة فيه.انظر فادي العبد الله، ثالث �سهادات، 
َّ
قطع الطبيعة التكرارّية املت�سم

ملحق النهار الثقايف، ١٤متوز / يوليو٢٠٠٩

�س ٢٠٨ مثالً و�س ٢١٠  ٣٣

الف�سل �س، ١٧١ اإىل١٨٩، �س ١٧٥ مثالً ٣٥ �س ١٩٤  ٣٤

اأو بعبارة اأخرى، اإلغاء الف�سل بني َمن فقد ومن فقده، �س ٣١  ٣٦

مثاًل �س ٨٩ - ٩٢  ٣٧

�س ٢١٧ مثاًل يف �رسورة مقاومة املفاهيم لقوى ال�سوق  ٣٨
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إبراهيم سعيد

اشعر وكاتب عماين.

عن محى الكتابة والبوح
قراءة يف أعمال جوخة احلاريث 

»السنوات كائن أيضاً«
جوخة احلارثي

ة« يف 
ّ
ة الأوىل منذ تاأ�سي�س جائزة »املان بوكر الدولي

ّ
للمر

دات 
ّ
»�سي رواية  هي  ة، 

ّ
عربي رواية  متّكنت   ،١٩٦٩ العام 

الفوز  من  احلارثي،  جوخة  ة 
ّ
العماني ة 

ّ
وائي

ّ
للر  

١
القمر«

القمر«  دات 
ّ
لـ»�سي الإنكليزية  الرتجمة  فوز  قبل  باجلائزة. 

بعنوان  بوث  مارلني  اأجنزتها  والتي   ،
ّ
الّدويل امل�ستوى  على 

تكن  مل   ،)٢٠١٩ لندن،  )»�ساند�ستون«،   Celestial Bodies

اأعمال احلارثي، وحل�سن احلّظ، مبناأى عن الّتكرمي، اأي ب�سكٍل 

�سعيد  اإدوارد  اآراء  ا�سرتجعنا  اإذا  الرواية  دار  عقر  يف  ما 

. فاإذا 
ّ
واية كفنٍّ اأوروبي

ّ
وميالن كونديرا وغريهما حول الر

ز املنجز 
ّ
اإىل متي العاّم  كانت اجلوائز نوعاً من لفت النتباه 

الفّني لكاتٍب ما، فاإّن اأعمال احلارثي ح�سدت جوائز عّدة 

ة الأوىل »مقاطع من �سرية لبنى 
ّ
منذ جمموعتها الق�س�سي

اإذا اآن الرحيل« )٢٠٠١(، الفائزة باملركز الّثاين يف جائزة 

الع�سافري«  »ع�سّ  تها  وق�سّ العربي«،  لالإبداع  »ال�سارقة 

لالأطفال يف العام ٢٠١٠، احلائزة على جائزة اأف�سل اإ�سدار 

 يف اأدب الطفل يف العام نف�سه، اإىل جانب روايتها 
ّ
عماين

دات القمر« التي ح�سدْت جائزة اأف�سل اإ�سداٍر 
ّ
الأبرز »�سي

الق�سرية  للقائمة  حت  �سّ ُ
ر  

ّ
ثم واية ٢٠١١، 

ّ
الر  يف 

ّ
عماين

العام  من  للكتاب  زايد  ال�سيخ  جلائزة  اد�سة 
ّ

ال�س للّدورة 

نف�سه. وبعد ذلك بخم�سة اأعوام، ا�ستكملت احلارثي ح�سد 

لطان 
ّ

»ال�س جائزة  مع  موعٍد  على  فكانت  ة 
ّ
املحلي اجلوائز 

»نارجنة«،  روايتها  عن  والآداب«  والفنون  للثقافة  قابو�س 

لتطاأ قدمها اأخريًا »املان بوكر« يف دورتها احلادية واخلم�سني. 

»اأريد اأن اأكتب«

تلك  عن  ها. 
َ
خطر وُتدرك  الكتابة  اإىل   

ّ
احلارثي حتتاج 

٢٢٣ �سفحة من   
١

القطع املتو�سط،

دار الآداب،  

بريوت، ٢٠١٩  

AlHarthi, Jokha. (2018) Celestial bodies.
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ة 
ّ
الق�س�سي اأعمالها  بواكري  منذ  كتبْت  والإحلاح   

احلاجة

اأّنه  ى التي تنتاب املبدع: »اأعرف 
ّ
 عن احلم

ّ
الأوىل، لتعرب

الأوراق  املفرو�سة:  الأخرى  الكتابات  اأكتب،  اأن  ينبغي 

ة، وقائمة امل�سرتيات. اأعرف 
ّ
�سمي

ّ
املفرو�سة، اخلطابات الر

ما  ينبغي،  ل  ما  اأكتب  اأن  واأريد  اأكتب  اأن  ينبغي  اأّنه 

اأكتب  اأن  اأريد  بكتابته.  اأموت  وما  كتابته،  دون  �ساأموت 

الذي  بالقدر  بداخلي،  املزدحم  الأمل  بقدر  كثريًا،  كثريًا 

الذي  بالْقدر  املرتّفعة،  حيحة  ال�سّ الّلغة  كلمات  حتتمله 

 
ٌ
وح الَكلمى. ول اأ�ستطيع اأن اأكتب، الكتابة َبوح

ّ
ب الر

ّ
يطب

وح خطر، خماِتل، 
َ
وح �سقوٌط يف اللّّجة من جديد. الب

َ
والب

فنا على الذي ل نريد اأن 
ّ
باك ويعر متحّفز، وين�سب ال�سّ

نعرفه ويرينا الذي ل نريد اأن نراه... لكّني اأريد اأن اأكتب 

كثريًا كثريًا«.

احلارثي  وعالقة  الكلمات  نحو  الندفاعة  تربز    

من  اآ�سن«،   
ُ
غري »ماء  الأوىل  ق�س�سها  اإحدى  يف  بها 

و�سفها  يف  الكاتبة  تقول  التي  عائ�سة  ة 
ّ
�سخ�سي خالل 

الكلمات  روؤية  افيُة على  ال�سّ القدرة  تلك  لعائ�سة  »كان 

ل  التي  عائ�سة  ة 
ّ
�سخ�سي فكانت  ة. 

ّ
ي
ّ
ال�رس رحلتها  يف 

ة 
ّ
خ�سي ال�سّ ت�ستعي�س  حني  الكلمات،  ترى  اأحٌد  يراها 

الّلغوّي  الّتجّلي  ذلك  بالكلمات،   
ّ
الّذاتي ح�سورها  عن 

للح�سور، وللوجود، على هيئة كلمات، اأو بالأحرى يف 

فّن الكلمات«.

الزمن  ار 
ّ
تي تدّفق  القارُئ  يجد  احلارثي  اأعمال  ويف   

بها  تطوف  ة، 
ّ
زمني �ساقيٍة  من  اأكرث  يف  متعّددًا  يانه 

َ
وَجر

ة، ما يتيح اإطاللًة 
ّ
ى داخل الأزمنة الروائي القراءُة وتتم�سّ

من  اأكرث  يف  تب�رّسًا  يتيح  مثلما  اأعمق،  الً 
ّ
وتاأم ف�سيحًة 

تركيبًة  اّتخذ  اأعمالها  يف  املكان  اأّن  مع  واحد.  مكاٍن 

ة اأو 
ّ
ًة تكاد تكون ثابتًة ومتماثلة )قرية، مدينة اإقليمي

ّ
مكاني

عا�سمة هي عادًة م�سقط، مدينة ميكن ت�سميُتها باملعوملة 

مثل فرانكفورت ولندن(، الأمر الذي مينح القارئ ف�سحًة 

ل الفّني للّزمن والأمكنة، عرب اإعادة �سياغتها 
ّ
وا�سعًة للّتاأم

اللغوية للمكان والزمان، حّتى ي�سل الّزمان واملكان اإىل 

 ثرّي الّدللت.
ّ
 وفّني

ّ
معنى رمزّي اأدبي

ً الة احتجاجا دات القمر«: هجر ال�شّ
ّ
»�شي

ة نوعًا 
ّ
وائي

ّ
دات القمر«، ي�سبه تكوين امل�ساهد الر

ّ
يف »�سي

يح يف 
ّ
واقي والقنوات، والر

ّ
من َدوران زوابع املاء يف ال�س

 
ّ
الّتيار، والهبوب امل�ستمر ط تدّفق 

ْ
حراء، و�س �سيف ال�سّ

 
َ
ي�سفو حّتى  الغروب،  قبيل  »الكو�س«  اة 

ّ
امل�سم يح 

ّ
للر

الهواء، حّتى   يف 
ٌ
ماء كاأّنه  برّقته  امُل�سِكر  العليُل  الّن�سيم 

لد 
ُ
قيق و

ّ
ل ي�سّدَق اأحٌد اأّن الّن�سيم املن�ساَب كاجلدول الر

املحتِدمة.  والّتيارات  بالرّتاب  لِة 
ّ
املحم الّزوابع  تلك  من 

مرفو�ٌس   
ٌ
وبديل  

ٌ
�سائع ع�سٌق  القمر«  دات 

ّ
»�سي ويف 

والبديل  للميا  ائع  ال�سّ بالع�سق  واية 
ّ
الر تبداأ  واحتجاج. 

احتجاجًا،  الة  ال�سّ عن  امتنعْت  اأّنها  لدرجة  املرفو�س 

د الّزوج البديل املرفو�س، 
ّ

لكن، يف الوقت نف�سه، يج�س

بعنفها  ة، 
ّ
الرثي احلياة  ار 

ّ
تي َق  تدفُّ الّتاجر،  �سليمان  ابن 

ارات قبل اأن توَلد البنت 
ّ
عها. تلتقي التي

ّ
تها وثراء تنو

ّ
وقو

لندن بقليل: »ما له ا�سم لندن؟... حرمة يف بالد جعالن 

 
ّ
لكن الّتوق،  عن   

ٌ
تعبري وال�سم  )�س٦(.  لندن«  ا�سمها 

الرواية ل تف�سح ذلك، بل تومئ اإليه. من تلك الإمياءات 

خ�سيات املختلفة  ة واللتماعات الب�سيطة جند ال�سّ
ّ
الّذكي

ٍة تخلق عاملًا 
ّ
الرواية، وكّل �سخ�سي تتوارد على م�سهد 

اً �سغرياً.  خا�سّ

هكذا نرى الأَب العنيف القا�سي: »حني احُت�رس اأبي   

فاأزاحها  يده  نحو  يدي  مددُت  الّنه�سة  م�ست�سفى  يف 

�سلطة  ب�سبب  املتذبذب  البَن  وجند  )�س٩(.  عزم«  بكّل 

اأو  م�رس  اأ�سافر  اأريد  اأبي  يا  اأرجوك  له:  »قلت  الأب: 

و�رسخ  رقبتي  من  ف�سّدين  اجلامعة«،  يف  اأدر�س  العراق 

تت�سفل؟  تريد  عمان..  من  تطلع  ما  الّلحية  هذه  »وحياة 

وترجع من م�رس والعراق حالق حليتك تدخن وت�رسب؟« 

البئر، هذا البن  التعليق يف  )�س٩(، ف�سالً عن حادثة 

ل 
ّ
 متمازج بني الّتاأم

ّ
الذي ي�سرتجع حياته يف انثياٍل روائي

زة، 
ّ
املمي »ظريفة«  ة 

ّ
�سخ�سي تطالعنا   

ّ
ثم وال�سرتجاع. 

اللي عند  ل تقول: »الأفعى 
ّ
التي جندها يف ظهورها الأو

جتل�س...  تر�سى  ما  الكلبة..  مثل  راقدة  تر�سع  ولدي 

ت البنت ر�سا... وولدي م�سكني �سكت، اأي�س بيقول 
ّ
و�سم

ون حبيبة ومرمي وفاطمة 
ّ
ي�سم ما  بدل  تكّلم...  لو  بتلدغه 

و�ساكاب  وناباب  ورباب  مرفت  الأ�سامي  هذي  ون 
ّ
ي�سم

ما  ميا  يا  واأنت  دنيا!...  ‘بلي�س...  عني  وقلع  وداداب، 

اأن ترفع عينيها عن وجه  ا�سمها بنتك؟«. رّدت ميا دون 

 
ّ
الر�سيعة: »لندن«، اأطرقت ظريفة يف �سكون مفاجٍئ ثم

»اأح�سن  وقالت:  الأر�س  عن  خم  ال�سّ ج�سدها  نزعْت 

ة 
ّ
�سخ�سي اإىل  و�سولً  )�س١١(.  الغدا«  لك  اأجّهز  اأقوم 

عشق ضائع وبديل مرفـــــــــــــــــــــوض في »سيدات القمر« 
واحتـــــــــــــــــــجاج. تبدأ الرواية بالعشق الضائع للميا والبديل 
المرفــــــــــــــــــوض لدرجة أنها امتنعت عن الصالة احتجاجا.
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مع  لقائها  الأوىل عرب  ة 
ّ
للمر اإليها  ف 

ّ
نتعر التي  »القمر« 

عزان ب�سكٍل �سادٍم يدفع عزان للهروب منها، ما يوحي 

ة التي تتعّزز لحقًا عرب اأحداٍث اأخرى يف 
ّ
خ�سي ة ال�سّ

ّ
بقو

واية.
ّ
 الر

ّ
خ�سم

حمبوكٌة   ،
ّ
والأهم بدّقة،  م�سغولٌة  القمر«  دات 

ّ
»�سي  

ٍة وفنٍّ بارع. وهذا ما جنُده يف 
ّ
ب�سدٍق و�سجاعٍة ت�سويري

املجتمع  �سورة  اإبراُز  اأب�سُطها  الرواية،  من  نواٍح خمتلفٍة 

ة، 
ّ
اإبداعي م�سّقٍة  من  ذلك  يف  ما  على  املعا�رس،   

ّ
العماين

كّله  العامل  يرفع  الذي  واية 
ّ
للر لي 

ّ
الّتاأم الفّن  واأعقدها 

للمقاربة  وقابالً  داً 
ّ

ًا ومتج�س
ّ
يف عني القارئ فيجعله مرئي

تاأخذ �سكل  املت�سابكُة وهي  احلياة  وال�سرتجاع، خيوُط 

للقارئ  ميكن  اأنيق،  وغزل   ،
ّ
ذكي ن�سيج  عرب  ٍة 

ّ
فّني اأمثولٍة 

هول 
ّ

ال�س م�سهد   
ُ
املرء يطالع  كما  الرواية  عرب  يطالعه  اأن 

ة.
ّ
املنب�سطة من نافذٍة �سحري

دات القمر«، مثل روايات احلارثي الأخرى، 
ّ
متتاز »�سي  

 ،
ّ

، �سحبة الأثاث القدمي امل�سبوغ باحلب
ّ
بالّتاأثيث اجلمايل

غرية، لوحات الرباق،  مع الأيقونات القدمية والّتفا�سيل ال�سّ

ومرايا  الكعبة،  �سَور  الثالثة،  املقّد�سة  امل�ساجد  لوحات 

خمة  ال�سّ والو�سائد  والّطناف�س  وعمان،  م�سقط  �سلطنة 

ًا 
ّ
روائي اأثاثًا  اأكرَث   

ّ
الّطفويل الّزمن  ليبدو  حّتى  واز«، 

ّ
و»الر

اب، وكذلك اخلطاب القدمي، خطاب  من الّزمن احلا�رس ال�سّ

بني  القمر«  »�سيدات  يف  �ساملٍة  كمقارنٍة  الأُول  هات 
ّ
الأم

ِن�سوة املا�سي واحلا�رس: »اليوم يلْدن راقداٍت و�رساخُهّن 

ايه  احلياء...  ذهب  امل�ست�سفى...  اآخر  من  جاُل 
ّ
الر ي�سمعه 

والله..« )�س٦(، فكاأمّنا كان ذاك الّتاأثيُث وتن�سيُق الب�ساتني 

للّزمن املا�سي، الذي احُت�رس ومات فلم تبَق �سوى البقايا، 

ه 
ُ
 القوّي، ولذلك �سحر

ّ
ومان�سي

ّ
يوحي بنوع من احلنني الر

 اخلا�ّس على اختالف الأجيال.
ّ
القرائي

ا�ستلهاٌم  القمر« حتديدًا،  دات 
ّ
يف »نارجنة«، ويف »�سي  

اتها وَم�ساهُدها 
ّ
 مل�ساهد احلياة القدمية، فتاأتي �سخ�سي

ٌ
متقن

من  به،  وتخ�سّ القارئ  خياَل  تثري  الأثر،  بالغَة  ة 
ّ
الروائي

ة التي لعّل 
ّ
دون اأن يوؤّثر ذلك يف ق�سايا الرواية الرئي�سي

عرب  امل�ساألة  هذه  واية 
ّ
الر تتناول  ة. 

ّ
العبودي ُة 

ّ
ق�سي اأبرَزها 

�سنة،  وزوجته  �سنجر  تي 
ّ
�سخ�سي فنجد  زاوية،  من  اأكرث 

ب�سيطة  مَهن  يف  للعمل  الكويت  اإىل  يهاجران  الّلذين 

�سنجر:  اأم  ونقراأ كالم ظريفة،  ة، 
ّ
العبودي من و�سمة  باً 

َ
هر

اأبوه بهذا الكالم، ما �سدقت راح  اأحرار، عّذَبني  »اأحرار 

ني؟ اأنا اأريد  وجاين ولده، اأحرار وّل عبيد! اأنا اأي�س خ�سّ

مل�سعودة  احلزينة  الّنهاية  نّطلع على  كما  قربي...«.  ولدي 

وهي حبي�سُة اإحدى غرف البيت: »اأنا هنا، اأنا م�سعودة، اأنا 

املفاجئة ملنني: »منني م�سكني عطوه  النهاية  هنا«، ومثلها 

ة 
ّ
لقمَة عي�س، عطوه �سطفة حلواه«. وهذا يذّكرنا بالغجري

بيبيه  »�سّحه  »نارجنة«:  يف  ميتًة  �سقطْت  التي  ة 
ّ
الزطي اأو 

ة متكاملة تلقي اإ�ساءًة متمّهلًة 
ّ
�سّحه بيبيه«. م�ساهد روائي

وتدفعه  املعا�رس  القارئ  ذهن  يف  العامل  ذلك  متييز  تعيد 

ل والّتحليل، اأو على الأقّل، ملحاولة فهم تلك العوامل 
ّ
للّتاأم

والقرتاب منها.

ن�شاء احلارثي

د 
ّ

 لفٌت يف روايات احلارثي. وتتج�س
ٌ
للمراأة كذلك ح�سور

�سورٍة  من  اأكرث  عرب  املعا�رسة  للمراأة  الكثريُة  الأحوال 

بالكوارث  ة، فرناها مهزومًة و�سعيفًة وم�سابًة 
ّ
و�سخ�سي

كما حدث حلنان �سديقِة  اجل�سدّي،  والعتداء  ة 
ّ
العاطفي

دات القمر«، اأو نراها واقعًة حتت ثقل �سعور 
ّ
لندن يف »�سي

ة زهور يف »نارجنة«، 
ّ
الغرابة واحلنني املتاأّخر عند �سخ�سي

اأو نلفيها اأحياناً بال اأ�سلحٍة تقاوم بها �رسباِت القَدر. كما 

ة 
ّ
العماني للمراأة  ًة 

ّ
وجلي وا�سحًة  راً 

َ
�سو الروايات  تر�سم 

داخل  اأ�سماء  ة 
ّ
�سخ�سي راأي  يف  جند  مثلما  املعا�رسة، 

 والّزينة القدمية: »طبعاً ما اأريد 
ّ
»�سيدات القمر« يف احللي

األب�س اأ�سياء تخرخ�س يف رجويل«.

الّدقيق  الّت�سوير  عن  احلارثي  روايات  تغَفُل  ول   

م�سحٍة  وذلك عرب  والأ�سبق،  ابق 
ّ

ال�س اجليل  اأو  لالأّمهات 

ة الكامنة 
ّ
َنها من العمل امُل�سني والقو

ْ
ة اكت�سب

ّ
�سبه تبجيلي

ًة و�سربًا وعنادًا. 
ّ
يف الّنف�س، فتلك الأّمهات هّن اأكرث قو

والكذب،  دق  ال�سّ خ�سلَتي  يلغي  ل  التبجيل  اأّن  اإّل 

لكن  وت�سّلطاً،  وقاحًة  اأكرَث  كثريًة  اأحيان  يف  فنجدهّن 

ف، 
ّ
للت�رس اأكرب  وم�ساحٍة  متوافرٍة  باأ�سلحٍة  احلالتني  يف 

يف  احلال  هو  مثلما  ة، 
ّ
احلياتي للعقبات  احللول  واخرتاع 

من  القادمتني  وريا  رايه  والتَّواأمني  عامر،  بنت  ة 
ّ
�سخ�سي

دات 
ّ
»�سي يف  �ساملة  واأّمها  ميا  اأو  »نارجنة«،  يف  اأفريقيا 

القمر«. واأحياناً تبدو املراأُة مت�سّلطًة عنيفًة لكّنها ُتخفي 

مشغولة بدقة، واألهم، محبوكة بصدق وشجاعة  »سيدات القمر« 
تصويرية وفن بارع. وهذا ما نجده في نواح مختلفة من الرواية، 
أبسطها إبراز صورة المجتمع العماني المعاصر، على ما في ذلك 
من مشقة إبداعية. وأعقدها الفن التأملي للروايـــــــــــــــــــــة
الذي يرفع العالم كله في عين القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــارئ.
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اأكرَث  تبدو  اأخرى  اأحياٍن  ويف  وحتّطماً،  ه�سا�سًة  داِخلها 

يف  كاّفة  مع  احلال  هو  كما  نف�سه  الرجل  من  ّية 
ّ
حر

القمر«.  »�سيدات  القمر يف  �سعيد  بنت  وجنية  »نارجنة«، 

اأ�سكاٍل  عر�س  عن  نف�سه  الوقت  يف  الرواية  تغفل  ول 

ة، 
ّ
اخلفي الدقيقة  وجوهها  عن  ول  العالقات،  من  فريدٍة 

ة بني عزان وجنية القمر: »ت�سقط يف 
ّ
كو�سف العالقة احلر

اأعنف اأ�سكال العبودّية، احلاجة قيد«، كا�سفًة بذلك وجهاً 

ية هو العبودّية املتخّفية داخَلها.
ّ
اآَخر للحر

وقد  احلارثي،  بال  ت�سغل  التي   
ّ
الأهم امل�ساألَة  لعّل   

احلياة  اأّن  هي  القمر«،  دات 
ّ
»�سي اإحدى  حياة  يف  برزْت 

نعي�سه  ما  والنهار،  كالليل  �سْطرين  من�سطرًة  لها  بدْت 

ة لتحاوَل 
ّ
وما يعي�س داخَلنا. وقد جاءْت اأعماُلها الروائي

معاجلة املابني الذي ي�سّب فينا، من جهَتي الليل والنهار، 

بني ما نعي�سه وما يعي�س بداخلنا. ذينك الوجهني اللذين 

ُة وك�سفْتهما برباعٍة يف لقطاٍت وَم�ساهد 
ّ
كتبْتهما الروائي

ب املكان وارت�سافه 
ّ
ة على ت�رس

ّ
كا�سفة، عرب اأعمالها املبني

مده�سًا:  اأمرًا  »نارجنة«،  يف  كما  تك�سف،  حّتى  مبهل، 

كانت  وكاأمّنا  يتنّف�س«،  ح�سى  يتكّلم،  ح�سى  »ولكّنه 

ويذّكرنا  واأنفا�ِسها.  احل�سى  كالم  ترجمَة   
ّ
وائي

ّ
الر ة 

ّ
مهم

بفنٍّ  امل�سغول  للمكان   
ّ
اجلغرايف باحل�سور   

ُ
الأمر هذا 

تاأخذ �سورًة  وكاأّنها  وايُة 
ّ
الر معها  بدْت  بطريقٍة  وبراعة، 

ها لوحًة �سخمًة يف طريق القارئ: »التحام 
ُ
�ساملًة وت�سع

لريجَع  با�سمك  ت�رسخ  الرمادّية،  اجلبال  بقمم  الغيم 

غريبًة  كائناٍت  كاأّن  ات، 
ّ
املر ع�رساِت   

ُ
الغريب ال�سدى 

م�سترتًة توؤازر �رسختك«. 

كتبت احلارثي يف جمموعتها املبّكرة »مديح احلب«:   

ه ولذا يحّذرك من النوم عط�ساناً. واأنا 
َّ
»احلّكاء يحمي �رس

 احلّكائني: ل 
ّ
بدون تيِه روحك يف العط�س �ساأخربك ب�رس

 
ّ
«. ولعّل هذا هو ال�رس

ّ
توجد نهايٌة للحكاية. هذا هو ال�رس

الذي يجعل رواياِتها تنتهي دون اأن تنتهي، كالريح التي 

ب بني اليَدين ومي�سي ول يبقى 
ّ
تختفي، واملاء الذي يت�رس

 البلل.
ُ
غري

لعل المسألة األهم التي تشغل بال الحارثي، هي أن الحياة بدت 
لها منشطرة شطرين كالليل والنهار، ما نعيشــــــــــــــــــــــــــــه
وما يعيش داخلنا. وقد جاءت أعمالها الروائيـــــــــــــــــــــــــــة
لتحـــــــــــــــــــــــــــــــــــاول معالجة المابين الذي يصب فينا.
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مؤرخ مرصي.
جامعة كمربدج، 
انكلتا.

خالد فهمي

السطو عىل التارخي
اجليش المرصّي يف احلرب العالمّية األوىل

 ٢٠١٣ نوفمرب   / الثاين  ت�رسين  من  ع�رس  احلادي  يف 

ة 
ّ
ات الع�سكري

ّ
ة التابعة للقو

ّ
نّظمْت هيئة البحوث الع�سكري

على  عاماً   ٩٩ مرور  مبنا�سبة  هيباً 
َ
م احتفالً  ة 

ّ
امل�رسي

ة الأوىل. بهذه املنا�سبة األقى 
ّ
ا�سرتاك م�رس يف احلرب العاملي

اللواء اأ .ح. اأمني ح�سني م�ساعد وزير الدفاع كلمًة بالنيابة 

ي�سغل  كان  الذي  ال�سي�سي  الفّتاح  عبد  ل 
ّ
اأو الفريق  عن 

ات امل�سّلحة ووزير الدفاع 
ّ
وقَتها من�سب القائد العاّم للقو

بـ»ما  اللواء يف كلمته  �سيادة  اأ�ساد  . وقد 
ّ
والإنتاج احلربي

واأعماٍل  وت�سحياٍت  بطولٍت  من  امل�رسّي  اجلي�س  قّدمه 

م 
َ
ت م�سار احلروب، و�ساهمْت يف النت�سار للقي

ّ
جليلة غري

احلفل،  ن 
ّ
ت�سم ة«. 

ّ
الإن�ساني للح�سارة  ال�سامية  واملبادئ 

ات 
ّ
للقو الع�سكرّي  للمتحّدث  ة 

ّ
الر�سمي ال�سفحة  ح�سب 

فع 
ُ
ر التي  ة 

ّ
ال�رسي والوثائق  »لل�سور  معر�ساً  امل�سّلحة، 

 
ّ
والفرن�سي  

ّ
الربيطاين  

ّ
الوطني الأر�سيف  من  عنها   

ُ
احلظر

ة 
ّ
ة، والتي توّثق احلرب العاملي

ّ
وكربيات اجلامعات الأوروبي

اإىل  بالإ�سافة  فيها،  امل�رسّي  اجلي�س  وم�ساركة  الأوىل 

اأقدم  بطولِت  حتكى  التي  النادرة  ر 
َ
ال�سو من  جمموعٍة 

اأركان  على  حافظ  وكيف  التاريخ  عرفه   
ٍّ
نظامي جي�س 

ة منذ عهد 
ّ
ة وح�سارتها وموروثاتها الثقافي

ّ
الدولة امل�رسي

الفراعنة و�سولً للع�رس احلديث«. واأنهت ال�سفحة بياَنها 

 ُعر�س يف احلفل »تناول امل�ساركة 
ّ
بالإ�سارة لفيلم وثائقي

ة الأوىل يف 
ّ
ات احللفاء خالل احلرب العاملي

ّ
َة مع قو

ّ
امل�رسي

َب يف 
َ
ني من ال�رسق وحار

ّ
ات، ف�سّد هجوم العثماني

ّ
ثالث قار

ة دفاعًا عنهم يف اآ�سيا، كما 
ّ
ال�سام والعراق واجلزيرة العربي

�سّد هجوم ال�سنو�سي من الغرب، وهجوَم �سلطنة دارفور 

 على اجلبهة 
ُ
من اجلنوب يف اأفريقيا. كذلك �ساركْت م�رس

)املهند�سني  ال 
ّ
العم �سالح  من  مقاتٍل  األف  مبائه  ة 

ّ
الأوروبي

اً( قاَتلوا يف اأربع دول 
ّ
ًا( والهّجانة )حر�س احلدود حالي

ّ
حالي

عدٌد  وا�سُت�سهد  واليونان،  واإيطاليا  وفرن�سا  بلجيكا  هي: 

فكانوا  باأوروبا،  الكومونولث  مبقابر  ودفنوا  منهم  ]كذا[ 
منهم  العديد  نح 

ُ
م وقد  احللفاء.  انت�سار  ًا يف 

ّ
رئي�سي �سبباً 

ة التي 
ّ
اأرفع الأو�سمة الع�سكري و�سام فيكتوريا الذي يعّد 

ة«.
ّ
مُتنح للقادة الذين اأّثروا يف تاريخ الب�رسي

اإ�سارة  فقط  يكن  مل  الحتفال  هذا  اأمر  يف  الغريب   

اأُفرج  التي  ة 
ّ
والفرن�سي ة 

ّ
الربيطاني للوثاق  اللواء  �سيادة 

تلك  ول  ة 
ّ
الربيطاني الوثائق  دار  ل  اإّن  اإذ  موؤّخرًا،  عنها 

ة قد اأفرجْت موؤّخرًا عن اأّي وثائق تتعّلق باحلرب 
ّ
الفرن�سي

باأّن  الّدعاء  اأي�سًا  الغريب  يكن  ومل  الأوىل.  ة 
ّ
العاملي

بالفراعنة. بل  ما  ب�سكل   احلديث مرتبٌط 
َّ
اجلي�س امل�رسي

نحوا 
ُ
م قد  ني 

ّ
م�رسي جنودًا  باأّن  الّدعاء  هو  حّقًا  الغريب 

و�ساَم فيكتوريا، ذلك اأّن قائمة الألف والثالثمائة والثمانية 

ا�سم  من  تْخلو  الو�سام  هذا  نحوا 
ُ
م الذين  فردًا  واخلم�سني 

، هذا بافرتا�س اأّن من دواعي الفخر 
١
 واحد

ٍّ
 م�رسي

ٍّ
جندي

 هذا الو�ساَم املمنوح 
ّ
 م�رسي

ٍّ
وال�رسف اأن يتقّلد اأّي جندي

ة التي كانت حتتّل البالَد وُتذيق 
ّ
ة الربيطاني

ّ
من الإمرباطوري

ني األوان الّذّل واملهانة.
ّ
امل�رسي

احتفاالٌت تظهر وتختفي

ة 
ّ
املر كانت  تلك  اأّن  هو  الحتفال  هذا  اأمر  يف  والأْغرب 

امل�سّلحة  ات 
ّ
القو ا�سرتاك  عن  فيها  �سمعنا  التي  الأوىل 

احلرب  انتهاء  فمنذ  الأوىل.  ة 
ّ
العاملي احلرب  يف  ة 

ّ
امل�رسي

اُت امل�سّلحة 
ّ
وعلى مدار ت�سعة وت�سعني عاماً مل حتتفل القو

عام  الحتفالُت  هذه  بداأْت  وفجاأًة  املنا�سبة.  بهذه  قّط 

عيد النقالب الذي قام به اجلي�س يف هذه ال�سنة، 
ُ
٢٠١٣ ب

اأعوام ٢٠١٤ و٢٠١٥ و٢٠١٦ و٢٠١٧ حني  رْت 
ّ
وتكر

ها، 
ُ

نف�س  
ُ

اخلطب فيها  ُتليْت  مهيبًة  احتفالٍت  اجلي�سُ  اأقام 

اط الذين َتَلوها 
ّ
بحذافريها، عاماً بعد عام، واإن تبّدل ال�سب

 
ُّ
فع العلم امل�رسي

ُ
كّل �سنة. ويف ختام هذه الحتفالت ر
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ة 
ّ
ر التذكاري

َ
ة، والُتقطت ال�سو

ّ
بجانب اأعالم الدول الأوروبي

�سني 
ّ
متحم بَدوا  الذين  ني 

ّ
الأوروبي ني 

ّ
الع�سكري للملحقني 

ة ولالعرتاف بدور اجلي�س امل�رسّي 
ّ
لت�سحيح هفوٍة تاريخي

ة الأوىل والعتذار عن اإغفال ت�سحياته 
ّ
يف احلرب العاملي

يف احلرب العظمى طوال هذه املّدة الطويلة.

يف  للحرب  الأوىل  ة 
ّ
املئوي الذكرى  ومبنا�سبة  فجاأًة   

ت�رسين الثاين / نوفمرب ٢٠١٨ اختفْت هذه الحتفالُت 

بنْف�س الغمو�س الذي ظهرْت به منذ خم�س �سنوات خَلت. 

 األقيْت ول �سور 
ٌ

ة ل احتفالت اأقيمْت ول خطب
ّ
هذه املر

الُتقطْت. وكانت املقالة الوحيدة التي ُن�رسْت عام ٢٠١٨ 

ة يف احلرب 
ّ
ات امل�سّلحة امل�رسي

ّ
والتي ت�سري مل�ساركة القو

ة الأوىل هي تلك التي ُن�رسْت يف »الأهرام« يف ١١ 
ّ
العاملي

هالل،  الدين   
ّ
علي بقلم  نوفمرب ٢٠١٨   / الثاين  ت�رسين 

املقالة  هذه  يف  القاهرة.  بجامعة  ة 
ّ
ال�سيا�سي العلوم  اأ�ستاذ 

نْتها 
ّ
ت�سم التي  نف�سها  التفا�سيل  هالل  الدين   

ّ
علي ر 

ّ
كر

ة يف ال�سنوات اخلم�س ال�سابقة، ولكن 
ّ
البيانات الع�سكري

ني 
ّ
ل هو اّدعاوؤه باأّن عدد اجلنود امل�رسي

ّ
باختالفني اثنني. الأو

األفًا بل  الذين �ساركوا يف احلرب مل يكن مائة وخم�سني 

اأما الختالُف الثاين فكان  مليونًا ون�سَف املليون جندّي. 

�س  ه دكتور اأ�رسف �سربي، »املتخ�سّ
ُ
اإ�سادَته ب�سخ�ٍس ا�سم

«، وبجهوده يف اإماطِة اللثام عن حقيقة 
ّ
يف التاريخ احلربي

ة الأوىل.
ّ
وحجم م�ساركة اجلي�س امل�رسّي يف احلرب العاملي

�سربي  اأ�رسف  الدكتور  اإىل  الإ�سارُة  هذه  عّززت   

اط 
ّ
 يف كون هذا الرجل هو الذي اأقَنَع كبار �سب

َ
�سكوكي

احلرب  يف  ة 
ّ
امل�رسي ة 

ّ
الع�سكري امل�ساركة  ة 

ّ
ي
ّ
باأهم اجلي�س 

واأكدْت �سكوكي باأّنه هو من َلَفَت اأنظار رجالت اجلي�س 

. فمنذ بداأت 
ّ
ة من تاريخ م�رس احلربي

ّ
لهذه املرحلة املن�سي

ر ظهور دكتور اأ�رسف �سربي 
ّ
هذه الحتفالُت املريبُة تكر

ودوِر  الأوىل  ة 
ّ
العاملي احلرب  عن  اأحاديثه  اأتابع  واأخذُت 

ر 
َ
اجلي�س امل�رسّي فيها. وبرغم ظهوره يف الكثري من ال�سو

ف�سلُت  اأّنني  اإّل  الحتفالت،  لتلك  امل�ساِحبة  ة 
ّ
التذكاري

بلغاٍت  اأو  ة 
ّ
بالعربي  

ٌ
�سواء له،  موؤلَّفاٍت  اأّي  على  العثور  يف 

ة 
ّ
العاملي باحلرب  املوؤّلفات  هذه  تعّلقْت   

ٌ
و�سواء ة، 

ّ
اأجنبي

ة. لكْن 
ّ
ًة كانت اأو حمّلي

ّ
الأوىل اأو باأّي حرٍب اأخرى، عاملي

اأدىل  لُت اىل حديٍث   »غوغل« تو�سّ
ْ

بعد البحث عنه عرب

بالفعل  اأّنه  منه  تبنّيَ  نيوز«  ابة 
ّ
»البو ملوقع   ٢٠١٤ عام  به 

اأّنه  تبنّيَ  كما  الأعماق«.   
ّ

»طب يف  دكتور  ولكّنه  دكتور 

 .
ّ
ة وال�ساحل ال�سمايل

ّ
ة الَغو�س بالإ�سكندري

ّ
رئي�س جمعي

مياه  يف  غو�سه  اأثناء  اأّنه  اّت�سح  اأخرى  اأحاديث  ويف 

اعتقَد  ما  على  َعرَثَ  ة 
ّ
الإ�سكندري �سواطئ  قبالَة  ط 

ّ
املتو�س

الأوىل.  ة 
ّ
العاملي للحرب  تعود  ة 

ّ
ع�سكري �سفٍن  حطاُم  اأّنه 

ه للبحث يف تاريخ هذه 
َ
وكان هذا الكت�ساُف هو ما جَذب

ه لي�س فقط على تاأثري هذه احلرب 
ُ
 اهتمام

ّ
احلرب، وان�سب

الدرا�ساُت  كرثت  مو�سوٌع  فهذا   - امل�رسّي  املجتمع  يف 

عنه - بل اأي�سًا على م�ساركة اجلي�س امل�رسّي فيها، الأمر 

ني 
ّ
خني امل�رسي

ّ
ح�سى من املوؤر

ُ
الذي مل ينتبْه له عدٌد ل ي

ة الأوىل.
ّ
والأجانب الذين تناولوا تاريخ احلرب العاملي

اأ�رسف  دكتور  اإليهما  ي�سري  ان 
ّ
مهم اّدعاءان  هناك   

على  امل�رسّي  اجلي�س  قياداُت  رّددْتهما  اّدعاءان  �سربي، 

وثيقة  عالقٌة  لهما  اّدعاءان  وهما  �سنوات،  خم�س  مدار 

ل فهو اأّن 
ّ
ا الّدعاء الأو

ّ
ة قراءتها. اأم

ّ
بثورة ١٩١٩ وبكيفي

اندلع   عام ١٩١٤، عام 
ّ
لديها جي�سٌ وطني م�رس كان 

ب�سجاعٍة  حارب  اجلي�سَ  هذا  واأّن  اأوروبا،  يف  احلرب 

ة. 
ّ
ة وال�سمالي

ّ
ة وال�رسقي

ّ
وج�سارٍة على حدود م�رس الغربي

جندّي  األف  يناهز ١٥٠  ما  اأّن  فهو  الثاين  الّدعاء  واأما 

جندّي  مليون  ون�سف  مليون  )اأو  اجلي�س  لهذا  ينتمون 

ميادين  يف  قاتلوا  هالل(  الدين   
ّ
علي ة 

ّ
اإح�سائي ح�سب 

اجلبهة  ذلك  مبا يف  احلرُب  �سهدْتها  التي  املختلفة  القتال 

 فرن�سا.
ّ
ة يف �سمال �رسقي

ّ
الغربي

ٍة م�رسّية
ّ
ة اإىل حممي

ّ
من واليٍة عثماني

عن  الواقع  ولف�سل  ل 
ّ
الأو الّدعاء  حول  احلقيقة  ملعرفة 

اخليال والتاريخ عن الربوباغاندا، يجب البحُث يف طبيعة 

وقبيل  احلرب  اأثناء  ته 
ّ
وهوي وحجمه  امل�رسّي  اجلي�س 

ما هو  اأّن  )ويبدو  معروف  ثورة ١٩١٩. فكما هو  اندلع 

ة اأ�سبح حملَّ �سكٍّ وت�سليل( 
ّ
معروٌف من احلقائق التاريخي

اأّن اجلي�س امل�رسيَّ الذي قاده اأحمد عرابي عام ١٨٨٢ مل 

ون 
ّ
الربيطاني اأحلََق  وبعدما  رجل.   ١٥،٠٠٠ ه 

ُ
حجم يتعدَّ 

 / اأيلول   ( الكبري  التّل  معركة  يف  اجلي�س  بهذا  الهزميَة 

�سبتمرب ١٨٨٢( عملوا على تقلي�س حجمه حتى اأم�سى 

تنفيذًا  الإجراء  هذا  وجاء  رجل.  اآلف  �سّتة  يتجاوز  ل 

لقتناع  وانعكا�سًا  ة 
ّ
في التق�سّ كرومر  اللورد  ل�سيا�سات 

ة الدفاع عن م�رس يجب اأن ي�سطلع بها 
ّ
لندن باأّن م�سوؤولي

ون.
ّ
ون ل امل�رسي

ّ
الربيطاني

اأّن  حقيقُة  هو  اجلي�س   
َ
ته حجم

ّ
ي
ّ
اأهم فاق يف  ما  لكّن   

ه )اأي قائده العام(، كانوا 
ُ
قادة هذه اجلي�س، مبن فيهم �رسدار

من  ممنوعني  كانوا  ون 
ّ
فامل�رسي ني. 

ّ
بريطاني اطًا 

ّ
�سب كّلهم 

لرتبة  و�سَل  من  هو  منهم  والقليل  العليا،  تب 
ّ
للر الرتّقي 

الدفاع  وبخ�سو�س  رائد.  رتبة  الآن  تعادل  التي  ال�ساغ 

الغرب  ويف  ني، 
ّ
العثماني �سّد  �سيناء  يف  م�رس  حدود  عن 
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�سّد هجمات ال�سنو�سي، ويف اجلنوب �سّد �سلطان دارفور 

)وهي املعلومات التي اأعتقُد اأّن اأ�رسف �سربي ا�ستقاها من 

 )
٢
ة الأوىل

ّ
كتاب لطيفة �سامل عن م�رس يف احلرب العاملي

ٍة 
ّ
فقد ح�سلْت هذه املعارك كّلها تطبيقًا ل�سيا�ساٍت بريطاني

ني 
ّ
بريطاني قادٍة  من  �سادرٍة   

َ
لأوامر وتنفيذًا  ة، 

ّ
م�رسي ل 

م�رسّي،  جي�سٌ  بالفعل  يوجد  كان  وبالتايل  ني. 
ّ
م�رسي ل 

اً بال�سم فقط، وكان هذا اجلي�سُ يخدم 
ّ
ولكّنه كان م�رسي

ة 
ّ
القومي الأهداَف  ل  ة 

ّ
الربيطاني ة 

ّ
ال�ستعماري امل�سالح 

 هو 
ّ
ة. لذا فاإّن الّدعاء باأّن اجلي�سَ امل�رسّي احلايل

ّ
امل�رسي

اأّن  اّدعاء  �سوى  �سفاقًة  يفوُقه  ل  الفراعنة  جلي�س  امتداٌد 

�سدر  على   
َ
جَثم احتالٍل  جلي�س  امتداٌد  هو  اجلي�سَ  هذا 

البالد ملّدة اثنيني و�سبعني �سنة.

فمن  اِطه؟ 
ّ
�سب ل  اجلي�س،  هذا  جنود  عن  ماذا  ولكن   

 
ّ
املعروف اأّن جنود اجلي�س امل�رسّي بعد الحتالل الربيطاين

ني ُجّندوا ح�سب قانون 
ّ
عام ١٨٨٢ كانوا فاّلحني م�رسي

القرعة الذي �سمح للمي�سورين منهم ب�رساء اإعفائهم من 

هل  الأمر،  كان  مهما  لكّن   .
ّ
مايل مبلٍغ  دفع   

َ
نظري اخلدمة 

 الدين 
ّ
ميكن القول، كما ذهب كلٌّ من اأ�رسف �سربي وعلي

ن حارب يف ميادين القتال 
َ
هالل، اإّن هوؤلء املجّندين هم م

اإّن  القوُل   
ّ
ي�سح الأوىل؟ هل  ة 

ّ
العاملي احلرب  املختلفة يف 

مائًة وخم�سني األف جندّي م�رسّي )اأو مليوناً ون�سف مليون 

ال�سام  الدين هالل( حاربوا يف   
ّ
جندّي ح�سب كالم علي

اأم  ة الأوىل؟ 
ّ
اأثناء احلرب العاملي ة 

ّ
والعراق واجلزيرة العربي

اأّن هوؤلِء الرجال ُجّندوا لي�س يف اجلي�س امل�رسّي واإمّنا يف 

؟
ّ
اجلي�س الربيطاين

بني  العالقة  وملعرفة  الهاّم،  ال�سوؤال  هذا  عن  لالإجابة   

ني يف احلرب وثورة ١٩١٩ يجب 
ّ
م�ساركِة هوؤلء امل�رسي

ع 
ّ
ام الأوىل للحرب لكي نتتب

ّ
علينا اأن نعود للوراء حتى الأي

ة يف م�رس �سهرًا بعد �سهر.
ّ
ر ال�سيا�سة الربيطاني

ّ
تطو

 ١٩١٤ اأغ�سط�س   / اآب  يف  احلرب  اندلعت  عندما   

ة 
ّ
الديبلوما�سي الناحيَتني  من  فريٍد  موقٍف  كانت م�رس يف 

ة. فكما هو معروف، كانت البالد تتمّتع منذ عام 
ّ
والقانوني

بيٌت  يحكمها  وكان  ة 
ّ
ال�ستقاللي من  كبريٍ  بقدٍر   ١٨٤١

ال�سيادة  ته، ولكْن ظّلت 
ّ
ي
ّ
اأ�رسيٌّ هو بيت حممد علي وذر

ًا 
ّ
 ر�سمي

ّ
ًا، قائمًة، وظلَّ ال�سلطاُن العثماين

ّ
ة، قانوني

ّ
العثماني

معركة  وبعد  ًا 
ّ
عملي ولكن  البالد.  على  ال�سيادة   

َ
�ساحب

هم  ون 
ّ
الربيطاني اأ�سبح   ١٨٨٢ عام  الكبري«  »التّل 

عندما  ولذا  البالد.  مقّدرات  على  ني 
ّ
احلقيقي امل�سيطرين 

اأغ�سط�س ١٩١٤   / اآب  من  اخلام�س  احلرب يف  اندلعت 

ة على اأن تنحاز لإعالن 
ّ
ون احلكومَة امل�رسي

ّ
 الربيطاني

َ
اأَجرب

َد اخلديوي 
َ
بريطانيا احلرَب على اأملانيا والنم�سا. وبالتايل طر

و�سادر  البالد  من  ني 
ّ
والنم�ساوي الأملاَن  ني 

ّ
الديبلوما�سي

ة. والأخطر من ذلك اأّنه عندما 
ّ
َة والنم�ساوي

ّ
الأمالك الأملاني

 / الثاين  ت�رسين   ٢ يوم  احلرَب  ة 
ّ
العثماني الدولة  دخلت 

ع �ساذٍّ يف م�رس،  ها يف و�سْ
َ

نوفمرب وجدْت بريطانيا نف�س

وبالتايل   
ّ
العثماين لطان 

ّ
لل�س رعايا  قانونًا،  ون، 

ّ
فامل�رسي

يحّق لهم حمُل ال�سالح �سّد اأعداء ال�سلطان، اأي بريطانيا. 

وللّتعامل مع هذا املوقف الغريب اأعلنت بريطانيا الأحكاَم 

ة يف ٢ ت�رسين الثاين / نوفمرب، الأمر الذي اأعطى 
ّ
العرفي

جون  اجلرنال  م�رس،  يف  ة 
ّ
الربيطاني ات 

ّ
للقو العاّم  القائد 

وملنع  املواطنني  على  للقب�س  وا�سعًة  �سلطاٍت  ماك�سويل، 

واملن�سورات  ال�سحف  على  وللرقابة  ة 
ّ
العام الجتماعات 

ل / 
ّ
 جاء القرار امل�سوؤوم يف ١٨ كانون الأو

ّ
والر�سائل. ثم

باإعالن احلماية على م�رس حتى تتمّكن  دي�سمرب ١٩١٤ 

جدْت نف�سها 
َ
ع حدٍّ للو�سع ال�ساّذ الذي و بريطانيا من و�سْ

ل / دي�سمرب، 
ّ
فيه. ففي �سباح اليوم التايل، ١٩ كانون الأو

على  ُعّلقْت  من�سوراٍت  ويف  جرائدهم  ون يف 
ّ
امل�رسي قراأ 

اجلدران الت�رسيح التايل:

ة جاللة ملك بريطانيا يعلن اأّنه نظرًا 
ّ
»اإّن وزير خارجي  

 
ُ
�سعْت م�رس

ُ
ا، فقد و

ّ
حلالة احلرب النا�سئة عن عمل تركي

الآن  من  ت�سبح  و�سوف  اجلاللة،  �ساحب  حماية  حتت 

�سيادة  انتهْت  وبذلك  ة. 
ّ
الربيطاني احلماية  ف�ساعدًا حتت 

امللك  جاللة  حكومة  َتّتخذ  و�سوف  م�رس،  على  ا 
ّ
تركي

ة للّدفاع عن م�رس وحماية 
ّ
جميع الإجراءات ال�رسوري

.
٣
�سّكانها وم�ساحلها«

حلمي  ا�س 
ّ
عب اخلديوي  عْزل  ون 

ّ
الربيطاني اأعلن  كما   

 منذ اعتالئه 
ّ
الثاين، الذي كان يناه�س النفوذ الربيطاين

اإ�سطنبول  يف  وجوده  �سادف  والذي   ،١٨٩٢ عام  احلكم 

ه 
ّ
ون عم

ّ
عندما اندلعت احلرب. وعو�سًا عنه عنّي الربيطاني

»�سلطان«  لقب  وقّلدوه  معهم،  املتعاطف  كامل،  ح�سني 

كان يوجد بالفعل جيش مصري، ولكنه كان مصريا باالسم فقط، 
ال  البريطانية  االستعمارية  المصالح  يخدم  الجيش  هذا  وكان 
األهداف القومية المصرية. لذا فإن االدعاء بأن الجيش المصري 
الحالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي هو امتداد لجيش الفراعنة ال 
يفوقـــــــــــــــــه صفاقة سوى ادعاء أن هذا الجيش هو امتداد 
لجيش احتالل جثم على صدر البالد لمدة اثنيين وسبعين سنة.
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وبالتايل،  دي�سمرب.   / ل 
ّ
الأو كانون   ٢٠ يوم  م�رس  على 

ولية  من  م�رس  لت 
ّ
حتو فقط،  اأ�سهر  خم�سة  غ�سون  يف 

اٌت 
ّ
قو موؤّقتًا  حتتّلها   

ٍّ
م�ستقل �سبه  حكم  ذاِت  ة 

ّ
عثماني

ة خا�سعٍة 
ّ
ٍة بريطاني

ّ
ة بحّجة ا�ستعادة الأمن، ملحمي

ّ
بريطاني

وُعزل  �سلطنة،  اإىل  ة 
ّ
اخلديوي لت 

ّ
وحتو ة. 

ّ
العرفي لالأحكام 

ة واملناوئ لالحتالل 
ّ
ا�س حلمي املنا�رس للحركة القومي

ّ
عب

ني.
ّ
وحّل حمّله ح�سني كامل املنا�رس للربيطاني

ت�رسين   ٧ يوم  ون 
ّ
الربيطاني اأ�سدر  اأن  ما  و�رسعان   

فهم 
ّ
وا فيه عن تخو

ّ
الثاين / نوفمرب ١٩١٤ ت�رسيحًا عرب

كان  الذي   
ّ
العثماين لل�سلطان  ني 

ّ
امل�رسي ولء  عمق  من 

يحمل لقب خليفة امل�سلمني يف ذات الوقت، فقالوا اإّنهم 

ني باخلالفة، وبالتايل 
ّ
يدركون طبيعة اأوا�رس عالقة امل�رسي

ة وتعّهدوا باأّن بريطانيا 
ّ
فقد اأعَفوهم من اخلدمة الع�سكري

ة الدفاع عن م�رس.
ّ
قد اآلْت على نف�سهم مهم

»فيالق العمل امل�رسّية«

اأّن احلرب مل تنته يف الكري�سما�س )عيد امليالد(  لكن مبا 

امتّدْت  بل  ون، 
ّ
الربيطاني القادُة  ظّن  كما   ١٩١٤ عام 

ني كانوا يواجهون 
ّ
ل�سهور و�سنني طويلة، ومبا اأّن الربيطاني

عقباٍت خطريًة طوال ١٩١٦ و١٩١٧ يف حملة الدردنيل 

 العراق ويف حملة �سيناء 
ّ
ويف ح�سار كوت العمارة جنوبي

يف  النظر  يعيدون  لندن  يف  امل�سوؤولون  بداأ  فل�سطني،   /

وبداأت  ة، 
ّ
الع�سكري اخلدمة  من  ني 

ّ
امل�رسي باإعفاء  تعّهدهم 

 
َ
م�رس باأّن  ني 

ّ
الربيطاني امل�سوؤولني  بني  تتعاىل  الأ�سوات 

الأبحاث  وح�سب  احلرب.  تلك  يف  ها 
ّ
مبهام ت�سطلع  ل 

التاريخ يف  )اأ�ستاذ  اأندر�سون  كايل  اأجراها  التي  الدقيقة 

 وزير 
َ

، كتب
٤
ة
ّ
جامعة نيويورك( يف دار الوثائق الربيطاني

ة يف اآذار / مار�س ١٩١٧ لقائد »احلامية 
ّ
ة الربيطاني

ّ
احلربي

 The Egyptian Expeditionary Force ة« 
ّ
امل�رسي ة 

ّ
الع�سكري

اأّنها  ري، 
َ
م اآرت�سيبولد  قائدها،  ة 

ّ
هوي من  يّت�سح  التي 

ت�سّكلْت  قد  كانت  والتي  فقط،  بال�سم  ة 
ّ
م�رسي كانت 

يف العام ال�سابق، كتب يخربه باأّنه »ينبغي على كّل بقاع 

ح�سب  احلرب  اأعباء  حمل  يف  ت�سارك  اأن  ة 
ّ
الإمرباطوري

ل�سُت  فاأنا  م�رس،  اإىل  بالن�سبة  ا 
ّ
اأم ة... 

ّ
املحّلي الظروف 

مقتنعاً باأّن هذا هو حالها«. وبحلول �سهر حزيران / يونيو 

ة جتنيَد ١٧،٠٠٠ م�رسّي 
ّ
احلربي اقرتحْت وزارة   ١٩١٧

يف  للم�ساهمة   
ّ
الربيطاين اجلي�س  �سفوف  يف  لالنخراط 

ة، 
ّ
امل�رسي احلكومة  لعرتا�س  نظرًا  ولكْن  احلرب.  اأعباء 

 اأبداها اجلي�سُ امل�رسّي بقيادة القادة 
َ
بالإ�سافة اإىل حماذير

ني، وظهرْت 
ّ
ني، مّت التخّلي عن فكرة جتنيد امل�رسي

ّ
الربيطاني

اأن  ني 
ّ
الفاّلحني امل�رسي الطّلب من  عو�سًا عن ذلك فكرُة 

 نظري اإعفائهم من 
ّ
عوا للخدمة يف اجلي�س الربيطاين

ّ
يتطو

ة 
ّ
التجنيد يف اجلي�س امل�رسّي. وبالتايل اأ�سدر وزير احلربي

اأكتوبر ١٩١٧   / ل 
ّ
الأو  قرارًا يف ٢٠ ت�رسين 

ّ
الربيطاين

ون�ّس  ة. 
ّ
الع�سكري القرعة  قانون  اأحكام  بع�س  بتعديل 

ة 
ّ
الع�سكري اخلدمة  باأداء  مطالٍب  �سخ�ٍس  »كّل  اأّن  القرار 

عاٍم  ملّدة  للخدمة  ع 
ّ
تطو اإذا  اخلدمة  هذه  اأداء  من  �سيُعفى 

ة«. 
ّ
الربيطاني ات 

ّ
بالقو امللَحقة  اخلدمات  مّت�سل يف  واحد 

اإليها  ي�سري  التي  ة« 
ّ
امل�رسي العمل  »فيالق  ولدْت  وهكذا 

 الدين هالل.
ّ
كلٌّ من اأ�رسف �سربي وعلي

اأن نطرح  الفيالق وقبل  لطبيعة هذه  ق 
ّ
نتطر اأن  وقبل   

الرجاُل  اإذا كان هوؤلء  ا 
ّ
 واملحورّي عم

َّ
الأ�سا�سي ال�سوؤال 

ا اإذا كانوا قد انخرطوا يف اجلي�س 
ّ
جنودًا اأم فاّلحني، وعم

 حجم 
َ
، يجب اأن نو�سح

ّ
امل�رسّي اأم يف اجلي�س الربيطاين

نتحّدث  الذين  الرجال  عدد  نحّدد  واأْن  الفيالق  هذه 

اعتمادًا على  اأندر�سون  اأخرى ي�سعفنا كايل  ًة 
ّ
عنهم. ومر

ة. تقول 
ّ
الوثائق التي اّطلع عليها يف دار الوثائق الربيطاني

الذين  الفالّحني  عدد  اإّن  ة 
ّ
الربيطاني ة 

ّ
الر�سمي املرا�سالُت 

يف  اخلدمة  على  واأجربوا  م�رس  ربوع  كاّفة  من  ُجمعوا 

حوايل  اإىل  بالإ�سافة  مليون،  الربع  ناهز  العمل«  »فيالق 

ة. 
ّ
مائة األف فاّلٍح اآخرين �سّكلوا وحداِت م�ساعدٍة اإ�سافي

اأندر�سون  كايل  يذكره  الذي   
ّ
الإجمايل فالرقم  وبالتايل 

ٍة ا�سرتك فيها هوؤلء 
ّ
ل مهم

ّ
هو ٣٢٧ األف رجل. كانت اأو

ة 
ّ
الع�سكري احلامية  يف  نْقٍل  ال 

ّ
كعم العمل  هي  الرجال 

حيث  فل�سطني،  يف   
ّ
ثم �سيناء  يف  حملتها  يف  ة 

ّ
امل�رسي

ة واأفرغوا حمولِت ال�سفن 
ّ
مّدوا خطوط ال�سكك احلديدي

ة. كما خدموا يف العقبة وبالد 
ّ
قبالة ال�سواحل الفل�سطيني

الرافدين و�سالونيك ومودرو�س وفرن�سا.

لالعتماد  امل�سنية  املحاولت  كلُّ  بالف�سل  باءت  وقد   

وللوقوف  الرجال  لهوؤلء  للتاأريخ  ة 
ّ
امل�رسي الوثائق  على 

ة، 
ّ
ة امل�رسي

ّ
 الوثاق القومي

ُ
على ت�سحياتهم اجل�سيمة. فدار

ز 
ّ
تتمي والتي  ة، 

ّ
امل�رسي الدولة  لوثائق   

ّ
الر�سمي امل�ستودُع 

واأوائل  ع�رس  التا�سع  للقرن  تعود  التي  وثائقها  جمموعُة 

 
ُ
الدار هذه   - ع 

ّ
والتنو بالغزارة  حتديدًا،  الع�رسين  القرن 

ني 
ّ
امل�رسي من   

ٌ
�سواء الباحثني  اأمام  اً 

ّ
عملي ها 

َ
اأبواب اأغلقْت 

والّطالع  للبحث  الالزمة  الأمن  فت�ساريح  الأجانب.  اأو 

ني، 
ّ
يف الدار، والتي كانت تقت�رس على الباحثني الأكادميي

اأم�سى احل�سوُل عليها من رابع امل�ستحيالت. ويف الوقت 

املحفوظات  بدار  املعروف  الع�سكرّي  الأر�سيف  فاإّن  عينه 

اأر�سيٌف  الأمر  حقيقة  يف  هو  امل�سّلحة،  ات 
ّ
بالقو ة 

ّ
املركزي
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بالت�رسيح لأحدهم  بالنا  ما  اأحد،  بوجوده  يعلم  يٌّ ل  ّ
�رس

حمتوياته  على  اّطلع  فقد  علمي  وح�سب  فيه،  بالبحث 

خان اثنان فقط ولي�س �سدفة اأّن لهما عالقة 
ّ
الفريدة موؤر

ل هو ممدوح اأني�س فتحي، املتحّدث ال�سابق 
ّ
باجلي�س، الأو

وهو  علي،  اأحمد  فطني  هو  والثاين  الدفاع،  وزير  با�سم 

حرب  عن  ة 
ّ
هام موؤّلفاٌت  له  )وكالهما  متقاعد  �سابٌط 

حزيران / يونيو ١٩٦٧(. وبالتايل، ونتيجًة حلجب الوثائق 

ة 
ّ
ة يف احلرب العاملي

ّ
ة املتعّلقة بفيالق العمل امل�رسي

ّ
امل�رسي

ل لأّي باحٍث جاد ي�سعى لكتابة تاريخ هوؤلء 
َ
الأوىل، ل بدي

يني وللوقوف على معاناتهم وت�سحياتهم 
ّ
الفاّلحني امل�رس

ة.
ّ
ة، وخ�سو�ساً الربيطاني

ّ
�سوى اللجوء للم�سادر الأجنبي

كايل  متّكن  ة، 
ّ
الربيطاني امل�سادر  هذه  على  واعتمادًا   

اأندر�سون من ر�سم �سورٍة دقيقة عن تفا�سيل جمع هوؤلء 

الأقاليم  العمد وحّكام  َدور  قرى م�رس وعن  الرجال من 

و�رسعان  الفيالق.  تلك  يف  ع« 
ّ
»التطو على  اإجبارهم  يف 

اأندر�سون.  اأبحاث كايل  تان من 
ّ
ما تّت�سح نقطتان حموري

النقطة الأوىل هي اأّنه على عك�س الرجال الذين خدموا يف 

ان احلرب 
ّ
ة اإب

ّ
ة اأو الهندي

ّ
ة اأو النيوزيالندي

ّ
ات الأ�سرتالي

ّ
القو

ة الأوىل، مل يكن الرجال الذين ُجلبوا للخدمة يف 
ّ
العاملي

ام، بل كانوا 
ّ
ة جنودًا يف يوم من الأي

ّ
فيالق العمل امل�رسي

ة، فلم 
ّ
ا من ال�سفات الع�سكري

ّ
ني ومل يكت�سبوا قّط اأي

ّ
مدني

ة، ومل 
ّ
وا تدريبات ع�سكري ًة، ومل يتلقَّ

ّ
يحملوا رتبًا ع�سكري

ة. ورغماً عن ذلك وكما �سرنى 
ّ
 ع�سكري

َ
يت�سّلموا مالب�س

النقطة  ا 
ّ
اأم �سارم.  ع�سكريٍّ  لنظاٍم  خ�سعوا  فقد  لحقاً، 

 ولي�س 
ّ
عوا« يف اجلي�س الربيطاين

ّ
اأّنهم »ُتطو الثانية فهي 

يف اجلي�س امل�رسّي.

»يا عزيز عيني واأنا بّدي اأرّوح بلدي«

واإذا انتقلنا لتفا�سيل حياة هوؤلء الفاّلحني بعد »كب�سهم« 

م�سلم  علياء  من  فلن جند خريًا  امل�رسّية  العمل  فيالق  يف 

ة. فاإ�سافًة لعثورها 
ّ
واأبحاثها الدقيقة يف الوثائق الربيطاني

على وثائَق هاّمة توؤّكد اأّن هوؤلء الرجال خدموا يف اجلي�س 

 ل يف اجلي�س امل�رسّي، اأجرْت علياء م�سلم تاأريخًا 
ّ
الربيطاين

العمل  بهذا  قامْت  وقد   .
٥
العمل فيالق  فاّلحي  مع  ًا 

ّ
�سفهي

ب�سكٍل فريد وَفّذ، فقد تعّقبْت اأغنيًة داأب هوؤلِء الفاّلحون 

 ،
ّ
على ترديدها اأثناء خدمتهم الطويلة يف اجلي�س الربيطاين

عْت هذه الأغنية، اإن جاز التعبري، يف �سيناء ففل�سطني 
ّ
وتتب

العمل  اأثناء  الأغنية  هذه  ين�سدون  الرجال  كان  ففرن�سا. 

على مّد ال�سكك احلديدّية يف �سيناء، واأثناء تفريغ ال�سفن 

واملراكب على �سواحل فل�سطني، واأثناء حفر اخلنادق على 

عمال م�رسيون

يف بولونيا - فرن�سا، 

١٢ اآب /

اأغ�سط�س ١٩١٧



بدايات  العدد 23 - 24 | 2052019



بدايات  العدد 23 - 24 | 2062019

علياء  ا�ستمعْت  فرن�سا.   
ّ
�سمايل يف  ة 

ّ
الغربي اجلبهة  طول 

م�سلم للرجال وهم يغّنون. در�سْت كلماِت الأغنية وحّللت 

الرجال  هوؤلء  حلياة  دقيقة  �سورًة  ر�سمْت   
ّ
ثم مو�سيقاها. 

ني، اإح�سا�سهم بالغربة، 
ّ
ة: عالقتهم بقادتهم الربيطاني

ّ
اليومي

وحنينهم لوطنهم، ُجوعهم، مر�سهم، وموتهم.

ًا فال 
ّ
عندما اأقول اإّن علياء م�سلم اأجرْت تاأريخًا �سفاهي  

اأق�سد بالطبع اأّنها ا�ستجوبْت هوؤلء الرجال، بل اأق�سد اأّنها 

ٍة اأ�سارْت، بدورها، 
ّ
ة بريطاني

ّ
 اأر�سيفي

َ
اعتمدْت على م�سادر

لهذه الأغنية التي داأب الفاّلحون على ترديدها. وب�سكل 

ني عّلقوا 
ّ
عْت م�سلم رواياٍت ملالزمني بريطاني

ّ
اأكرث حتديدًا، تتب

وتواريخ  الأغنية، وعن طريق حتديدها لأماكن  على هذه 

ع الرجال واأغانيهم من القاهرة 
ّ
هذه الروايات متّكنْت من تتب

 رفح فعّكا فبريوت فالالذقية واأخريًا على منت 
ّ
للعري�س ثم

 
ّ
غربي قليلة  اأمياٍل  عد 

ُ
ب على  لبولونيا  اأقّلْتهم  التي  ال�سفن 

م�سلم  عرثْت  كما  فرن�سا.   
ّ
�رسقي �سمال  القتال يف  جبهة 

اُل 
ّ
العم اأن�سَدَها  نف�سها  لالأغنية  ة 

ّ
بريطاني تقارير  على 

ون عند رجوعهم لبالدهم عام ١٩١٨.
ّ
امل�رسي

التي  عيني«  عزيز  »يا  اأغنية  �سوى  الأغنية  تكن  مل   

ة يف ال�سنوات 
ّ
د دروي�س واأن�سدْتها نعيمة امل�رسي

ّ
حّلنها �سي

اأ�سطوانات  تاريخ  وبدرا�سة  احلرب.  ال�سابقة على  القليلة 

عيني«  عزيز  »يا  اإّن  م�سلم  تقول  م�رس  يف  الفونوغراف 

اأغنية من الفولكلور امل�رسّي تعود لفرتٍة اأْقدم من �سنوات 

حتمل  التي  كلماتها  واإّن  بكثري،  الأوىل  ة 
ّ
العاملي احلرب 

 عن جتارب التجنيد 
ّ

معاين الغربة وال�سياع واحل�رسة تعرب

لتاريخ  وكدار�ٍس  ع�رس.  التا�سع  القرن  طوال  ة 
ّ
امل�رسي

ندوا  اآلف الفاّلحني الذين جُّ د علي ولتجربة 
ّ
جي�س حمم

يف هذا اجلي�س، اأ�ستطيع القول اإيّن اأوافق علياء م�سلم يف 

حكمها هذا.

يا عزيز عيني وانا بّدي أرّوح بلدي،
آه يا عزيز عيني وانا بّدي أرّوح بلدي

آه يا عزيز عيني بعدك على عيني

صابح مسافر وداخل ليه يوّدعني
بكي وبّل المحارم قلت ليه يعني
هو البكى صْنعتك واّل دلع يعني

ال هو البكى صْنعتي وال هو دلع يعني
لوال كالم العوازل مر يوجعني

آه يا عزيز عيني بعدك على عيني

متعّددة  اإّنها  لالأغنية  حتليلها  عند  م�سلم  علياء  وتقول 

�سيقوا  الذين  الرجال  جتربة  بني  ترتاوح  واإّنها  الطبقات، 

واأمل  بلدي(  اأروح  بّدي  وانا  عيني  عزيز  )يا  احلرب  اإىل 

ة الذين ُهّجروا )هو البكى �سْنعتك ول دلع يعني(. 
ّ
الأحب

رت 
ّ
ة، ففي اأثناء احلرب حتو

ّ
كما تلفت اأنظارنا ملعلومة هام

كلمات الأغنية على نحٍو دالٍّ حني اأ�سحْت »بلدي يا بلدي 

 
ّ

وال�سلطة َخِدت ولدي«. الأغنية وبتنويعاتها املختلفة، تعرب

ال�سعيد  يف  امل�ست�رسي  بالغربة  العميق  الإح�سا�س  عن 

ُقبيل اندلع احلرب واأثناءها.

ة تفتتح ثورة 1919
ّ
الثورة الفاّلحي

الكلمة  هذه  معنى  م�سلم  حتّلل  اأخرى  ثاقبٍة  درا�سة  ويف 

يف  جهودها  فت�ستكمل  واإيحاءاتها،  ال�سلطة،  ة، 
ّ
املفتاحي

ال ونكاِتهم 
ّ
جمال التاأريخ ال�سفاهي وت�ستمع لأغاين العم

تلك  ة، 
ّ
الداخلي اجلبهة  اإىل  بالإ�سافة  احلرب  جبهات  يف 

نها 
ّ
ودو اإليها  ال�سمع  ا�سرتَق  التي  والنكات  الأغاين 

ثورة  هتافات   
ُ
ت�ستح�رس كما   .

٦
ون

ّ
الربيطاني املالزمون 

احلكومة  �سّد  مواقَف  عك�سْت  التي  و�سعاراِتها،   ١٩١٩

كل  م�سلم  ُت�سقط   
ّ
ثم اأخرى.  اأحياناً  الوفد  و�سّد  اأحياناً 

كتبها  التي  الفريدة  املذّكرات  على  ة 
ّ
ال�سمعي املاّدة  هذه 

ل 
ّ
ع�سمْت �سيف الدولة والتي ُن�رسْت يف جزاأين ُطبع الأو

املوؤّلف   قبل وفاة 
٨
الثاين عام ١٩٩٦   وُطبع 

٧
عام ١٩٩٥ 

باأ�سهٍر قليلة.

وكاتباً  م�سهورًا  حمامياً  الدولة  �سيف  ع�سمْت  كان   

نظرُته  مذّكراته  من  وتّت�سح  كثرية،  موؤّلفاٌت  له  ًا 
ّ
عروبي

على  وقدرُته  ال�سعيد  يف  قريته  وتقاليد  لعادات  الثاقبة 

ما  لكّن  حاّدة.  ة 
ّ
اأنرثوبولوجي بعيون  العادات  تلك  د  ر�سْ

نا هنا هو و�سُفه لتجربة اأحد الفاّلحني وانخراطه يف 
ّ
يهم

يف  يوردها  التي  التجربة  تلك  ة«، 
ّ
امل�رسي العمل  »فيالق 

الذي  اجلزء  هذا  اعتبار  ميكن  املذّكرات.  من  الثاين  اجلزء 

هذا  على  كتعليٍق  البداري«  جبل  »م�سايخ  بعنوان   
َ
ُن�رس

ة 
ّ
الع�سكري ال�سلطة  »ال�سلطة«،  اأي  املحورّي،  امل�سطلح 

للحكومة  ة 
ّ
املحّلي الإدارة  �سلطة  تعاِوُنها  ة 

ّ
الربيطاني

قراءة  على  نعتمد  اأن  اأخرى،  ة 
ّ
مر بنا،  ويجدر  ة. 

ّ
امل�رسي

واملعّقد  الرثّي  الدولة  �سيف  ع�سمت  لن�ّس  م�سلم  علياء 

حتى نفهم كيف �سعت ال�سلطة لل�سيطرة على حياة اآلف 

الرجال واأج�سادهم حتى تزجَّ بهم للعمل يف فيالق العمل، 

عن  وامتنعوا  ال�سلطة  تلك  الرجاُل  هوؤلء  قاوم  وكيف 

ع يف فيالق العمل تلك.
ّ
التطو

الدولة  �سيف  يرويها  داّلة  ٍة  ق�سّ عند  م�سلم  تتوّقف   
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ع يف »فيالق العمل 
ّ
ه الرائع لت�رسح طريقة التطو يف ن�سّ

على  الفيالق  هذه  يف  الرجاَل  جتربة  ع 
ّ
ولتتتب ة« 

ّ
امل�رسي

املثّقف  اإ�سماعيل،  ا�س 
ّ
عب ة  ق�سّ اإّنها  القتال.  جبهات 

ة اأ�سيوط. 
ّ
ة، مركز البداري، مديري

ّ
الأزهرّي لقرية الهمامي

فكما نرى - يف مقال علياء يف هذا العدد من »بدايات« - 

ا�س مقاومَة احلكومة باحلكومة عن طريق 
ّ
عندما حاول عب

ع يف 
ّ
كتابة عري�سة با�سم الفاّلحني املعرِت�سني على التطو

حماولُته  باءْت   
ّ
الربيطاين اجلي�س  خلدمة  العمل«  »فيالق 

بالف�سل وانتهى به احلال مقبو�ساً عليه وجمربًا، هو نف�سه، 

ا�س عري�سته بع�رس 
ّ
ع« للخدمة. فبعدما قّدم عب

ّ
على »التطو

دقائق، وح�سب ن�ّس ع�سمت �سيف الدولة:

بخّط  رًا 
ّ
حمر حم�رسًا  يحمل  مكتبه  اإىل  ر�ساد  »عاد   

اإ�سماعيل  د 
ّ
حمم ا�س 

ّ
عب  

ّ
املدعو  

َ
ا�ستدعاء ن 

ّ
يت�سم املاأمور 

ر 
ّ
حمر باأّنه  واإقراره  البداري  مركز  ة 

ّ
الهمامي ناحية  من 

ة يف عدم 
ّ
الهمامي اأهل  عري�سة برغبِة مذكورين فيها من 

باأّن   
ّ
اأقر التفا�سيل  عن  وب�سوؤاله  ال�سلطة،  خلدمة  ع 

ّ
التطو

ع، 
ّ
الذين مل ترْد اأ�سماوؤهم يف العري�سة يرغبون يف التطو

مع  العري�سة  يف  وارٍد   
ُ
غري املذكور  ا�سم  اأّن  لنا  تبنّي  واذ 

نا اإقراره اأمامنا 
ْ
ع تنطبق عليه، فقد اعترب

ّ
اأّن �رسوط التطو

ع فاأ�سدرنا الأمر بتحقيق رغبته 
ّ
رغبًة منه وا�ستعدادًا للتطو

 املركز لرتحيله مع باقي املحتَجزين غدًا...«.
ّ
وحجزه مبقر

وكما اأو�سحْت علياء يف مقالها املن�سور يف هذا العدد،   

ع« �سوى قريبه ومريده يون�س 
ّ
ا�سًا من »التطو

ّ
مل ينقْذ عب

العمل  »فرقة  لبولونيا �سمن  مكانه  الذي ذهب  الله  عبد 

القتال  يف   
ّ
الربيطاين اجلي�سَ  �ساعدت  التي  ة« 

ّ
امل�رسي

ين و�ساهد 
ّ
ة. وهناك عانى يون�س الأمر

ّ
على اجلبهة الغربي

ة« 
ّ
تها، فاأفراُد »فرقة العمل امل�رسي

ّ
اأهوال احلرب وعن�رسي

اُط 
ّ
ال�سب ويعاملهم  ة، 

ّ
الفرن�سي املطاعم  دخول  من  مُينعون 

تها 
ّ
وتها ووح�سي

ْ
ون معاملًة مهينًة جتاوزْت يف ق�س

ّ
الفرن�سي

ون اأو الإنكليز 
ّ
املعاملة التي يتلّقاها اجلنود البي�س الفرن�سي

ٍد 
ّ
متر يف  م�سرتكًا  احلاُل  بيون�س  وينتهي  اطهم. 

ّ
�سب من 

انتهى مبجزرٍة اأودْت بحياة كّل زمالئه الفاّلحني، ومل يُنج 

للم�ست�سفى  وباإر�ساله  باملوت  بالتظاهر  اإّل  املجزرة  من 

ته يف »املن�رسة«  ، ومنه عاد مل�رس حيث روى ق�سّ
ّ
امليداين

ة.
ّ
يف قريته، الهمامي

 حّقاً يف حتليل م�سلم لن�ّس �سيف الدولة اأّنها 
ُ
بهر

ُ
ما ي  

 بعد 
َ

ة بل تتعّقب يون�س
ّ
ة الدرامي ل تتوّقف عند هذه الق�سّ

اأخرى من  اأ�سكالً  تدر�س  القتال، كما  عودته من جبهة 

ة مل تكن ال�سلطة التي 
ّ
مقاومة الفاّلحني لل�سلطة. هذه املر

ة، ول 
ّ
ة الربيطاني

ّ
قاومها الفاّلحون هي ال�سلطة الع�سكري

�سلطة  ولكّنها  معها،  املتواطئة  ة 
ّ
امل�رسي احلكومة  �سلطة 

والذين  القاهرة  يف  املقيمني  الأرا�سي  ماّلك  البا�سوات 

ي�سَعون لطرد الفاّلحني من الأر�س. حتتّل ق�س�ُس مقاومة 

جبل  »م�سايخ  من  الأخري  الثلَث  للبا�سوات  الفاّلحني 

البداري« حيث نقراأ عن ال�رساع امل�ستميت بني فاّلحي 

نْت من 
ّ
ية على )اجلزيرة(، تلك الأر�س التي تكو

ّ
قرية الهمام

طرح النهر والتي يعتربها الفاّلحون ملَكهم ولكن ي�سعى 

البا�سواُت لال�ستيالء عليها خل�سوبتها وغالء ثمنها. يعود 

ة / م�رس( 
ّ
البلد )الهمامي ة لريى 

ّ
الغربي يون�س من اجلبهة 

يف ثورٍة عارمة. فبعد اأربع �سنواٍت عانى اأثناءها الفاّلحون 

من اغت�ساب اأر�سهم، و�رسقة موا�سيهم، وال�ستيالء على 

ل  حرٍب  يف  ع 
ّ
التطو على  اأُجربوا  وبعدما  حما�سيلهم، 

فاّلّحية  اٍت 
ّ
هب يف  فانتف�سوا  الَكيل،  بهم  فا�س  تعنيهم، 

 
ّ
الر�سمي التاريخ  قبل  اأي  طوال �سيف وخريف ١٩١٨، 

فاأ�رسمت  كاملة،  اأ�سهٍر  ب�سّتة   ١٩١٩ ثورة  لندلع 

بيوت  ال�رسقات من  ال�رسطة، وكرثت  النريان يف مراكز 

ا�ستهدفْت  التي  القتل  حوادث  وتعّددت  البا�سوات، 

الثورة  تلك  م�سلم، كانت  تو�سح  جي�س الحتالل. وكما 

يف  اندلعْت  كبريٍة  ثوراٍت  من  جزءًا  م�رس  يف  ُة 
ّ
الفالحي

ن الباهظ الذي 
َ
اأماكَن عّدة يف العامل اعرتا�سًا على الثم

اأن  فلم يكن �سدفًة  العظمى.  الفاّلحون يف احلرب  دفعه 

ثوراٍت  رو�سيا،  وقبَلهما  اأفريقيا،  وغرب  اجلزائر  ت�سهد 

ا يف م�رس، فكما اأو�سح كلٌّ من 
ّ
ة �سّد ال�سلطة. اأم

ّ
فاّلحي

، كانت تلك هي 
١٠

 وراينهاردت �سولتز
٩
اإلي�س غولدبرغ

احلديث،  تاريخها  البالد يف  �سهْدتها  فاّلحية  ثورة  اأكرب 

كانت   .١٩١٩ لثورة  ة 
ّ
احلقيقي البدايَة  اعتبارها  ويجب 

املحتّل  �سلطة  هي  الفاّلحون  عليها  ثار  التي  ال�سلطة 

التي  معه  املتواطئة  ة 
ّ
املحّلي احلكومة  و�سلطة   ،

ّ
الربيطاين

أرضهم،  اغتصاب  من  الفالحون  أثناءها  عانى  سنوات  أربع  بعد 
على واالستيالء  مواشيهم،  وسرقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

محاصيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلهم، وبعدما أجبروا على التطوع 
هبات  في  فانتفضوا  الكيل،  بهم  فاض  تعنيهم،  ال  حرب  في 
فالحية طوال صيف وخريف ١٩١٨، أي قبل التاريخ الرسمي الندالع 
ثورة ١٩١٩ بستة أشهر كاملة، فأضرمت النيران في مراكز الشرطة، 
القتل  حوادث  وتعددت  الباشوات،  بيوت  من  السرقات  وكثرت 
التي استهدفت جيش االحتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالل.
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دت الفاّلحني من ممتلكاتهم م�ساعدًة منها يف املجهود 
ّ
جر

اآثروا  الذين  الأرا�سي  ماّلك  البا�سوات  و�سلطة   ،
ّ
احلربي

ني 
ّ
الربيطاني تنازلٍت من  انتزاع  اأمالً يف  والّدَعة  الهدوء 

بعد انتهاء احلرب.

تفكيك النظرة التقليدّية اإىل ثورة 1919

ل �سورة تقفز لذهنك عند روؤيتك 
ّ
يف مقاٍل بعنوان »ما هي اأو

الكلمة التالية: ثورة ١٩١٩؟« ُن�رس يف »مدى م�رس« يف 

اإّن  النعيم  عبد  حكيم  يقول   ٢٠١٩ مار�س   / اآذار   ١٠

لٌة 
ّ
خمي هي   ١٩١٩ ثورة  عن  ة 

ّ
امل�رسي ة 

ّ
اجلمعي لة 

ّ
املخي

ة بالأ�سا�س، واإّنها م�ستقاٌة من ال�سينما وم�سل�سالت 
ّ
ب�رسي

ة حت�رس ثورة 
ّ
لة الب�رسي

ّ
التلفزيون. وي�سيف اأّن هذه املخي

وتختزل  القاهرة،  مدينة  واأ�سا�سًا يف  احل�رَس،  ١٩١٩ يف 

�سعد  اعتقال  �سّد  املظاهرات  من  �سل�سلٍة  اإىل  الثورة 

اأطلق  عندما  لذروتها  و�سلْت  الثورة  اأّن  وتعتقد  ورفاقه، 

جي�س الحتالل ر�سا�سه على املتظاهرين يوم ١٠ اآذار / 

مار�س. وهناك بالطبع الكلي�سهات ال�سهرية عن ثورة ن�ساء 

والأقباط،  امل�سلمني  الدين،  ر رجال 
َ
العليا و�سو الطبقات 

عن  يغيب  ما  باأّن  النعيم  عبد  ويحاجج حكيم  يتعانقون. 

يف  ال 
ّ
العم اإ�رساب  �ساهد 

َ
م هو  ة 

ّ
الب�رسي لة 

ّ
املخي هذه 

 النار يف 
َ
ة التي انت�رست انت�سار

ّ
احل�رَس، والثورات الفالحي

اله�سيم من الدلتا لل�سعيد.

يف هذا املقال اعتمدُت على درا�ساٍت حديثة )لكايل   

تخلخل  النعيم(  عبد  وحكيم  م�سلم  وعلياء  اأندر�سون 

ة التي ترى اأّن ثورة ١٩ بداأت يوم ٩ اآذار 
ّ
النظرَة التقليدي

/ مار�س عندما اعُتقل �سعد زغلول، وتوؤّكد كيف اأّن الثورة 

بداأْت قبل ذلك بكثري وحتديدًا يف �سيف وخريف ١٩١٨، 

ين 
ّ
واأّنها اندلعْت يف الريف على اأيدي فاّلحني عاَنوا الأمر

طوال �سنوات احلرب العجاف. مل يكن للفاّلحني يف هذه 

ع« فيها حيث 
ّ
ل، لكّنهم �سيقوا للـ»تطو

ّ
احلرب ناٌقة ول جم

فقدوا الغايل والنفي�س.

كانت معاناُة الفاّلحني يف احلرب العظمى وت�سحياتهم   

ك الرئي�س يف ثورة ١٩١٩، وكانت »فيالق 
ّ
فيها هي املحر

 عن�رٍس من عنا�رس تلك املعاناة. 
ّ
ة« هي اأهم

ّ
العمل امل�رسي

الآلف  ع�رساُت  البغي�سة  الفيالق  هذه  يف  انخرط  لقد 

ة. 
ّ
الربيطاني ة 

ّ
الإمرباطوري خلدمة  يني 

ّ
امل�رس الفاّلحني  من 

وها يف العراق وفل�سطني  واأثناء ال�سهور الطويلة التي ق�سَ

تهم للحرب وملُعاناتهم 
ّ
قْت كراهي

ّ
والدردنيل وفرن�سا، تعم

ق اإدراكهم للظلم الواقع عليهم يف اأوطانهم. 
ّ
فيها، كما تعم

هم يتوق لليوم الذي تنتهي فيه معاناتهم 
ُ
وبالطبع كان اأكرث

هناك  كان  لكْن  واأهلهم.  وبيوتهم  لُقراهم  فيه  ويعودون 

عاد  عندما  ولذا  القتال.  جبهات  على  �س 
ّ
ت�سي ن 

َ
م اأي�سًا 

يف  اإخوانهم  اأّن  واكت�سفوا  اجلبهة  من  الفاّلحون  هوؤلء 

هم اأح�سَن منهم كثريًا، اأ�سبحت البالد  الوطن مل يكن حظُّ

ٍة جارفة.
ّ
جاهزًة لثورٍة �سعبي

خطريًة  افرتاءاٍت  يقّدم  الآن  امل�رسّي  اجلي�س  لكّن   

على  فاعتمادًا  ة. 
ّ
التاريخي الوقائع  �سجّل  بها  ف 

ّ
يحر

 الأعماق، يزعم اجلي�س الآن 
ّ

اب حمتاٍل خبري يف طب ن�سّ

ل  جنوٍد  من  م�سّكلًة  كانت  ة« 
ّ
امل�رسي العمل  »فيالق  اأّن 

اأّن هذه الفيالق كانت جزءًا من اجلي�س  فاّلحني، ويدعي 

اأثناء  ن عانى وكابَد 
َ
اأّن م ، ويّدعي 

ّ
امل�رسّي ل الربيطاين

احلرب هو اجلي�س امل�رسّي ل املجتمع امل�رسّي. ويا ليت 

ة 
ّ
تاريخي حقائَق  تو�سيح  بغر�س  كانت  الّدعاءات  هذه 

ة كانت مهدورًة، بل 
ّ
ك بحقوٍق وطني

ّ
كانت غائبًة اأو التم�س

َك اجلي�سَ موؤّخرًا للت�رسيح بهذه الفرتاءات كان، 
ّ
ما حر

لكي  ال�سعي  نف�سه،  الع�سكرّي  املتحّدث  يعرتف  وكما 

اإىل جنب  واليونان جنباً  لندن  امل�رسّي يف  »العَلم  رفعَ 
ُ
ي

بجوار ]كذا[ اأعظم جيو�س العامل التي حاربْت من اأجل 

ة«.
ّ
احل�سارة الإن�ساني

فلينعم اجلي�سُ باأعالمه، وليت�سّدق بتحالفه املزعوم مع   

ثورة  مّنا  ي�رسق  اأن  ا 
ّ
اأم املتقّدمة.  والدول  اأوروبا  جيو�س 

١٩١٩ كما �رسق ثورة ٢٠١١ فهذا ما ل ميكن ال�سكوت 

عليه اأو ال�سماح به اأبدًا.
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عليا مسّلم

باحثة وأكادميية تعمل 
عىل تارخي احلركات 
االجتماعية والسياسية 
المرصية من خالل 
الذاكرة الشعبية.

الوجه اآلخر لثورة 1919 المرصّية
ثورة فاّلحي الهمامّية

»إن كان لقّصة صعود المقاومة الوطنّية لالستعمار أن تحكى 
باّتساق، فيجب أن نغفل إستراتيجّيُا دور عوام الناس«

١
كاياتري �سبيڤاك

العواّم  أصوات  الستعادة  الكاملة  شبه  االستحالة  »هل 
استعادة مباشرة تعني أّنه ال يمكننا الوصول إلى خبرة الناس 

في قاع المجتمع ووعيهم؟« 
٢
جويل بينني

العام يف  الأمن  مكتب  على  �سقط   ،
٣ 
�سيف ١٩١٨ يف 

عة 
ّ
متنو تقارير  من   

ٌ
وابل القاهرة  يف  ة 

ّ
الداخلي وزارة 

اأق�سى  من  البالد  قرى  يف  ة« 
ّ
اإجرامي »اأن�سطٍة  عن 

اأ�سوان  حّتى  الدلتا،  يف  البحرية  حمافظة  يف  �سمالها 

مراكز  حرق  من  التقارير  هذه  عت 
ّ
تنو  .

٤
ال�سعيد يف 

عوا« 
ّ
»تطو الذين  املجّندين  حترير  وحماولة  ال�رسطة، 

 
٥
ة(

ّ
قهرًا للخدمة يف »اأنفار ال�سلطة« )فرق العمل امل�رسي

القرى  ُعمد  طعن  وحتى  الربيطايّن،  اجلي�س  اإمرة  حتت 

كانت  التجنيد.  على  العاملني  ني 
ّ
الربيطاني والع�ساكر 

يف  الفاّلحني  ثورات   
ّ
واأهم اأكرب  من  واحدة  بداية  تلك 

. كانت اأي�ساً عني بداية الثورة 
٦
القرن الع�رسين يف م�رس

�سعد زغلول وعلي  ان 
ّ
الوطني ان 

ّ
ال�سيا�سي ا�ستغّلها  التي 

ة 
ّ
الربيطاني الإدارة  مع  التفاو�س  يدعما  كي  �سعراوي 

.
٧

ّ
بخ�سو�س ال�ستقالل عن ال�ستعمار الربيطاين

م�شاهمة يف تاريخ العواّم امل�رسّيني

�س زغلول مع زمالئه الوفد )الذي �سار لحقاً حزباً 
ّ
اأ�س

اً( يف ت�رسين الثاين / نوفمرب١٩١٨ كبعثٍة 
ّ
اً ليربالي

ّ
وطني

ة يف 
ّ
ة ال�ستقالل امل�رسي

ّ
متّثل ق�سي ة 

ّ
الوطني النخبة  من 

َد الوفد الطلبة  موؤمتر ال�سلح يف باري�س �سنة ١٩١٩. ح�سَ

واملحامني يف طول البالد بتوكيالٍت يجمعون التوقيعات 

. وما 
٨
عليها من الفاّلحني تفوي�ساً باحلديث نيابًة عنهم

»الثورة« ملمحاً خمتلفاً. علْت  اأخذت  مّت ذلك، حتى  اإن 

يف  املن�سورات  ّزعت 
ُ
وو  -  

ّ
العام الإ�رساب  اإىل  دعوٌة 

ح كيف تبداأ مواكب  عة تو�سّ
ّ
القاهرة ويف حمافظاٍت متنو

ترتيب  �ساملًة   ،)١٠٥ �س  املن�سور  )طالع  الحتجاج 

املتظاهرين، وال�سعارات املرفوعة، والالفتات كذلك، كما 

ة 
ّ
الدولي �سات 

ّ
واملوؤ�س ال�سفارات  ح  تو�سّ �سملْت خريطًة 

.
٩
التي ينبغي اأن ت�سري املظاهرة اأمامها

مّتبعني  ة 
ّ
�سلمي �سعاراٍت  املتظاهرين  عديد  رفع   

حماّل  حرقهم  اأو  تدمريهم  اأثناء  ات 
ّ
املطوي تعليمات 

 .
١٠

ّ
الغربي ال�ستعمار  رموز  اعتربوها  �ساٍت 

ّ
وموؤ�س

دافع  الثورة،  خلف   
َ
اآخر دافٍع  اإىل  ي�سري  الذي  الأمر 

يتجاوز  ال�سلطة  عن  تعقيدًا  واأكرث  اأعر�س  مفهوٍم  �سّد 

 
ّ
 مزيجاً من احُلكمني املحّلي

ّ
 وي�سم

ّ
ال�ستعمار الربيطاين

يف  اإليه  اأهدف  ما  فاإّن  ذلك،  باعتبار  وال�ستعمارّي. 

اأبحث وراء ثورة ١٩١٩، بل وحتى  اأن  هذه الورقة هو 

الوعي  اأ�ستك�سف  كي  الفاّلحني يف ١٩١٨،  ثورة  وراء 

 )غري املّت�سق دائماً( الذي كان يف طور الظهور 
ّ
ال�سيا�سي

هي  ما  بط؟  بال�سّ ده  �سّ ثاروا  الذي  ما  الفاّلحني.  بني 

ات املقاومة التي اأخذوها يف العتبار؟ وكيف 
ّ
اإ�سرتاتيجي

وا عنها؟
ّ

عرب

�سجاّلت  يف   ١٩١٨ ع�سيان  اأحداث  رت 
ِّ
�ُسو  

ة 
ّ
الإجرامي الأن�سطة  من  ك�سل�سلٍة  ة 

ّ
الربيطاني ية 

ّ
اخلارج

ة )دون انحيازاٍت 
ّ
اأو، يف املقابل، املوالية للحركة الوطني

زغلول  �سعد  مذّكرات  يف  كما  ذلك(  غري  ة 
ّ
�سيا�سي

)١٩٨٧( وكتابات لطيفة �سامل )١٩٨٤(. اأهدف اإىل اأن 

 ودللة 
١١

ة
ّ
ي
ّ
اأ�ساهم يف املعرفة ال�سغرية التي جتادل باأهم

.
١٢

ني
ّ
 امل�رسي

ّ
تاريخ عوام
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ّ
املذّكرات �شجاّلٌت عن الوعي ال�شيا�شي

عة التي 
ّ
تركيزي هنا ل يغّطي فقط اأ�ساليب املقاومة املتنو

اأّدت اإىل ع�سيان ١٩١٨، واإمّنا ميتّد اإىل كيف نوق�سْت تلك 

يف  ال�سيا�سيّة  الأفكار  اأخذت  بينما  ومور�سْت  الأ�ساليب 

ًة عن العالقات املرغوبة مع الهياكل ال�سيا�سيّة  التطّور معربّ

اأن  ميكنها  التي  امل�سادر  اأّن  اإّل  املتنّوعة.  ال�سلطة  ورموز 

 »
ّ
ال�سيا�سي »الوعي  وعن  الأ�سوات  تلك  عن  تك�سف 

خارج  تقع  التي  احلركات  من  جزءًا  كانوا  الذين  لأولئك 

قليلٌة  معار�سته(  يف  )واأحيانًا  ال�ساحق   
ّ
الوطني املَيل 

ومتفاوتة. كيف ميكننا، بعد الأحداث مبئة �سنة، اأن نعرث على 

.
١٣

نا اأفكارهم ودوافعهم؟ م�سادر ُتب�رسِّ

الأفكار  عن  التعبري  لأ�ستقرئ  املذكرات  ُت 
ْ
ا�سَتْخَدم  

ة والثورات طارحًة 
ّ
ة مبا يتجاوز الأحزاب ال�سيا�سي

ّ
ال�سيا�سي

را�سدًة  ة، 
ّ
ال�سعبي واحلركات  النا�س  عواّم  �سيا�سات  طرح 

. قّدَمت 
١٤

 ويف جوهره
ّ
تفا�سيَل حميمة تقع خلف ال�سيا�سي

ة نظرًة 
ّ
ة التي اعتمدْت على م�سادر اأر�سيفي

ّ
الأعمال الأدبي

قّدمْت  كما  ة، 
ّ
والتاريخي ة 

ّ
ال�سيا�سي الأحداث  متب�رّسة يف 

امل�سادر  عرب  اإليها  الو�سول  ميكن  ل  وؤر�سفًة 
ُ
م ق�س�ساً 

.
١٥

ة
ّ
ات الر�سمي

ّ
وال�رسدي

الرئي�س منها هو »م�سايخ  �ساأنظر يف ثالثة م�سادر.   

ة 
ّ
جبل البدارى«، اجلزء الثاين من »مذّكرات قرية« الهمامي

امل�رسّي   
ّ
العروبي املفّكر  راأ�س  م�سقط  اأ�سيوط،  يف 

 -  ١٩٢٣( الدولة  �سيف  ع�سمت  املعروف،  واملحامي 

�سل�سلة   على 
ً
بناء املذّكرات  الدولة  �سيف  ١٩٩٦(. كتب 

الكتابة  اأ�سلوب  رغم  القرية  �سّكان  مع  اأجراها  مقابالت 

ة التي هي اأ�سبه اإىل الرواية من املذّكرات. تظهر 
ّ
وال�رسدي

اأر�سيف  يف  ّجلت 
ُ
�س ٍة 

ّ
اأيقوني اأحداٍث  يف  ة 

ّ
الهمامي قرية 

دار  ن�رسْت   .
ّ
الوطني الأدب  ويف  ة 

ّ
الربيطاني ة 

ّ
اخلارجي

»مذّكرات  عنوانُها  التي  الدولة  �سيف  مذّكرات  الهالل 

قرية« على جزاأين اثنني يف ١٩٩٤ و١٩٩٥ قبل وفاته 

مبا�رسًة يف ١٩٩٦، ون�رسْت لحقاً على الإنرتنت. حتمل 

املذّكرات اإلينا باأ�سوات عديد من �سّكان القرية ومب�ساألة 

ر عربها.
ّ
ب من التجنيد الذي يتكر

ّ
التهر

من  ماأخوذة  اأق�رس،  اأخرى  مب�سادر  املذّكرات  اأطابق   

ة - التي �سّجلْت بالتف�سيل ما 
ّ
ة الربيطاني

ّ
اأر�سيف اخلارجي

ة وعلى 
ّ
ال على اجلبهة امل�رسي

ّ
�رسف على عم

ُ
�سمعه مالزٌم م

هوؤلء  األقاها  ونكاٍت  اأداءاٍت  من  اأخرى  عة 
ّ
متنو جبهاٍت 

ال، و�سّجلت كذلك هتافات و�سعارات ارتفعْت خالل 
ّ
العم

ح ميالً �سّد احلكومة وغالباً �سّد حزب  ثورة ١٩١٩ تو�سّ

الوفد. هذه اأي�ساً »اأ�سواٌت« اأ�سعى ل�ستعادة �سداها.

املوثوقة  ة 
ّ
الوطني والتقارير   

ّ
الربيطاين الأر�سيف  يقّدم   

 ولطيفة �سامل 
١٦

الرافعي )١٩٤٦( الرحمن  ككتابات عبد 

تزعم  وللثورة.  للحرب  اً 
ّ
خّطي �رسدًا  كالهما   )١٩٨٤(

ا لأّنهم 
ّ
اإم اإىل احلرب  اأُِخذوا  الفاّلحني  اأّن  ات 

ّ
ال�رسدي هذه 

رغبوا يف ذلك اأو لأّنهم اأُجربوا ونتيجَة ذلك قامت الثورة 

»لغاٍت  يف  نظرًة  تقّدم  التي  امل�سادر  ا 
ّ
اأم ال�ستعمار.  �سّد 

وعديد  ات 
ّ
ال�رسدي عديد  اإىل  ت�سري  فاإّنها   

١٧
ٍة«

ّ
حميمي

الحتمالت، ويف اأحياٍن كثرية ت�سري اإىل وعٍي مت�سارب 

الثورة  ا�ستخدام  �سّد  النتفا�س  بني  احلرية  يف  كما 

 الذي اأُعطي للفاّلحني للّدفاع عنها، وبني 
َ
ة ال�سالح

ّ
الوفدي

 من ذلك، اأحاول اأن 
ّ
اّلك الأرا�سي. والأهم

ُ
التفاو�س مع م

 الفاّلحون عن مقاومتهم، اأْن اأ�ستك�سف 
ّ

اأنظر يف كيف عرب

كيف بقيْت بع�س عنا�رس ذلك رغماً عن الت�رسيد والتاأطري 

ني لثورة ١٩١٩.
ّ
ني القوي

ّ
الوطني

ة اجلماعة ب�شوت الفرد ق�شّ

»اأ�سل احلكاية وف�سُلها اأّنه يف �سيف عام ١٩١٤ اندلعْت 

التي  املعارك  مثل  حرٌب  اأوروبا،  دول  بني  جمنونٌة  حرٌب 

اد املقاهي يف املولد. تبداأ ب�رسبٍة تطفئ النور 
ّ
تن�سب بني رو

يتعارك اجلميع... ي�رسب كّل واحٍد   
ّ
ثم »وتخّليها �سلمة« 

القريَب منه قبل اأّن ي�رسبه بدون اأّن يكون ثّمة �سبب اّل اأّن 

املعركة بداأت. وهي فر�سة للهرب من دفع اأثمان امل�رسوبات 

على الأقّل. كذلك فعلْت دول اأوروبا املتجاورة يف قاّرتها. 

�رسب �سخ�ٌس جمهوٌل من ال�رسب الأر�سيدوق فرديناند 

بالر�سا�س فى �رساييفو فقَتَله. ف�رسَبت النم�سا ال�رسب. 

ف�رسبْت  بلجيكا.  �رسبت  ة 
ّ
وباملر فرن�سا  اأملانيا  ف�رسبت 

اإنكلرتا  ف�رسبت  رو�سيا.  تركيا  ف�رسبْت  هنغاريا.  رو�سيا 

اأمواج  وانداحت  اإلخ.  النم�سا،  اإيطاليا  ف�رسبْت  اأملانيا. 

الأر�سيّة  الكرة  اأوروبا حتى اجتاحت  املجنون من  العنف 

اأمواجها  اأّن   
ّ
املهم حربهم.  وهي  العامليّة  احلرب  فاأ�سموها 

احلياة  هّز  الإثار  من   
ٌ
تيّار منها  واندفع  م�رس  اأغرقْت  قد 

ة 
ّ
الهمامي فدخلت  ة 

ّ
الهمامي اإىل  وامتّد  البداري.  مركز  يف 

.
١٨

ة« )ع�سمت �سيف الدولة(
ّ
احلرب العاملي

»مذّكرات قرية« هي مذّكرات من جمّلدين عن قرية   

 
ّ
 والفيل�سوف ال�سيا�سي

ّ
ة، كتبها املنّظر ال�سرتاكي

ّ
الهمامي

قريته  يف  ع�سمت  لد 
ُ
و الدولة.  �سيف  ع�سمت  واملحامي 

من  اأ�سيوط  ة 
ّ
مديري يف  البداري  جبال  قرب  ة 

ّ
الهمامي

اإكمال  بغر�س  مراحل  على  ة 
ّ
الهمامي ترك  م�رس.  �سعيد 

على  بعد ح�سوله  القاهرة  اإىل  الدولة  �سيف  عاد  تعليمه. 

وُعرف  القانون  ليمار�س  باري�س  يف  الدكتوراه  درجة 
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الق�سايا  يف  املّتهمني  عن  الّدفاع  يف  ال�سجاعة  مبواقفه 

ما 
ّ
ة يف عهد ال�سادات )١٩٧٠ - ١٩٨١(، ل �سي

ّ
ال�سيا�سي

اأثرها  على  ُقب�س  والتي   ١٩٧٧ اخلبز«  »انتفا�سة  بعد 

والنا�سطني.  واملتظاهرين  املفّكرين  من  كبرٍي  عدٍد  على 

ة 
ّ
ات ب�سبب كتاباته املارك�سي

ّ
ه عّدة مر

ُ
ُقب�س عليه هو نف�س

يف  ذلك  وكان   ،
ّ
التنظيمي ولن�ساطه  ة 

ّ
العربي ة 

ّ
وال�سرتاكي

١٩٧٢ )لأكرث من �سنة( ويف ١٩٨١.

يّت�سح خّط �سيف الدولة الفكرّي يف افتتاحه »مذّكرات   

اأّنه ل توجد طريقٌة �سادقة يف كتابة  ح  يو�سّ قرية« حني 

فعو�ساً  ولذا،  املجموع.  اإىل  الرجوع  دون  فرد  مذّكرات 

قريته  اأهايل  فهو يكتب عن  مذّكراته هو،  اأن يكتب  عن 

الذين ت�رسبْت ذكرياتهم لالأحداث وخرباتهم املوروثة اإىل 

ل �سوته اإىل �سوت 
ّ
اأطفالهم. وبذلك يتحو كّل واحٍد من 

ًة مثل »قال الراوي« و»كان 
ّ
الراوي ي�ستخدم عنا�رس �سعبي

يا مكان، يا �سادة يا كرام«، فريّكب الق�س�س عرب الكتاب 

عو�ساً عن اأن يعّلق عليها.

جبل  »م�سايخ  املذّكرات،  من  الثاين  املجّلد  يفتتح   

بني  بنقا�ٍس  الورقة  هذه  يف  اأ�ستخدمه  والذي  البداري«، 

يحّث  القرية.  غفر  �سيخ  وبني  الكاتب(  )�سوت  الراوي 

القرية،  ذكريات  له  يحكي  اأن  على  الغَفر  �سيَخ  الكاتب 

ة يحكيها فرٌد نيابًة  ويجهد ال�سيخ كي ي�رسح اأّن اأّي ق�سّ

عن املجموع ت�سوبها ال�سكوك. اإّل اأّنه يذكر اأّن اأحد الأ�سياء 

الآخرين  عن  نيابًة  ها 
َ
يحكي اأن  �سخ�ٍس  اأّي  مبقدور  التي 

ت�سوبها  ل  بالقرية  حتّل  التي  فامل�سائب   - امل�سائب  هي 

 بقريتهم من م�سائب 
ّ
ا مر

ّ
ة �سكوك. »ا�ساأل من ت�ساء عم

ّ
اأي

ما يتذّكرون فيْذكره كّل واحٍد  ة فت�سمع منهم جميعاً 
ّ
عام

 اجمْع ما يقوله 
ّ
خفون منه ثم

ُ
منهم ل يختلفون فيه ول ي

. هذا 
١٩

كّل واحٍد اإىل ما يقول غريه، تعرف ما تقوله القرية«

لأّن املجموع ل يت�سّكل اإّل يف وجود خطر يواجه اجلميع 

ا يعتربه 
ّ
ويواجهه اجلميع. ي�ساأل الكاتب ال�سيخ عزيز عم

ال�سلطة،  بثالثة:  ال�سيخ  فيجيب  ة، 
ّ
جماعي كارثة  اأو  اأزمًة 

�سان النيل 
َ
بها في

ّ
�سان ال�سنوّي، واجلزيرة )التي ير�س

َ
والفي

ة 
ّ
العاملي احلرب  خربة   

ّ
متر الأرا�سي(.  اّلك 

ُ
م بها  ويتالعب 

الأوىل بهذه الأ�سياء الثالثة جميعها.

اأهايل  فعل  ورّد  الكوارث  هذه  عن  املذّكرات  حتكي   

 على 
َ
ال�سوء القرية عليها. وقد �سّلطت كّل م�سيبٍة منها 

 - ة 
ّ
الربيطاني )الإدارة  ال�سلطة  و�سبكة  القرية  بني  العالقة 

ميّثلون  الذين  )الأفراد  واحلكومة   ،
٢٠

امل�سرتكة( ة 
ّ
امل�رسي

�سلطًة عليهم(،  لديهم  اأّن  القرية  اأهايل  يفهم  اأو  احلكومة 

ت�رسي  ل  الأر�س(.  ا�ستحقاقات  حُتّدد  )وكيف  والأر�س 

الأهايل  اأّن  كيف  ُتظهر  لكّنها   
ّ
زمني برتتيٍب  املذّكرات 

القوى  بهذه  يتعّلق  فيما   
َ
التنظيم اً 

ّ
تدريجي يتعّلمون 

اّلك الأرا�سي 
ُ
الثالث التي تهّددهم - ال�ستعمار ونخبة م

والطبيعة. ويف تعاملهم مع كّل كارثة، تزيد ح�سيلتهم من 

اأ�سكال التنظيم التي تنفع والتي ل تنفع مع زيادة ح�سيلة 

القرية من اخلربات.

ة مقاومة ال�شلطة
ّ
ثالثي

هامٌّ جّدًا لهذا البحث ا�ستك�ساُف معنى بع�س امل�سطلحات، 

واعياً اأّن هذه املذّكرات موّجهٌة جلمهوٍر اأو�سع ل يعرف لغة 

القرية وا�سطالحاتها. ولذا، فاإّن من ال�رسورّي ا�ستك�ساف 

اأو ما الذي ميّثله م�سطلح ال�سلطة. يف البداية، ي�سري  ن 
َ
م

 اإىل الإدارة امل�سرتكة امل�سغولة باحلرب، اإّل 
ُ
هذا امل�سطلح

ة كبرية تُلوح 
ّ
اأّنها بعد ذلك ت�سري هي احلرب نف�سها - قو

يف الأفق وتاأخذ الرجال وت�سادر الب�سائع اإىل »حيث ل 

�سان 
َ
اأحد يعرف«. تكاد ال�سلطة اأّل تظهر، على عك�س الفي

اً، اأو على عك�س احلكومة التي 
ّ
الذي يعرت�سه الأهايل ماّدي

يعي�س ممّثلوها بني ظهرانيهم.

ات حُتَكى املذّكرات من خاللهم. 
ّ
هناك اأربعة �سخ�سي  

الذي  الأزهرّي  القرية  مثّقف  ا�س، 
ّ
عب ال�سيخ  هو  ل 

ّ
الأو

ة ويحاول اأن يدفع الأهايل 
ّ
ة والعاملي

ّ
يتابع ال�سيا�سة املحّلي

العرائ�س  )بكتابة  احلكومة  مع   
ّ
الر�سمي ال�ستباك  نحو 

اّلك الأرا�سي(. وهو ي�ستخدم »�سوت« الأزهر 
ُ
ومقا�ساة م

بوعي  تعبريه(  حّد  على  ة« 
ّ
)»القاهري ة 

ّ
التقليدي ة 

ّ
والعربي

كامل كو�سيلٍة لالإقناع )كي يظهر مبظهر املتعّلم الوِرع يف 

رَف�س اأحياناً لعدم اإملامه بتقاليد القرية ب�سكل 
ُ
اآن(، اإّل اأّنه ي

ال�سوت  الدرا�سة.  بغر�س  الطويل  به 
ّ
تغي ب�سبب  كاٍف 

ا�س وتابعه 
ّ
الثاين هو �سوت يون�س عبد الله، ابن اأخت عب

الذي ينتهي به الأمر ماأخوذًا اإىل اجلبهة، خماطرًا بحياته 

من اأجل اأن يحّل حمّله. يروي يون�س خربته يف احلرب، 

اً زاملوه 
ّ
اأّنه وجمموعًة من اأربعة وع�رسين �سعيدي وكيف 

ني 
ّ
يف فرقة العمل تعّلموا التفاو�س مع امل�سوؤولني الع�سكري

جماعية،  كارثة  أو  أزمة  يعتبره  عما  عزيز  الشيخ  الكاتب  يسأل 
والجزيرة  السنوي،  والفيضان  السلطة،  بثالثة:  الشيخ  فيجيب 
)التي يرسبها فيضان النيل ويتالعب بها مالك األراضي(. تمر خبرة 
الحرب العالمية األولى بهذه األشياء الثالثة جميعــــــــــــــــــها.
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ظروف  لتح�سني  الإ�رساب  تعّلموا  كما  ني، 
ّ
الفرن�سي

معي�ستهم وعملهم. ال�سوتان الأخريان هما �سوتا نعمان 

ان اثنان 
ّ
ولد ال�سيخ عماد زيدان وفكري عبد النبي - �ساب

اأخذا على عاتقهما اأن ي�ستعيدا جزيرة القرية، وهي اأر�ٌس 

اّلك الأرا�سي 
ُ
ٌة خ�سبة يطرحها في�سان النهر، من م

ّ
زراعي

تها. يبحث فكري 
ّ
الوجهاء الذين منحْتهم احلكومة ملكي

اأهايل  وباقي  نف�سيهما  بها  ي�سّلحان  طرٍق  عن  ونعمان 

غ�سون  ويف  الأر�س.  من  احلكومة  يطردوا  كي  القرية 

عندها  تهما 
ّ
ني ل 

ّ
وتتحو  ،١٩١٩ ثورة  بخربة  ان 

ّ
مير ذلك، 

لت�سبح اأن يكمال الثورة بهدف اأن يحتفظا بهذه الأ�سلحة 

�سا حكومة الفاّلحني.
ّ
وينّظما ثورة الفاّلحني ويوؤ�س

اأ�ستك�سف  اأن  املذّكرات  قراءتي  يف  حاولُت   

تلك  الثالثة  ال�سلطة  اأنواع  ملقاومة  ثالثًا  ات 
ّ
ا�سرتاتيجي

والإ�رساب  مثاًل،  العرائ�س  بكتابة  القانون،  ا�ستخدام   -

ل�سرتداد  ة 
ّ
القو اأو  ال�سالح  وا�ستخدام  اجلبهة،  على 

ت يف كيف َتبني هذه املقاومة وال�ستحقاق 
ْ
الأر�س. نظر

ة 
ّ
املحّلي اخلربة  ح�سيلة  الف�سل  اأو  والنجاح  واملخاطرة 

لي�ست  هي  هنا  ة 
ّ
الأ�سا�سي ونقطتي  عنها.   

َّ
ُيعرب وكيف 

اإن كانت هذه الأحداث قد وقعْت بالفعل، بل ا�ستخدام 

اأّن  بكيف  الوعي  للنظر يف  ال�ستك�سافات كفر�سٍة  هذه 

ذلك  ا�سطالحات  ا�ستخدام  دون   عنها 
َّ

ُيعرب »ال�سيا�سة« 

الأمر  هذا  نا  ُيب�رسِّ وال�ستعمار.  الأّمة  ومفاهيم  الوقت 

وبكيف  ّية، 
ّ
واحلر ال�ستبداد  مفاهيم  عن  التعبري  ة 

ّ
بكيفي

ة بالقرية. ّية بو�سائل خا�سّ
ّ
يجري القتال من اأجل احلر

ع«
ّ
حتّدي الطاعة يف »التطو

 
ٌ
قرار �سدر   ،١٩١٧ ل 

ّ
الأو ت�رسين   / اأكتوبر   ٢٠ »يف 

 
ٌ
من�سور القرار  هذا  مع  �سدر  التجنيد...  على  للت�سجيع 

من  يطلب   ،١٩١٧ اأكتوبر   ٢١ بتاريخ  ات 
ّ
للمديري

ع 
ّ
التطو على  الأهايل  حّث  مد 

ُ
الع ومن  املراكز  ماأموري 

ات ا�ستخدام 
ّ
 من مديري املديري

َ
يف فرق العمل، وطَلب

 لدعم احلركة. تقّدمْت حركة التجنيد 
ّ
تاأثريهم الأخالقي

يف  الإجراءات...  هذه  نتيجة  ر�ٍس 
ُ
م ب�سكٍل   

ّ
عي

ّ
التطو

عن  وا 
ّ

وعرب امل�رسوع  على  املوافقة  متام  وافقوا  اأ�سيوط 

.
٢١

رغبتهم يف توفري املجّندين

يف بداية ١٩١٧، انت�رسْت كالّنار يف اله�سيم رواياٌت   

غريون على اأ�سواق القرى املحيطة 
ُ
ني ي

ّ
عن ع�ساكر بريطاني

اإىل  ال�سباب  وياأخذون  واملح�سول،  املا�سية  وي�سلبون 

ة 
ّ
»حيث ل اأحد يعرف«. على اأثر ذلك، انت�رس يف الهمامي

خوٌف من التجنيد ونقا�ٌس عن اأ�سكال املقاومة«.

ة  ق�سّ مذّكراته  يف  الدولة  �سيف  ع�سمت  يحكي   

العمدة  مع  ونقا�سه   - القرية  مثّقف   - ا�س 
ّ
عب ال�سيخ 

ة مقاومة 
ّ
وكبار القرية حماولً اإقناعهم باأفكاره عن كيفي

اأّنه ينبغي تقدمي عري�سة. قراأ  ا�س يرى 
ّ
التجنيد. كان عب

يف ال�سحيفة عن �رسوط التجنيد )�سباب �سنه من ١٨ 

لذا،  ع. 
ّ
التطو على  قائم  التجنيد  اأّن  وعن  �سنة(   ٤٥  -

كانت طريقة مقاومة التجنيد، يف راأيه، يف اأن يوّقع جميع 

ع 
ّ
اأهل القرية على عري�سٍة تعلن عدم رغبتهم يف التطو

للحرب، وبذلك يجربون ال�سلطة على اللتزام بقواعدها 

د اأن وافق العمدة وكبار البلد على فكرة 
ّ
هي نف�سها. مبجر

ا�س �سالة اجلمعة. 
ّ
 ال�سيخ عب

َّ
العري�سة، ولو بعد ترّدد، اأم

م�سطلح  اأّن  ا�س 
ّ
عب لحظ  ع، 

ّ
التطو فكرة  م�ستك�سفاً 

 ،
ّ
القراآين ال�سياق  ويف  »الطاعة«.  من  ياأتي  ع« 

ّ
»تطو

اإّل  الدين،  نف�س  من  الكبار  طاعُة  هي  الواجبة  الطاعة 

ال�ستعمار،  قوى  بطاعة  ملَزمني  لي�سوا  القرية  اأهايل  اأّن 

لأّن ل طاعة لطاغية وبالتاأكيد ل طاعة لكافر. واإن اأطاع 

 فهو ل �سّك من قبيل التجديف.
َ
الأهايل ال�ستعمار

ا�س من العمدة ومن اأقربائه 
ّ
ومبرور الوقت، اكت�سف عب  

ره. 
ّ
الأ�سغر �سّناً اأّن مقرتحاته مل تلَق الرتحاب الذي ت�سو

لأّن  اجلراأة  قبيل  من  اعُتربْت  مثاًل،  لل�سالة  فاإمامُته 

الذي  ال�سالة،  اإمامة  ة 
ّ
�سالحي يعطيه  ل   

ّ
الديني تعليمه 

و�سع  ففكرة  ذلك،  من   
ّ
والأهم القرية.  لكبار  امتياٌز  هو 

خم�سة واأربعني ا�سماً ل�سباب القرية على ورقٍة وت�سليمها 

 
ُ
لذات اجلهات امل�سوؤولة عن التجنيد تبدو وكاأّنها ت�سليم

له 
ّ
تخي ما  عك�س  متاماً  اأي   - ال�سباب  لهوؤلء  الأهايل 

مد يف القرى املحيطة، 
ُ
 ال�سباب. فالع

ُ
الأهايل وهو اإخفاء

املر�سى  بني  من  اأ�سا�ساً   - باأنف�سهم  جمّنديهم  يختارون 

ة اأهل القرية من 
ّ
وكثريي امل�ساكل - ليحافظوا على بقي

التجنيد.

بـ»الذين  اأ�سبه  ا�س 
ّ
عب باأّن حماولت  اآخرون  حاجج   

من  يخلو  ل   
ٌ
اأمر وهو  للحكومة«،  احلكومة  ي�ستكون 

الأهايل  بها 
ّ
جر ة 

ّ
ا�سرتاتيجي ال�سلطة  فمواجهة  املخاطر. 

باعتبارها  املذّكرات  طوال  م 
ّ
حتو بالفعل  وهي  قبل،  من 

فعندما  املواجهة.  تنتجها  قد  التي  اخل�سارة  من  حتذيرًا 

ثالث  ل  اثنان  م�سلكان  يوجد  بال�سلطة،  الأمر  يتعّلق 

ا مع ال�سلطة اأو �سّدها. وُهم باعتبارهم فاّلحني، 
ّ
لهما، اإم

دًا 
ّ
�سان ويعرفون جي

َ
يجهدون كّل �سنة يف مكافحة الفي

التهلكة.  اإىل  اإّل  توؤّدي  ل  ارات 
ّ
التي بع�س  مواجهة  اأّن 

اأّن كلَّ  دًا من خرباتهم ال�سابقة 
ّ
ة جي

ّ
اأهل الهمامي يدرك 

مواجهٍة مع الدولة ل تعني اإّل اخل�سارة.
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من�سور للتظاهر يف 

املن�سورة، ٩ ني�سان 

/ اإبريل ١٩١٩
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ع
ّ
ات تفادي التطو

ّ
اللغة وا�شرتاتيجي

التجنيد  ة 
ّ
ا�سرتاتيجي قبول  يعني  ل  ار 

ّ
التي مع  الَعوم  اأّن  اإّل 

ع 
ّ
التطو تتفادى  اٍت 

ّ
ا�سرتاتيجي ت�سمل  اأّنها  بل  ع. 

ّ
والتطو

بوا�سطة »زواج ال�سلف« مثاًل، والذي هو زواٌج موؤّقت بهدف 

عدم  اأو  الرجل،  على  تنطبق  ل  التجنيد  �رسوط  اأّن  �سمان 

املح�سول  على  ال�ستيالء  لتفادي  ال�سوق  اأّيام  الظهور 

اٍت 
ّ
ا�س مر

ّ
ر عب واملا�سية، اأو الهروب اإىل اجلبال القريبة. ُحذِّ

عديدة من اأّن ن�سيحته باعتباره »مثّقف القرية« لي�سْت دائماً 

غريُب  اأّنه  ون 
ّ

يح�س ما  عادًة  واأّنهم  الأهايل،  ترحاب  حمّل 

ة تقاليد القرية، خ�سو�ساً حني يفرت�س اأّن باإمكانه 
ّ
 اأهّمي

َ
ن�سي

اأن يحّدد لالأهايل اأيَّ الختيارات اأف�سل لهم. يف حني كان 

الأهايل يعتمدون على تاريخ من »امل�سائب« كمرجع يعّلمهم 

ا�س على معرفته بالقانون ومبا 
ّ
ما يفيد وما ل يفيد، يعتمد عب

ا�س 
ّ
عب واأعطى  النهاية  يف  العمدة  ر�سخ  يكون.  اأن  ينبغي 

بع�س  اأختام  على  ح�سل  اأّنه  مو�سحاً  املختومة،  العري�سة 

الأهايل اإّل اأّن اأغلب الأختام و�سَعها هو بنف�سه على الورق، 

. فَعَل 
٢٢

اً عن العري�سة
ّ
واأّنه بذلك ي�سري هو امل�سوؤول �سخ�سي

ال�سيخ،  مبجهودات  ال�سيء  بع�س  مقتنٌع  لأّنه  ذلك  العمدة 

ويكّن بع�س التقدير اأي�ساً، ولكن لي�س لأّنه مقتنٌع متاماً.

اإىل  لً 
ّ
اأو اأ�سيوط لت�سليم العري�سة،  اإىل  ا�س 

ّ
توّجه عب  

بحث   
ّ
ثم ت�سّلمها،  املاأمور  رف�س  حيث  البولي�س  مركز 

الأ�سخا�س  اإىل  العري�سة  اإي�سال  ي�ساعده يف  عن حماٍم 

اأراد  بت�سّلمها.  لزمهم 
ُ
ي الذي   

ّ
القانوين بالطريق  املالئمني 

ل ن�سخة اإىل كلٍّ من رئي�س الوزراء ووزير 
َ
ا�س اأن تر�س

ّ
عب

ومعاون  ة، 
ّ
املديري ومدير  ة، 

ّ
املديري وحكمدار  ة 

ّ
الداخلي

البولي�س واإىل ماأمور مركز البولي�س. حملت كّل عري�سة 

من  جميع  اأ�سماء  اأي�ساً  نْت 
ّ
وت�سم اإليه  ل 

َ
املر�س ا�سم 

الأ�سود  احلرب  بنف�س  ا�س 
ّ
عب كتبها  منها،  ن�سخًة  �سيتلّقى 

طوال  الدولة  �سيف  يتحّدث  ة. 
ّ
املديري �ستخَدم يف 

ُ
ي الذي 

تعنيه  الذي  ما  ي�رسح  القرية.  ة 
ّ
خ�سو�سي عن  املذّكرات 

ر 
ّ
يكر وهو  واحلكومة،  ع 

ّ
والتطو ال�سلطة  م�سطلحات 

اتهم 
ّ
وا�سرتاتيجي الأهايل  قرارات  اأّن  كيف  اإىل  الإ�سارة 

ة لذكريات املقاومة.  ة تنبع من ح�سيلتهم اخلا�سّ
ّ
ال�سيا�سي

ا�س التي 
ّ
ة مع طموحات عب

ّ
وقد تعار�سْت هذه اخل�سو�سي

 اأكرب واعتبارها 
ٍّ
حتاول اأن ترى القرية جزءًا من نظاٍم قانوين

ة يف نهاية املطاف.
ّ
جزءًا من حركٍة وطني

عن  تعّلمه  مبا  القرية  اإىل  العا�سمة  من  ا�س 
ّ
عب عاد   

تلك  مع  يتالءم  اأن  حاول  ة. 
ّ
الهيكلي وال�سيا�سة  القانون 

اأّن  اإّل  احلرب.  مّد  من  القرية  ليحفظ  مبا�رسًة  الهياكل 

اعتماده على تلك الهياكل وعلى القانون كان دائماً حملَّ 

القرية،  اإنقاذ  على  ترّكز  التي  ة 
ّ
املحّلي اخلربة  ذوي  انتقاد 

ا يحدث خارجها.
ّ
وعلى احلفاظ عليها بغ�سّ النظر عم

ُتناق�س �سماح �سليم يف حتليلها رواية الأر�س املثّقَف   

املتعّلم يف املدينة الذي يعود اإىل القرية راغباً يف خماطبة 

اأر�س  يحمي  كي  العرائ�س  خالل  من  مبا�رسًة  احلكومة 

ة. 
ّ
نى التحتي

ُ
به م�رسوعات الب

ّ
القرية من التدمري الذي ت�سب

لغًة  املتعّلم  للقروّي  قة 
ّ
املنم ة 

ّ
الر�سمي ة 

ّ
العربي تعترب  وهي 

ة، 
ّ
ي
ّ
ة تت�ساوى يف نظرها مع معرفة كيف ميكن نيل احلر

ّ
وطني

اأّن  بكيف  هذا  يذّكرنا   .
٢٣

القرية حال  حت�سني  اأي�ساً  ورمّبا 

الأهايل  حثَّ  حماولً  القرية  منرب  على  وقف  ا�س 
ّ
عب

احلالتني، مل  كلتا  للحكومة«. ويف  احلكومة  »�سكاية  على 

ة 
ّ
وكيفي الأكرب  ة 

ّ
ال�سيا�سي الهياكل  مبعرفة  الأهايل  ينبهر 

على  �رساٌع  فقام  �سخريتهم،  اأثارْت  بل  معها  التعامل 

اللغة امل�ستخَدمة يف كتابة العرائ�س وعلى اأنواع املعارف 

ة.
ّ
ي
ّ
املختلفة املتعّلقة بنيل احلر

كتاباته  اأي�ساً يف  اللغة  ت�سالكرافت عن  حتّدث جون   

عن عرائ�س الفاّلحني يف م�رس يف القرن التا�سع ع�رس، 

ال�سكاوى  يف  ة 
ّ
الر�سمي اللغة  »ا�ستخدموا  اأّنهم  مالحظاً 

ٍل بال�سلطة، حيث ميكن اأن يوؤّدي خطاأٌ يف 
ّ
يف �سياٍق حمم

عي�سهم،  و�سبل  تهم 
ّ
ق�سي خ�سارة  اإىل  الكلمات  اختيار 

ة 
ّ
ي
ّ
باأهم . يحاجح ت�سالكرافت 

٢٤
بل ورمّبا حياتهم نف�سها«

مع  التعاطي  يف  الفاّلحني  �سيا�سة  تو�سيح  يف  العرائ�س 

�سات الدولة والتفاو�س معها، وهي �سيا�سة نادرًا ما 
ّ
موؤ�س

ر الفاّلحني يف م�رس، ول حتى 
ّ
تظهر يف الأدب الذي ي�سو

ت�سف  ما  عادًة  التي  الفاّلحني  عن  ة 
ّ
الأكادميي الكتابة  يف 

بالفعل  اأو  امل�ستمر،  والتفادي  بال�سلبية  اإما  �سيا�ستهم 

الثوري العنيف. تقرتح هذه امل�سادر اأي�ساً باأّنه عو�ساً عن 

روؤية الدولة وجمتمع الفاّلحني من منظوٍر حديث يف اجّتاٍه 

ر جمموعٍة من 
ّ
لة، ميكن ت�سو ة املح�سّ

ّ
واحد وعداوة �سفري

يتحـــــــــــــــــــــــــــــــــدث سيف الدولة طوال المذكرات عن
خصوصيــــــــــــــــــــة القرية. يشرح ما الذي تعنيه مصطلحات 
أن  كيف  إلى  اإلشارة  يكرر  وهو  والحكومة،  والتطوع  السلطة 
حصيلتهم  من  تنبع  السياسية  واستراتيجياتهم  األهالي  قرارات 
المقاومة. وقد تعارضت هذه الخصوصية مع  الخاصة لذكريات 
نظام  من  جزءا  القرية  ترى  أن  تحاول  التي  عباس  طموحات 
قانوني أكبر واعتبارها جزءا من حركة وطنية في نهاية المطاف. 
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 .
٢٥

متبادًل حوارًا  ن 
ّ
تت�سم وتبايناً  اً 

ّ
ت�سّظي اأكرث  العالقات 

ويف حالَتي عري�سة رواية الأر�س والعري�سة �سّد التجنيد 

ط الأهايل اأنف�سهم يف 
ّ
ة كلتيهما، يور

ّ
الإجبارّي يف الهمامي

ات ال�سلطة غري املتكافئة والتي باإمكانها 
ّ
�سبكٍة من دينامي

اأن تبتلعهم بالرغم من حماولتهم ا�ستخدام لغتها.

ا�س اأن يكون اأذكى من القانون اإّل اأّن القانون 
ّ
حاول عب  

اإىل  العديدة  زياراته  واحدٍة من  ففي  النهاية.  ك�سب يف 

ها 
ُ
وياأ�س ها 

ُ
تكرار زاد  )والتي  اأ�سيوط  البولي�س يف  مركز 

 عن القب�س على 
ٌ
كّلما و�سلْت من القرى املجاورة اأخبار

بالهتمام  وحظيت  اأخريًا  عري�سُته  ُقِبلت  هناك(،  الّنا�س 

اأن  املركز  ماأمور  منه  طلب  �سهورًا.  يطلبه  ظّل  الذي 

ي�سهد �سفاهًة وكتابًة اأّن كّل ا�سمٍ من الأ�سماء الآتية يف 

ع يف احلرب رف�ساً باّتاً، واأّن كّل 
ّ
العري�سة ترف�س التطو

ع. ولأّن 
ّ
ا�سم مل ياأِت يف العري�سة يوافق طبعاً على التطو

ا�س حر�س على و�سع الأ�سماء اخلم�سة والأربعني التي 
ّ
عب

ُطلب  مبا  ا�س 
ّ
عب �سهد  كّلها،  ع 

ّ
التطو ا�سرتاطات  تطابق 

 و)رمّبا( ن�سي 
َ
قَّع على �سهادته تلك، غافالً اأّنه ن�سي َ

منه وو

د 
ّ
العمدة اأن ي�سعا ا�سمه هو نف�سه على العري�سة. ومبجر

ا�س لأّن الأهايل الذين 
ّ
اأن وّقع العري�سة، ُقب�س على عب

يرف�سون  من  هم  فقط  القرية  عري�سة  على  اأ�سماوؤهم 

الذهاب للحرب.

وباقي  هو  و�سخة  مظلمة  زنزانٍة  يف  ا�س 
ّ
عب ا�سُتبقي   

اٍم 
ّ
ج عنه اإّل بعدها باأي

َ
املجّندين من القرى املجاورة ومل يفر

ياأخذ مكانه.  ريده - كي 
ُ
ع يون�س - قريبه وم

َّ
عندما تطو

ة 
ّ
الهمامي اأهايل  من  الوحيد  هو  الله  عبد  يون�س  وكان 

الذي ذهب للحرب والوحيد من كّل من ذهبوا من اأهايل 

اأ�سيوط الذي ُكتب له اأن يعود.

اإ�رسابات على اجلبهة وتفكيك ال�شلطة

كتب املاُلزم اإي.كيه ڤينابلز:

ة اأثناء مروري ليالً للتاأّكد اأّنهم كّلهم يف �سبات، 
ّ
»ذات مر

خرجْت اأ�سواٌت من اأحد اأكيا�س النوم موجزًة حال اجلي�س 

وعندما  والأتراك.  ني 
ّ
الربيطاني تنتقد  مالحظاٌت  فيها  مبا 

�س كي يخر�سوا ويناموا، اأجاب اأحُدهم، 
ِّ
ي
َ
حّذرهم البا�س ر

»ح�سناً يا ح�سن، نحن نعرف اأّنه ينبغي عليك تنفيذ اأوامر 

اأن  اإىل  �سامٌت   
ٌ
ذعر الإجابَة  تلك  تال  الكبري«.  الرجل 

ي�سمعنا«.  نف�سه  الكبري  الرجل  اأّن  تعرف  »لكّنك  تدّخل: 

وبغ�سّ النظر عن مدى قلق املتحّدثني يف الطابور �سباح 

اليوم التايل، مل ُتّتخذ �سّدهم اأّي خطوات، فهم كانوا اأحد 

.
٢٦

ال يف الفرقة«
ّ
اأف�سل العم

خربات  عن  الدرا�سات  اأو  احلكايات  هي  قليلٌة   

ني على اجلبهة، ناهيك عن طرق املقاومة 
ّ
املجّندين امل�رسي

الفر�س  بع�س  توجد  تزال  ول   .
٢٧

هناك اّتبعوها  التي 

ني على اجلبهة خالل احلرب 
ّ
للتنقيب عن اأ�سوات امل�رسي

ة الأوىل. واحدة من تلك هي الأغنيات التي وثّقها 
ّ
العاملي

يف  العمل  فرق  على  امل�رسفون  ون 
ّ
الربيطاني املالزمون 

ة 
ّ
اخلارجي اأر�سيف  يف  التوثيق  هذا  ظهر 

َ
ي و�سيناء.  يافا 

كمذّكرات  املذّكرات  بع�س  يف  ظهر 
َ
ي كما  ة، 

ّ
الربيطاني

رفح  يف  العمل  فرق  على  اأ�رسف  الذي  ڤينابلز  اإي.كيه 

.
٢٨

وغّزة ولحقاً يف يافا

ال بينما 
ّ
يف احلادثة املقتب�سة اأعاله، ي�ستمع ڤينابلز للعم  

تون مدركني اأّنه ي�سرتق ال�سمع واأّن بع�س الّنكات  َنكِّ
ُ
هم ي

كانت عنه هو. هنا ل ت�سري النكات فقط طريقًة لإ�سعاف 

بل  ميّثلها،  التي  ال�سلطة  ومن  منه  بال�سخرية   
٢٩

�سلطته

لأّنهم  ال�سخرية  بتلك  ملواجهته  طريقًة  اأي�ساً  ت�سري 

اأن  يقدر  لن  اأّنه  يعرفون  اأّنهم  بل  ي�سمعهم،  اأّنه  يعرفون 

يفعل �سيئاً كي يرّد على �سخريتهم. وباملثل، بل رمّبا مبزاج 

ة، اأدرك يون�س عبد الله وزمالوؤه على اجلبهة 
ّ
اأكرث راديكالي

 هو اأّل 
ّ
 �سيٍء للجي�س الفرن�سي

ّ
يف مدينة »كاليه« اأّن اأهم

يتوّقف العمل، واأّنهم بهذا املعنى ل ميكن ال�ستغناء عنهم. 

تعّلم هوؤلِء ب�رسعة اأّن الإ�رسابات و�سيلٌة فّعالة يح�سلون 

بها على ما يحتاجون.

اأ�سيوط  من  له  زمياًل  وع�رسون  واأربعٌة  يون�س  و�سل   

اإىل بولونيا بعد رحلٍة يف البحر ا�ستغرقْت خم�سة واأربعني 

لهم  �سدرْت  حيث  كاليه  اإىل  هناك  من  اأُخذوا  يومًا. 

التعليمات بحفر خنادَق عمُقها مرت على املدد. ُعنيِّ اأحدهم 

 .
٣٠

ّ
�س لهم مالحٌظ مغربي �سًا على الباقني وُخ�سّ يِّ َ

)ثابت( ر

مل تعجبهم اأحوال معي�ستهم عند الو�سول، فقد اأُعطي كلٌّ 

ات من ال�سوف 
ّ
ًا ينام عليه وثالث بطاني

ّ
منهم لوحًا خ�سبي

)واحدة تو�سع فوق اللوح مبا�رسًة، وثانية يغّطون اأنف�سهم 

 اإّنهم انتظروا ب�سع �ساعات حتى 
ّ
بها، وثالثة كو�سادة(. ثم

روا اأّل يبارحوا 
ّ
جهز الطعام الذي كان مقّززاً. وعندما قر

كّل  من  ُيطردون  �سوف  لأّنهم  الأ�سبوع  نهاية  مواقعهم 

دون عماًل يف  اأو مقهى يدخلونه، طلب منهم املجنِّ مطعم 

اأّيام راحتهم. اإّل اأّنه �رسعان ما عّلمهم الرّي�س ثابت حيلة 

ة، وكما ياأتي يف املذّكرات:
ّ
ذكي

م�سك  ة. 
ّ
الفرن�ساوي مع  يتعامل  عرف  ثابت  �س 

ّ
»الري  

 
ّ
اأهم نفعْت.  ولكن  وعّلمنا حيلة. هي حيلة  م�سكة  عليهم 

�سيئاً  اأردنا  فكّلما  العمل.  عن  نتوّقف  اأّل  هو  هم 
ّ
يهم ما 

ة ويرطنون بل�سانهم 
ّ
كّنا نتاأّخر يف النوم فياأتي الفرن�ساوي
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قليلة  اجلراية  لأّن  ن�ستغل  اأن  نريد  ل  اأّننا   
ّ
املغربي فيقول 

حتى  الثقيل،  ال�ساي  حتى  نريد،  ما  كّل  املزيد.  فيعطونا 

اإذا  اأّننا  َتعّلمنا  نطلبه.  ل  الأحمر  اللحم  حتى  الدخان، 

»النا�س تخاف وما  واأّن  ما نطلب،  طلبنا ل نح�سل على 

وثابت  العمل  عن  نتوّقف  جاهز.  �سالحنا  تخت�سي�س«. 

على  فيح�رسونه  كذا،  عاوزين  الرّجالة  »اأ�سل  يقول: 

.
٣١

طول«. وانب�سطنا اآخر انب�ساط... اإىل اأن جاء ال�ستاء...«

ة تلك الإ�رسابات يف اأّنها عّلمت املجّندين 
ّ
ي
ّ
تكمن اأهم  

ي�ستطيعون  اأّنهم  يعني  كموارد  عليهم  احلرب  اعتماد  اأّن 

منع هذه املوارد عن ال�سلطة بالتوّقف عن العمل، وبالتايل 

يجعلون ال�سلطة اأ�سعف.

ال�سلطة  اأّن  املذّكرات  بداية  يف  الدولة  �سيف  ي�رسح   

من  مزيٍج  د 
ّ
جمر من  اأكرث  ة 

ّ
الهمامي اأهايل  عند  تعني 

ة اأكرب غري معروفة. فال�سلطة 
ّ
قو اأي�ساً  ، فهي 

٣٢
الإدارات

الأطفال  وتخطف  والنقود  واجلمال  واحلمري  الغّلة  »تاأخذ 

وتهتك اأعرا�س الن�سوان«، و»ما حّد�س راح ال�سلطة من 

 غريه«، 
ّ
ة غري يون�س، وما حّد�س رجع منها حي

ّ
الهمامي

وي�ساأل اأهل القرية »عن م�سري الذين اأخذْتهم ال�سلطة«، 

اأن يعود غريه«.  و»عاد يون�س عبد الله من ال�سلطة قبل 

ل  حيث  احلرب،  هو  الذي  الربزخ  متّثل  ال�سلطة  �سارت 

اأخبار تعود منه وبالكاد يرجع قليل ممّن ذهبوا »حيث مل 

يكن اأحد يعرف قبل اأن يحكي يون�س عبد الله«.

ة 
ّ
اخلارجي اأر�سيف  يف   ١٩١٨ تقارير  ت�سري   

القب�س  حالت  من  العديد  هناك  اأّن  اإىل   
٣٣

ة
ّ
الربيطاني

اأغاين ظهرْت عن  واأّن  املقاومة،  على  التحري�س  نتيجة 

 حمّذرًة الآخرين من ال�سرتاك يف 
٣٤

احلرب واإغراءاتها

ل 
ّ
احلرب. تّت�سم املقاومة بطابع املواجهة اأكرث حتى تتحو

واجلثث  النريان  وتنت�رس  احلديد،  �سكك  فُتقطع  للعنف، 

اأي�ساً  لكن  م�رس،  يف  احلال  هو  هذا  ي�سري  القرى.  يف 

الأهايل  بداأ  حيث   
٣٥

اأفريقيا غرب  ويف  اجلزائر  يف 

النتفا�سات بعد اأخذهم اإىل احلرب.

االإ�رساب حتى املوت

ففي  تكلفة.  دون  تاأِت من  املتزايدة مل  اجلراأة  اأّن هذه  اإّل 

حالة يون�س عبد الله، تدهورت بحلول ال�ستاء �سّحة اأحد 

و�سعيفاً  مري�ساً  كان  والذي  القبي�سي،  دعى 
ُ
وي زمالئه 

ليجدوه  ا�ستيقظوا  ام 
ّ
الأي من  يوٍم  �سبيحة  ويف  اأ�ساًل. 

ل واحد مّننا ميوت يف الغربة«. اأبلغ 
ّ
د حتى املوت، »اأو

ّ
جتم

 �ساخناً 
ً
ني عن موته، وطلبوا ماء

ّ
اُل امل�سوؤولني الفرن�سي

ّ
العم

الطلب  وهو  الدفن،  اإجراءات  يف  وي�رسعوا  يغ�سلوه  كي 

 عدم 
ّ
ف�س دون ترّدد. املوت يف الغربة �سيء، لكن

ُ
الذي ر

ة هو نوٌع اآخر من ال�سياع 
ّ
الدفن تبعاً للطقو�س الإ�سالمي

- �سياع اأّل يجد الإن�سان طريقه يف اخللود.

البع�س  بع�سهم  الإ�رساب وعاهدوا  املجموعة  رت 
ّ
قر  

اإىل موطنهم، فكلٌّ  لوا 
َ
ر�س

ُ
ي مّتحدين حتى  اأن يظلّوا  على 

 
ّ
ا�ستمر املوت.  يف  ه 

ُ
دور الآتي  هو  يكون  اأن  يخاف  منهم 

بعدها  ح�رس  اٍم 
ّ
اأي خم�سة  والطعام  العمل  عن  الإ�رساب 

)لعبة  النار«   
ّ
»جن يدعونه  كانوا  الذي   

ّ
الفرن�سي اجلرنال 

على كلمة »جرنال«( للتفاو�س معهم بنف�سه. وحني ف�سل 

وجل�سوا  فاعرت�سوا  املطر،  يف  يقفون  جعلهم  التفاو�س، 

وفقد  جدال،  ون�سب  اجلرنال  عاد  مّتحدين.  جميعاً 

�س ثابت هدوءه وهاجم اجلرنال وقتله. اأطلق الع�سكر 
ّ
الري

ال فماتوا جميعاً 
ّ
ة الّنار عندها على جمموعة العم

ّ
الفرن�ساوي

، وا�سمه خليفة، اجلثث 
ّ
اإّل يون�س. فح�س امل�رسف املغربي

ك واأن 
ّ
واحدًة واحدة، وحني وجد يون�س ن�سحه باأّل يتحر

»يعمل نف�سه ميتاً« حتى يفح�سه الطبيب يف امل�ست�سفى، 

ول  »اأّنه جريح  يفح�سه  َمن  ه 
ّ
ينب اأن  يتذّكر  باأن  ون�سحه 

يجوز قتل اجلرحى«. تبع يون�س ن�سيحة خليفة فا�سُتبقي 

 اأر�سل اإىل موطنه يف رحلٍة 
ّ
في، ثم يف امل�ست�سفى حتى �سُ

داره  مقعد  يف  يجل�س  الآن  وهو  يوماً.   ٤٥ دامْت  طويلٍة 

يحكي حكايته ب�سوٍت عاٍل ت�سمعه القرية كلُّها.

ثورة �شّد االإنكليز اأم �شّد البا�شوات؟

يحكي الق�سم الأخري من مذّكرات ع�سمت �سيف الدولة 

من  ظهرْت  الأر�س  من  قطعٌة  وهي  »اجلزيرة«،  حكاية 

�سان، منتجًة يف النهاية 
َ
ب الرتبة التي يجلبها الفي

ّ
تر�س

الفاّلحون يف �سعيد  »جزرًا« خ�سبة جّدًا يعي�س عليها 

م�رس. ُتعترب تلك اجلزر نعمة، بل وِهبًة من النيل. منحت 

يف  للنبالء  ًة 
ّ
عطي ة 

ّ
الهمامي يف  اجلزر  اأكرب  احلكومة 

منت�سف القرن التا�سع ع�رس خالل حكم اخلديوي �سعيد، 

كما يزعم الأهايل.

فقر«،  على  »فقرًا  جلبْت  احلرب  اأّن  فكري  ي�رسح   

جديدًا  عدًا 
ُ
ب اأ�سافْت  بل  اأفقر،  جتعلهم  مل  اأّنها  مو�سحاً 

عي�سهم،  مقّدرات  على  �سيطرتهم  �سعَف  فقرهم:  اإىل 

ة«. »مل تزْدهم 
ّ
ة امل�ستقر

ّ
و»ا�سطراباً يف عالقاتهم الجتماعي

احلرب فقرًا على فقر، ولكّنها زادْت من �سعورهم بالفقر 

ة 
ّ
املاّدي احلاجات  حدود  ة 

ّ
القت�سادي ها 

ُ
اآثار جتاوزْت  حني 

ة 
ّ
ة فاأ�ساعت ال�سطراب يف عالئقهم الجتماعي

ّ
الأ�سا�سي

.
٣٦

دت الن�ساء وخربت البيوت«
ّ
ة فتمر

ّ
امل�ستقر

الوحيد  الطريق  اأّن  نعمان  و�سديقه  فكري  ر 
ّ
قر  



بدايات  العدد 23 - 24 | 2172019

عالقات  واأّن  ة، 
ّ
بالقو اأخذها  يف  هو  »اجلزيرة«  ل�ستعادة 

يفّكر  ترتيبها.  اإعادة  ينبغي  احلكومة  وبني  بينهم  ة 
ّ
القو

اً يف فكرة احلكومة 
َّ
ن اأجرى معهم املقابالت ملي

َ
املوؤّلف وم

دًة 
ّ

ة. تظّل احلكومة دائماً جم�س
ّ
 عنها اأهل الهمامي

ّ
كما يعرب

البا�سا  اأو  املاأمور،  اأو  ال�رسائب،  جابي  �سخ�س،  يف 

اأو  ٌة 
ّ
قو هي  التي  ال�سلطة،  عك�س  على  الأر�س.  �ساحب 

القاهرة.  ة 
ّ
القو لعالقات  جت�سيٌد  �سخ�س،  احلكومة  �سيء، 

 ح�سيلة القرية من تاريخ تعاطيها 
ُ
ر ثانيًة حكي

ّ
هنا يتكر

مع احلكومة. ي�ساهد فكري ونعمان مظاهر النتفا�سة )يف 

١٩١٩( اأثناء �سفرهما اإىل املدينة وهما يحاولن الو�سول 

ال�سالح.  باإمكانهما احل�سول على  اأّن  يعتقدان  اإىل حيث 

النار يف كّل مكان. كانا راكبني القطار املتوّجه اإىل ديروط 

اجلنود  وُقتل  القطار  توّقف  حني  ال�سنيعة  احلادثة  خالل 

�سخ�ساً  الثنان  يلتقي   .
٣٧

الأهايل باأيدي  ون 
ّ
الربيطاني

يوّزع ال�سالح ويوافق على اأن يعطيهما �سالحاً ب�رسط اأن 

ا للثورة. ويوافق الثنان على ذلك ب�رسٍط اآخر، لأّنه: 
ّ
ين�سم

مّنا فن�سرتّد جزيرتنا  ال�سالح  اأحٌد  الثورة لن ي�سرتّد  بعد 

باإذن الله اإذا مل يرّدوها لنا. فقلت �سمعت يف اأ�سيوط اأْن 

بك.  ر�سدي  يراأ�سها  التي  البا�سوات  حكومة  �سقطْت  قد 

. تثري اأخبار 
٣٨

وغدًا تنت�رس الثورة وتقوم حكومة الفاّلحني

احلما�سة  فهناك  الأهايل.  بني  متباينة  فعل  ردود  الثورة 

ني، ما يعطيهم فر�سًة للح�سول 
ّ
لالنتفا�سة �سّد الربيطاني

على ال�سالح والقتال لتح�سيل مطالبهم هم. اإّل اأّن هناك 

هم  الوفد  بثورة  املرتبطة  الأ�سماء  كّل  اأّن  اإدراكهم  اأي�ساً 

من البا�سوات اأ�سحاب الأرا�سي، َعنِي من يقهر الفاّلحني 

وعنِي من يرغب الفاّلحون يف هزميتهم.

 
٣٩

�سولتز راينهاردت  كتابات  ال�رساع يف  هذا  ظهر 
َ
ي  

الذي ينظر يف فجوة ال�سلطة الناجتة من ان�سحاب القوى 

ة، واخلطر الذي متّثله لل�سفوة املالكة لالأرا�سي، 
ّ
ال�ستعماري

يعرف  ل  نف�سها.  الأر�س  على  تعي�س  ل  التي  خ�سو�ساً 

ة 
ّ
الفاّلحون على وجه اليقني اإْن كانت الثورة �ستع�سد قو

الطبقة املالكة لالأر�س، اأم اأّنها متّثل فر�سًة )للت�سّلح ورمّبا 

حالة  يف  كما  اأو  الأرا�سي(،  ماّلك  حكومة  �سّد  الثورة 

للثورة  الن�سمام  عليهم  ينبغي  كان  اإن  ّعبا�س،  ال�سيخ 

لو�سع مطالبهم مو�سع ال�سدارة منها.

و�سديقه،  فكري  خربة  اإىل  قرب  عن  النظر  ُيلقي   

الوحيُد  الطريق  هي  امل�سّلحة  الثورة  باأّن  وَقناعتهما 

الفرتة  ة، �سوءًا جديدًا على 
ّ
القو لإعادة ترتيب عالقات 

هي  فاأّوًل،   .١٩١٩ وثورة   ١٩١٨ الفاّلحني  ثورة  بني 

نا بهذه الأحداث املوّثقة باعتبارها جرائم »عنيفة«.  ُتب�رسِّ

يف   
ٌ
دور لها  كان  اأّنها  يبدو  والتي  ة، 

ّ
الهمامي حالة  ففي 

العديد  الظهور يف  تعاود  التي  ة 
ّ
الأيقوني الأحداث  تلك 

 
ٌّ
�سيا�سي  

ٌ
وعي يوجد  ة، 

ّ
والأدبي ة 

ّ
التاريخي امل�سادر  من 

 لتاريخ من العالقات مع احلكومة حل�سيلة 
ٌ
قوّي واعتبار

تغيري  رغبًة يف  هناك  اأّن  كما  ة، 
ّ
القو بعينها من عالقات 

هذه العالقات بالعنف.

ة ١٩١٩ عن الوحدة وتعبئة 
ّ
هناك اأي�ساً تفكيُك �رسدي  

الفاّلحون  يرى  هنا  الفاّلحني.   
َ
جمهور املثّقفة  ال�سفوة 

ل�ساحلهم.  ا�ستغاللها  ة 
ّ
كيفي ويفّكرون يف  ت�ستعل  الثورة 

د 
ّ
مبجر الثورة  على  الثورة  ة 

ّ
اإمكاني يف  يفّكرون  اأي�ساً  هم 

احلالتني  ويف  الفاّلحني.  حكومة  يحّققوا  حتى  انتهائها، 

ي�سعونها يف  ة   خا�سّ
َ
م�سالح للفاّلحني  اأّن  كلتيهما، جند 

ة التي 
ّ
الثورة، ول جندهم يرتبطون بامل�سالح الوطني قلب 

ون اأّنها تكاد تت�ساوى يف القمع مع م�سالح ال�ستعمار.
َ
ير

 
ُ

 م�سطفى اأمني، اأعطي الّنا�س
ّ
طبقاً ملذّكرات ال�سحايف  

من�سوراٍت يف ثورة ١٩١٩ تطلب منهم الهتاف من اأجل 

»الهدوء وال�سكينة«. وهو ما فعله النا�س اأثناء تك�سريهم 

 
َ
. ميّثل هذا التناق�س الوعي

٤٠
واجهات املحاّلت واإ�سعالها

املتناق�َس لهذه املظاهرات، حيث تتعار�س الهتافات مع 

الثورة  التي حتّل يف  ات 
ّ
الدينامي �رسارة  مظهرة  الأفعال 

ثورة  وتاأطري  ت�رسيد  جرى  اإن  فحتى  القلب.  حملَّ 

ال�سغب  اأثناء  عَلْت  التي  الأ�سوات  فاإّن  ببالغة،   ١٩١٩

اأي�ساً  ذلك  ي�رسي  اأخرى.  اأ�سياء  على  تدّل  واملظاهرات 

 ١٩٣٨ ل�سنة  يعود  مقاٍل  يف  املرفوعة  ال�سعارات  على 

كاتب  يناق�س  حيث   ،
٤١

واأغانيها احلرب  هتافات  عن 

املقال ال�سعار امل�سهور »م�س عاوزين حّد اأبدًا يحكمنا، 

واإن مكان�س ول حّد يلومنا!« هذه الهتافات التي ل يبنّي 

 اأو�سع �سّد احلكومة تزداد 
َ
املقال اأ�سَلها هي نواة م�ساعر

بو�سوح  اأي�ساً  امل�ساعر  ذات  َتظهر  الوقت.  مبرور  عاً 
ّ
تو�س

قنا  قرية  يف  الثورات  عن  املجد  اأبو  زينب  كتابات  يف 

زيارتهم  الوفد خالل  اأع�ساء  النا�س على  يعتدي  حيث 

.
٤٢

ال�سعيد بعد نهاية الثورة ب�سنوات

يف  ثقوباً  تثقب  وال�سعارات  الأحداث  هذه  كّل   

ذلك  من   
ّ
الأهم  

ّ
لكن ة، 

ّ
ال�سعبي للثورة  الرائقة  ة 

ّ
ال�رسدي

هذه  ترتكه  الذي  ما  ة. 
ّ
بالإمكاني اإح�سا�ساً  تعطينا  اأّنها 

�سة« بعنفها وبغياب و�سوِح 
ّ
�سة« - »م�سو

ّ
الأحداُث »امل�سو

عة بني طرفني  ة املوزَّ
ّ
القو ، وبغياب 

ّ
العدو ن هو 

ّ
الروؤية عم

كيف  امل�ستقبل؟  حلركات   - املقاومة  عالقات  مقابل  يف 

ن مثَل هذا العنف، 
ّ
يبدو تاأريٌخ بديل لـ١٩١٩ حني يت�سم

لن�رس  وطرقاً  ة، 
ّ
الأفقي من  عالية  ودرجة  القيادة،  وغياب 
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ذلك  كّل  يوؤّثر  وكيف  عنها؟  والتعبري  ة 
ّ
ال�سيا�سي الأفكار 

ة؟
ّ
يف الثورات احلالي

خامتة

»بال�سورة  الهتمام  طريق  عن  مو�سوٍع  اأّي  عر�س  »اإّن 

ربز الهياكل كبرية احلجم والنزعات 
ُ
الكبرية« ل بّد اأن ي

ة التي 
ّ
ْغر - اجتماعي ة على ح�ساب التواريخ ال�سُ

ّ
التاريخي

.
٤٣

 لأ�سوات العواّم« )جويل بينني(
َ
رمّبا ت�سمح مب�ساحٍة اأكرب

داره  مقعد  يف  جل�س  احلرب،  من  يون�س  عاد  بعدما   

يف بيت العائلة وبداأ ي�ستعيد جتاربه على اجلبهة ب�سوت 

يف  معتادًا  اأمرًا  ال�سوت  رْفع  كان  اجلميع.  ي�سمعه  عاٍل 

ي�سبح  كي  يحكيها،  ق�سة  اأحدهم  عند  كانت  حال 

ي�سمعوه، وكذلك  اأن  املقعد  املتجمعني يف  النا�س  باإمكان 

الن�ساء والأطفال يف فناء الدار الذين كانوا يحتاجون اأو 

ة 
ّ
ة بعد مر

ّ
يف�سلون البقاء يف املنزل. كرر يون�س الق�سة مر

كي ي�سمعه اجلميع.

ا�ستخدم النا�س هذه الطريقة يف بع�س الأحيان حني   

القطار  حريق  عن  الأهايل  ل�سوؤال  ال�سلطات  ح�رست 

حيث  الهاربني،  عن  يبحثون  كانوا  حني  اأو  اأ�سيوط،  يف 

ب�سوٍت  الأ�سئلة  عن  ويجيبون  املقعد  يف  النا�س  يقف 

مرتفع حتى يتاأّكدوا اأّن اجلميع قد �سمعهم، واأّن رواياتهم 

ة 
ّ
�رسدي �سياغة  يف  احلكي،  يف  التكنيك  هذا  �ستتطابق. 

ال�سيء  بع�س  يرمز  اجلميع،  ويرّددها  ي�سمعها  اأن  ميكن 

ات القرية، فهو ميّثل الطريقة 
ّ
ة التي ُتبنى بها �رسدي

ّ
للكيفي

توكيده خالل  واأعيد  القرية  بها »ح�سيلة«  اأن�سئْت  التي 

الأحداث التي عر�سناها يف هذا املقال.

مذّكرات  ا�ستعادة  يف  الدولة  �سيف  ع�سمت  يعتمد   

ويروي  عة، 
ّ
املتنو ة 

ّ
ال�سفهي التقاليد  هذه  على  القرية 

الق�س�س كما ُحكيْت له ومْيعن التفكري يف امل�سطلحات 

هو  لغته  هيمنة  لتمييع  حماولًة  هذه  كانت  امل�ستخَدمة. 

بال�سياق  ومعرفته   
ّ
الأيديولوجي وفهمه  ة، 

ّ
القاهري )لغته 

كيف  لفهم  كذلك  يعتمدها  وهو  لالأحداث(،   
ّ
التاريخي

ة 
ّ
ى الأحداث والفرق املتناحرة يف الهياكل ال�سيا�سي

ّ
ت�سم

ة وكيف تو�سف.
ّ
الأكرب للحكومة والإدارة ال�ستعماري

بالرتتيب  ت�رسي  ل  جتعلها  املذّكرات  �سفاهة  اإّن   

، بل ُتبنى كوعٍي مبا يجب اأن تقاومه القرية وكيف 
ّ
التاريخي

اأّن  الدولة كيف  ُتبنى تلك املقاومة. ير�سم �سيف  اأن  يجب 

الإدارة  اإىل  رت من احلكومة 
ّ
التي يقاومونها تطو ال�سلطة 

ات 
ّ
ة امل�سوؤولة عن احلرب، اإىل مزيج من اإدارة القو

ّ
الربيطاني

ٍة 
ّ
 نهايًة بقو

ّ
ة واحلكومة وممّثليهم يف القرية، ثم

ّ
ال�ستعماري

اأكرب ت�سمل كّل هذه العنا�رس كما ت�سمل النبالء اأ�سحاب 

الأرا�سي الذين ا�ستنزفوا موارد القرية مبا فيها اأهُلها.

 .
٤٤

»مقاومٌة طاهرة« املذّكرات   
ّ
مر هناك على  تكن  مل   

الأكرب  ة 
ّ
ال�سيا�سي اخلريطة  القرية يف  ت�سمني  اإّن حماولة 

ة 
ّ
هام�سي على  واحلفاظ  باحلكومة«،  احلكومة  و»حماربة 

 
ّ
عدها عن الأنظار، اإىل النقا�س احلار

ُ
القرية وا�ستقاللها وب

ا اإذا ما كان ينبغي على القرية اأن ت�سري جزءًا من ثورٍة 
ّ
عم

ة من التفاو�س 
ّ
ة اأكرب، كّل هذه كانت �سريورًة م�ستمر

ّ
وطني

ة داخل القرية وخارجها. فالقرية مل تكن 
ّ
مع هياكل القو

يف  طة 
ّ
متور الأكرب،  بالبلد  مرتبطة  واإمّنا  منعزلًة  اإطالقاً 

ة وال�رساعات حول التحّكم يف الأر�س.
ّ
هياكل القو

مل  املقاومة  خطابات  اأّن  اإىل  ت�سري  املذّكرات  اأّن  اإّل   

من  ول  الزمن،  �سيا�سة  من  »ل   - بب�ساطة  هكذا  تنمِح 

. ل تزال اآثار الن�سالت موجودًة 
٤٥

ة«
ّ
ال�سجاّلت التاريخي

مل  واإن  �سماعاً  القرية  خربات  ورثوا  ن 
َ
م حكايات  يف 

ة اأخرى 
ّ
ة، ويف اآثاٍر �سفهي

ّ
يكونوا عا�سوا الأحداث املحكي

�سّلطت عليها ال�سوء هنا كالّنكات و�سعارات املظاهرات 

عة. هذا التب�سري 
ّ
والأغاين املوجودة يف م�سادر اأخرى متنو

خمتلفة  ن�سالٍت  نواة  على  �سوءًا  يلقي  الحتجاج  بلغة 

ال�ستقالل  اأجل  من  الأكرب  ال�رساع  وهيج  يف  اختفْت 

 يف ١٩١٩.
ّ
الوطني

كان  هنا،  نوق�سْت  التي  الأحداث  واحدٍة من  كّل  يف   

اأّنه  يف  ا�س 
ّ
عب ثقة  عة. 

ّ
متنو م�ستوياٍت  على  ن�سال  هناك 

الإدارة  متار�سه  الذي  التجنيد  يقاوم  بال�سبط كيف  يعرف 

اأثناء  معاً  والزدراء  بالإعجاب  قوبلت  ة 
ّ
ال�ستعماري

مناق�سة الأهايل خطورَة املواجهة وال�ستباك مع ال�سيا�سة 

الكبرية يف توازن قوى غري متكافئ. اإّن الرحالت امل�سنية 

واإياباً  اأ�سيوط على حماره ذهاباً  اإىل  ا�س 
ّ
التي قام بها عب

ا ملقابلة املحامني اأو لتخلي�س اأوراق 
ّ
طوال املذّكرات - اإم

ة الأرا�سي، اأو ملتابعة العرائ�س، اأو يف نهاية الأمر، 
ّ
ملكي

القرية على  استعادة مذكرات  الدولة في  يعتمد عصمت سيف 
هذه التقاليد الشفهية المتنوعة، ويروي القصص كما حكيت له 
ويمعن التفكير في المصطلحات المستخدمة. كانت هذه محاولة 
لتمييع هيمنة لغته هو، وهو يعتمدها كذلك لفهم كيف تسمى 
األحداث والفرق المتناحرة في الهياكل السياسية األكبر للحكومة 
واإلدارة االستعمارية وكيف توصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف.
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على مدًى طويل يف كّل مفرَتق طرق. متّدنا القرية بتاريٍخ 

بل هو زمرٌة من  باأّي حال.  بالتجان�س  يّت�سم  غرويٍّ ل  �سُ

ة عديدة.
ّ
ة تخربنا باحتمالٍت �سيا�سي

ّ
الأ�سوات اجلماعي

ة 
ّ
ة وعنا�رسها البالغي

ّ
اإّن نظرًة اأعمق يف هذه ال�رسدي  

تلك  عن   
ّ

تعرب جديدة  ولغة  جديدة،  ب�سيا�سٍة  نا 
ُ �رسِّ

َ
ُتب

ة 
ّ
ال�سيا�سة، وترتكنا يف ح�رسة تراٍث جديٍد لثورة اأ�سطوري

كبرية،  والأخطار  �سة، 
ّ
م�سو الثورات  �سنة.  مئة  ها 

ُ
عمر

العوام  الأهايل من  �ستبَعد 
ُ
ي ما  بالغة، وعادة  والت�سحيات 

وطاهرة.  وموّحدة  �سل�سٍة  ة 
ّ
�رسدي يف  رغبًة  الن�سال  من 

اأجل  ومن  ال�سلطة  التفاو�س حول  اأجل  من  الن�سال  اإّن 

 ل نهايَة له.
ٌّ
مقاومة القمع م�ستمر

القرية  ربَط  رمزًا ملحاولته  - �سارْت  يون�س  لينتظر  فقط 

بباقي العامل. وهو يقوم بهذا عن طريق توثيق مقاومتهم 

العرائ�س  يف  للتجنيد  معار�ستهم  بت�سجيل  وتر�سيمها 

ة.
ّ
وبت�سجيل النزاع على الأرا�سي يف وثائَق قانوني

مع  يتعاطى  جنده  اجلبهة،  على  يون�س  خربة  يف   

يتعاطى  كما  اأ�سيوط  يف  املجاورة  القرى  من  الآخرين 

واملقاومة  الإ�رساب  اأ�ساليب  حول   
ّ
املغربي ُم�رسفهم  مع 

ة و�رسورة 
ّ
ي
ّ
باأهم متزايٍد  فهمٍ  على   

ً
بناء لتح�سني ظروفهم 

ون 
َ
رم

ُ
ي النهاية  يف  اأنهم  اإّل   .

ّ
الفرن�سي للجي�س  عملهم 

جميعاً بالر�سا�س اإّل يون�س الذي يعود لقريته كي يحكي 

حكايته وي�سارك يف بداية ع�سيان ١٩١٨.

يجول يف داخل فكري ونعمان واآخرين مثلهما، نزاٌع   

نف�س  هم  اأبطالها  ثورة   -  ١٩١٩ لثورة  الن�سمام  بني 

 - منها  اإخراجهم  يرغبون يف  الذين  الأرا�سي  اأ�سحاب 

بداية  يف  الثورة  يف  لهم  نح 
ُ
م الذي  ال�سالح  وا�ستخدام 

عظيم  املع�سلة  هذه  فهم  اإّن  احلقيقية«.  الفاّلحني  »ثورة 

ة لفهٍم اأعمَق لكلٍّ من جذور وطبيعة النتفا�سات 
ّ
الأهمي

الأ�سا�س  فحجر  اإليها.  وتوؤّدي  بثورة ١٩١٩  التي حتيط 

ة لثورة ١٩١٩ هو وحدٌة تْعرب الدين 
ّ
ة الفوقي

ّ
يف ال�رسدي

والطبقات، ونقا�سات مثل هذه تفّكك هذا الأ�سا�س وُتلقي 

القرية  داخل  يف  خ�سو�ساً  ة، 
ّ
القو هياكل  على  ال�سوء 

ُتخر�سهم  اأن  قبل  مقاومتها  يف  الفاّلحون  رغب  والتي 

ثورة ١٩١٩.

اأو  »جناح  تقييم  اإىل  �رس 
ُ
ي مل  الأحداث  هذه  كّل  يف   

ا�س 
ّ
ف�سل« تكتيكات املقاومة. هل اأّدى ت�سميم ال�سيخ عب

على ا�ستخدام العرائ�س لإنقاذ القرية كّلها على ح�ساب 

يون�س؟ اأم اأّنه اأّدى لت�سليم واحد من الأهايل بكّل كفاءة؟ 

العمل  اأحوال  من  اجلبهة  على  الإ�رساباُت  نت 
ّ

ح�س هل 

اً يف فرقة العمل يف »كاليه«، 
ّ
للخم�سة والع�رسين �سعيدي

ينبغي  كان  واحدًا؟ هل  عدا  اإىل هالكهم جميعاً  اأّدْت  اأم 

»لثورة  واحل�سد  مبوقفهما  ك 
ّ

التم�س ونعمان  فكري  على 

ة 
ّ
الوطني ة 

ّ
للق�سي الن�سمام  كان  اأم  ة«؟ 

ّ
احلقيقي الفاّلحني 

ة؟
ّ
اأجدى من الناحية ال�سرتاتيجي

والإجابات  طرُحها،  املطلوب  الأ�سئلة  لي�ست  هذه   

 ما يتعلق 
ّ
ها على تلك ال�رسدّيات. اأهم عليها مطلوٌب فر�سُ

غروّية و�سفوف  ة والتواريخ ال�سُ
ّ
بهذه ال�رسدّيات ال�سفاهي

ال�سيا�سة  ن�سوء  ة 
ّ
كيفي به يف  نا  ُتب�رسِّ ما  هو  الحتمالت 

فجاأًة  اأنف�سهم  يجدون  ل  فالفاّلحون   .
ّ
ال�سيا�سي والوعي 

املواجهة.  يخ�َسون  هم  ول  عنيف،  ع�سيان  يف  م�ساركني 

تراكمْت  واملواقف  ة 
ّ
ال�سيا�سي للقرارات  ح�سيلٌة  هناك 

Gayatri Chakravorty Spivak, In Other Worlds:  ١

Essays in Cultural Politics (New York: Routledge, 2008), 245  

Joel Beinin, Workers and Peasants in the Modern Middle East  ٢

(Cambridge: Cambridge University Press, 2001), 100  

ُقّدمت هذه الورقة وُن�رسْت بالإنكليزّية يف �سل�سة �سبكة اأبحاث احلركات   ٣

 يف ال�رسق الأو�سط و�سمال اأفريقيا يف مركز 
ّ
ة واحل�سد ال�سعبي

ّ
الجتماعي

ة. اأوّد اأن اأ�سكر 
ّ
ال�رسق الأو�سط مبدر�سة لندن لالقت�ساد والعلوم ال�سيا�سي

 
َّ
جون ت�سالكرافت على دعمه اأثناء بحث هذه الورقة وكتابتها ويف كل م�ساعي

ة قبلها، كما اأوّد اأن اأ�سكر دينا ح�سمت وحنان ال�سبع وخالد فهمي 
ّ
الأكادميي

مة وتنقيحهم كثريًا من 
ّ
ونايرة اأنطون ونارميان يو�سف على تعليقاتهم القي

العبارات اأثناء �سياغتها. ويف املقام الأّول، اأود اأن اأ�سكر عايدة �سيف الدولة 

على م�ساعدتها يل يف العثور على مذّكرات والدها وعلى الإجابة عن اأ�سئلتي 

ة على قبول املهّمة 
ّ
ال�ساذجة بينما ينهار العامل من حولنا. اأ�سكر عمرو غربي

ة بديعة، وعلى ا�ستعادة اأ�سوات 
ّ
امل�ستحيلة برتجمة اأفكاري وكتابتي يف لغة عربي

ة بل�سانهم هم
ّ
ع�سمت �سيف الدولة واأهايل الهمامي

FO 141 / 268و FO 141 / 797 / 2 طالع تقارير متنّوعة يف  ٤

ة 
ّ
يف الأماكن التي خرج منها عدد كبري من املتطّوعني، جّندت الإدارة املحّلي  ٥

ة 
ّ
اأو ال�ستعمارّية عددًا كبريًا من املجّندين ق�رسًا. اإّل اأّن ال�سجاّلت العمومي

 كليهما ا�ستعمال »التطّوع«، فعلى �سبيل املثال، ي�سّجع 
ّ
وال�سطالح املحّلي

ة التطّوع، طالع:
ّ
هم بع�سًا على »مقاومة« التطّوع. ملزيد عن عملي النا�س بع�سُ

Kyle Anderson, «The Egyptian Labor Corps: Workers, Peasants,  

 and the State in World War I,» International Journal of Middle East Studies 49,  

no. 1 (February 2017): 5 - 24, https://doi.org/10.1017/S0020743816001112

Ellis Goldberg, «Peasants in Revolt: Egypt 1919,»  ٦

International Journal of Middle East Studies 24, no. 2 (1992): 261 - 280;  

Rheinhard Schulze, «Colonization and Resistance.  

The Egyptian Peasant Rebellion of 1919,» in Peasants and Politics  

in the Modern Middle East, ed. Farhad Kazemi and John Waterbury  

(Miami and Florida: Florida International University Press, 1991)  

يف مذّكراته، يذكر �سعد زغلول النتفا�سات يف مايو / اأّيار١٩١٨يف قرى   ٧

جُتاور قريته هو يف البحرية، مرّكزًا على اأّن الهجمات مل تكن فقط على مراكز 

ال�ستعمار، لكن اأي�سًا )وعلى وجه اخل�سو�س(على املتواطئني املحّليني مثل 

ره عبد 
ّ
ة يف �سعد زغلول، مذّكرات �سعد زغلول، اجلزء ال�سابع، حر

ّ
وزارة الداخلي

العزيز رم�سان )القاهرة: الهيئة امل�رسّية العاّمة للكتاب، ١٩٩٦(، ٣٦. تقتب�س 

مذّكرات م�سطفى اأمني ال�سحايّف وابن حفيد �سعد زغلول زغلول نف�سه يف 

كون الأهايل. تظهر م�ساهد حرق مراكز ال�رسطة وقطع 
ّ
مناق�سات عن كيف يحر

ة اأخرى يف مذّكرات اأمني، اإّل 
ّ
�سكك احلديد يف قرى ال�سعيد والدلتا نف�سها مر

 كهجوم موؤ�ّس�سات ال�ستعمار فقط كرّد فعٍل على 
ّ
نة يف �سياٍق وطني

ّ
اأّنها مبي

القب�س على زغلول يف مار�س / اآذار١٩١٩. طالع م�سطفى اأمني، من واحد 

الهوام�ص
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 ‘Still they served,’ E.K. Venables, «EKV/III-7 Lieutenant E.K. Venables’ Papers»  ٢٦

(Unpublished Manuscript, 1919 - 1916),

Imperial War Museum Department of Documents  

هناك عدٌد من الدرا�سات عن خربات اجلنود الهنود يف اجلي�س الربيطايّن من   ٢٧

ة. نظرْت درا�ساٌت 
ّ
خطاباٍت م�ساَدرة اأو خ�سعْت لرقابة ال�ستخبارات الربيطاني

اأخرى يف كيف وَثّق اأ�رسى احلرب يف اأملانيا )خ�سو�سًا بني اأفراد قاع املجتمع 

ة(خرباتهم على اجلبهة واأخَفوها يف �سورة 
ّ
ة والفرن�سي

ّ
من امل�ستعمرات الربيطاني

ة واللغوّيني من 
ّ
ة جمعها باحثو علم املو�سيقى الإثني

ّ
اأغاٍن اأو حكاياٍت �سعبي

مع�سكرات ال�سجناء. طالع مثاًل:

Das Santanu, «The Singing Subaltern,» Parallax17, no. 3 (n.d.): 4 - 18;  

 Anette Hoffman, Echoes of the Great War: The Recordings of African Prisoners  

in the First World War, Arts Journal3 (October 2014): 7 - 23,

https://doi.org/10.5456/issn.2050-3679/2014s11ah;  

 Anette Hoffman and Phindezwa Mnyaka, «Hearing Voices in the Archives,»  

Social Dynamics41, no. 1 (December 2014): 141 - 165; Britta Lange,

«South Asian Soldiers and German Academics: Anthropological,  

Linguistic and Musicological Field Studies in Prison Camps,»  

in When the War Began We Heard of Several Kings. South Asian Prisoners  

in World War I Germany, ed. Roy Fraziska, Heike Liebau, and Ahuja Ravi  

(New Delhi: Social Science Press, 2011)  

Venables, «EKV/III-7 Lieutenant E.K. Venables’ Papers»  ٢٨

ة واملقاومة، وا�سفًة 
ّ
ت�رسح �سلوى اإ�سماعيل اأفكار دوكرتو عن الثقافة ال�سعبي  ٢٩

ة حٌتدث �سقوقًا �سغرية تهدم يف 
ّ
ممار�سًة ت�سعف ال�سلطة. »�سريورة تدريجي

النهاية هياكل الت�سّلط. هذه اخلدعة التي تنطلي على النظام القائم ت�سّكل 

ة«
ّ
تكتيكًا من تكتيكات املقاومة ال�سعبي

Salwa Ismail, Political Life in Cairo’s New Quarters: Encountering  

the Everyday State (Minnesota: University of Minnesota Press, 2006)  

«، والتي قد تعني اأّنه من املغرب اأو من بالد �سمايل 
ّ
كانوا ي�سريون اإليه بـ»املغربي  ٣٠

ّ
اأفريقيا، فقد يكون جمّندًا جزائرّيًا يف اجلي�س الفرن�سي

�سيف الدولة، م�شايخ جبل البدارى: اجلزء الثاين من مذّكرات قرية،13  ٣١

هذا ما ي�سّميه كايل اأندر�ُسن »نظام �سغط الإدارة« والذي يجمع وزارة احلرب،   ٣٢

ة، وحكومة ر�سدي. طالع 
ّ
ة الربيطاني

ّ
ني من اخلارجي

ّ
ني املدني

ّ
والدبلوما�سي

Anderson, «The Egyptian Labor Corps: Workers, Peasants,

and the State in World War I,» 11  

طالع FO 141 / 797 / 7652 عن حادث يف كفر ال�سارم حيث األقي القب�س  ٣٣

على �سيدي اأحمد �سعبان لأّنه قال للّنا�س »ل تقبلوا ول تخ�سوا �سيئًا،  

بل ا�رسبوا كّل من يقرتح عليكم التطّوع«  

مل يكن كّل من اأخذ اإىل احلرب جمبورًا على ذلك، كما �ساعدت بع�س   ٣٤

املحّفزات القت�سادّية على التطّوع. طالع

 Anderson, «The Egyptian Labor Corps: Workers, Peasants,  

and the State in World War I»; Goldberg, «Peasants in Revolt: Egypt 1919»  

من �سمن النتفا�سات املعروفة واملتعلّقة بالتجنيد ال�ستعمارّي لأغرا�س   ٣٥

ة( انتفا�سات املجّندين
ّ
احلرب )والتي �سملت كذلك اجلي�س والإدارة املحّلي

يف مناطق من اجلزائر يف ١٨١٤و١٩١٦ - ١٩١٧ويف ڤولتا العليا يف   

١٩١٥ - ١٩١٦. طالع  

 Gilbert Meynier, L’Algérie Révéléé - La Guerre de 1914 - 1918  

et Le Premier Quart Du XXe Siécle (Paris: Droz, 1981);  

Hoffman and Mnyaka, «Hearing Voices in the Archives»  

�سيف الدولة، م�شايخ جبل البدارى: اجلزء الثاين من مذّكرات قرية، ٢:٥٤  ٣٦

Fahmy, Egyptians: Creating the Modern Nation through Popular Culture,  ٣٧

١٩٧٠ - ١٩١٩،١١; �سيف الدولة، م�سايخ جبل البدارى:  

اجلزء الثاين من مذّكرات قرية، ١٤٤ - ٥. ملزيد من التقارير عن هذه احلادثة،   

١٩١٩،Tawwaf و FO 141 / 753 / 3 طالع

�سيف الدولة، م�شايخ جبل البدارى: اجلزء الثاين من مذّكرات قرية، ١٦٨  ٣٨

Schulze, «Colonization and Resistance. The Egyptian Peasant Rebellion of 1919»  ٣٩

اأمني، من واحد لع�رشة،١٦٣  ٤٠

عبد اللطيف الن�ّسار، »الثقافة الع�سكرية واأنا�سيد اجلي�س« الر�سالة ٢٢٤   ٤١

)٢٧نوفمرب / ت�رسين الثاين ١٩٣٩(؛

Alia Mossallam, «‘Ya ‘aziz ‘Aini, Ana Bidi Arawah Baladi’:  

لع�رسة، )القاهرة، مطبوعات كتاب اليوم، ١٩٧٧(، ١٦٣

ة من ورائها، طالع زغلول، مذّكرات 
ّ
ملزيٍد عن منطق التوكيالت وال�سرتاتيجي  ٨

�شعد زغلول: اجلزء ال�شابع. لن�ّس التوكيالت، طالع اأمني، من واحد لع�رشة.

ات التوزيع، طالع عبد الرحمن الرافعي، ثورة �شنة 1٩1٩:
ّ
ل�سرتاتيجي

تاريخ م�رش القومي من 1٩14 اإىل1٩21)القاهرة: دار املعارف، ١٩٨٧(  

Ziad Fahmy, Ordinary Egyptians:  ٨

Creating the Modern Nation through Popular Culture, 1870 - 1919  

(Cairo: American University in Cairo Press, 2011)  

Ziad Fahmy, Ordinary Egyptians:  ٩

Creating the Modern Nation through Popular Culture, 1870 - 1919  

(Cairo: American University in Cairo Press, 2011), 143  

اأمني، من واحد لع�رسة،١٦٢  ١٠

لطيفة �سامل، م�رش يف احلرب العاملية االأوىل )القاهرة: الهيئة العامة للكتاب،   ١١

١٩٨٤(؛ زغلول، مذكرات �شعد زغلول: اجلزء ال�سابع

Anderson, «The Egyptian Labor Corps: Workers, Peasants,  ١٢

 and the State in World War I»; Goldberg, «Peasants in Revolt: Egypt 1919»;  

Schulze, «Colonization and Resistance.

The Egyptian Peasant Rebellion of 1919»; Farhad Kazemi  

and John Waterbury, Peasants and Politics in the  

Modern Middle East (Miami: Florida International University Press, 1991)  

د
ّ
تو�سح زينب اأبو املجد كيف اأّن تاريخًا ُيرتك عادًة من التمر  ١٣

واملقاومة يف ال�سعيد، وخ�سو�سًا قنا، ميكن ك�سفه بالبحث  

ة«
ّ
يف �سجاّلت املحاكم والبولي�س عن »اجلرائم« و»الأن�سطة الإجرامي  

ة( يف
ّ
)اأن�سطة قبل - �سيا�سة اأو ل �سيا�سي  

Zeinab Abul-Magd, Imagined Empires: A History of Revolt in Egypt  

(Berkeley: University of California Press, 2013)  

طالع مثاًل ا�ستخدام جويل بينني مذّكرات فكري اخلويل  ١٤

عن اإ�رسابات املحّلة يف الأربعينيات  

  Hanan Hammad, و Beinin, Workers an Peasants in the Modern Middle East,  

«Arwa Salih’s the Premature: Gendering the History

of the Egyptian Left,» Arab Studies Journal 24, no. 1 (2016): 120 - 145,  

وا�ستخدام دونالد كواترت )٢٠٠١( مذّكرات عامٍل من عّمال مناجم الفحم  

ا يف القرن التا�سع ع�رس.
ّ
يف تركي  

Donald Quataert, Miners and the State in the Ottoman Empire:  

The Zonguldak Coalfield, 1822 - 1920, vol. 7 (Berghahn Books, 2006);  

Donald Quataert and Yüksel Duman, «A Coal Miner’s Life  

during the Late Ottoman Empire,» International Labor  

and Working Class History 60 (2001): 153 - 179  

Samia Mehrez, Egyptian Writers between History and Fiction  ١٥

(Cairo: American University in Cairo Press, 1994); Noha Radwan,  

«A Place for Fiction in the Historical Archive,»  

Critique: Critical Middle Eastern Studies 17, no.1 (2008): 79 - 95  

الرافعي، ثورة �شنة 1٩1٩: تاريخ م�رش القومّي من 1٩14اإىل 1٩21  ١٦

Alia Mossallam, «‘Hekayat Sha’b.’ Nasserism,  ١٧

Popular Politics  and Songs in Egypt. 1956-1974»  

(PhD Thesis, 2012), LSE Theses Online,  

https://core.ac.uk/download/pdf/16390657.pdf  

ع�سمت �سيف الدولة. م�سايخ جبل البداري: اجلزء الثاين  ١٨

من مذّكرات قرية )القاهرة: دار الهالل، ١٩٩٦(، ١٦  

�سيف الدولة، م�شايخ جبل البداري: اجلزء الثاين من مذّكرات قرية،1٠  ١٩

، اإّل اأّنه ا�سطالٌح يتحّول معناه يف 
ّ
رغم اأّن هذا هو معنى »ال�سلطة« الر�سمي  ٢٠

مذّكرات �سيف الدولة، وهو ما اأ�ستك�سفه بتف�سيٍل اأكرب يف الأجزاء القادمة

Notes on Recruitment, FO141 / 2689  ٢١

ة حتّل حمّل توقيعاتهم
ّ
ني اأختاٌم ر�سمي

ّ
جرت العادةاأن ُت�سدر للّنا�س الأّمي  ٢٢

Selim,The Novel and the Rural Imaginary in Egypt, 1880 - 1985, 176 - 79  ٢٣

John Chalcraft, «Engaging the State: Peasants and Petitions  ٢٤

in Egypt on the Eve of Colonial Rule,» International Journal  

of Middle East Studies 37, no. 3 (August 2005): 308  

Chalcraft, 318  ٢٥
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الطبيب اللبناين جورج حاتم )1910 - 1988(
عضو اللجنة المركزّية يف احلزب الشيوعي الصيين!

الدكتور جورج حامت )١٩١٠ - ١٩٨٨( وبناًء على ا�سمه 

�سفيق جورج حامت  ُولد  ما هايدي.  الدكتور   هو 
ّ
ال�سيني

ني 
ّ
يف بفالو، بولية نيويورك العام ١٩١٠ من والَدين لبناني

دفعهما الفقر للهجرة والعمل يف امل�سانع. انتقلت الأ�رسة 

واأر�سلْت  اأف�سل  عمٍل  عن  بحثًا  كارولينا  نورث  اإىل 

كارولينا.  نورث  جامعة  اإىل  ومنها  املدر�سة  اإىل  جورج 

 
ّ

الطب لدرا�سة  منحًة  ونال  اً 
ّ
ا�ستثنائي تلميذًا  جورج  كان 

اإىل جامعة  انتقل منها  ة يف بريوت، 
ّ
يف اجلامعة الأمريكي

ة يف العامل.
ّ
جنيف، وهي من اأوائل اجلامعات البحثي

وروبرت  كاتز  لزار  وزمياله  هو  ر 
ّ
قر ج، 

ّ
التخر بعد   

الأمرا�س  عن  املزيد  لتعّلم  ال�سني  اإىل  ال�سفر  ليفن�سون 

ر الزمالء الثالثة ق�ساء 
ّ
ة ومعاجلة املحتاجني، فقر

ّ
ال�ستوائي

 العودة اإىل بلدهم وفْتح عيادات 
ّ
�سنتني يف ال�سني ومن ثم

وبدء ممار�سة مهنتهم.

يطابق  مل  ما  �سانغهاي  يف  الثالثة  اء 
ّ
الأطب اكت�سف   

عن  ناجمة  ة 
ّ
ال�سّحي امل�سكالت  تكن  مل  توّقعاتهم: 

الأمرا�س والأوبئة قْدر ما كانت ناجمة عن ندرة الطعام 

والك�ساء. وكانت ظروف العمل تقتل الأطفال يف امل�سانع. 

 يعملون من دون 
ّ
العاملون يف م�سانع التغليف الكهربائي

�سهم 
ّ
لتعر املفتوحة  حات 

ّ
بالتقر مغّطاة  اأيديهم  وقاية،  اأّي 

للزئبق وميوتون غالباً عند بلوغ الرابعة ع�رسة. والأطفال، 

من اجلن�سني، يف حاللت احلرير ين�سلون خيوط الفيالج 

اأطفال  ة 
ّ
وثم العارية.  باأيديهم  الغالية  املياه  مغاط�س  يف 

القامات  ق�سار  بني  يختارون  تون، 
ّ
مزي هم  مبا  يخدمون 

املفا�سل  لتزييت  دائرة  وهي  الآلت  ت�سلّق  ليمكنهم 

اأو  قدٌم  اأو  ذراع  منهم  للواحد  ُتبرت  ما  وغالبًا  والعتالت. 

تها.
ّ
اإ�سبع، هذا اإن مل يخ�رسوا حياتهم برم

على  تق�سي  �سوف  جماعٍة  غمرة  يف  ال�سني  كانت   

حامت  ع 
ّ
فتطو �سحيحة.  والإمدادات  اإن�سان.  ماليني  �سّتة 

ة وحماولت حت�سني 
ّ
ي
ّ
وزمالوؤه للم�ساعدة يف الأبحاث الطب

دهمْتهم  لكْن  التقّدم  بع�س  اأحرزوا  ة. 
ّ
ال�سّحي الأو�ساع 

ون يتقّدمون جنوبًا فغادروا �سانغهاي.
ّ
احلرب وكان الياباني

وقد التقى �سوونغ ت�سينغ - لينغ، اأرملة �سن يات - �سن،   

لْت  ح�سّ التي  املوؤّقتة،  ة 
ّ
ال�سيني ة 

ّ
للجمهوري رئي�س  ل 

ّ
اأو

على  للعمل  غت 
ّ
وتفر املّتحدة  الوليات  يف  درا�ستها 

 - من اأدويٍة، 
ّ
ة لل�سعب ال�سيني

ّ
جلب امل�ساعدات الأجنبي

ة. بعد وفاة زوجها وا�ستيالء ت�سانغ كاين 
ّ
وم�ساعداٍت غذائي

ة بني 
ّ
ت�سيك على قيادة الكيومنتانغ، واندلع احلرب الأهلي

اإىل  يل   - ت�سينغ  �سوونغ  انحازْت  ني، 
ّ
والقومي ني 

ّ
ال�سيوعي

ني.
ّ
�سّف ال�سيوعي

خالل ثالث �سنوات، ١٩٣٣ - ١٩٣٦، كان جورج   

 
ّ
حامت يتابع ال�رساعات يف ال�سني حتت الحتالل الياباين

ا ال�سفر اإىل 
ّ
ر اإم

ّ
ة يف اأوروبا، فقر

ّ
ة �سعود الفا�سي

ّ
وعلى خلفي

ا الرتقاء �سمالً 
ّ
ني واإم

ّ
اإ�سبانيا للقتال اإىل جانب اجلمهوري

الأخري،   
َ
القرار اّتخذ  ة. 

ّ
ال�سيوعي ات 

ّ
القو اإىل  والن�سمام 

التي  املناطق  من  لينغ   - ت�سينغ  �سوونغ  مب�ساعدة  وانتقل 

ون يف اجلنوب اإىل ياناآن ومع�سكرات 
ّ
ي�سيطر عليها القومي

ني يف ال�ّسمال.
ّ
ال�سيوعي

ة. 
ّ
ال�سّحي امل�ساعدة  تقدمي  يف  فورًا  با�رس  ياناآن،  يف   

�سائعاٌت  ة 
ّ
ثم وكان  مر�ساه.  اأوائل  من  ِزدونغ  ماو  وكان 

»ما  ى 
ّ
ت�سم وقد  حامت،  فكّلف  ُيحت�رس  ماو  اإّن  تقول 

ها. حقيقة الأمر اأّن ماو 
َ
هايدي«، باأن يوؤّكد ال�سائعة اأو ينفي

الّنباأ  ة 
ّ
باأّن �سدقي ال�سعور  كان يف �سّحة ممتازة لكْن �ساد 

 .
ّ
، مثل طبيب غربي

ٍّ
�سوف تزيد اإذا جاء من م�سدٍر حيادي

حامت  وعمل  ال�سائعة.  تبديد  وجرى  ال�سعور  ذلك  �سَدق 

.
ّ
لفرتة مبا هو الطبيب اخلا�ّس للقائد ال�سيوعي

 يف م�ست�سفي ياناآن، 
ّ
ي

ّ
�س حامت حياته للعمل الطب

ّ
كر  

ة 
ّ
ي
ّ
ورافق اجلي�َس الثامن اإىل �سانك�سي لتاأ�سي�س خدمٍة طب
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 اإىل 
ّ
 عاد لرياأ�س م�ست�سفى ياناآن. يف العام ١٩٣٧ ان�سم

ّ
ثم

. و�ساعد يف جلب عّدة 
ّ
 ال�سيني

ّ
ة احلزب ال�سيوعي

ّ
ع�سوي

ي.
ّ
اء اأجانب للم�ساعدة يف العمل الطب

ّ
اأطب

 
ّ
يف العام ١٩٤٢، انتقل اإىل م�ست�سفى ال�سلم الدويل  

 
ّ
يف ياناآن. ويف ١٩٤٦ كان يف عداد وفد احلزب ال�سيوعي

ني وحكومة 
ّ
الذي تفاو�س يف بيجينغ مع ممّثلني عن القومي

ة 
ّ
ة والإداري

ّ
ني التحتي

ُ
الوليات املّتحدة لتنظيم تفكيك الب

ة.
ّ
 واإعادتها لل�سيادة ال�سيني

ّ
لالحتالل الياباين

اً. بل 
ّ
يف العام ١٩٤٩، �سار ما هايدي مواطناً �سيني  

ة. يف ذلك 
ّ
ال�سيني ة 

ّ
اجلن�سي مُينح   

ّ
اأجنبي ل مواطٍن 

ّ
اأو كان 

اأر�سله ماو زدونغ اإىل يونان، جنوب غرب ال�سني،  العام 

من  عانت  وقد  ات 
ّ
بالأقّلي للعناية   

ٍّ
طبي نظامٍ  لتاأ�سي�س 

ة 
ّ
يعي�س يف حالة عبودي بع�سها  ال�سديد، وكان  الإهمال 

يف  هايدي  ما  ع 
َ
�رس العا�سمة،  اإىل  عودته  عند  ة. 

ّ
فعلي

ة للم�سرية الطويلة لل�سني نحو حتديث 
ّ
اإر�ساء البنية التحتي

ة 
ّ
مراكز حكومي توىّل  العام ١٩٥٠  ة. يف 

ّ
ال�سحي العناية 

متعّددة: عنّي م�ست�سارًا لوزارة ال�سّحة وعمل بنوع خا�ّس 

�سة بالأمرا�س  ة متخ�سّ
ّ
ة وعالجي

ّ
يف تاأ�سي�س مراكز بحثي

وُعني   ،
ّ
الأ�سلي اخت�سا�سه  وهو  ة، 

ّ
والتنا�سلي ة 

ّ
اجللدي

بل مكافحته. 
ُ

ب و�س
َ
اأي�سًا بت�سخي�س اأ�سباب مر�س اجَلر

وقد اأ�سهم اإ�سهامًا كبريًا يف الق�ساء على هذَين الوباءين. 

مكافحة  يف  الباهرة  لإجنازاته  ة 
ّ
دولي جوائز  عّدة  ونال 

معاجلة  يف  حّققه  الذي  التقّدم  ويف  ة 
ّ
التنا�سلي الأمرا�س 

ب.
َ
وباء اجلر

العام ١٩٨٠، انُتخب جورج حامت ع�سوًا يف اللجنتني   

ة 
ّ
املركزي للّجنة  التابعتني  وال�سابعة  ال�ساد�سة  الدائمتني 

العام ١٩٨٨.  اإىل حني وفاته   
ّ
 ال�سيني

ّ
ال�سيوعي للحزب 

ة يف بيجينغ وقد اأقيم 
ّ
وهو مدفوٌن يف مقربة بابو�سان الثوري

انا بجبل لبنان.
ّ
له ن�سٌب تذكارّي يف �ساحة بلدته حم

كان جورج حاتم يتابع الصراعات في الصيـــــــــــــــــــــــــــــن
تحت االحتالل الياباني وعلى خلفية صعود الفاشية في أوروبا، 
فقرر إما السفر إلى إسبانيا للقتال إلى جانب الجمهوريين وإما

االرتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقاء شماال واالنضمام 
إلى القوات الشيوعية. اتخذ القرار األخير، وانتقل بمساعدة سوونغ
تشينغـ  لينغ من المناطق التي يسيطر عليها القوميون في الجنوب
إلى يانآن ومعسكرات الشيوعيين في الشمــــــــــــــــــــــــــال.

 

ماو يتحدث مع 

حامت وع�سكريني
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رياض جنيب الرّيس

صحايّف متقاعد
يعمل يف النرش. 
المقال فصل من 
كتاب يصدر قريبًا.

»شعب واحد يف بلدين«
المسكوت عنه يف العالقات اللبنانّية - السورّية

ة 
ّ
ل يعنيني من احلديث عن العالقات ال�سورية - اللبناني

نة ذات عالقٍة مبا�رسة 
ّ
ٍة معي

ّ
اإّل التوّقُف عند حمّطاٍت تاريخي

ودللت  اإ�سقاطاٍت  وذات  و�سورية،  لبنان  بني  وحميمة 

ني يدركون اأّن تاريخ 
ّ
على اأحداث معا�رسة، ولعّل اللبناني

ره فريٌق منهم، 
ّ
العالقة مع �سورية، لي�س كلّه، كما يت�سو

معّلب الراأي �سلفًا، فقليل من التاريخ قد »يفرفح« قلب 

، ورمّبا قلَب ال�سورّي اأي�سًا.
ّ
اللبناين

لبنان  كيان  �سكل  على  ة 
ّ
اللبناني الدولة  ن�سوء  عند   

ة 
ّ
اللبناني احلياة  بناء  يف  مميٌت  خطاأ  ح�سل  الكبري، 

ومتّثل  بعد.  فيما  مور�سْت  كما  ة 
ّ
والقت�سادي ة 

ّ
ال�سيا�سي

يريد  يكن  مل  ني 
ّ
اللبناني ن�سف  من  اأكرث  باأّن  اخلطاأ  هذا 

هذه الدولة، والن�سف الثاين الذي يريدها كان يريد معها 

من  ل 
ّ
الأو الطرف  يلتهمها  اأن  من  خوفاً  ة 

ّ
اأجنبي حمايًة 

يف  الرئي�س  وال�سبب  �سورية.  مع  بوحدٍة  اإحلاقها  طريق 

معنّي  تاريخ  رواية  على  ني 
ّ
اللبناني بني  التوافق  عدم  ذلك 

ها فيه مت�ساوية اأو متوازية مع 
َ

ة نف�س
ّ
جتد الأطراُف اللبناني

الأطراف الأخرى.

ّ
 ولبناين

ٍّ
ز بني �شوري

ّ
اأنتمي جليٍل مل ميي

يوؤّدي   
ٍّ
�سخ�سي مدخٍل  اأمام  اأقف  اأن  اإّل  ي�سعني  ل  هنا 

امل�سكون   ،
ّ
اللبناين  - ال�سورّي  باملو�سوع  عالقتي  اإىل 

بلَدين،  واحداً يف  �سعبًا  ولبنان  �سورية  اأّن يف  باعتقادي 

ات القرن املا�سي من ال�سحافة 
ّ
مقولٌة انطلقْت منذ ثالثيني

املن�رسمة.  العقود  مدار  على  �سّحتها  وثبتْت  ة، 
ّ
ال�سوري

 من احلكايات ال�سغرية التي ت�سّكل منعطفاٍت 
ٌ
وهي جزء

ما  تاريخ  من   
ٌ
جزء هي  بل  البلدين،  م�سرية  ة يف 

ّ
اأ�سا�سي

ه من اأراد 
َ
اأهمله التاريخ. هذا التاريخ الذي احتكر تف�سري

بلٍد  �سعب  ي�سيطر على  اأن  يريد  �سعبًا  هناك  اأّن  الإيحاء 

له.
ّ
اآخر، ل اأن يكم

 
ّ
 اللبناين

ّ
روى الراحل ن�رسي املعلوف، وهو ال�سيا�سي  

جاء  اأّنه  ال�سطور،  هذه  لكاتب  ال�سابق  والوزير  والنائب 

ة احلقوق 
ّ
ج من كّلي

ّ
اإىل اأ�ستاذه فار�س اخلوري، بعدما تخر

يف دم�سق، ليطلب منه تو�سيًة للعمل يف مكتب املحاماة 

 ورئي�س 
ّ
 الوطني

ُّ
�سه �سربي الع�سلي، ال�سيا�سي

ّ
الذي اأ�س

من  املعلوف  ن�رسي  وكان  بعد.  فيما  ال�سورية  احلكومة 

فار�س  له  فقال  ال�ستقالل،  دعاة  ني 
ّ
الوطني ني 

ّ
العروبي

ني 
ّ
اأمثالك من الوطني اإىل  اخلوري: »يا ابني، نحن نحتاج 

عندنا  بال�سام  هناك.  واعمل  بريوت  اإىل  عْد  لبنان،  يف 

من  املعلوف  ن�رسي  واأ�سبح  كان،  وهكذا  كثري!«.  منك 

ني يف لبنان. كان ن�رسي املعلوف 
ّ
اأملع املحامني وال�سيا�سي

قد روى يل هذه احلكاية يف �سنواته الأخرية، ب�سيٍء من 

الزهو. وهو املحامي الأ�سهر الذي اأبى اأن يكتب اأّي �سيٍء 

مرافعاته  من  اً 
ّ
اأي يكتب  مل  كما  ة، 

ّ
ال�سيا�سي ذكرياته  عن 

التي كان يرجتلها اأمام املحاكم.

، كان يل ال�رسف 
ّ
انطالقاً من هذا املدخل ال�سخ�سي  

منذ  ة 
ّ
اللبناني ال�سحافة  يف  العمل  احرتاف  يف  واملتعُة 

نحو خم�سني �سنة. لكْن قبل ذلك، كنت واحداً من نتاج 

 الذي جاء لبنان وهو يف ذروة وهجه 
ّ
ذلك اجليل العربي

 اإىل 
ّ
ج من جامعاته وان�سم

ّ
ه وتخر

َ
وعظمته، فدخل مدار�س

ته وت�سّكع 
ّ
ي
ّ
اأحزابه وتعّلم ال�سيا�سة يف مقاهيه وتن�ّسق حر

قراأ  اجليل  اأّن هذا  كّله  ذلك   من 
ّ
الأهم لكّن  يف مكتباته، 

�سحافَته وعرف من خاللها اأّن للراأي اأكرَث من وجه، واأّن 

.
ّ
ًة هي يف اّت�ساع العقل الإن�ساين

ّ
ي
ّ
للفكر حر

مل يكن لدى ذلك اجليل اأّي �سعوٍر بالتمايز »الُقطرّي«   

احلدود  خارج  التطّلع  كان  ني. 
ّ
واللبناني ني 

ّ
ال�سوري بني 

ة 
ّ
اً، وكان التقوقع داخل احلدود اللبناني

ّ
ة اأمراً طبيعي

ّ
اللبناني

اً لدم�سق، 
ّ
اً. كانت بريوت وقَتها امتداداً حقيقي

ّ
اأمراً انعزالي

اأ�سخا�س  ة 
ّ
حزبي ة 

ّ
اللبناني  - ة 

ّ
ال�سوري ة 

ّ
احلزبي وكانت 
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اإىل ال�ستقالل معًا.  ا 
َ
عا�سوا معارك النتداب معاً، و�سعو

 مل يكن غافاًل عن ق�سور النظام 
ّ
لكّن هذا اجليل العربي

و�رسا�سة   
ّ
اللبناين الفكر  اأوجه  بع�س  و�سحالة   

ّ
اللبناين

 
ّ
الطائفي ب  التع�سّ وعمق  ة 

ّ
اللبناني ة 

ّ
القبلي ة 

ّ
الع�سبي

ة اخلادعة. كان 
ّ
 املختبئة كّلها وراء مظاهر الليربالي

ّ
اللبناين

ة 
ّ
احل�سا�سي اأ�سباب  اته 

ّ
طي يف  يحمل  كّله  ذلك  اأّن  يعرف 

املفرطة التي يتمّتع بها الفرُد اللبنايّن جتاه »الغرباء« اإىل 

 الذي اأتاح 
ّ
ة، على عك�س نظامه ال�سيا�سي

ّ
درجة ال�سوفيني

.
١
 تاريخه كّله »للغرباء« التدّخل يف �سوؤونه

ْ
دائمًا وعرب

ة
ّ
ة العربي

ّ
اآثار انحطاط القومي

التفكري  بع�س  متابعة  يف  ال�ستغراق  عند  الالفت  اإّن 

معظم  ن 
ّ
يلو الذي  ف 

ّ
التطر مدى   ،

ّ
امل�سيحي  

ّ
ال�سيا�سي

بالعرب  يجمعه  ا 
ّ
عم البتعاد  يف  وطروحاته  اأفكاره 

الجتهاد  اإىل  اأ�سحاَبه  دفع  الذي  الأمر  معاً،  وب�سورية 

وتاأويلها،  املواقف  وتف�سري  وتزويره،  التاريخ  حتريف  يف 

وذلك  بها،  كني 
ّ

املتم�س واإدانة  العروبة  لتجرمي  يف حماولٍة 

ة 
ّ
الأكرثي طغيان  من  باخلوف  ني 

ّ
امل�سيحي �سعور  لتربير 

 كان هذا اخلوف م�ستنداً اإىل 
ٌ
ة يف املنطقة، �سواء

ّ
الإ�سالمي

اأ�سا�ٍس اأو مل يكن.

يف  ني 
ّ
اللبناني ني 

ّ
امل�سيحي بع�س  وَقع  لذلك،  نتيجًة   

 
ّ
العربي النتماَء  برف�سهم  باأّنهم  اأنف�سهم  فاأوهموا  ورطة، 

ني يف 
ّ
امل�سيحي ة وجود 

ّ
، �سي�سعون ق�سي

ً
فًا وا�ستعالء

ّ
تخو

�سّككوا  اأّنهم  ذلك،  من   
ُ
الأخطر بل  املحّك.  على  املنطقة 

ون العرُب 
ّ
 عريٍق �سارك امل�سيحي

ّ
 واإ�سالمي

ٍّ
يف تراٍث عربي

الإ�سالم  قبل  ني 
ّ
م�سيحي بو�سفهم  جميعًا يف �سناعته، ل 

وبعده، بل بو�سفهم عربًا ك�سائر اإخوانهم العرب.

ة 
ّ
القومي حركة  �سقوط  لول  هذا  ليح�سل  كان  وما   

امل�ساريع  وف�سل  اأ�سابها،  الذي  والنحطاط  ة 
ّ
العربي

ة، وانحالل احلركات 
ّ
ة، و�سمور الأحزاب القومي

ّ
الوحدوي

ة 
ّ
العربي لالأنظمة  ة 

ّ
الع�سكري الهزمية  عن  ف�ساًل  ة، 

ّ
العلماني

ة فكراً وممار�سة. 
ّ
اإ�رسائيل، واإهمالها لقيم الدميقراطي اأمام 

اإليها حركة  انتهْت  التي  احلال  هذه  اأّن  �سكٍّ يف  من  وما 

 
ّ
اإيديولوجي فهٍم  اخرتاع  على  �سّجعت  ة 

ّ
العربي ة 

ّ
القومي

اإىل  ة 
ّ
الطائفي حتويل  �ساأنه  من   ،

ّ
اللبناين للكيان  م�سّلل 

ة.
ّ
ة - اأبدي

ّ
ظاهرة اأزلي

يف  ة 
ّ
العربي الهزمية  منذ  اإ�رسائيل،  �سّجعْت  لقد   

ْتها 
ّ

ة، وجري
ّ
الطائفي حزيران / يونيو ١٩٦٧، ال�رساعات 

احلرب  �سنوات  َطوال  وجنحْت  وحل�سابها.  مل�سلحتها 

ني 
ّ
امل�سيحي اإىل  الإيحاء  بعدها، يف  وما  لبنان  ة يف 

ّ
الأهلي

اأن   الذي ينبغي لهم 
ّ
باأّن العدو ني واإقناع بع�سهم 

ّ
اللبناني

�سورية  وهو  وجودهم،  تهّدد  التي  العروبة  هو  يحاربوه 

اأن  اإ�رسائيل  ا�ستطاعْت  وعندما  ابتالعهم.  تنوي  التي 

ة 
ّ
ة ال�سليبي

ّ
 عقلي

ّ
 امل�سيحي

ّ
ُتدخل اإىل هذا الجّتاه اللبناين

 
ّ
ة، كانت تعرف اأّنها �ستخلق يف املقابل عند اللبناين

ّ
الغربي

اأبوابه  لبنان  فتح  لقد   .
٢

ّ
الإ�سالمي الفتح  ة 

ّ
عقلي امل�سلم 

ل  وي�ستخدمه،  له 
ّ
يتو�س  

ّ
اأجنبي لكّل  م�ساريعها  على 

حلماية ا�ستقالله وكيانه، بل حلماية طوائفه واحلفاظ على 

مكا�سبها ورْبط ما بقي من ا�ستقالله يف عجلة هذه اأو تلك 

ة.
ّ
من الدول الأجنبي

البطريرك عري�شة بني ال�شالخ وامل�شلوخ

يف  عنها  امل�سكوت  بلَدين  يف  واحد  �سعٍب  ة  ق�سّ لعّل 

النتداب  ام 
ّ
اأي تبداأ  ة 

ّ
اللبناني  - ة 

ّ
ال�سوري العالقات  تاريخ 

بوحدة  املحكومة  ة 
ّ
اللبناني الدولة  قيام  وعند   

ّ
الفرن�سي

التاريخ واجلغرافيا مع �سورية التي هي من ثوابت التعامل 

بني البلدين.

يف �سباط / فرباير ١٩٣٣ اأدىل غبطة بطريرك املوارنة   

»املقّطم«  اإىل  بحديٍث  عري�سة  بطر�س  اأنطونيو�س  مار 

بني  اآنذاك  جاريًة  كانت  التي  املفاو�سات  ان 
ّ
اإب ة 

ّ
امل�رسي

امل�سيو  ولبنان  �سورية  يف   
ّ
الفرن�سي  

ّ
ال�سامي �س 

ّ
املفو

پون�سو، وبني احلكومة ال�سورية. وكان جّل احلديث تعقيبًا 

النتدابات  جلنة  اأمام  پون�سو  به  اأدىل  قد  كان  بيان  على 

يف ع�سبة الأمم، ذكر فيه اأّن لبنان بني البلدان التي قبلت 

�سّكانه،  مذاهب  لختالف  وذلك  خاطر،  بطيبة  النتداب 

ات التي ل ميكن 
ّ
اأّن جميع هذه املذاهب من الأقّلي وراأى 

واحدًة منها اأن ت�سود الأخرى. لكّن بطريرك املوارنة عّلق 

ال�سامي  �س 
ّ
ملرا�سل »املقّطم« يف بريوت على كالم املفو

ا 
ّ
اأم خاطر.  بطيبة  النتداب  هذا  قبلنا  نحن  »نعم،  بقوله: 

ات وقولهم فينا فال يعنينا، فلبنان وطٌن 
ّ
ات والأكرثي

ّ
الأقّلي

. غري اأّن مرا�سل »املقّطم«عاد و�ساأل البطريرك: 
٣
»

ّ
م�سيحي

باإرجاع  ثون 
ّ
يت�سب الغبطة  �ساحَب  يا  ني 

ّ
ال�سوري »لكّن 

اأحلقْتها فرن�سا بلبنان اإىل �سورية«. فاأجابه  الأجزاء التي 

الأجزاء  لهذه  ممتلكة  �سورية  كانت  »ومتى  البطريرك: 

وقد  للبنان،  اأ�ساًل  هي  الأجزاء  هذه  اإّن  منها؟  و�سلبناها 

فقد  اإليه  ا�ستعادها  فاإذا  املا�سية،  الأزمان  منه يف  لبْت 
ُ
�س

ا�ستعاد ما هو ملكه وا�سرتّد ما هو حقٌّ له. اأمل يكن لبنان 

ممتّداً حتى اأنطاكية وحتى عّكا وما وراءها؟«.

فُكّذب  احلديث،  هذا  على  ني 
ّ
ال�سوري قيامة  قامْت   

الفارقة  العالمات  من  اأ�سبح  اأْن  اإىل  د،  اأُكِّ  
ّ
ثم ُنفي  ثم 
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نفيه  من  غم 
ّ
الر على  ة، 

ّ
اللبناني  - ة 

ّ
ال�سوري العالقات  يف 

اإىل  فيه  والرّد  الأخذ  وا�ستمرار  واحد،  اآٍن  يف  وتاأكيده 

نهاية النتداب.

الذي  الوقت  يف  عري�سة  البطريرك  حديث  وجاء   

ني على اإلغاء النتداب 
ّ
كانْت فيه �سورية تفاو�س الفرن�سي

ة املقرَتحة. ورّد 
ّ
ة - اللبناني

ّ
ة املعاهدة ال�سوري

ّ
وتنظيم ق�سي

البطريرك  حديث  يف   
ّ
ال�سيا�سي ال�سّق  على  ون 

ّ
ال�سوري

 دقيق، 
ٍّ
 بقولهم اإّن �سورية الآن يف موقٍف �سيا�سي

ّ
اللبناين

وفرن�سا  �سورية  بني  ت�سفية  موقف  اأّنه  فيه  يقال  ما  اأقّل 

لخْت عنها من جهٍة 
ُ
من جهة وبني �سورية والبالد التي �س

ة املعاهدة اأو اإلغاء النتداب �ستطغى 
ّ
ثانية. وما دامت ق�سي

ام، فاإّن من حّق �سورية اأن تعلم ما 
ّ
على البحث يف هذه الأي

 
ّ
اإذا كانت البالد امل�سلوخة عنها عقب الحتالل الفرن�سي

ني يجب املطالبة 
ّ
ة، وما اإذا كان �سّكانها �سوري

ّ
بالداً �سوري

اجل�سم  من  نهائياً  اأخرجْت  اأّنها  اأم  اإليها،  واإعادتها  بها 

مة للوطن 
ّ
ة متم

ّ
ال�سورّي واأ�سبحْت اإىل الأبد بالداً لبناني

.
ّ
 الذي يقول عنه البطريرك اإّنه وطٌن م�سيحي

ّ
اللبناين

ل�سان  على  د 
َ
ور ما  ة 

ّ
ال�سوري ال�سحافة  فّندت  يوَمها   

ة: »هذا �سوؤاٌل نلقيه 
ّ
�س« الدم�سقي

َ
البطريرك وكتبت »القب

ة 
ّ
ال�سوري الأجزاء  هذه  اقتطعوا  الذين  ني 

ّ
الفرن�سي على 

و�سوؤال  اأهلها.  عن  رغماً  لبنان  اإىل  وها 
ّ
و�سم تهم 

ّ
بقو

املفاو�سة  اإىل  تقّدم  الذي  ال�سوري  املفاو�س  اإىل  هه 
ّ
نوج

اليوم  ُتعر�س  التي  ة 
ّ
الوطني ة 

ّ
الق�سي ذات  �سورية  با�سم 

هاتيك  موقف  يكون  كيف  لنعلم  ة 
ّ
النهائي الت�سفية  على 

هه 
ّ
الأجزاء من الوطن ال�سورّي. وهذا ال�سوؤال نف�سه نوج

بغري  لبنان  اإىل  وا 
ّ
م �سُ الذين  البالد  هاتيك  �سّكان  اإىل 

ول  بالنتداب  واحدًة  �ساعة  يقولوا  مل  والذين  اإرادتهم، 

ة يف مقالت كثريٍة 
ّ
. و�سخرت ال�سحافة ال�سوري

٤
بلبنان«

 ،
ّ
اللبناين البطريرك  اأقوال  ام، من 

ّ
اأي امتداد  وطويلة، على 

ة هي اأ�ساًل 
ّ
خ�سو�ساً تلك التي زعمْت اأّن الأجزاء ال�سوري

اأطرف ما ورد من تعليقات، ما  لبْت منه. ومن 
ُ
للبنان و�س

�سلبتم  الذين  دي 
ّ
�سي يا  اأنتم  »ل�ستم  �س: 

ّ
الري جنيب  قاله 

هم  بل  بلبنان...  واأحلقتموها  �سورية  من  الأجزاء  هذه 

ون اأ�سحاب الأ�ساطيل واجليو�س واملدافع. فاأنتم 
ّ
الفرن�سي

ل�ستم الآخذين بل اأنتم املاأخوذ لكم«.

�س يف »القب�س« يقول: »كّنا نتمّنى 
ّ
وكتب جنيب الري  

يتناول  الذي  احلديث  هذا  �ساحب  غبطُته  يكون  اأّل 

يف  نحن  لأّننا  ال�سميم،  يف  ة 
ّ
والقومي ة 

ّ
الوطني تنا 

ّ
ق�سي

فنا 
ّ
يعر اأن  نقبل  ول  نعرف  اأن  نريد  ول  نعرف  ل  ال�سام 

اأحد باأّن �سّكان دم�سق غري �سّكان طرابل�س، واأهل حلب 

ة وبعلبك، 
ّ
ة، واأبناء حماة غري اأبناء النبطي

ّ
غري اأهل الالذقي

ون عرب يطلبون الوحدة وال�ستقالل 
ّ
فجميع هوؤلء �سوري

ون الذين 
ّ
ويرف�سون النتداب«. واأ�ساف: »اإذا كان اللبناني

ر، 
ّ
التحر هذا  يريدون  ل  الغبطة  �ساحُب  بل�سانهم  تكّلم 

و�سيدا و�سور وجبل  �سّكان طرابل�س  لكّن  اأحرار.  فهم 

ل 
ْ
عامل وبعلبك والبقاع الذين مل يقبلوا بالنتداب من قب

روا من نريه ويطلبون اأن يوؤّلفوا 
ّ
والذين يريدون اأن يتحر

ة واحدة، اإّن هوؤلء ل ي�ستطيع 
ّ
مع اإخوانهم هنا دولًة �سوري

بالنيابة  اأن يقول  بل�سانهم ول  يتكّلم  اأن  الغبطة  �ساحب 

النتداب عن طيب خاطر. وغبطته  قِبل  لبنان  اإّن  عنهم 

ا اأن يقبله 
ّ
له ملء احلّق يف اأن يقبل النتداب با�سمه... اأم

با�سم ريا�س ال�سلح وعبد احلميد كرامي وعمر الداعوق 

اإّن لبنان لي�س  وغريهم... فهذا كثري وعجيب ومده�س... 

.
٥
ًا، بل هو وطن للجميع

ّ
اً اأو اإ�سالمي

ّ
وطنًا م�سيحي

ة وال اأكرثّية
ّ
فار�س اخلوري: ال اأقلي

يف مطلع عام ١٩٣٣، وقف فار�س اخلوري يف قلب مدينة 

ٍع من امل�سلمني 
ْ
حلب وو�سط اجلامع الأموّي خطيبًا يف جم

نحن  بل  ة، 
ّ
اأكرثي ول  ة 

ّ
اأقلي »ل  لهم:  يقول  ني 

ّ
وامل�سيحي

ة«. وقف 
ّ
ة والقومي

ّ
ون عرب ندين بدين الوطني

ّ
جميعًا �سوري

ر  ٍع يقدَّ
ْ
 الكبري خطيبًا يف جم

ّ
 الوطني

ّ
هذا الزعيم امل�سيحي

داعيًا  ني، 
ّ
وم�سيحي م�سلمني  من  ن�سمة  األف  �سبعني  بنحو 

ة، وذلك مع 
ّ
ة واإىل تنا�سي هذه الفوارق املذهبي

ّ
اإىل القومي

ب�سفته  املوارنة  يف  رجٍل  اأكرب  �سوت  على  رّده  معر�س 

.»
ّ
ًا يقول: »اإّن لبنان وطن م�سيحي

ّ
ًا لبناني

ّ
زعيماً �سيا�سي

�سديقه  لوم  من  اخلوري  فار�س  مينع  مل  هذا  لكّن   

ة لن�رسه 
ّ
�س �ساحب جريدة »القب�س« الدم�سقي

ّ
جنيب الري

فرباير ١٩٣٤(  �سباط /  )ال�سادر يف  »ن�سال«  كتابه  يف 

اأثار  بعدما  عليه  والتعليق   
ّ
املاروين البطريرك  ت�رسيح 

ة - 
ّ
ة ال�سوري

ّ
جدًل وا�سعاً يف حينه يف الأو�ساط ال�سيا�سي

ة. وكانت حّجة فار�س اخلوري يف َلفت نظر �سديقه 
ّ
اللبناني

 كان قد نفى يف حينه 
ّ
�س، اأّن البطريرك اللبناين

ّ
جنيب الري

في مطلع عام ١٩٣٣، وقف فارس الخوري في قلب مدينة حلب 
ووســـــــــــــــــــــــــــــط الجامع األموي خطيبا في جمع من

المسلميـــــــــن والمسيحيين يقول لهم: »ال أقلية وال أكثرية، بل 
نحن جميعا سوريون عرب ندين بدين الوطنية والقوميــــــــــة«.
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�سيا�سيون �سوريون 

من الكتلة الوطنية 

اأمام مقر احلكومة 

ال�سورية يف �ساحة 

املرجة يف دم�سق

ال�سف الأول

)من الي�سار لليمني(: 

لطفي احلفار، 

فار�س اخلوري، 

نوري الفتيح 

وفخري البارودي

ال�سف الثاين: 

ع�سكريان، ناظم 

القد�سي وجميل 

اإبراهيم با�سا
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كما  »املقّطم«  ملرا�سل  احلديث  بهذا  اأدىل  قد  يكون  اأن 

البطريرك،  نفي  ة عليه جتاهلْت 
ّ
ال�سوري الردود  واأّن  ن�رس، 

ة اأّن البطريرك - يف راأي فار�س اخلوري - قد عاد  وخا�سّ

واأدىل بت�سحيح لهذا احلديث، الذي و�سفه فار�س اخلوري 

البطريرك يف  غبطة  يقفه  الذي  الأخري  النبيل  بـ»املوقف 

راأب  ذلك  من  الهدف  وكان  البالد«.  م�سالح  الدفاع عن 

 وترطيب خواطر املوارنة وعدم 
ّ
ال�سدع مع اجلانب اللبناين

.
٦
ني

ّ
ني اللبناني

ّ
تاأزمي عالقات �سورية بامل�سيحي

عندما »م�شْت �شورية اإىل بكركي«

ت 
ّ

تغري تقريبًا(  �سنتني  بعد  )اأي  مايو ١٩٣٥  اأيار /  ويف 

ه بحديٍث 
ُ

الأجواء حني اأدىل غبطة البطريرك عري�سة نف�س

ة 
ّ
فرن�سي به �سحيفة  تعليٍق خرجْت  على  تعقيباً   

ّ
�سحايف

ني 
ّ
ا�سمها »لديبي�س نوفيل« �سخرْت فيه من تقارب الوطني

اقت�سادّي  اّتفاٍق  �سبه  اإثر  لبنان  واملوارنة يف  �سورية  يف 

ني 
ّ
الوطني من  التقارب  هذا  ت 

ّ
و�سم البلدين،  بني  ُعقد 

ني »اأزهاراً م�سمومة يقّدمونها اإىل غبطة البطريرك 
ّ
ال�سوري

 
ّ
ليخدعوه وي�ستغّلوا نفوذه«، ورّد يومها البطريرك اللبناين

»اإّننا  قائاًل:  التحري�س  هذا  على  ال�سحايف  حديثه  يف 

 اأكانت م�سمومًة اأم 
ٌ
ني، �سواء

ّ
نقبل هذه الأزهار من ال�سوري

 ت�ساءل بلهجٍة ملوؤها 
ّ
 يعنينا وحَدنا«، ثم

ٌ
ة، لأّن هذا اأمر

ّ
نقي

اإّن  اّتفقنا؟  اإن  الآخرين   
ّ
ي�رس »وماذا  والتقريع:  الألفة 

ة اأزهاٍر م�سمومة، 
ّ
ني لي�سْت ق�سي

ّ
ة اّتفاقنا مع ال�سوري

ّ
ق�سي

ة م�سلحٍة اأو م�سيبة جمعْتنا«.
ّ
بل هي ق�سي

�سحافتهم،   
ْ

عرب ون 
ّ
ال�سوري خرج  �سنتنَي  خالل  ويف   

ًة 
ّ
ي
ّ
حر ة 

ّ
العربي ال�سحافات  اأكرث  من  حينه  يف  وكانت 

بحديث  بون 
ّ
يرح النظر،  وجهات  تعّدد  ويف  التعبري  يف 

دوا 
ّ
دون موقفه ويقولون اإّنهم اإذا اأي

ّ
 ويوؤي

ّ
البطريرك اللبناين

موقف البطريرك اليوم فال ينكرون اأّنهم مل يكونوا كذلك 

بالأم�س، واإّن هذا العرتاف ال�رسيح منهم اأكرب دعامة يف 

اّتفاقهم، لأّن الذين يعرفون ملاذا كانوا يختلفون يعرفون 

املا�سي  اأحقاد  قتهم 
ّ
فر فاإذا  يّتفقون.  غَدوا  ملاذا  اأي�سًا 

احلا�رس  م�سيبة  اليوم  جمعْتهم  فقد  املا�سي،  و�سيا�سة 

امل�سلمون  يّتحد  اأن  عجباً  ولي�س  امل�ستقبل.  وم�سلحُة 

لبنان  اأو املوارنة يف  والن�سارى يف هذا الوطن امل�سرَتك 

ون يف �سورية، لكّن العجيب اأن يتاأّخروا يف هذا 
ّ
والوطني

اأّنهم  اليوم، وهم يعلمون  الوا�سح حتى  الحّتاد ال�رسيح 

 البقاء.
ُّ

ُمرغمون على ما توجبه امل�سلحة ويفر�سه حب

ة: »وملاذا كانوا يّتهموننا 
ّ
وت�ساءلت »القب�س« الدم�سقي  

هذه  اأّن  كان جوابهم  وملاذا  كّنا خمتلفني،  يوم  ب  بالتع�سّ

الفوارق  منها  تزول  اأن  اإّل  ال�ستقالل  ت�ستحّق  البالد ل 

ة، حّتى اإذا اّتفقنا اليوم راحوا يعجبون من اّتفاقنا 
ّ
املذهبي

ويحاولون تلغيمه؟ لقد اأثبْتنا باّتفاقنا على املطالبة ب�سيادة 

ة عن كواهل اأهلها، 
ّ
تها وتخفيف الأعباء املالي

ّ
ي
ّ
بالدنا وحر

ًا 
ّ
واأّنه لي�س �رسوري اأّن اختالف املذاهب ل مينع الّتفاق، 

بع�سنا يف وطن:  مع  نعي�س  الفوارُق حتى  تزول هذه  اأن 

يظّل  فامل�سلم  ون. 
ّ
ال�رسعي اأ�سحابه  ونحن  اأهله  نحن 

اً والوطن يبقى لالثنني ما 
ّ
 يظّل م�سيحي

ّ
م�سلمًا، وامل�سيحي

اتها ويف 
ّ
دامْت م�سلحة �سورية يف �سيادتها ويف اقت�سادي

ثروتها هي نف�سها م�سلحة لبنان«.

الت�رسيح  ومن  الّتفاق  هذا  من  اأ�سهر  ت�سعة  بعد   

كانون  يف  بكركي  اإىل  �سورية  م�سْت   ،
ّ
البطريركي

لبنان  املوارنة يف  بطريرك  لتهّنئ  يناير ١٩٣٦،  الثاين / 

البارودي،  قاد فخري  فقد  �سهاًل،  قراراً  بعيده. ومل يكن 

وفداً  بل�سانها  واملتكّلم  �سورية  وخطيب  دم�سق  نائب 

ل من نوعه. وقف 
ّ
ًا كبرياً اإىل بكركي، الذي كان الأو

ّ
�سوري

البطريرك  ح�رسة  يف  البارودي  فخري  ال�سباب  زعيم 

ون قد 
ّ
ون املاروني

ّ
ها اللبناني

ّ
ليقول: »اإّن دماءنا ودماءكم اأي

�سالْت للدفاع عن هذه البالد وعلى اأر�س الوطن الواحد 

وعلى �سفاف العا�سي منذ مئات ال�سنني. اأجل لقد التقْت 

اأعواد امل�سانق يف عهد جمال با�سا،  �سورية ولبنان على 

الغزاة  عهد  العا�سي يف  �سفاف  على  دماوؤنا  التقْت  كما 

ني. واليوَم نلتقي من جديد يف �سعيد واحٍد ويف 
ّ
الروماني

�سبيل  قلوبنا، ويف  د 
ّ
الذي وح الأمل  �سبيل  بكركي... يف 

نلتقي  اأعناقنا،  يف  يحّز  الذي  الثقيل  ري  النِّ هذا  اإزاحة 

.
٧
ة وَنن�سد اخلال�س...«

ّ
ي
ّ
لنطلب احلر

البارز  احلدث  هذا  على  ة 
ّ
ال�سوري ال�سحافة  وعّلقت   

ة مت�سي فيها �سورية 
ّ
ل مر

ّ
الكبري يف حينه بقولها اإّن »هذه اأو

من دم�سق اإىل لبنان، ل للّنزهة ول للّتجارة، بل لتد�سني 

عهٍد طاملا بقينا عليه وطاملا ناَدينا به، وطاملا قلنا اإّنه الو�سيلة 

قاد فخري البارودي، نائب دمشق وخطيب سوريــــــــــــــــــــــــة
والمتكلم بلسانها وفدا سوريا كبيرا إلى بكركـــــــــــــــــــــــي، 
الذي كان األول من نوعه. وقف زعيم الشباب فخري البارودي في 
حضرة البطريرك ليقول: كما التقت دماؤنا على ضفاف العاصي 
صعيد  في  جديد  من  نلتقي  اليوم  الرومانيين.  الغزاة  عهد  في 
واحــــــــــــد وفي بكركي نلتقي لنطلب الحرية وننشد الخالص.
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الوحيدة الناجحة خلال�سنا جميعاً. فاإذا بهذا العهد الذي 

ن�سدناه طوياًل واأخفقنا يف الو�سول اإليه كثرياً يد�ّسن يف 

بكركي وعلى باب كني�ستها واأمام هيكل امل�سيح، بعد اأن 

ُد�ّسن يف اجلامع الأموّي وعلى باب حمرابه«.

الأخطل  اخلوري  ب�سارة  الكبري  لبنان  �ساعر  ونظم   

ال�سورّي لبكركي،  الوفد  ال�سغري، ق�سيدًة مبنا�سبة زيارة 

حينه،  يف  ة 
ّ
والأدبي ة 

ّ
ال�سيا�سي الأو�ساط  يف  ا�ستهرت 

ون�رسْت كاملًة بعد �سنوات، قال فيها:

»يا ُربى ال تتركي ور
دًا َوال تبقي أَقاحًا

مشت الشام إلى
لبنان شوقًا والتياحًا

رق قلوبًا فافَرشي الطُّ
 
وثغورًا ُصداحا«٨

ات!
ّ
ملاذا ح�رس ال�شيعة بني االأقلي

حماأة  ويف  وتفاعالته،  عري�سة  البطريرك  حديث  قبل 

 
ّ
الفرن�سي النتداب  جماعة  من  ال�سورّي  الغ�سب 

عام  من  دي�سمرب  ل / 
ّ
الأو كانون  يف  ن�رسْت  ومواقفهم، 

في�سيه،  جورج  ل�ساحبها  �سريي«  »ل  جريدة   ١٩٣٢

ة وال�سادرة يف بريوت، مقالً بقلم وليم 
ّ
الناطقة بالفرن�سي

 �سوي�رسّي �ساحب جريدة »جورنل 
ّ
مارتان، وهو �سحايف

 يف 
ّ
راً وجود النتداب الفرن�سي

ّ
دوجنيف«، يقول فيه مرب

ط، 
ّ
�سورية ولبنان، اإّن لفرن�سا م�سالح على البحر املتو�س

املالحة  خطوط  وحماية  البحرّي  اأ�سطولها  حماية  هي 

ة وحماية اأنابيب النفط، وهي م�سالح كبرية ل تْقدر 
ّ
ي
ّ
اجلو

ة واجباتها جتاه ن�سارى  على تركها دون �سمانات، وخا�سّ

.
٩
ة
ّ
ة ال�سيعي

ّ
لبنان والأقلي

ون من هذا القول وانزعجوا من رْبط 
ّ
وغ�سب ال�سوري  

فرن�سا قاعدة اأ�سطولها وطرق موا�سالتها واأنابيب النفط 

ون 
ّ
ال�سوري ون 

ّ
الوطني واتَّهم  وال�سيعة.  الن�سارى  بحماية 

واأّنهم  بالن�سارى  باملتاجرة  ال�سيا�سة  رجال  بع�س 

يظهرونهم اأمام العامل دائمًا مبظهر املحتاجني اإىل احلماية 

بني«. وما اأغ�سَب  �سني املتع�سّ
ّ
من هوؤلء »امل�سلمني املتوح

َتعني  كانت  ات 
ّ
الأقّلي كلمة  اأّن  دوا 

ّ
تعو وقد  ني، 

ّ
ال�سوري

العرب  ال�سيعة  ح�رست  قد  فرن�سا  اأّن  الن�سارى،  دائماً 

ر بقاء انتدابها و�سيطرتها 
ّ
ات، لترب

ّ
امل�سلمني من بني الأقّلي

ني اأكرث، اأّن توقيع هذا الكالم 
ّ
على لبنان. وما اأزعج ال�سوري

جاء خالل البحث يف معاهدة فرن�سا مع �سورية التي �سّلم 

ة 
ّ
البحري املوا�سالت  اأهدافها حماية  اأحد  باأّن  ال�سوريون 

املعاهدة  تن�ّس  اأن  من  خافوا  لكّنهم  والنفط.  ة 
ّ
ي
ّ
واجلو

ة 
ّ
اجلمهوري لن�سارى  فرن�سا  �سورية على حّق حماية  مع 

نية.
ُّ

ات غري ال�س
ّ
ة، لت�سمل فيما بعد كاّفة الأقّلي

ّ
ال�سوري

اأن  تريد  احلقيقة  يف  فرن�سا  اأّن  ون 
ّ
ال�سوري واأدرك   

�سورية  وتق�سيم  بيكو«   - »�سايك�س  ة 
ّ
اّتفاقي اإىل  تعود 

على  بانتدابهم  فتحتفظ  ة، 
ّ
وداخلي ة 

ّ
�ساحلي منطقتني:  اإىل 

ة 
ّ
اً للداخل، فت�سبح اجلمهوري

ّ
ال�ساحل، ومتنح ا�ستقالًل ذاتي

ة امل�ستقلّة الداخلة يف ع�سبة الأمم عبارة عن هذه 
ّ
ال�سوري

قة من اجلنوب بربيطانيا، 
ّ
املدن وتلك القرى وال�سهول، مطو

ا ومن الغرب بالبحر.
ّ
ومن ال�سمال برتكي

وجوُد  فرن�سا  يكفي  يعد  اأمل  ون: 
ّ
ال�سوري وت�ساءل   

فجاءْت  النتداب،  وتاأبيد  احلماية  لّدعاء  الن�سارى 

اإليهم ت�ستثمر ا�سم ال�سيعة وجتعلهم بحاجة اإىل احلماية؟! 

ولبنان  �سورية  يف  م�سلمون  عرب  ال�سيعة  اأّن  موؤّكدين 

اأحد. من املفيد هنا  اإىل حماية  والعراق، ولي�سوا بحاجة 

التذكري باأّنه بعد موؤمتر �سان رميو يف اإيطاليا عام ١٩٢٠، 

ت 
َ
م ُق�سِّ  ،١٩١٨ عام  بيكو   - �سايك�س  لّتفاق  ونتيجًة 

فرن�سا،  مت 
ّ

فَق�س وبريطانيا.  فرن�سا  بني  ة 
ّ
العربي املناطق 

ة، 
ّ
اإىل دويالٍت طائفي البالَد  املنتدبة على �سورية،  الدولُة 

واأعلنت اأي�سًا بحكم انتدابها على لبنان، بل�سان اجلرنال 

دولة  ولدة   ١٩٢٠ عام  �سبتمرب  اأيلول /  ل 
ّ
اأو يف  غورو 

يف  فر�ساي  يف  ال�سلح  موؤمتر  ُعقد  وملّا  الكبري.  لبنان 

فئاتهم،  مبختلف  ون 
ّ
وال�سوري ون 

ّ
اللبناني اأر�سل  باري�س، 

املوؤمتر،  ذلك  اإىل  احتجاج  وعرائ�س  ومذّكرات  اٍت 
ّ
برقي

ة. 
ّ
ال�سوري البالد  تق�سيم  قاطعًا  رف�سًا  فيها  يرف�سون 

البطريرك  موقف  على  احتجاجاً  املذّكرات  هذه  و�سملْت 

ل من طالب بف�سل 
ّ
ك، الذي كان اأو

ّ
 اإليا�س احلوي

ّ
املاروين

 الأق�سية الأربعة اإليه.
ّ
لبنان عن �سورية و�سم

بني  باري�س  يف  املنعقد  العاّم  ال�سورّي  املوؤمتر  وكان   

احل�سني،  بن  في�سل  الأمري  برئا�سة  و١٩٢٠   ١٩١٩

ولبنان، قد  �سورية  اأنحاء  وفوٌد من خمتلف  فيه  و�ساركْت 

ين. 
َ
اأعلن رف�سه القاطع، باإجماع املوؤمترين، لنف�سال القطر

قد  )وكان  في�سل  جي�س  غورو  اجلرنال  هزم  اإن  ما  لكن 

اأ�سبح ملكًا على �سورية( بقيادة وزير دفاعه يو�سف العظمة 

يف مي�سلون يف متوز / يوليو ١٩٢٠، حّتى اأعلن دولة لبنان 

ني 
ّ
الكبري يف اأيلول ١٩٢٠، على الرغم من ا�ستمرار اللبناني

ة، 
ّ
ني يف مطالبتهم بوحدة البالد ال�سوري

ّ
ني الوحدوي

ّ
وال�سوري
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ة 
ّ
ة وال�سيا�سي

ّ
 التق�سيم من النواحي القومي

ّ
موؤّكدين م�سار

مذّكرات  يف  ة، 
ّ
اللغوي وحتى  ة 

ّ
واجلغرافي ة 

ّ
والقت�سادي

ني يطلبون فيها 
ّ
وعرائ�س متالحقة اإىل امل�سوؤولني الفرن�سي

باإعادة وحدة �سورية ولبنان.

عن  التعبري  يف  ني 
ّ
اللبناني من  الوحدة  دعاُة   

ّ
وا�ستمر  

رف�سهم العرتاف ب�سيغة لبنان الكبري حّتى عام ١٩٢٦، 

�س ال�سامي هرني دي جوفنيل اإ�رساك 
ّ
عندما حاول املفو

ة 
ّ
اجلمهوري د�ستور  �سياغة  يف  اللبنانية  الطوائف  جميع 

ة 
ّ
الديني واجلماعات  الطوائف  جميع  من  طالبًا  ة، 

ّ
اللبناني

ة 
ّ
ة راأيها يف الد�ستور، فامتنعت القوى الإ�سالمي

ّ
وال�سيا�سي

ة عن امل�ساركة يف �سياغة الد�ستور، تعبرياً عن 
ّ
الوحدوي

.
١٠

ة
ّ
 للبالد ال�سوري

ّ
رف�سها للواقع التق�سيمي

الت
ّ
موؤمتر ال�شاحل وبداية التحو

ة 
ّ
ات جلاأت بع�س القوى الإ�سالمي

ّ
لكْن يف اأوائل الثالثيني

ف�سارك  معه،  والّتفاعل  الكبري  بلبنان  العرتاف  اإىل 

ت�ساوي  اأثبت  الذي   ،١٩٣٢ عام  باإح�ساء  امل�سلمون 

ني. لكن ملّا جاءت انتخابات 
ّ
عدد امل�سلمني بعدد امل�سيحي

مر�سح  خ�رس   ١٩٣٢ عام  ة 
ّ
اللبناني ة 

ّ
اجلمهوري رئا�سة 

ني امل�سلمني للرئا�سة ال�سيخ حممد اجل�رس، رغم 
ّ
ال�سيا�سي

موالته لفرن�سا، ل ل�سيء اإّل لأّنه م�سلم. وكان امل�سلمون 

يف  املناوبة  باّتباع  يق�سي  الّتفاق  باأّن  لالعتقاد  الني 
ّ
مي

اختيار رئي�س اجلمهورية، واأّن من حّقهم الرت�ّسح اإىل هذا 

ة حّجًة 
ّ
ة الفرن�سي

ّ
املقام والو�سول اإليه. واّتخذت املفو�سي

ة 
ّ
اجلمهوري رئي�س  كان  ملّا  »اأّنه  مفادها  ذلك  رف�س  يف 

يف  الرئا�سة  تكون  اأن  الإن�ساف  فمن  م�سلماً،  ة 
ّ
ال�سوري

.»
ّ
لبنان مل�سيحي

ًا 
ّ
�سيا�سي اجّتاهًا  لبنان  ي�سهد  مل   ١٩١٩ عام  منذ   

تلك  لكّن  ة. 
ّ
القومي اأو  ة 

ّ
ال�سيا�سي امل�سكالت  جتاه  داً 

ّ
موح

ة مل تكن يف حينه قائمة على 
ّ
ة الفكري

ّ
الجّتاهات ال�سيا�سي

. وكان »موؤمتر ال�ساحل 
ّ
 اأو م�سيحي

ّ
 اإ�سالمي

ّ
اأ�سا�ٍس طائفي

والأق�سية الأربعة«، قد ُعقد يف دار �سليم علي �سالم عام 

ة. فيما خرج 
ّ
١٩٣٦، الذي طالب باإقامة الوحدة ال�سوري

رف�س  الذي  ال�سلح  كاظم  املوؤمتر   
ُ
ع�سو الراأي  هذا  عن 

اأ�سا�س  ة القائمة على 
ّ
الوحدة ال�سورية اأو الوحدة العربي

.
ّ
 اأو طائفي

ٍّ
اإ�سالمي

ة، 
ّ
ال�سيا�سي الناحية  ال�ساحل من  موؤمتر  ة 

ّ
ي
ّ
اأهم وكانت   

الذي  الوقت  لبنان، يف  ُعقد يف  وحدوّي  موؤمتٍر  اآخر  اأّنه 

ني:
ّ
انطوى فيه على اأمرين مهم

ل: جملة تراجعاٍت وتنازلت من جانب 
ّ
 الأو

اإىل  والجّتاه  الوحدة  طلب  عن  ني 
ّ
اللبناني امل�سلمني 

وامل�ساواة  العدل  اإقامة  �رسط  الكبري،  بلبنان  العرتاف 

ة.
ّ
بينهم وبني الطوائف امل�سيحي

اإىل  ني 
ّ
ال�سوري ني 

ّ
ال�سيا�سي ت�ساُبق   الثاين: 

خ�سو�سًا  منف�سلتني،  دولتني  و�سورية  بلبنان  العرتاف 

يف  ال�سورية   - ة 
ّ
الفرن�سي ة 

ّ
الثنائي املعاهدة  توقيع  بعد 

رئا�سة  الأتا�سي  ها�سم  بعدها  توىّل  التي   ،١٩٣٦ عام 

البلدين،  لوحدة  �سًا 
ّ
متحم يعد  ومل  ة، 

ّ
ال�سوري ة 

ّ
اجلمهوري

واعرتاف  عنهم  تخلٍّ  باأّنه  ون 
ّ
اللبناني ه 

ّ
ف�رس الذي  املوقف 

.
١١

ب�سيغة لبنان الكبري

 - ني 
ّ
اللبناني اندفاع  اأّن  املنعطف  هذا  عند  ويالَحظ   

واأغلبهم من امل�سلمني - نحو الوحدة مع �سورية، كان اأقوى 

الوحدة.  تلك  اإىل  اأنف�سهم  ني 
ّ
ال�سوري اندفاع  من  بكثرٍي 

يف  كان  الذي   
ّ
الدميغرايف التوّزع  اأّن  ذلك،  اأ�سباب  ومن 

 
ّ
الفرن�سي النتداب  و�سيا�سة  ة 

ّ
الإداري والتق�سيمات  لبنان 

ة، كانت تختلف عنها يف �سورية. مع لفت النظر اإىل 
ّ
الطائفي

اأّن الدعوة اإىل الوحدة ال�سورية لو ح�سلت، لكانت يف ظّل 

، بعيداً عن املطالبة بتحقيق ال�ستقالل.
ّ
النتداب الفرن�سي

كانوا  الذين  ني 
ّ
اللبناني امل�سلمني  اأّن  الالفتة  واملفارقة   

 
ّ
يطالبون بالوحدة مع �سورية، مل يكونوا يف العهد العثماين

دعاة  من  اأو  ة 
ّ
العربي الوحدة  اأو  ة 

ّ
العربي ة 

ّ
القومي دعاة  من 

ة با�ستثناء قّلة منهم. 
ّ
ة العثماني

ّ
النف�سال عن الدولة املركزي

ة 
ّ
العثماني الدولة  عن  ال�ستقالل  اأبطال  معظم  كان  بينما 

ة غري قائمة على 
ّ
ة عربي

ّ
اأ�س�ٍس قومي وحتقيق الحّتاد على 

ني. والالفت 
ّ
ة، هم من امل�سيحي

ّ
ة اأو طائفي

ّ
ة ديني

ّ
اأ�س�ٍس فكري

اأّنه كان ميّثل  ال�ساحل،  يف موقف كاظم ال�سلح يف موؤمتر 

�سورية،  مع  الوحدة  مفهوم  يف  جديداً  اً 
ّ
اإ�سالمي توّجهًا 

ة، على نحٍو ل 
ّ
ة اأو ديني

ّ
ة ل طائفي

ّ
حيث اأرادها وحدًة قومي

.
ّ
تتحّقق فيه، رغم اإرادة الفريق امل�سيحي

الأربعة«  والأق�سية  ال�ساحل  »موؤمتر  اأّن  اعتربنا  واإذا   

لعام ١٩٣٦ هو اآخر موؤمتر وحدويٍّ متّثلْت فيه كلُّ الفئات 

كان  ال�سورية،  الوحدة  ب�رسورة حتقيق  املطاِلبة  ة 
ّ
اللبناني

)ت�رسين  نف�سه  العام  يف   »
ّ
الإ�سالمي  

ّ
القومي »املوؤمتر 

َبيهم  عمر  دار  يف  ُعقد  الذي   )١٩٣٦ اأكتوبر   / الأول 

املناطق  من  بوفود  متّثلت  اإ�سالمية  �سبغة  ذا  بريوت،  يف 

امللَحقة بلبنان ال�سغري، وهو املوؤمتر الذي رفع بدوره مذّكرة 

بتحقيق وحدة �ساملة  ال�سامي يطالب فيها  �س 
ّ
املفو اإىل 

ت�سجيل  مع  ثانيًا،  ة 
ّ
العربي ولالأقطار  ًل 

ّ
اأو �سورية  لأجزاء 

بع�س الرتاجعات الوحدوية وال�ستعداد لالعرتاف بواقع 

عادل  ومعه  ال�سلح،  كاظم  دعوة  وكانت  الكبري.  لبنان 
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»الوحدة«  مفهوَمي  تطوير  اإىل  لطفي،  و�سفيق  ع�سريان 

ة«، ومل 
ّ
ة«، بحيث مل تعْد الأوىل تعني »الإ�سالمي

ّ
و»اللبناني

قد  ق، 
ّ
ال�سي مبفهومها  ة« 

ّ
»امل�سيحي تعني  ة« 

ّ
»اللبناني تعد 

 الراأي على اأّن الوحدة 
ّ
اأخذت جتد اأن�ساراً لها، حيث قر

، ول 
ّ
�س ال�سامي الفرن�سي

ّ
يجب اأّل تكون بقراٍر من املفو

ن�سُف  وطنًا  نبني  اأن  نريد  ل  »لأّننا  بالتظاهرات،  حتى 

�سّكانه اأعداء له«.

 الكونت دي مارتيل، 
ّ
�س ال�سامي الفرن�سي

ّ
وكان املفو  

«، ما 
ّ
 باأّنه »موؤمتر طائفي

ّ
 الإ�سالمي

ّ
قد اّتهم املوؤمتر القومي

دفع ريا�س ال�سلح، اأحد اأع�ساء املوؤمتر، اإىل الدفاع عنه 

 ،
ّ
الطائفي ال�سعار  با�سم  مبطالبنا  نتقّدم  مل  »اإّننا  بالقول: 

ال�سعار  من  ي�ستمّد وجوده  نف�سه  لبنان  انف�سال  لأّن  اإّل 

عن  منف�ساًل  لبنان  كان  ملا  ة 
ّ
الطائفي ولول   ،

ّ
الطائفي

ا�ستعدادهم  امل�سلمون  اأبدى  نف�سه،  الوقت  يف  �سورية«. 

ة مقابل 
ّ
ة اللبناني

ّ
لالعرتاف بدولة لبنان الكبري وباجلمهوري

لكّن  ني. 
ّ
بامل�سيحي وم�ساواتهم  حقوقهم  اإىل  الو�سول 

ا�ستغالل  حتاول  مل  ة 
ّ
الطائفي  

ّ
الفرن�سي النتداب  �سيا�سة 

.
١٢

هذا ال�ستعداد لتوحيد لبنان والكيان

ما  على  قامت  التي  لبنان،  يف  ة 
ّ
ال�سيا�سي احلياة  اإّن   

نَخب  بني   »
ّ
التاريخي بـ»التكاذب  عليه  ال�سطالح  ميكن 

فيها  يقال  ما  اأقّل  لعبة  �ستن�سئ  وزعمائها،  الطوائف 

امل�سّلح  للعنف  �سة 
ّ
املوؤ�س الثوابت  من  واحدة  كانت  اأّنها 

ة.
ّ
ة الباردة امل�ستمر

ّ
وللحروب الأهلي

 
َّ
الداخلي املنطق  ال�سليبي  كمال  خ 

ّ
املوؤر لحظ  لقد   

بو�سفها  اإليها  رائيًا  ة، 
ّ
التقليدي ة 

ّ
اللبناني اللعبة  لعنا�رس 

لعبني  بني  املراوغة  التعامالت  من  توالياً  ت�سمل  »لعبًة 

ة اأو وطنية، 
ّ
ك باأفكاٍر ومبادئ قومي

ّ
يزعم جميُعهم التم�س

منهم  كلٌّ  ي�سعى  فيما  العام،  ال�سالح  خدمة  اإىل  تهدف 

اإىل الحتيال على الآخر والإطاحة به، مدفوعًا اإىل ذلك 

ة خبيثة تعود يف اأ�سولها 
ّ
بولءات و�سغائَن واأحقاد بدائي

.
١٣

اإىل غابر الأزمان«

ة قبل اأن تتدهور
ّ
اللغة العربي

ًا 
ّ
ل بّد يل يف النهاية من التذكري باعتباري كاتبًا �سحافي

ة، من اإ�سقاٍط اأخرٍي ذي �سلة 
ّ
َخرب وعرك ال�سحافة اللبناني

، له دللته العميقة اليوم يف 
ّ
مبو�سوعنا ال�سورّي - اللبناين

ة 
ّ
التاريخي ُتلقي على الذاكرة  البلدين، لعّلها  العالقة بني 

امل�سرتكة بقعة �سوء.

بريوت  اأُقيم يف  دي�سمرب ١٩٣٠،  ل / 
ّ
الأو كانون  يف   

اإليا�س  الراحل  لل�ساعر  تاأبني  حفل  الكبري  التياترو  يف 

ة اإّنه »كان عر�ساً من 
ّ
فيا�س، قالْت عنه ال�سحافة اللبناني

فيه  �سارك  ب�سوق عكاظ«،  اأ�سبه   ،
ّ
العربي الأدب  اأعرا�س 

)ب�سارة  ال�سغري  الأخطل  اأمثال  من  لبنان  �سعراء  فحول 

ا�س 
ّ
اخلوري( وخليل مطران واإليا�س اأبو �سبكة ونقول في

 الدين وغريهم.
ّ
واأمني تقي

ني 
ّ
ال�سيا�سي اأحد  اليايف،  الله  عبد  التَفَت  احلفل  بعد   

احلكومة  ورئي�س  الزمان،  ذلك  يف  ان 
ّ
ال�سب ني 

ّ
اللبناني

احلفل:  يف  كان  ًا 
ّ
�سوري اأديبًا  و�ساأل  بعد،  فيما  ة 

ّ
اللبناني

�ساأل:  نعم،  ال�سورّي:  الأديب  اأجاب  احلفلة؟  هذه  اأراأيت 

يف  ول  ال�سورّي:  اأجاب  دم�سق؟  يف  مثلها  ترى  »وهل 

ني ل يزالون هم 
ّ
م�رس. قال: اأقول لك ال�سحيح، اإّن اللبناني

حفظة لغة القراآن، قْل هذا ول تباِل«.

كان هذا احلديث قبل نحو ثمانني �سنة، وقبل اأن تهبط   

ة يف لبنان اإىل م�ستوى متدنٍّ من ال�ستعمال 
ّ
اللغة العربي

ني و�سغار الكتبة اجلدد، و�سلت اإىل 
ّ
على اأيدي ال�سيا�سي

هذا الدرك الذي ن�سمعه اليوم يف اخلطابات واملهرجانات 

ني 
ّ
غم من انبهار ال�سوري

ّ
ة. وعلى الر

ّ
والتلفزيونات اللبناني

مينع  مل  ذلك  فاإّن  لبنان،  يف   
ّ
العربي اللغوّي  التاأّلق  بهذا 

تعليقها  يف  �ساخرًة  تت�ساءل  اأن  من  ة 
ّ
ال�سوري ال�سحافة 

�سنة  ثالثون  م�ست  لو  »اأترى  القراآن:  لغة  حَفظة  على 

اأتكون  عليه،  عزيزاً  فقيداً  ن 
ّ
يوؤب اأن  لبنان  واأراد  اأخرى 

ة؟ 
ّ
الفرن�سي باللغة  اأم  ة، 

ّ
العربي باللغة  والق�سائد  اخلطب 

اللهم اإّننا نخ�سى على حماة لغة القراآن من اأن ي�سبحوا 

.
١٤

غداً حماة لغة فيكتور هيغو وجان را�سني«

املراجع

ريا�س جنيب الرّي�س، امل�شيحيون والعروبة، �سل�سلة ق�سايا راهنة - ريا�س   ١

الرّي�س للكتب والن�رس - لندن ١٩٩١

امل�سدر نف�سه  ٢

جنيب الرّي�س، »لبنان وطن م�سيحي)١(«، جريدة »القب�ص« الدم�سقية -   ٣

١٩٣٢/٢/٢٠

جنيب الرّي�س، »لبنان وطن م�سيحي )٢(«، جريدة »القب�ص« الدم�سقية -   ٤

١٩٣٣/٢/٢٢

جنيب الرّي�س، »اأزهار م�سمومة«، جريدة »القب�ص« الدم�سقية - ١٩٣٥/٥/٢٨  ٥

فار�س اخلوري، »اأوراق فار�س اخلوري«، كوليت اخلوري - ٢٠٠٧  ٦

جنيب الرّي�س، »اأر�س التع�سب«، جريدة »القب�ص« الدم�سقية - ١٩٣٥/١/١٥  ٧

من ق�سيدة بعنوان »يا ربى ل ترتكي وردًا« من كتاب بعنوان »اأمري ال�شعراء   ٨

ب�شارة اخلوري«، دار الكتاب العربي - بريوت ٢٠٠٨

جريدة »البريق« اللبنانية، عن جريدة »ل�سريي« بريوت ١٩٣٢  ٩

ح�سان علي حالق، موؤمتر ال�شاحل واالأق�شية االأربعة - 1٩36،  ١٠

الدار اجلامعية - بريوت ١٩٨٢  

امل�سدر نف�سه  ١١

ال�سيخ ب�سارة خليل اخلوري، حقائق لبنانية، مذكرات، من�سورات اأوراق   ١٢

لبنانية، بريوت ١٩٦٠

كمال ال�سليبي، تاريخ لبنان احلديث، دار النهار للن�رس، بريوت ١٩٦٧  ١٣

جريدة »القب�ص« الدم�سقية، ١٧ كانون الأول ١٩٣٠  ١٤
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عن احَلربرْ اليت انهتترْ

سحر مندور

روائّية وصحافّية 
وناشطة نسوّية 
وحقوقّية. آخر أعمالها 
»حّب بريويت« )2008(
 )2012( »32«
»مينا« )2012(. 
ُكتب هذا النص 
باللهجة المحكية 
كماسهمة يف لقاٍء 
نّظمه النادي العلماين 
يف اجلامعة األمريكية يف 
بريوت يف ذكرى اندالع 
احلرب اللبنانية
حتت عنوان
Unfinished War
)حرٌب لم تنتِه(.  

حتكي  توّقف  بتبطل  احلرب،  مو�سوع  بتفتح  ملّا  النا�س 

ممكن  حتكي،  عم  رواقها  اأو  برواقه  �سخ�س  اإذا  عنها. 

قْت، 
ّ
»عب نحو  احلديث  يق�س�سط  ت  الكلمة   

ّ
جتر الكلمة 

 املو�سوع«.
ّ

خلينا نغري

تراجيدية  اأو  مباأ�ساوية  بيحكوا  اللي  هني  قالل  ب�س   

عنها. ال�سواد الأعظم من النا�س اللي بيحكوا �سقف منها، 

اإيديولوجيا،  اأو  اأو �سحك  بحما�س  روتني،  ق�سة،  حادثة، 

امل�سافة  القيمة  متل  م�سافة  ثقة  بثقة،  بيحكوا  بتالقيهن 

به،  املفعول  م�س  الفاعل  اإح�سا�س  من  نوع  فيها  لأن 

�ساحب الق�سة م�س �سحيتها. الثقة الفرفوحة هي و�سيلة 

ال�سخ�سية  ذاكرتهم  واإمنا  لبنان،  ذاكرة  م�س  ليتمّلكوا، 

كاأطفال - وذاكرتي اأنا من �سفر لـ ١٢ �سنة - اللي هي 

العي�سة باحلرب.

نفعل  ول  ها 
ّ

نغري فينا  كان  ما  حياتنا،  كانت  احلرب   

 الوحيد هو اخلطر. 
ّ

وَطر، وامل�ستتب فيها، كل �سي فيها خُمَ

اإنو الأف�سل نعبط هاملرحلة،  بتالقي نا�س وجدوا  فطبعاً 

معها.  نتاأقلم  اأو  غرينا(  كهولة  غرينا،  )�سباب  طفولتنا 

وبتالقي مني بيقلك: »ل بل منحتفل فيها كمان!«.

العي�س على طرف �شّكني

قة، مدحو�س فيها م�سّلحني، 
ّ
الأماكن كلها م�سغوطة، معب

كل  كاكي.  وتياب  ب�سالح  رجال  بتالقي  بتطلع  ما  كيف 

اأو  اأمل  حلركة  اإنو  بتقول  فارقة  عالمة  عنده  م�سّلح 

 .
ّ
احلي اإذا م�س ولد  نحزرها  لال�سرتاكية، م�س �رسوري 

ع  اإجريهم  وبيمّدوا  وقاطعني،  هني  بال�سارع،  بيَجْعروا 

عاجبها  ما  واللي  و�سمال،  ميني  وبيلّط�سوا  املتاري�س، 

ت�سكت، بت�سكت هي واللي معها.

 
ّ
مي مليانة  بت�سّل  بالطرقات  ر 

َ
اجُلو كانت  باحلرب،   

من  ر 
َ
و

ُ
ج والرخي�س.  الغايل  الطرقات،  كل  و�سخة، 

القذايف، والقذايف بتجي من معارك، واملعارك فيها كتري 

ق�سف ع�سوائي، يا دوب ي�سيبوا اأ�سالً. والقذيفة بتنزل 

�سطح  ع  حمفور  مطرحها  بي�سل  باملبنى،  اأو  بالأر�س 

املدينة وبوجه اللي عم يتطلعوا، كيف ما اتطلعوا.

باحلرب.  بالبنايات  داميًا  والر�سا�س  القذايف  واآثار   

و�سوفتها  الوحيد.  امل�سهد  هي   ،
ّ

معرب م�سهد  اإنو  م�س 

عزا،  فتحت  حدا،  �سالت  بتكون  اإنها  بتفّهمنا  القذائف 

قط�ست ج�سم، هي وعم تقعد ع احليط. ما يف فخت ما يف 

وراه م�سيبة ببيت، بج�سم.

اأما حتت، بال�سارع، فعجقات ما اإلها رب ول اإلها اآخر.   

بيتعقد ال�سري كل �سوي، بتعلى الأ�سوات، �ستم وزمامري، 

للركب.  علقان، جعري  »اأمبولن�س«  اأحيانًا،  وبكا  �رسيخ 

اأو  اتفق(  كيفما  )اأو  بالهوا  �س 
ّ
بيقو حدا  بتخل�س؟  كيف 

بتتّدخل  اأو  بدقنه  مي�سحها  ع 
ّ
يترب حالل  ابن  �سي  بيجي 

يد اإلهية وبتتفكفك العقدة. ف بتو�سلي اإنتي كل يوم من 

م�ستنزفة  م�ستوية،  مهرتية،  حمروقة،  البيت  ع  املدر�سة 

بوا فيك حتت الر�سا�س من املدر�سة، 
َ
متامًا. هيدا اإذا ما َهر

وعم يعيطوا عليك ال�سوفريية، وال�سغط للركب.

باإنك  م�ستدام  اإح�سا�س  هي  باحلرب  العي�سة  يوميات   

واقف على طرف �سّكني.

باأق�سى  رمق  اأخر  ع  العي�سة  مع  التاأقلم  هي  احلرب   

طاقة. داميًا على ال�سفري. �ساحي نامي. علقانة رايقة.

بدو  �سي  يف  لأن  متاأهبة،  خليكي  متاأهب،  خليك   

ي�سري. وبي�سري.

يف اأب�سط من اإنو يرّكبوا حاجز، مثاًل؟  

فجاأة، بريكب حاجز. �سفوف من ال�سيارات وعجقات   

خلفية  وطرقات  م�سّكرة  معابر  مهم.  م�س  اآخر؟  اإلها  ما 

ر يقّلك: انزل خود كّفني؟ 
ّ
خطرة؟ م�س مهم. ع�سكري بيقر

�س، حت�رّس، �رسقة، تطاول، اإهانات، 
ّ
اإيه ما فيك تقول لأ. حتر
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حتقري للكبار وال�سباب والن�سوان، يوميًا، وتعى قول كلمة 

ك الوحيد: يا رب تقطع 
ّ
اإذا ما عندك ميلي�سيا ب�سهرك. هم

كرامة  كتري  ما  البيت.  ع  واأو�سل  اأقطع  املهم  �سالم،  ع 

وعنفوان، احلرب. احلرب مذلة للم�س جمرمني.

باحلرب، الزوايا للمتاري�س واملزابل. املزبلة واقع يومي.   

انبهرت.  احلرب،  بعد  »�سوكلني«  م�ستوعبات  �سفت  ملا 

كنت متل كبار عيلتي اليوم ملا يكت�سفوا قدرات الآيفون. 

افتكرت  م�ستقرة.  بال�سوارع،  املزابل  على  ولدت  اأنا 

هونيك مطرحها. نخل�س الغدا، من�سكر الآلهة والأ�سجار 

املفرو�س  العربي  باحلمام  الطاولة م�س  اأكلنا ع  اليوم  اإنو 

 ب�رسعة قبل ما 
ّ

كونه اأكرت ركن ِمقفي بالبيت، ف من�سب

يعلقوا، ومرنبط كي�س الزبالة، ومننزل فيه ع املزبلة، م�س 

الأقرب واإمنا الأبعد �سوي. يعني ت ما يح�س الواحد اإنو 

عاي�س بني زبالته.

يف  ما  ف  كهربا  يف  ما  ولأن  احليا،  قالل  غرينا،   

اأ�سن�سور، كانوا ير�سقوا كي�س الزبالة من الطابق التا�سع 

ال�سارع  ع  الزبالة  تطرط�س  ويفقع،   
ّ
يطج الزاوية،  ع 

والنا�س، وت�سل. تنعجن بالأر�س. يا ما �سوارع �سارت 

لزجة داكنة. و�ساعات نا�س يعملوا حوادث بقلب املزابل، 

ين 
َ
و�ساعات تنزل قذيفة مبزبلة، وخود ع زبالة مطرط�سة و

و�سخ،  واقعها  باحلرب.  »غالمور«  يف  ما  روعة.  كان!  ما 

حرفيًا وجمازياً.

هيدا كله ب�سوارع »اأولريدي« مليانة. غري ال�سيارات   

احلرب  مع  بيجي  تاين،  و�سّف  اأول،  �سّف  �سافّة  اللي 

�سّف تالت �ساكك مرتامي، ع�سوائي وع�سبي. هول اللي 

النا�س  البنزين.  اجا  لأنه  بنزين،  وا 
ّ
ليعب دورهم  ناطرين 

وا ال�سيارة 
ّ
بتّخلي غالون بال�سيارة ت ملا يجي البنزين، يعب

طوا 
ّ
وا وبيهدوا، بيعي

ّ
ويعبوا الغالون. بال�ساعات واقفني، بيهب

وبيياأ�سوا، بيدّخنوا. ناطرين دورهم، وما بال�رسورة يجي. 

ممكن ي�سطروا يجوا تاين يوم ع بّكري، ع ال�ستة ال�سبح 

وا ال�سيارة بنزين اإذا �سل يف بنزين.
ّ
ماك�سيموم، ليعب

ميح.  اأبداً.  يف  ما  باحلرب.  كهربا  يف  ما  وطبعاً،   

�سهرية  ا�سرتاكات  بعد ب  تنّظمت  ما  كانت  واملوتورات 

والو�سط  الزغرية  موتورات  كانت  ف  حملية،  وزعامات 

جتعر كل الليل من بلكونات النا�س، غري الريحة والدخان. 

ت غالونات البنزين بالبيوت، جنب كيا�س الرمل. 
ّ
وا�ستقر

كيا�س الرمل بتقعد متل املرتا�س ع البلكون ت ترّد عن 

البيت، والقزاز ملّزق اأ�سا�سًا ت، اإذا ان�ساب اأو اإجت غارة 

وهمية، يوقع �سقفة واحدة اأو �سقف كبرية وما يتاأذي كتري 

�سّكان البيت.

بريوت - عام 19٨2

 بت�سّلم ع الكهربا.
ّ
واملي

)بربج   
ّ
املي  من �رسكة 

ّ
مي نعبي  ياخدنا خايل ت  ملا   

 ملا 
ّ
اأبي حيدر اأو تلة اخلياط، ح�سب لوين جاية املي. واملي

جتي كانت جتي ع ال�رسكة، ف نروح لعندها. ما كانت جتي 

ع البيوت. هيدا �سحر بعد احلرب(. كان ياخدنا ب�سيارته 

مطعوجة  كانت  ال�سيارات  وكل  الق�سف،  من  املطعوجة 

بي�سل  اللي  الع�سبي  بال�سف  نوقف  وننزل  احلرب،  من 

والنا�س  يعبي  وبيبل�س  دورنا  بيجي  تالتة.  �ساعتني،  �سي 

ات ع�سوائية، م�س اإنو َدور بريطاين. 
ّ
فوق بع�سها وامل�سب

الطفلة بتحمل غالونني زغار. البالغ بيحمل اأربعة كبار، ٢ 

باإيديه و٢ حتت باطه �ساندهن باإيديه.

ى بطارية 
ّ
ع طريق الرجعة ع البيت، بيكون خايل عب  

نو�سل  ح  بالليل،  لأن  بحجر.  ع�سفورين  ال�سيارة. 

نيون  ملبة  وع  واأ�سود زغري،  اأبي�س  تلفزيون  ع  البطارية 

اإ�سمو  �سي  ما يف  القعود.  يوم  القعود، حيث كل  باأو�سة 

فيه  بيفلتوا  رعب،  برا  الليل  باحلرب.  بالليل  �سهرات 

ال�سيارة  بطارية  »الزومبيز«.  متل  امليلي�سيات  زعران 

بال�سالون. باحلمام، كان يف �سمعة. وباإيد كل واحدة منا، 

داخل  للتنقل  �سعيف،  حلو  اأخ�رس  ه 
ّ
�سو زغري  »بيل« 

البيت، نحو بيت ال�سلم اأو اإىل امللجاأ.

�سخ�سي  ممتلك  اأول  كان  »البيل«  غلطانة،  م�س  اإذا   

٨؟  اأو   ٧ عمري  كان  ميكن  فيه!  انب�سطت  كتيييري  اإيل. 

ح�س�سني اإين كربت و�رست م�سوؤولة.

وباحلرب، كّل الوقت حرب.  

البيت«.  ع  اأزمط  خليني  »هديوا،  ا�سمها  يهدوا،  ملا   

ملا يوقف اإطالق نار، بيكون »الله ي�سرت، ما بتعريف اإمتى 

بـ..«.   جارتنا راحت 
ّ
يا حرام مرْت خي بريجعوا يعلقوا، 

الأر�س.  هذه  �سطح  على  ت�ستقر  املتفرقة  الإ�ستباكات 

واملعارك  معارك.  بت�سري  اللي  ال�ستباكات  عّنا  ويف 

يعلنوها حرب  ملا  الأكرب  والرعب  احلروب.  بت�سري  اللي 

اأو ملا فاتوا  اأو الإلغاء  اأو التحرير  عظمى، متل الإجتياح 

ساعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات تنزل قذيفة بمزبلة، وخودع 
زبالـــــــــــــــــــة مطرطشة وين ما كان! روعة. ما في »غالمور«
بالحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب. واقعها وسخ، حرفيا ومجازيا.
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ملا  وحوالينا،  حولنا  يدّك  الطريان،  يجعر  ملّا  ال�سوريني... 

ي مدفعها بقلبك، 
ّ

ت�ستغل الدبابات العابرة للمناطق، بتح�س

بقف�سك ال�سدري عم يهدر، وبت�ساأيل حالك قد ما كان 

وت�سويف  حولك  وبتطلعي  ات�سّقف؟  ح  موت؟  ح  عمرك: 

بيت. يف  ام 
ّ
بحم اأو  �سلم  ببيت  اأو  بامللجاأ  مة، 

ّ
مكو النا�س 

اإذا  نا�س كانت تنام فوق الأولد، تغطيهم باج�سامها ت 

اإجت القذيفة.

هاي م�س حرب، هاي اأرداأ اأنواع ال�شالم

اأنا  ت�ستغل.  ابتدت  الرتوما  مفاعيل  لأن  هون  وّقف  رح 

احلرب  تروما  ع  متاأخرين  فقنا  جيلي(  من  )وكتااااار 

ي�ساوروا  نقبل  كنا  ما  اإنو  منها  كترية.  دفاعية  لأ�سباب 

علينا بالأ�سبع اإنو يابا »ال�سحية«، الـ»يا حرام«، ما بدنا 

حدا يخت�رس كل �سي فينا بتعبري »اأطفال حرب«. بيبطل 

عند الواحدة منا خ�سو�سية، كاأنه بيبطل عنا حق نحكي. 

كنا  تندر�س.  لزم  اللي  نة 
ّ
العي نحن  اإذاً  ال�سحية،  نحن 

الدنيا  ولقينا  ولدنا  نحن  �سحايا،  م�س  نحن  اإنو  نقول 

حرب، ف ع�سنا مفرت�سني الدنيا هيك. هاي كانت واحدة 

من حججنا ت نقول اإنو ما عنا تروما.

لقيوا طرق وحجج ت  لبنان  اللي عا�سوا حرب  كل   

يقطعوا من مبارح لليوم.

امل�سهد  اللي و�سفته هو حرب. هيدا  امل�سهد  هيداك   

م�س  هو   ،٢٠١٩ �سنة  ببريوت  اليوم،  فيه  هلق  اأنا  اللي 

حرب. وكتري ِبْنقز ملا حدا ي�ست�سهل ويقول: م�ستمرة. لأن 

ل، هاي م�س حرب. بالن�سبة اإيل، اأرداأ اأنواع ال�سلم اأف�سل 

من اأ�سمى اأنواع احلرب.

اإيه، خل�ست فجاأة وعلى عفو عام. ب�س هو ب�رساحة   

بدنا  يقولوا:  النا�س  يئ�سوا  ما  بعد  واإمنا  فجاأة،  م�س 

ال�رسعية، بدنا ال�رسعية... الـ»فجاأة«، ب�س لأن حتّقق مطلب 

واملهجرين  واجلرحى  املوتى  بني  غرقان  منهك،  مزمن، 

والدا�رسين، حتّقق ملا فكروا النا�س اإنو ما رح يتحقق.

والعفو العام م�س �سدفة: اتفاقية اإقليمية على توزيع   

الرابحني  مني  د  بيْتَحدَّ اأ�سا�سها  وع  وامل�سالح،  ال�سلطات 

من  اخلا�رسين  طرد  الطائف،  اإجا  باحلرب.  واخلا�رسين 

املمولني  اإ�رساف  حتت  للرابحني،  الدولة  وعطى  القرار، 

بالنظام  لقينا حالنا �رسنا  فقنا من احلرب  وامل�ستثمرين. 

حتت  ع�سناه  اللي  امل�سرتك،  ال�سوري  اللبناين  الأمني 

الرقابة ب�سمت وبعدنا ما منحكي عن تفا�سيله.

النظام الأمني اللبناين ال�سوري امل�سرتك حّط ميلي�سيات   

احلرب باأجهزة الدولة، فطبيعي يعفوا عن نف�سهم اجلماعة. 
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عايزة  اللي  والإقت�ساد،  الإعمار  �سلطات  اإجت  مقابيلهم، 

العفو ت مت�ّسي اأ�سغالها ع ال�رسيع، اأخر همها �سو يعملوا 

املجرمني بحالهم وفينا طاملا »البلد ما�سي«.

املدنية،  البدلت  ولب�سوا  امليلي�سيات  تياب  �سلحوا   

امل�ساحلة  الدولة:  بكلمات  امليلي�سيات  كلمات  وا�ستبدلوا 

الأبطال،  �سهداوؤنا  بدل  الدولة  بناء  املحا�سبة،  بدل 

الَعَلم والإلغاء وتوحيد  الدميقراطية التوافقية بدل حروب 

م�سك  وختامها  انعزالية،  بدل  م�سيحي  اإحباط  البندقية، 

كان مع رواج �سيغة: »كلنا جالدون كلنا �سحايا«.

�ساروا  م�سوؤولون«.  »كلنا  قالوا  امليلي�سيات  روؤو�س   

ببيته، لأنه عم يح�س لهالفريق  اللي قاعد  يقولوا »حتى 

تعميم  خطاب  م�سوؤول«.  الكهربا،  خط  ع  يعّلق  عم  اأو 

امل�سوؤولية هو وجه اآخر خلطاب نفي امل�سوؤولية.

نحن، املدنيني، خطفونا باحلرب، جردونا من كل قوانا   

وزّتونا بقعر وادي ما اإلو رب، قعدنا فيه ناطرين عم ننده 

اآخر  ع  والنا�س  احلرب  خل�ست  ال�رسعية«.  »ال�رسعية 

رمق، ما عندن اأ�سا�ساً حق ت يوافقوا اأو يرف�سوا الطائف. 

باأول  اعرتا�سًا  الت�سويت  قاطعت  اللي  الهائلة  الن�سبة 

وهن حمبطني. وم�سيوا بالدولة.
ّ
انتخابات �سنة ١٩٩٢، �سم

واإذا باحلرب خطفونا، ف بال�سلم اأخدونا رهاين:  

املرحلة اإعمار والأ�سبع مرفوع دامياً بكالم قد ل يفهم   

عمقه العاطفي - حمظوظًا - جيل اليوم، متل »زعزعة ال�سلم 

بال�ستقرار«،  »العبث  الطائف«،  عن  »اخلروج  الأهلي«، 

»خطر اللجوء اإىل ال�سارع«،... هيدي عبارات م�س جاية 

من عدم لغوي واإمنا جاية بعالقة مبا�رسة مع هاج�س احلرب 

اللي كان وقتها بعده طري.

اأ�سبع مرفوع بالـ»اأوعى ها!«، وبتجي بني الفينة والفينة   

ينا الع�سا.
ّ

حروب زغرية وكبرية ت ما تن�س

ع�ستها  كتري.  ات�سّنجت  اأنا  الزبالة،  وباأزمة  اأيار   ٧ ب   

بال�سارع والزبالة  الع�سكر املفروطني  ]عل وجهي[،  ككف 

انهاروا،  جيلي  من  كتار  ظهروا!  رجعوا  كان،  ما  وين 

ه�سرتوا. م�س ب�س ب�سبب الظلم الواقع على الأر�س بقدر 

ما ب�سبب الظلم املرتاكم مطرحه من اأنا وعمري �سفر، هون.

يرة. عم تتبدل وتتغري، ب�س دويرة.
ّ
كاأنه علقانني بدو  

ن�سمع  فرجعنا  الف�ساد،  جمرور  ينفجر  عم  اليوم،   

اخلطاب الأول: »كلنا فا�سدون«...

ل، م�س كلنا فا�سدين. ول كنا »كلنا جمرمون«. واإيه،   

رت البلد، وال�سلم 
ّ
املرحلة كتري بت�سبه الطائف. احلرب دم

ر الدولة. وقتها اإعادة اإعمار البلد، واليوم اإعادة اإعمار 
ّ
دم

»القت�ساد«. ع�سان هيك ابتدوا يحكوا عن كلنا م�سوؤولني، 

كلنا فا�سدين. مرحلة �سبيهة باأدوات خمتلفة.

من وقت الطائف، وّزعوا على بع�سهم: الع�سكر، املال،   

الإعالم، ال�سارع، والدول.. �سو عنا باإيدنا ت نوقف �سدهم؟

ق�سة احلرب اإلها تتمات اليوم، ب�س م�س احلرب بحّد   

ذاتها. ومن الطبيعي واملنطقي اإنو التاريخ مي�سي بهالجتاه 

واإمنا  حا�سب  ما  الطائف  هالجتاه:  على  تاأ�س�س  يكون  ملا 

نهبوها  واللي  روها، 
ّ
يعم انطلب منهم  واللي هّدوها  كافاأ، 

انطلب منهم »الإمناء املتوازن«.

كيف خل�ست احلرب، بيحكم كيف انبنى البلد. زعران   

حلني  باحلرب  ي�ستمروا  م�ستعدين  كانوا  اللي  امليلي�سيات 

يتوقف متويلها، ا�ستمروا بالنهب حلد ما وقف متويله.

نا ع بواب حرب
ّ

ما بح�ش

اأنا بح�س احلرب ورانا، �رساحًة.

جيل اللي عملوا احلرب ِكرِب، وجيل ولدهم اللي عن   

ثوا م�س م�سطرين يحملوا وزر حرب، فيهم يتخففوا 
ّ
يور

منه. قوانني متل قانون املفقودين، �سار ممكن ميرق. كمان، 

ولو  احلرب،  عا�ست  ما  اأجيال  يف  �سار   .
ّ

تغري املجتمع 

كطفلة، وما عندها اأي احرتام »وجودي« لزعيم اأو ل�سيغة 

فا�سدة. وما بظن اأبداً يف نا�س ممكن يتحم�سوا اأو ي�ساهموا 

ميينًا  ف 
ّ
التطر تيارات  كّل  املنطقة.  �سفنا  ما  بعد  بحرب، 

وي�ساراً ودينياً وع�سكرياً، كلها اختربت نف�سها اآخر ع�رس 

نا ع بواب حرب.
ّ

�سنني، ونّف�س وهجها �سوي. ما بح�س

ب�س هيدي الدويرة اللي علقانني فيها، هيدا الإح�سا�س   

املاأزق،  اأو  الفّخ   ،trap الـ  بالعجز عن الفعل بواقعنا، هيدا 

 حالنا معّلقني فيه، م�س �سببه 
ّ

اأو ميكن الف�ساء اللي منح�س

اإنو احلرب م�ستمرة، واإمنا هو كان �رسط لإنهاء احلرب. م�س 

رح يتحا�سبوا ول التجربة رح تتفند، م�س رح يفّلوا وواقع 

ن�سري  ورح  اأبطال  ي�سلوا  رح   .
ّ

يتغري رح  م�س  �سلطاتهم 

يهم خمّل�سني.
ّ
ن�سم

اأو غري  م�ستمرة،  احلرب  اإنو  م�س  اليوم  ماأزقنا  �سبب   

خل�ست  كرمالنا  م�س  اإنو  اليوم  ماأزقنا  �سبب  منتهية. 

حرب، ول كرمالنا »انبنى البلد«.

أنا بحس الحرب ورانا، صراحة. جيل اللي عملــــــــــــــــــــــــوا
الحـــــــــــــــــــــــــرب كبر، وجيل والدهم اللي عن يورثوا مش

مضطرين يحملوا وزر حرب، فيهم يتخففوا منــــــــــــــــــــــــــه. 
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مناظرات الزجل يف لبنان
بني بالغة التحّدي والتعبري عن الزناعات 2/1

جان المبري

باحث فرنيس، رئيس 
سبق للمركز الفرنيس 
للدراست اليمنية، 
له دراست عديدة 
يف االنتوبولوجيا 
والموسيقى يف اليمن 
والعالم العريب.
ترمجة سحر سعيد

ة 
ّ
اجلبلي ة 

ّ
ي
ّ
بالعام د  ُتن�سَ التي  الزَجل،  مناظراُت  ت�ستهر 

للغاية  ٌة 
ّ
هام وهي  اً. 

ّ
اآني لل�سعر  بنْظمها  ة، 

ّ
اللبناني

لأنرثوبولوجيا الإبداع وال�سعرواملو�سيقى، وكذلك ملعرفة 

ني. مع ذلك، كانت مو�سَع القليل 
ّ
الثقافة واملجتمع اللبناني

املوؤّلفات  عدا  وفيما  ة. 
ّ
واملو�سيقي ة 

ّ
الأدبي الدرا�سات  من 

اد 
ّ
ة )عو

ّ
بالعربي  يف لبنان 

ّ
ي

ّ
العام التي تتحّدث عن ال�سعر 

ة 
ّ
١٩٣٠، خاطر ١٩٧٧، نخلة ١٩٤٤( وباللغات الأوروبي

)لو�سريف ١٩٣٢ - ١٩٣٣، عبد النور ١٩٦٦، جارجي 

بحّد  املناظراِت  تلك  ي�سْف  مل  �سيلواه ١٩٧٤(،   ،١٩٧٠

 واحد، هو عدنان حيدر 
ٌ

 اإّل كاتب
ّ
ذاتها على نحٍو حقيقي

د بالن�سبة اإىل فرتته �ساأنطلق منه 
ّ
)١٩٨٩(، وهو عمٌل جي

لكتابة هذا املقال.

بعيد  حّد  اإىل   
َ ّ
تغري املُناظرات  من  ال�سكل  هذا  اأّن  ومع   

ه 
ُ
فجذور الع�رسين،  القرن  بداية  يف  املنابر  زجل  بظهور 

نها 
ّ
ٍة اأنتَجها ودو

ّ
 وق�سائَد تقليدي

َ
مغرو�سة من جهِة يف مالحم

 ،)٢٠١١ خويري   ،١٩٩٨ )قاري  بعيٍد  زمٍن  منذ  مثّقفوَن 

 القروّي، 
ّ
ومن جهٍة اأخرى يف مناظراٍت من ال�سعر ال�سفهي

اد ١٩٣٠، اأبو �سمرة ١٩٩٩، عقيقي 
ّ
»الَقول«، يف لبنان )عو

٢٠١٠، احلاج ٢٠١٥(، ويف فل�سطني )يعقوب ٢٠٠٧( ويف 

ٌة كبريٌة 
ّ
�سورية )فخر الدين ٢٠١٠(. لهذه املناظرات �سعبي

لأنها جتري باللهجة ال�سائعة. لكن املثّقفني رفعوا من قيمة 

ال�ستخدام  بف�سل  اإليها،  ة 
ّ
اأدبي ملحة  باإ�سافة  اللهجة  هذه 

 ،١٩٣٣  -  ١٩٣٢ لو�سريف   ( والطباعة  للكتابة  املعا�رس 

ز 
ّ
ميي  

ٌ
�ساحر بعٌد  هناك   .)٢٠١٣ حيدر   ،١٩٦٦ النور  عبد 

وهو  العامي،  ال�سعر  اأ�سكال  �سائر  عن  الزجل  مناظرات 

ًا 
ّ
اآني مبتكرين  �سعراء  عّدة  اأو  �ساعران  يتقابل  اإذ  الرجتال: 

اأو  خمتاٍر  مو�سوع  حول  ق�سيدتهم،  من  جزءًا  الأقّل  على 

واحلْد�س  املالحظات  بع�س  حيدر  عدنان  و�سع  ولقد   .
ٍّ
حر

حول الرجتال )حيدر ١٩٨٩، ٢٠٩( ت�ستحّق الدرا�سة.

ة 
ّ
وتهتم هذه املناظرات باملوا�سيع ال�ساخنة ال�سيا�سي  

اأ�سكاٍل  بعّدة  )حيدر ١٩٨٩، هازران ٢٠١٣( م�ستعينًة 

ما  ة، 
ّ
والرجتالي ة 

ّ
البالغي باأبعادها  ًة 

ّ
حي بقيت  ٍة 

ّ
�سعري

ي�ستحّق  ة 
ّ
الّلبناني الثقافة  يف  دًا 

ّ
متفر نوعاً  منها  يجعل 

 ،٢٠١٤ اأكتوبر   / الأول  ت�رسين  يف  ًا. 
ّ

خا�س اهتماماً 

 �سمن قائمة الرتاث 
ّ
اأدرجت اليون�سكو الزجل الّلبناين

ذكره  ما  وهذا   ،
ّ
املادي  وغري 

ّ
ال�سفهي  

ّ
الثقايف  

ّ
الإن�ساين

ال�سعر  اأ�سكال  من  �سكٌل  »الزجل   :
ّ
الر�سمي البيان 

الحتفالت  اأثناء  اأواملُغّنى  املُن�سد   
ّ
الّلبناين  

ّ
ال�سعبي

ة. اأثناء املناظرات 
ّ
ة ويف احلياة اليومي

ّ
ة والعائلي

ّ
الجتماعي

 ، ة، تلقي فرق ال�سعراء مقاطع، غالباً ب�سكل حتدٍّ
ّ
ال�سعري

ع، على اإيقاع الدّف والدرَبّكة. وتْذكر 
ّ
اأمام جمهور متنو

الت�سامح  ة 
ّ
واأهمي لبناَن  جماَل  ة 

ّ
الكالمي املبادلُت  هذه 

املناظرات  وتعمل  والديانات.  الطوائف  بني  واحلوار 

ام اأماٍن وت�ساعد يف حّل النزاعات وتقوَية 
ّ
ة ك�سم

ّ
ال�سعري

.»
ّ
التالحم الجتماعي

من  جزءًا  بالفعل  ُتبدي  هذه  الّنَظر  وجهة  كانْت  اإذا   

مع  العديدة  مناق�ساتي  خالل  العك�س،  فعلى   ،
١
الواقع

ني منذ حواىل خم�س ع�رسَة �سنًة، لحْظت 
ّ
املثّقفني اللبناني

 معاك�ٍس متامًا: بالن�سبة اإىل كثرٍي من 
ٍّ
وجود حتليٍل اجتماعي

ني، كان الزجل 
ّ
هوؤلء وهم غالبًا من اأهل املدن والي�ساري

بالأحرى ظاهرًة �ساهمْت يف تاأجيج النزاعات بني الطوائف 

ة ويف اأح�سن الأحوال مل تقّدم �سوى 
ّ
خالل احلرب الأهلي

)ويف  ة 
ّ
الجتماعي للعالقات  جماِملٍة  اأو  ٍة 

ّ
ت�ساحمي �سورٍة 

َقول الزّجالني »التزّلف«، الذي �سنعود اإليه(. اإذاً هل يكون 

 اأم على العك�س عامل تفريٍق؟ 
ٍّ
الزجل عامَل التحاٍم وطني

يف  َع 
ّ
نتو�س اأن  ت�ستحّق  ا�ستفهاٍم  عالمَة  هناك  اأّن  يل  بدا 

ال�سكل  هذا  اً 
ّ
ر�سمي اختار  لبنان  اأّن  خ�سو�ساً  درا�ستها 

ة.
ّ
ة العاملي

ّ
 ليمّثله يف احللبة الثقافي

ّ
الفّني
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 يف لبنان
ّ

الزجل والتعبري ال�شيا�شي

 لعبْت يف تاريخ 
ّ
ي

ّ
ل �سّك يف اأّن بع�س اأمناط ال�سعر العام

ة. 
ّ
ة والديني

ّ
ال�سيا�سي النزاعات  التعبري عن  لبنان دورًا يف 

منذ  زجالً  اَة 
ّ
املُ�سم  ،

٢
الأوىل ة 

ّ
ي
ّ
العام الن�سو�ُس  كانت 

، اأي 
ٍّ
عٍد ملحمي

ُ
القرن ال�ساد�س ع�رس، تروي اأحداثًا ذات ب

طرابل�س يف  �سقوط  نف�سه:  الوقت  ة يف 
ّ
وبطولي ة 

ّ
ماأ�ساوي

 ،)١٢٨١( الأ�سلوحي  ل�سليمان  ة 
ّ
ال�سليبي احلروب  نهاية 

القرن  )يف  لل�سمرجبيلي  قرب�س  على  الأتراك  وا�ستيالء 

ال�ساد�س ع�رس( وغريها )قاري ١٩٩٨، خويري ٢٠١١(. 

ني 
ّ
هذه الن�سو�ُس هي يف الغالب من تاأليف كّتاٍب م�سيحي

)قاري ١٩٩٨، ٤٣١ - ٥١٨(، لكّن هناك اأي�سًا م�سلمني 

. كانت هذه الق�سائُد 
٣
ودروزًا، وخا�سًة بني الأحدث منهم

من  جزءًا  ت�سّكل  ل  معزولًة  لكّنها  الأ�سكال  عة 
ّ
متنو

تاريخها.  عن  �سيء  كّل  تقريباً  جنهل  ونحن  مناظراٍت 

ٍة موثّقٍة تعود اإىل نهاية القرن التا�سع 
ّ
ل مناظرٍة تاريخي

ّ
فاأو

اإذًا  ق 
ّ
اأن نفر . يجب 

٤
ع�رس فقط )�سكني: ١٨٩٣ - ٩٤(

ترابطها:  عن  ونك�سف   ،
٥
املناظرات وغري  املناظرات  بني 

وظيفُتها  بذاتها،  مكتفيٌة  ة 
ّ
ملحمي ق�سائُد  جهٍة  من  فهي 

اً، ومن جهٍة اأخرى 
ّ
تكري�س جناح طائفٍة اأو ف�سلها �سيا�سي

مناظراٌت بذاتها حتتوي على مواجهٍة وارجتاٍل. يف مناظرٍة 

وجمهور  خمتلفة(  طوائف  من  )غالبًا  �سعراء  عّدة  جتمع 

كبرٍي غري متجان�س، على ال�سعراِء اأن يالئموا عباراِتهم مع 

ة �ستتاأثّر بذلك حتماً. هذا هو 
ّ
الأمر الواقع: فالنتيجة النهائي

الو�سع يف لبناَن على الأقّل خالل القرن الع�رسين. ويف 

 اأّن هناك ترابطًا بني هذه الن�سو�س 
ّ
الوقت ذاته، من اجللي

مقابل  مكتوبٌة  ة 
ّ
ملحمي )اأ�سعار  ال�سكل  يف  املختلفة 

ة(. ولنا عودٌة اإىل ذلك.
ّ
مناظراٍت �سفهي

ة والعنف
ّ
الزجل والقومي

ة 
ّ
القومي يف  اً 

ّ
مهم دورًا  احلديثة  الفرتة  يف  الزجل  لعب 

ٍة 
ّ
�سيا�سي وحدٍة  اإقامة  اإىل  تهدف  كانْت  التي  ة 

ّ
املاروني

باملفهوم  ى 
ّ
�سم

ُ
ي ما  )غالباً  لبنان  جبل  على  فقط  مرّكزة 

 »اجلبل«(. وطبقًا لهازران، فاإن حياة ر�سيد نخلة 
ّ
ال�سعبي

دًا، مبا 
ّ
 جي

َّ
ر هذا املظهر الأ�سا�سي

ّ
)١٨٧٣ - ١٩٣٩( ت�سو

منّظٍر  َل 
ّ
واأو عظيماً،  �ساعرًا  كان  واملثّقف  ال�ساعر  هذا  اأّن 

ة 
ّ
حديٍث للّزجل، مثلما كان موّظفًا كبريًا يف اإدارة مت�رسفي

ذلك  اإىل  وهو   ،
ّ
الفرن�سي النتداب  زمن  ويف  لبنان  جبل 

عد اللغوّي: فقد 
ُ
 هازران على الب

ّ
. ويلح

ّ
موؤّلُف الن�سيد الوطني

ة 
ّ
و جبل لبنان الأوائُل التاأكيد على خ�سو�سي

ّ
حاول َقومي

�سّجعوا  باأْن  ة 
ّ
العربي البالد  �سائر  اإىل  بالن�سبة  لبناَن 

املثال  هو  عقل  �سعيد  وال�ساعر  ية، 
ّ
بالعام  

َّ
الأدبي الإنتاج 

الأقرُب اإلينا على ذلك. وهكذا ي�سف هازران الزجل باأّنه 

 )nationalizing cultural agent( فّعاٌل«   
ّ
 ثقايف

ّ
َقومي »عامٌل 

وء هذه املالحظة، ميكن اأن  )هازران٢٠١٣، ١٧٤(. يف �سَ

 بنحٍو اأف�سل فحوى ن�ّس الرتويج لو�سع الزجل على 
َ
نفهم

قائمة الأون�سكو املذكور اأعاله. مع ذلك، �سرنى اأّن حتليل 

اً.
ّ
ات يفتح اآفاقاً خمتلفًة كلي

ّ
بع�س املناظرات منذ الثمانيني

نظٍر  وجهة  من  الزجل  مناظرات  حتليل  حاولنا  اإذا   

ميكن  كيف  مزدوج:  �سوؤاٌل  علينا  طرح 
ُ
ي ٍة، 

ّ
اأنرثوبولوجي

املواَجهة  تقليد  اأن�ساأه  الذي  ال�رساع  عن  التعبري  لهذا 

جه احل�سور، اأن يعك�س رهاناٍت 
ّ
ين ويوؤج

َ
هذا بني �ساعر

ٌة 
ّ
 مُتّزقه نزاعاٌت م�ستمر

ّ
ًة ملجتمع كاملجتمع اللبناين

ّ
حقيقي

منذ قرن ون�سف القرن على الأقّل؟ مل يطرح حيدر هذا 

ال�سوؤال اإطالقًا، ومقاله املن�سور عام ١٩٨٩ يْذكر مناظرًة 

ة )حيدر ١٩٨٩، 
ّ
يعود تاريُخها اإىل ما قبل احلرب الأهلي

٢٠٥ - ٢٠٧(. يجب بالطبع اأن نطرح هذا ال�سوؤال يف 

البدء على اأنف�سنا بطريقٍة حمايدة للغاية: كيف ميكن لّلغة 

هذه  عن   
ّ

تعرب اأن   )
ّ
�سفهي اأداٍء  لكّل  )وكذلك  ة 

ّ
ال�سعري

معر�س  للغاية؟ يف   
ٍّ

 خا�س
ٍّ
انفعايل  

ّ
جو بَخْلق  التوّترات 

�سن�ستند خ�سو�سًا  ال�سعراء،  بني  التحّدي  بالغة  درا�سة 

ًة يف 
ّ
اإىل اأعمال ماريا مانكا التي حّللْت مناظراٍت �سعري

جوانَب  عّدة  من  تذّكرنا  التي   )٢٠٠٩ )مانكا  �رسدينيا 

اللجوَء  نتحا�سى  اأن  ن�ستطيَع  لن  لكّننا  لبنان.  بزجل 

املناظرة  الذي يربط كفاءة  ًة: ما 
ّ
اأكرَث �سيا�سي اإىل مقاربٍة 

ة هذه بالتعبري عن ال�رساعات التي ترافق 
ّ
ة والأدائي

ّ
الأدبي

الزجل  ي�ستطيع  هل  الع�رسين؟  القرن  يف  لبنان  تاريخ 

َوحده ا�ستيعاَب عنٍف موجوٍد خارَجه، يف املجتمع باأكمله 

�سٌة لها 
ّ
 اأّنه موؤ�س

ُ
 ل ميكن اإنكار

٦
)»�سمام الأمان« ال�سهري(؟

عجبوها، الذين ميكنهم اأن 
ُ
مة، وم ُتها، وجلانُها املنظِّ

ّ
هيكلي

ٌة م�سرَتكة 
ّ
اإّنه م�ساحٌة عام يقوموا بالحتواء والعتدال، 

بع�سها  كان  لو  حتى  ة،  خا�سّ ة 
ّ
واأخالقي ة 

ّ
اأدبي بقواعَد 

اأّن بع�سها  اً. لكّن النزلقاٍت ممكنٌة، ول �سّك يف 
ّ
�سمني

.
٧
قد حَدث

 
ُ
�س �سعراء

ّ
نعرف اأّنه يف عّدة منا�سباٍت يف التاريخ، تعر  

عام ١٩٥٨،  الأمن، وخ�سو�ساً  اأجهزة  اإىل �سغط  الزجل 

 .
٨
املقبلة ة 

ّ
الأهلي باحلرب  تنذر  كانت  التي  الأحداث  اأثناء 

نٍة كيف 
ّ
 يف حلظاٍت معي

ُ
ال�سعراء اأْن يعرَف  اإذًا  من املحتَمل 

اأخرى،  العنف. وبعبارٍة  ًة كيال يوؤّججوا 
ّ
ميار�سون رقابًة ذاتي

للتعبري  موافقاً  ال�رساع  عن  الزجل  تعبري  �سكُل  كان  اإذا 

العنيف لبع�س النزاعات، فاإىل اأي حدٍّ ميكن اأن ي�سل؟ ومن 
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اإىل احلديث عن  اأن ن�سَل  الذي ي�سع احلدود؟ وهل ميكن 

ْته اأحداُث 
ّ

ا غري
ّ
»حّل النزاعات«؟ ميكن اأن نت�ساءل كذلك عم

ة )١٩٧٥ - ١٩٩١( يف تكوين الزجل.
ّ
احلرب الأهلي

فيما يخ�ّس املوادَّ التي قامْت عليها هذه املقالُة، رغبُت   

يف ن�رس مناظرٍة كاملٍة )اأو �سبه كاملة(، لأّن ذلك مل يح�سل 

 
َ
لقي

ُ
ًا جّدًا لي

ّ
: كان ذلك �رسوري

٩
اإطالقًا بالن�سبة اإىل لبنان

�رَسُحه يف  يكفي  ل  ما  حَدٍث  على  �ساملًة  نظرًة  القارُئ 

على  الّطالُع  ميكن  ة 
ّ
ال�سلبي النقطة  هذه  ولتجاوز  مقال. 

وترَجمِتها   
ّ
الأ�سلي ها  ن�سّ يف  للمناَظرة  الكامل  الن�ّس 

الفيديو على  الوثيقَتني  الإنرتنت، وكذلك  ة على 
ّ
للفرن�سي

املراجع  على  اعتمدُت  للرتجمة،  بالن�سبة   .
١٠

يوتيوب

وفريحة   ،)١٩٦٠( ودنيزو   ،)١٩٣٦( بارتيليمي  الثالثة: 

دون  من  ة 
ّ
املهم اإنهاء  باإمكاين  يكن  مل  لكن   .)١٩٧٣(

م�ساعدة عبد الله نعمان اللغوية املمتازة، وكذلك كلوفي�س 

عة حا�سمة 
ّ
هم فائقًا وتعليقاتهم املتنو

ُ
عنطوري. كان �سرب

تعوي�س  من  موؤّلفاٍت لحقٍة  اأمتّكن يف  اأن  واآمل   .
١١

قطعًا

 ،
١٢

ل
ّ
الأو العمل  هذا  يف  حتماً  �سيبدو  الذي  النق�س 

ل اإذا اأمكن.
ّ
اء هذا املقال الأو

ّ
مب�ساعدة قر

ة«
ّ
»مناظرة البابلي

هذه  يف  اأقيمْت  التي  ة«، 
ّ
البابلي »مناظرة  يل  بدْت 

 ٢٦ يف  لبنان  جنوب  يف  �سيدا،  جنوب  الواقعة  القرية 

لإظهار  خا�سٍّ  ب�سكل  ة 
ّ
هام  ،١٩٨٩ اأغ�سط�س   / اآب 

اأكرب  من  اأربعًة  جمعْت  وقد  �رسْحتها.  التي  ة 
ّ
الإ�سكالي

فريقني،  على  موزعني  احلقبة،  هذه  يف  الزجل  �سعراء 

»جوقَتني«، وهم:

جوقة زغلول الدامور

 من الدامور، زين �سعيب، 
ّ
 ماروين

ٌّ
زغلول الدامور، م�سيحي

 من اجلنوب.
ّ
�سيعي

جوقة الربيع

 من 
ّ
َطليع حمدان، درزّي من املنت، خليل �سحرور، �سيعي

.
١٣

ة
ّ
ذات منطقة البابلي

البابلية  مناظرة  تتوّزع  املعا�رِسة،  املناَظرات  وكمعظم 

ة الآتية:
ّ
ح�سب الأ�سكال ال�سعري

الق�سيد  بحر  من  ق�سيدة  اأي  ة، 
ّ
الفتتاحي  ١  

مو�سيقى  دون  وُتن�َسد  م�سبقًا،  موؤّلفًة  تكون  قد  و�سكله، 

ول ي�سَحبها الكور�س.

ة، »رّدات«، ق�سريٌة 
ّ
ادي، وهي فقرات �سعري

ّ
القر  ٢  

الكور�س  يرّدُدها  لزمة  مع  بكاملها،  ومرجَتلة  للغاية 

دون(، والغناء موزوٌن ت�سحبه اجلوقُة والدّف، يقرعه  )املردِّ

هم، وهنا تبداأ املواجهُة فعالً بني ال�سعراء.
ُ
 اأنف�س

ُ
ال�سعراء

ع�رسة  من حواىل  »رّدة«،   ،
ّ
�سعري مقطع  امْلَعّنى،   ٣  

مبعركٍة  التحّدي  ويكمل  الكور�س،  مع  بالتناوب  اأبياٍت، 

ة بني ال�سعراء واحدًا �سّد واحد. خا�سّ

ة، 
ّ
�سعري مقاطع  اخلال�سة،  ق�سيدة  الق�سيد،  بيت   ٤  

غناء  م�سبقًا،  موؤّلفة  بيتًا،  ع�رسين  حواىل  واحد،  بيت 

اإفرادّي ل ي�سحبه الكور�س.

نالحظ اأّن ٣ و٤ يتعاقبان ح�سب املنطق الآتي:  

 بيت الق�سيد بني زغلول وطليع
ّ
لً: املعّنى ثم

ّ
 اأو

 بيت الق�سيد بني �سحرور وزين
ّ
 ثانيًا: املعّنى ثم

VHS( غري كاملتني  الفيديو )كانتا على كا�سيت  وثيقتا   

يحرمنا  ما  وهذا  تني. 
ّ
مر الت�سجيل  انقطع  فقد  لالأ�سف، 

)عدا  بني زغلول وطليع  باملعّنى  املبارزة  اأكرب جزٍء من  من 

ثالث رّدات(، وكذلك ينق�سنا تبادل بيت الق�سيد بني زين 

ل ل�سحرور(. وفيما يخ�ّس تركيب 
ّ
و�سحرور )عدا املقطع الأو

�س اأحُدهما عن الآخر، ول 
ّ
املناَظرة، فلنق�سان املزدوج يعو

مينعاننا من فهم منوذج وا�سح للمناظرة. بالتايل بدا يل ممكنًا 

 )�ساعتان ون�سف من الت�سجيل(.
١٤

اأْن اأكتفي بهذه املواّد

املوا�سيع  َل 
ّ
اأو �ساأعر�س  املناظرة  لهذه  �رسحي  يف   

 اأعر�س حمتوى 
ّ
، ثم

ّ
املاألوفَة دون اأن األتزَم بالرتتيب الزمني

 يف اآٍن معاً(، و�ساأّتبع 
ّ
 )التقليدّي وال�سيا�سي

ّ
املناظرة اجلدايل

باخت�ساٍر،  ه 
ُ
ذكر  

ّ
مر كما   

َّ
الزمني الرتتيَب  باأمانٍة  ذلك  يف 

بني  اخلا�ّس  التحّدي   
ّ
جو من  الإمكان  قْدر  قريبًا  لأبقى 

تدور  فهي  اجلنوب،  يف  كانْت  املناظرة  اأّن  ومبا  اجلوقَتني. 

لبنان   جلنوب 
ّ
الإ�رسائيلي  حول الحتالل 

ّ
ب�سكل رئي�سي

اأخرى  اأحداٍث  ب�سعة  حول  وكذلك  ات، 
ّ
الثمانيني يف 

تلك  يف  دارْت  التي  للحرب  زة 
ّ
ممي ة 

ّ
وع�سكري ة 

ّ
�سيا�سي

ال�سدر  الإمام مو�سى  )انطالقًا من اختفاء  الع�رس  ال�سنني 

ة الواقعة 
ّ
يف ١٩٧٨(. يف تلك الفرتة، �سِلمْت قريُة البابلي

ب�سعة كيلومرتات جنوب �سيدا، من الحتالل  بعد  على 

ذهن  يف  ب�سّدة  حا�رسًا  ذلك  مع  ظّل  الذي   
ّ
الإ�رسائيلي

ال�سعراء. ومبا اأّن خليل �سحرور من تلك املنطقة، فقد كان 

ومرتجلة  للغاية  »ردات«، قصيرة  القرادي، وهي فقرات شعرية، 
الكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورس. بكاملها، مع الزمة يرددها 
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مح له ببدء املناظرة، والتدّخل يف 
ُ
له موقع املُ�سيف الذي �س

ة خاللها.
ّ
حلظات مف�سلي

املوا�شيع االإجبارّية يف املناظرة

ة يف كّل 
ّ
لً مقتطفاٍت من املوا�سيع الإجباري

ّ
اأو �ساأعر�س 

وكلمات  القرية،  ومتجيد  واجلبل،  لبنان  متجيد  مناظرة: 

يف  املوا�سيع  هذه  ُتطرح  قد  الكون.  وعلم  الرتحيب، 

اإليها  العودة  لل�سعراء  وميكن  دومًا،  لي�س  ولكن  البداية، 

�سمن املناظرة ح�سب عالقتها مبوا�سيع اأخرى، بالتايل لن 

 حمّدد.
ٍّ
اأقّدمها �سمن ترتيٍب زمني

متجيد لبنان

                        

مقاطَع  من  ويتاأّلف  ة، 
ّ
الإجباري املوا�سيع  اأهم  اأحد  وهو 

طويلة حول جمال طبيعة لبنان:

زين �سعيب:  

وأرز لبنان يا أّول منارة
زرعها الرّب عاجبال الصحارى

السما عا كروزها شتِّت دراري
بخزنه ال تراب وال حجارة

يا زغلول اللي انْت خيي وجاري
ورفيقي بالجليد وبالحرارة

إذا تفّرق ديارك عن دياري
لساني باقطعه إن كّفى العبارة

جبلنا١٥ ال كان جّنة للحواري
ُصْبح ضاري ال ِعلم وال حضارة

جبلنا ال كان متعّلم، حضاري
سنين طوال صار له بها النظارة

»بجبلنا«،  دومًا  هذا  لبنان   
ُّ

حب يرتبط  نالحظ،  وكما 

طوائف  حول  مرّكزة  نة 
ّ
معي ة 

ّ
لبناني ة 

ّ
قومي بذكرى  بالتايل 

من   
ٌ
قدر فيه  التمجيد  هذا  اأّن  اأي�سًا  نالحظ  لبنان.  جبل 

الواقع  )يف  احلرب  بعد  ما  لأجواء  الو�سف  وهو  اخليبة، 

كان التمجيد اأكرب قبل احلرب(. وهكذا نرى اأّن مثل هذا 

اإّنه  ته: 
ّ
اإلزامي برغم  الظرف  مع  يتوافق  اأن  ميكن  املو�سوع 

ميتزج  اأن  اأي�سًا  ميكنه  لكْن   ،
١٦

�ساعٍر لكّل  اإجبارّي  جماٌز 

ين(. 
َ
�ساعر بني  ال�سحبة  )هنا،  طارئة  اأخرى  مبو�سوعاٍت 

ميار�س   
َّ
القومي املو�سوع  هذا  اأّن  نوؤّكد  اأْن  اإذًا  ن�ستطيع 

لدى   
ّ
الوطني الوعي  من  نوع  حتفيز  يف  هامًة  وظيفًة 

وجتب   .)٢٠١٣( هازران  َح 
َ
اقرت كما  الوا�سع،  اجلمهور 

الزجل  َم�ساهد  اإىل  بالن�سبة  خ�سو�سًا  الأمر  هذا  درا�سة 

ات 
ّ
ة يف ال�سبعيني

ّ
مْت يف املغرَتبات اللبناني العديدة التي نُظِّ

.
١٧

ات من القرن املا�سي
ّ
والثمانيني

متجيد القرية واأهلها

                        

ة زين �سعيب، جّمد متجيدًا مفرطًا ب�سّكان 
ّ
يف بداية افتتاحي

اها ببابل:
ّ
ة، مقارنًا اإي

ّ
قرية البابلي

زين �سعيب:  

تراب جنوبنا صّفى مجابل
اللي انجبل فيه دم أختي ودم خيي

الشهيد اللي بِكتو عيون الدوابل
َنَبْت من القبر زهرة بنفسجيه

وأنا عا البابلّيه جئت أقابل
تواريخ العصورالبابلّيه

وقدر ما يكون شامخ برج بابل
ما دّقت عتابته بالغيم

لوما أساس الل عّمروه من البابليه

تهدف هذه اللفتة مبا�رسًة لأْن ت�سحر اجلمهور، اإّنها كلمات 

بة« )حيدر ١٩٨٦، ٢٠٢، يذكر فيها قول عواد 
َّ
طي

ُ
متّلق »م

١٩٣٠ �س ٥٠٢ - ٥٠٣(.

علم الكون و�شعر الطبيعة

                        

خليل  بقول  هنا  مهيبة  ب�سورٍة   
ّ
الكوين عد 

ُ
الب يتجلى 

�سحرور:



بدايات  العدد 23 - 24 | 2452019

جنوب  ِبتعّمر  وصدى  صوت  إلك  فيه  لو  الفقار١٨  ذو  من 
البطوله والفدى

رع وحطب وتراب وزهور وندى َزّ
وبرود فّلوا عن طريقه يا عدا

بعلم الفلك إن كان عقلك ما اهتدى
ْسألني أنا بقّلك على سمع المدى

أرض وسما من وقت ما الكون ابتدى
والشمس والبدر اللذ الك طابع بدى

زهرا وعطارد وٍجبال وهالِودى
كل من عْم يصبح بمطرح عاِحدى

هاو اسمهن نجوم وكواكب للهدى
اللي َعّمرهن بيده عل الهدى

ميلي إزا زاحوا الكواكب والنجوم
عاألرض ما يبقى حدا بيخّبر حدى

 الَكون والطبيعة، 
َ
ٍع عنا�رس

ّ
نرى هنا اأّنه مقطٌع يْذكر بتو�س

: الأر�س وال�سماء، الزهرة 
ّ
لها التكاملي

ُ
وخ�سو�سًا يف َتقاب

وعطارد، اجلبال والوديان، اإلخ. ويجب النتباه اإىل اأّنها هي 

العنا�رس التي يوّد ال�ساعر اإعادة اإعمار اجلنوب بوا�سطتها. 

كّل  لدى  تلك  اأو  الن�سبة  بهذه  املو�سوع  هذا  جنُد  لكّننا 

ال�سعراء، ممزوجاً غالبًا مع موا�سيع اأخرى اإىل هذا احلّد اأو 

.
١٩

ة
ّ
ذلك من الظرفي

ا�شتعرا�ص ال�شاعر للفخر وحتّديه لل�شعراء االآخرين

                        

. وهو 
ّ
ال�رساعي املناظرة  املو�سوع يف منطق  دخلنا هذا 

ُ
ي

لً يف ا�ستعرا�سات ال�ساعر للفخر، بنف�سه ولكن 
ّ
يتجّلى اأو

فّن  يف  ال�سدارة  �سعيب  زين  واحتّل  ب�سعره.  خ�سو�سًا 

املفاخرة بالنف�س:

زين:  

النسر صار له شهر حامل وشاحه على عيونه اللي عا َزين 
شعيب شاحو٢٠

قصدني وبين إيدّيي ترّبع

وأعطاني التاج٢١ وشك طاحو
أنا اللي خلقت للشعر مرجع

وباسمي َسَوكر المنبر نجاحو

بفضل اللي خلق للدّر مقلع
بالزند اللي اشتغل والصخر زاحو

بمرجْلته إذا تهّجم عا مدفع
بقلبه بفوت وبظهر من جراحو

بعبسة حاْسبه اللي منها يركع
السبع بالغاب واللبوات ناحو

اإّن الن�رس، ملك الطيور، هو اأحد املفاهيم التي يكرث متثيل 

لدى  ذلك  )�سنجد  ب�رس  »بوا�سطة«  له  الرمزّي  ال�سعراء 

لل�سعراء   
ّ
الو�سفي التبّجح،  اأ�سلوب  اإذًا  فنجد  زغلول(. 

يرتّدد  مفهوٌم  وهو  املفرَت�سة،  �سجاعتهم  اإىل  بالن�سبة 

ال�سعراء  مه 
ُ
ير�س الذي  دللته  حقل  حتديد  ميكن  دائمًا. 

على نحٍو وا�سع:

  ال�رسف

  العّز

  الفخر

  املرجلة: اآتية من الرُجل والرجولة لكّنها مرتبطة 

     مبا�رسًة بالبطولة وال�سجاعة

ّ
  احلما�سة: وهو �سعور بطويل

ة، تبّجح
ّ
  البْهورة: عنرتي

ًة غالبًا، يجدر 
ّ
اأمام هذه ال�ستعرا�سات التي تبدو هزلي  

اأن نت�ساءل اإْن كانت تعك�س لدى ال�ساعر »اأنا« ذات طبيعة 

نظر  وْجهة  من  ها 
ُ
تف�سري يجب  كان  اإْن  اأو  ة، 

ّ
�سيكولوجي

�سمن   
ّ
النمطي عُدها 

ُ
ب درجها 

ُ
ي الواقع،  يف  متاماً.  خمتلفٍة 

 وتقليدّي ورمزّي خا�سٍّ باملناظرة )حتى واإْن 
ٍّ
منطٍق َبالغي

الفردّي(.  ال�سعيد  على  ملمو�ساً   
ّ
ال�سيكولوجي البعُد  ظّل 

ة: فال�ساعر الذي 
ّ
كما اأّن تعظيم الـ»اأنا« يعمل بطريقة جدلي

ه بكالم قار�ٍس يكون 
َ
يتحّدى اآَخر يبداأ مبْدحه، قبل اأن يرمي

َقه، معتمدًا على 
َ
�سديدًا بقْدر تناُق�سه مع التفخيم الذي �سب

الت�سمني والتهّكم. وهكذا بداأ �سحرور جتاه زين:

�سحرور:  

أخونا بو علي٢٢ اهلل بيْشهد
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بحّبه والمراجل ِمن صفاتو
خيالو من النجم أسما وأبَعد

وكتف سطح المجّراة عا ْسواتو

بّس اليوم ليلو ليل أسود
إزا معنا ما بيبطل بهوراتو٢٣

تا خّلي زين مثل القرص

يْجمد قّدام البشر بالبابلّيه
يْحلف عالمباراة بحياتو

ُف اخل�سم بالبداية باأّنه قوّي جّدًا يزيد بالطبع من قيمة  و�سْ

 
َّ
البالغي املنطَق  اأي�سًا  بعد. نرى هنا  النت�سار عليه فيما 

)يف  معاِر�سه  �سحرور  ميدح  البدء،  يف  للهجوم:  الالزم 

 من 
ّ
ٍر بياين

ّ
اإىل الهجوم ح�سب مرب  ينتقل 

ّ
َبيتني(، ثم ل 

ّ
اأو

كامل  ب�سكل  الكالم   
ُ

يقلب عندها  اليوم...«  »ولكن  منط: 

ب�سخرية، ويهدف اإىل اإحداث تاأثري املفاجاأة.

ا�شتح�شار الطيور

                        

ة يتمّثل 
ّ
ميكن اأن ن�سيف اإىل هذه املو�سوعات �سورة جمازي

 غالباً ب�سورة الطيور. مثالً، زغلول:
ُ
فيها ال�سعراء

وعّنا تسألوا اصحاب العمايم
وشباب العصر من قاصي وداني

انطلقنا رّف غّطاط ورّف حايم
بجّو االرتجال األوالني

اأن يفاخروا باأنف�سهم، ي�ستخدمون بالطبع  عندما يريدون 

هم 
َ

اأنف�س ال�سعراء  يقارن  اأن  اأي�سًا  )يْحدث  الن�رس  �سورة 

�سمن  بالأحرى  الع�سافري  باقي  وُت�ستخَدم  بالفهود(. 

اإلخ.  ال�سحارير،  احلمام،  البالبل،  عاطفة:  اأو  رثاء  مفاهيم 

نعرف،  كما  بالتاأكيد:  امل�سادفة  وليد  لي�س  د 
ّ

التج�س وهذا 

. ودللت 
٢٤

ة غناء الع�سفور
ّ
فكلمة »زجل« تعني بالعربي

ة واخلّفة والر�ساقة.
ّ
ي
ّ
هذا الرمز هي طبعًا احلر

العراك ال�شيا�شّي

                        

ة 
ّ
كوني ومقاطع  القرية،  اأو  ولبنان،  للجبل،  ة 

ّ
وطني مقاطع 

هي  ال�سعراء،  لباقي  وحَتدٍّ  ال�ساعر  ح  تبجُّ ثم  كبرية، 

عّدة  تندمج  اأو  ر 
ّ
تتكر ط، 

َ
النم لهذا  ة 

ّ
الإجباري املجازات 

اإذًا نحن هنا  املناظرة.  اٍت يف كّل مرحلٍة من مراحل 
ّ
مر

اأي�سًا  وميكنها  ًة، 
ّ
طق�سي بل  ًة، 

ّ
منطي الأ�سكال  اأكرث  �سمن 

هذه  تاأتي  ل  ًة. 
ّ
اأدبي الأكرث  اأوحتى  لعبًا  الأكرث  تكون  اأن 

جمازاٌت  هي  اإمّنا  املناَظرة،  بداية  يف  فقط   
ُ
املوا�سيع

اإذًا  اأخرى.  اأو  حلظٍة  يف  ال�سعراء،  من  لكلٍّ  ٌة 
ّ
اإجباري

 
ّ
الوظيفي امل�ستوى  )على  ط 

َ
النم تركيب  من  ثوابُت  هي 

ة 
ّ
 ملناظرة البابلي

َّ
بالأقّل(. فلنتفّح�س الآن املحتوى الظريف

ة 
ّ
يوم ٢٦ اآب / اأغ�سط�س ١٩٨٩، والتبادلت ال�سيا�سي

التي اأّدْت اإليها.

مناظرة البابلية

ات
ّ
١. الفتتاحي

هذه املقاطُع القائمة على �سكل »ق�سيد« هي مقّدمًة طويلة 

من اأربعني بيتاً تقريبًا لكّل �ساعر، موؤلَّفة من عّدة فقرات 

من  اخلتام  بيُت  دائمًا  ويتاأّلف  تقريبًا،  اأبيات  ع�رسة  ذات 

اأي�سًا  ة 
ّ
)بالعربي بحر»الق�سري«  من  وهي  اأ�سطر.  ثالثة 

الوافر(، ولكّل فقرٍة قافيٌة اأو قافيتان. هذه املقاطُع يْقطعها 

الهتاُف ومداخالُت الدربّكة، ولكن دون لزمٍة ودون ترديد 

 
ّ
�س ومع اأخذ طولها وحمتواها بالعتبار / ومن اجللي

َ
الكور

.
٢٥

اأّنها تكون موؤّلفة م�سبقًا

ل، يبداأ متجيد اجلنوب ومقاومِته �سّد 
ّ
بعد هذا اجلزء الأو  

لبنان  املظاهر الأخرى حلرب   من 
ٌ
اإ�رسائيل، وكذلك كثري

بنوٍع  املناظرَة،  ات. ويبداأ �سحرور 
ّ
الثمانيني ة خالل 

ّ
الأهلي

ة لالأر�س، لكّنها ُتختَتم بال�سيا�سة:
ّ
من ال�سرية الذاتي

�سحرور:  

أنا ابن الحدود العاملّيه

وهكذا، بعدما مجد شحرور الجنوب طويال والمنطقة الواقعة حول 
البابلية، هاجم هجوما الذعا الدولة اللبنانية التي اتهمها بفرض 
هيمنتها اإلدارية )»النفوس« أي بطاقة »الهوية«(، وخصوصا بعدها 
الطائفي. يقترب تمجيد الجنوب في األسلوب من تمجيد لبنان.
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 بعْدما دارت األيام فّيا

بصناي٢٦ ْرجعت كّفي الحكايه
وبانصار اللى علّي عم اْتفّيا

شبابي من مشيبي ليش قاسي
وراجع بعد غيبة عمر ِلييه

الّنه اللي عم يجّدد ذكرياتي
نسيم الصنوبرات القعقعّيه٢٧

يا جنوب بحياتي ومماتي
انْت مفضل على باّي وعلّي

وكّل تراب أرضك يا حياتي
أدفا من حضن أّمي وبّيي 

دولتنا العاليه يا زواتي
ما عطيْتنا الهوّيه الطائفّيه

يا دولتنا هوّيه ال تهادي

اللي دمه يعُربي وقلبه جنوبي
شو بّده بالنفوس وبالهوّيه؟!

واملنطقَة  طويالً  اجلنوَب  �سحرور  جّمد  بعدما  وهكذا، 

َة 
ّ
ة، هاجم هجومًا لذعًا الدولة اللبناني

ّ
الواقعة حول البابلي

اأي  )»النفو�س«  ة 
ّ
الإداري هيمنتها  بفر�س  اّتهمها  التي 

. يقرتب متجيُد 
ّ
عدها الطائفي

ُ
ة«(، وخ�سو�ساً ب

ّ
بطاقة »الهوي

ميّثل جتّذرًا  لبنان، ولكّنه  الأ�سلوب من متجيد  اجلنوب يف 

يذّكرنا كثريًا  اأّنه  اً خلليل �سحرور يف منطقته، حتى 
ّ
نوعي

 .
ّ
اجلاهلي وال�سعر  الأطالل  مثل  الكبرية  ة 

ّ
العربي بالتقاليد 

ة جُتاه الدولة 
ّ
ة والقت�سادي

ّ
 الجتماعي

ُ
وتعود هذه املطالب

ات على الأقّل. يف احلقيقة، 
ّ
ة اإىل �سنوات اخلم�سيني

ّ
اللبناني

 يف 
ّ
كان خليل �سحرور قد بداأ فورًا يف املجال ال�سيا�سي

اأبياته الأوىل، ذاكرًا َخْطف الإمام مو�سى ال�سدر يف ٣١ 

الذي  �سنة(،   ١١ بـ  ذلك  )قبل   ١٩٧٨ اأغ�سط�س   / اآب 

ة خطفه للرئي�س الليبي ال�سابق 
ّ
ون م�سوؤولي

ّ
ل ال�سيعي

ّ
يحم

ات، ويهاجم 
ّ
 يعود اإىل �سيا�سة الثمانيني

ّ
ر القذايف. ثم

ّ
معم

ني، لدعمهم اإ�رسائيل �سّد فل�سطني و�سّد لبنان:
ّ
الأمريكي

�سحرور:  

يا آمريكا يا ِعّله عالمّيه
يا أصل الشّر يا اّم الَبلّيه

جايه عالشرق مستعمر َزَرعتي
بجسم الشرق دولة عنصرّية

رغم كل التعاطي ما اقشعتي
جرايم ها العصابة المعتدية

ومن رغيف الخبز تا دفعتي
لكلفة كل آلّية عسكرّية

من محّله شعب كامل قلعتي
على مرأى وسمع كل البرّيه

الهويه مع المال تا نزعتي
واعطيته للي ما له حّق الهوّيه

بعيشة كم مخطوفين دفعتي
بأساطيلك بقّوه جهنمّيه

كأّنك ما قشعتي وال سمعتي
بسجن عتليت اْلنا خمس ميه

كرامة كم شخص تْهتي وضْعتي
وعمْلتي من سالمْتهم قضّيه

وطبلتي الكون والعالم شرعتي

كأنه االمريكاني شغل اهلل
وباقي الناس شغل السنكرّيه

نهاية هذا املقطع، التي تتحّدث عن قيمة حياة الأمريكي 

تعلن  اإّنها  للغاية:  ة 
ّ
مهم ال�سعوب،  باقي  بحياة  مقارنًة 

�سنة،  بعد  ني 
ّ
ال�رسقي من  كثرٍي  لدى  �سيظهر  اإدراٍك  عن 

مع   ،١٩٩٠ عام  الكويت،  يف  الأب  بو�س  تدّخل  عندما 

الذي  الهجوم  نالحظ  مبْكيالني«.  »الكيل  انت�سارعبارة: 

�سحرور  خليل  يهاجم   
ّ
ثم املناظرة.  كل  يف  ًا 

ّ
جلي يبدو 

:
ٍّ
فرن�سا، لدورها يف خلق نظاٍم طائفي
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�سحرور:  

بيقولوا رجِعت االم الحنونه٢٨
من مرسيليا عا بحر جونيه

كأّنها مش سبب كل الجريمه
بيهّمها الحرب والدوار الصخونه

أنا الشعب المقاوم يا حليمه٢٩
شو بّدك بهالرجعة الماسوني

اسألي جور٣٠ واسألي يده اللئيمه
شو زرعْت شّر بين أحمد وطوني

داخلك من َبعْت ِلك عزيمه
ما زالو الّل جّربوكي وجّربوني

أهلي فّجروكي بالهزيمه
وجنودك ما قْدروا يهّجروني

إزا لبنان يا فرنسا العظيمه
تحت اسم الحماية والمعونه

بّده يعود للصيغة٣١ القديمه
بيقل لك شعب لبنان كّله

عمره ال يكون وال تكوني

 عام ١٩٨٣. وذَكر 
ّ
اإىل التدّخل الفرن�سي والإ�سارة طبعًا 

احلرب  خالل   
ّ
امل�سيحي املعتَزل  اإىل  اإ�سارٍة  يف  جونية 

ة يف لبنان، هو هجوم �سريّد 
ّ
واجلزء الأكرث نطقًا بالفرن�سي

ته. ونالحظ اأّن هذا املقطع يخلط 
ّ
عليه زغلول يف افتتاحي

نوعًا ما ب�سهولٍة بني فرن�سا واإ�رسائيل )كان غور اجلرنال 

وكذلك   ،)١٩٦٧ عام  القد�س  غزا  الذي  الإ�رسائيلي 

الّتهام  ّجهاً 
َ
مو ة(، 

ّ
الوهمي املا�سوين«  )»الرجعة  ة 

ّ
املا�سوني

اأ�سباب  ني وامل�سلمني، ملقيًا كّل 
ّ
امل�سيحي تفرقٍة بني  باإثارة 

النزاع يف لبنان على اخلارج. واأخريًا ينتهي املقطع احلا�سم 

وهو   ،
ّ
الوطني امليثاق  اأي  اإىل»ال�سيغة«،  �رسيحٍة  باإ�سارٍة 

عام  ة 
ّ
اللبناني ة 

ّ
اجلمهوري �سي 

ّ
موؤ�س بني  قام   

ّ
�سفهي اّتفاٌق 

على  ة 
ّ
اللبناني الطوائف  بني  التعاي�سَ  عاً 

ّ
م�رس  ،١٩٤٣

زغلول الدامور

زين �سعيب

طليع حمدان

ادوار حرب
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م ال�سلطة بني ال�سّنة واملوارنة.
ُ
اأ�سا�س تقا�س

 ب�سورة خا�سة 
ّ
بدوره زين �سعيب يْذكر اجلنوب ويلح  

على جمابهته لإ�رسائيل:

زين �سعيب ) اأبو علي(:  

إلك يا جنوب من قلبي تحّيه
تحّيات روح شعري العسكرّيه

يا قّهار المدافع والقنابل
يا قلعة ثابته بوْجه اْلمنّيه

يا مهد الخير يا أرض السنابل
ومرج وورد وبيادر مخملّيه

برغم المَحن زرعك ظّل قابل
بصمودك بالشباب األشبهّيه٣٢

قْدرما يِخْلطو الهابل بالنابل
وكومندوز عا الشويخ العاملّيه٣٣

بيجي يوم احفاد التنابل
بيناموا تحت وطأة َحيدرّيه٣٤

تراب جنوبنا صّفى مجابل
الل انجبل في دم اختي ودم خّيي

الشهيد الل بكيتوا عيون الدوابل
نبت من القبر زهرة بنفسجّيه

 البحت، ي�سري زين هنا، مثلما فعل 
ّ
على ال�سعيد ال�سيا�سي

ة )الإمام 
ّ
ة الديني

ّ
�سحرور يف اأبياٍت اأخرى، اإىل اخل�سو�سي

. لكّنه لي�س 
٣٥

ة �سّد اإ�رسائيل
ّ
( لتحرك الطائفة ال�سيعي

ّ
علي

كان  واإْن  حتى   ،
ّ
الداخلي ال�سعيد  على  ة 

ّ
العدواني بتلك 

بهمة:
ُ
يهاجم »احلّكام الفا�سدين« بكلماٍت م

زين:  

يا سايس قوم حّضر لي جوادي
أنا وغافي سمعت صوت المنادي

ِفْقت قبل الصباح بربع ساعة
وسبقت الشمس من وادي لوادي

سألت عالملوك اللي لها استطاعة
مع عاد حّق القياده بالقيادي

وَبَرْمت قصورهم قاعة بقاعة
اختفوا اصحاب الممالك والسيادي
ورجعت وما لقيت إاّل ها لبضاعة٣٦

يا زغلول ظّلك على حيادي
اللي أنا عاطيهم بيدي شهادي.

ة لتحليل الأداء: عندما  ة خا�سّ
ّ
ة منهجي

ّ
ي
ّ
لهذا املقطع اأهم

اأن  ميكن  ل  الب�ساعة«،  هذه  اإّل  اأجد  »مل  زين:  يقول 

اإذا �ساهدنا  اإذا اقت�رسنا على قراءة الّن�س، ولكّن  نفهم 

بقية  اإىل  باليد  ي�سري  الذي  زين  حركات  نرى  الفيديو، 

ال�سعراء )الذين هم جميعًا اإىل ي�ساره( ملتفتًا نحوهم. اإذاً 

ة بالأداء )�سنعود اإليها(. هناك دللة خا�سّ

بب�ساتينه  اجلنوب  فيمّجد  بدوره،  زغلول  ويتكّلم   

)الإ�سارة  �سمنًا  اّتَهمه  �سحرور  اأّن  ومبا  اإلخ.  وزهوره 

لبنان  جنوب  دائماً  ل  يف�سّ اإّنه  يقول  جونية(،  اإىل 

بطريقٍة غري  اإىل جونية، يجيب  وبالن�سبة  فرن�سا.  على 

مبا�رسة، وا�سعاً نقده �سمن القالب التقليدّي لل�ّسعراء، 

 يقوم بالتفاٍف طويٍل عرب 
ّ
مه يف البداية، ثم مادحًا خ�سْ

ين �سديَدي 
َ
يَتني الأخري

َ
اهتماٍم مبهمٍ بالَكون، ويطلق الب

الفظاظة �سّد خ�سمه:

زغلول:  

أبو ابراهيم٣٧ شاعر عا عيوني
بحّق المعرفه سابق أوانه

كالمه مثل العطر الزيزفوني
بيروح الطيب أكثر ضيعانه

أنا باحب اللي بّدهم يطلبوني
على حرب التحّدي٣٨ ومهرجانه

يكون هيك يّما يعذروني
ال يدعوني إذا غير هيك كانوا
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إذا عا الكون كّله مّلكوني
وعطوني عرش كسرى٣٩ وفهلجانه

من الزهرا عبّية لّبسوني
من المارد40 عطوني مرجانه

ما باقبل من علب41 يعَهدوني
بارك شخص فاقد اّتزانه٤٢

حكيته هون بيجاوب بجوني٤٣

واله دْيَنين عم تنمو بيدي
وَحي اهلل حكي يبرم لسانه

جونية،  اإىل  بالن�سبة  �سحرور  على  جتيب  التي  اخلامتة  يف 

للهجوم  ة 
ّ
ال�سيا�سي الطبيعة  عن  قليالً  زغلول  ل 

ّ
يتحو

 
ٍّ
�سخ�سي بهجوم  �سحرور  ت�سخيف  هنا  فيحاول  ال�سابق، 

الله حكي  و»وحي  بيدي«،  تنمو  عم  دينني  »واله  ب�سيط: 

ة زغلول، 
ّ
دًا لفتتاحي

ّ
يربم ل�سانه«. يف الواقع، اإذا نظرنا جي

نالحظ اأّنه واإْن كان يرّد على �سحرور يف املقطع الأخري، 

الأمر  ويجعل   
ّ
ال�سيا�سي ال�سعيد  على  يجاريه  ل  فهو 

ًة فقط. و�سنعود اإىل ذلك.
ّ
م�ساألًة �سخ�سي

ة 
ّ
اأما طليع حمدان، فهو يّتخذ كعادته مواقَف �سيا�سي  

 ،
٤٤

اجلنوب ميّجد  فهو  �سحرور(.  )كحليفه  للغاية  جازمة 

موؤّثرة.  باألفاٍظ  ال�سدر  مو�سى  بعودة  اأي�سًا  هو  ويطالب 

اإ�رسائيل،  يف  امل�سجونني  والأ�رسى  ال�سهداء  وميّجد 

مقطٍع  يف  فو�س  ة 
ّ
الفرن�سي الطائرات  حاملة  يهاجم   

ّ
ثم

م�سحٍك و�رس�س:

طليع حمدان:  

أنا سيادة لبنان برموشي

شلوش األرز هّنه من شلوشي

إذا ِجرحي نزف قلبي تهّنى
إذا من تراب ضيعْتنا رشوشي

جبلنا الصرمدي بعّزه تغّنى
وصرخ أقوى من العالم جيوشي

ما بّدي ملوك وعروش بوطننا
صخوري ملوك وتاللي عروشي

يا فوش45 اللي حقدك الغربي تعّنى
بّدك ُتوقعي مهما تلوشي٤٦

فوش وبوش كانوا بعاد عّنا
إجونا عا البحر فوشه وبوشي٤٧

اسألي التاريخ وقت الل امتحّنا
الباشا٤٨ رّد جيشك بالنعوشي

ال قدْرتي على سلطان٤٩ المطّنى
وال على أدهم خنجر٥٠ قدْرتي تحوشي

عن الشاطي الل بدّماتك تحّنى
إذا ما ترجعي يا سالح فوشي

ببحر األزرق الفزعان مّنا
 

بّدنا نخارطك يا فوش عندنا
ونقّل لك عا بحر الدّم فوشي

هنا تبلغ لغُة العنف الذروة. كان هذا العنف يف اخلطاب معروفًا 

 ،١٩٨٩ )حيدر  »اجَلَفا«  تعبري  حتت  �سابقة،  مناظراٍت  يف 

 
ٌ
٢٠٦(. يف الوقت نف�سه، الرّنة امل�سّلية للقافية \و�سي\ عن�رس

واأدهم  الأطر�س  �سلطان  اإىل  والإ�سارة  الهجوم.  لهذا  فّعال 

 وت�سامن كثرٍي من 
ّ
خنجر تعني بو�سوح النتداَب الفرن�سي

ة ل�سورية الكربى، 
ّ
ة العربي

ّ
ة القومي

ّ
ني مع الفكرة املثالي

ّ
اللبناني

 يتحّدى َطليع 
ّ
اأي لروؤيٍة تعاك�س وجود لبنان كدولة - اأّمة. ثم

زغلول متهمًا اإّياه بعدم احرتام هواة الزجل، ويغتنم الفر�سة 

لتكرار التحّدي الذي اأطلقْته فرقُته للفرقة الأخرى:

طليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع حمدان، يتخذ كعادته مواقف
الجنوب،  يمجد  فهو  شحرور(.  )كحليفه  للغاية  جازمة  سياسية 
ويمجد  مؤثرة.  بألفاظ  الصدر  موسى  بعودة  أيضا  هو  ويطالب 
حاملة  يهاجم  إسرائيل،ثم  في  المسجونين  واألسرى  الشهداء 
الطائــــــــــــــــرات الفرنسية فوش في مقطع مضحك وشرس.



بدايات  العدد 23 - 24 | 2522019

طليع:  

أنا وّياك وْحياتك يا خّله٥١
شّعار المسافات البعيده

لو مّنا ليال الشعر فّلو
كانت وقعت الكلمه شهيده

بشعر الزجل مهما يصّلو
تا يوّثقو بكلمه جديده

ال فيهن روح من غصنك وظّله
وال من قصايد فيهن قصيده

ومنبرنا الل عطانا المجد كّله
ينادي كّل االبطال العنيده

اثنين وإثنين على المنبر يطّلوا

ياللي ما ينعم تحت يدك
أنا بخّليه ينعم تحت يدي

كما نرى، هذا املديح لل�سعراء هو اأي�سًا منا�سبة للدخول 

�سل�سلة  يف  لً 
ّ
اأو د 

ّ
تتج�س التي  التحّدي«  »حرب  يف 

ادي، وهي فقرات ق�سرية للغاية قائمة على الرجتال 
ّ
القر

والرّد واحدة بواحدة.

ادي
ّ
2. �شل�شلة القر

 كّل �سخ�ٍس 
ّ

ة حيث عرب
ّ
بعد �ساعة من الق�سائد التمهيدي

ادي 
ّ
القر حُتِدث  وطويلة،  منف�سلة  بطريقٍة  نف�سه  عن 

املقاطع  هذه  بالفعل،  املناَظرة.  اإيقاع  يف  مفاجئًا  انقطاعاً 

الق�سرية املوؤّلفة من اأربعة اإىل �سّتة اأبيات »الرّدات« ُتلقى 

د املجابهة فعالً: �سي�سرتك 
ّ

بالتناوب بني �ساعٍر واآخر، جت�س

على  الواحد  ويرّد  املواجهة،  يف  معًا  الأربعة  ال�سعراء 

الآخر واحدة بواحدة، اثنىن باثنني، اأو اأكرث. ويتناف�سون 

اآخر  كل  بحما�سة  ترّدد  التي  اجلَوقة  ت�سّجعهم  بالفكاهة، 

اأبياتهم كالزمة. وكما يف بدء الأم�سية، �سحرور  بيت من 

ّتهم زغلول بال�ستمرار بالتحّدث 
ُ
ل: في

ّ
يرمي التحّدي الأو

ة، يف اإ�سارٍة مبا�رسة اإىل فرتة النتداب الفرن�سي 
ّ
بالفرن�سي

)١٩٢٠(، ويدافع زغلول عن نف�سه ب�سّدة:

زغلول:  

اهلل خّلقني فّنان
وبحالي ماّني مغشوش

باغّني وباحكي بالف لسان
ومش عا شبر ماي بفوش٥٢

لو راضيوني األمريكان
كل شي بالدنيا قروش

ما باعطيهن من لبنان
من توتاْتنا زوج كبوش

التي  القافية  نف�س  ي�ستخدم  رّده  يف  زغلول  اأّن  نالحظ 

فو�س  الطائرات  حاملة  هاجم  عندما  طليع  ا�ستخدمها 

حول  ال�سدفة.  وليد  لي�س  حتماً  وهذا  ته(: 
ّ
افتتاحي )يف 

يرّد  �سحرور  لكّن  بالأحرى.  طليع  على  يرد  الأمريكيني 

قائالً اإّن امل�سكلة هي »اأّنكم اأح�رسمُت الذئب اإىل احلظرية«:

�سحرور:  

حتى جروح اوطاننا يذيب
نحنا وانت بالمغطس

شبْعنا تهويد وتعريب٥٣
اللي تأْمَرك وتفْرنس

الديب عا نعجتك جيب
حّط الواوي عا المكبس

يب ال بيتغّير طبع الدِّ
وال بيجلس ذيل الواوي٥٤

هي  جيب(  نعجتك  ع  )الّديب  احلظرية«  يف  »الذئب 

الذي  وللّتحالف  اإ�رسائيل  لدولة  ة 
ّ
جمازي اإ�سارٌة  بالتاأكيد 

ة معها عام ١٩٨٢ - ٨٣، وكذلك 
ّ
ات اللبناني

ّ
عقَدْته القو
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الأ�سد.  �سورية حافظ  رمّبا  )الواوي(« هي  املاكر  »الثعلب 

يجيب زغلول تابعًا نف�س ال�ستعارة:

زغلول:  

لبنان الل كان كّله ديور
وعطرة زهر بستانه

صّفى ال ديور وال زهور
يا َحيُنه يا ضيعانه

حتى األعمى يشوف النور
يحرس أرِزة لبنانه

للكرم نرّد الناطور
يضّوي البيت ودّكانه٥٥

نحَن للديب المغرور
نوينا نكّلخ له سنانه

وإنت إن شا اهلل يا شحرور
عا قتل الواوي ناوي

َة اأّن الذئب هو اإ�رسائيل 
ّ
يبدو اأّن هذه البالغة توؤّكد نظري

ني 
ّ
ال�سيا�سي اأّن  �س 

َ
فرت

ُ
ي اأّنه  )مبا  �سورية  هو  والثعلب 

ني ال�سيعة حلفاء 
ّ
ني حلفاء اإ�رسائيل واأّن ال�سيا�سي

ّ
امل�سيحي

موقف  يف  زغلول  اأّن  نالحظ  ة، 
ّ
عام ب�سورٍة  �سورية(. 

يرّد  ل  ودولته.  لبنان  عن  بالدفاع  يكتفي  واأّنه  الدفاع، 

حول �سالته بفرن�سا، وباملقابل، يدافع عنه زين رّدًا على 

هجوم �سحرور، ولكْن مبواربة:

زين:  

احكي فرنساوي وال تخاف

يا زغلول بهاداوي٥٦

حمدان بيحكي بالقاف
وما فيه قاف فرنساوي٥٧

ب�سكل  ولو  ال�سيا�سة  بداأْت حول  التي  ادي 
ّ
القر ل 

ّ
تتحو  

ّ
ثم

خفيف، اإىل الفكاهة البحتة: فطليع ميازح زين قائالً اإّنه يغّني 

طليع  ميازح  وزين  الوّهاب.  عبد  حممد  امل�رسّي  كاملغّني 

املطربة فريوز.  مثل �سوت  ميلك �سوتاً جميالً  اإّنه ل  قائالً 

ط القاف باملقاومة �سّد فرن�سا )الأمر 
ْ
ويرّد طليع حماولً رب

ال�سحيح على الأقّل يف �سورية، مبا اأّن الدروز كانوا جزءًا 

 
ّ
كبريًا من هذه املقاومة وهم يلفظون القاف يف كالمهم(، ثم

ينتقل فجاأًة اإىل املزاح البحت، اإىل الأغاين واملغّنيات:

طليع:  

مّياده٥٨ المليانه كنوز
بتسأل عّني مش عّنك

لّما تغّني بتّموز
يا شباط يضحك سّنك

وفيروز مسابح فيروز٥٩
نغمتها أشَهر مّنك

شعري وحّنية فيروز
زرار وفاتو باعراوي

عندها ي�سَخر زين من تبّجح طليع اإذ يقارن نف�سه بفريوز. 

اً( باأّنه خمّنث. ويوؤّكد حمدان 
ّ
فريبطه بالن�ساء ويّتهمه )�سمني

، مقاِرناً نف�سه مبنثورة 
ّ
يف رّده مديرًا الهجوَم ب�سكٍل منوذجي

تعانق وردة، ثم ي�سخر اأي�ساً من زين عرب �سديق له، املغّني 

ال�سيداوي  �سامي  عن  زين  ويدافع  ال�سيداوي،  �سامي 

ين 
َ
ال�ساعر حتاور  واأثناء  طليع.  تخّنث  مو�سوع  اإىل  ويعود 

ني من الدرجة الثانية، للتهّكم على 
ّ
يذكران اأ�سماء مو�سيقي

اً، فقد تكون له 
ّ
خ�سمهما. حتى واإن بدا هذا اجلزء �سطحي

املالزمة  ة 
ّ
العدواني فتيل  نزع  هي  الواقع،  ة يف 

ّ
خفي وظيفٌة 

اإىل  بتحويلها  �سمنها،  اأثريْت  التي  وللتحّديات  للمناظرة 

 ب�سيط، ل يوؤّدي اإىل نتائج. وهكذا تختَتم 
ٍّ
هجومٍ �سخ�سي

ادي.
ّ
حلقة القر

تتحــــــــــــــــــــــــول القرادي التي بدأت حول السياسة، إلى 
يمازح  وزين  زين.  يمازح  البحتة: فطليع  الفكاهــــــــــــــــــــــة 
طليع ويرد طليع محاوال ربط القاف بالمقاومة ضد فرنســـــــــا.
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اإل اأنه يجب نقد مفهوم »ال�سعر ال�سعبي«، وكذلك نقد �سفة �سمولية الزجل   ١

التي توؤيدها املقاربة الرتاثية )غري العلمية(

«، بعك�س العديد من الكّتاب 
ّ
�سنتحا�سى الكالم هنا عن »ال�سعر ال�سعبي  ٢

، يف مكاٍن
ّ
ني، لأّن هذا ال�سعر متاأّثر يف اأقّل تقدير باملكتوب والأدبي

ّ
اللبناني

اأو يف اآخر  

يجري هازران بع�س الإح�سائّيات اعتمادًا على مرجع كتاب قاري )١٩٩٨(:   ٣

بالن�سبة للفرتات حتى نهاية القرن التا�سع ع�رس، حيث كانت الن�سو�س 

خمطوطاٍت ب�سكٍل اأ�سا�سٍي، نالحظ اأّنه من اأ�سل ٢٨٤ موؤلفاً مت ذكرهم، كان 

منهم ٢٢١ م�سيحّياً )قاري ١٩٩٨، ٤٣١ - ٥١٨، ذكره هازران ٢٠١٣، ١٧٤(. 

و٢٣ درزيًا و٩ �سيعيني فقط. من املحتمل اأن ال�سعر العاّمي كان موجودًا كذلك 

ن منه اإل القليل. ومع مرور  لدى الطوائف الأخرى غري املوارنة، لكن مل يدوَّ

الزمن يعطي ذلك انطباعاً خاطئاً خمتلفاً. يف الوقت نف�سه، تدوين الن�سو�س التي 

)Ong بقيت يف الذاكرة اجلمعّية يوؤّثر على انطباعنا عنها )اأوجن ١٩٨٢

 
ّ
ٌد على اجلدال الديني

ّ
ين، داود وحممود، هي مثال جي

َ
هذه املناظرة بني �ساعر  ٤

اً مّتهماً اإّياه باأّنه 
ّ
اً. ومو�سوعها مارويّن يهاجم �سيعي الذي ي�ستحّق نقدًا خا�سّ

لي�س م�سلمًا �ساحلاً...

ني لالأ�سف، في�سعون كل ال�سعر 
ّ
الأمر الذي ل يفعله معظم الكّتاب اللبناني  ٥

 يف فئة الزجل )مثال وهيبة ١٩٥٢، خويري ٢٠١١(
ّ
العاّمي

مقارنة، ل ينطبق هذا على مناظرات �رسدينيا ال�سعرّية مثالً، حيث مل تعْد هناك   ٦

ة كبرية
ّ
منذ �سنواٍت اأو قروٍن نزاعاٌت �سيا�سي

املناظرة بني داود وحممود يف نهاية القرن التا�سع ع�رس ُتظهر مثاًل اأّنه يف اآخر   ٧

ني ومتّْت م�ساحلتهما خارج املناظرة، بف�سل 
َ
املقابلة افرتق ال�ساعران غا�سب

ني )�سكني ١٨٩٣ - ١٨٩٤(
ّ
و�سطاء خارجي

اأ�سكر عبد الله نعمان لهذه املالحظة الوجيهة  ٨

بالن�سبة ملناظرة كاملة يف فل�سطني، انظر يعقوب ٢٠٠٧  ٩

وثائق الفديو:  ١٠

A = http://www.youtube.com/watch?v=I6pXWyS1yUg )�ساعتان(  

B = https://www.youtube.com/watch?v=_EjtYzOE8mw )٢٧دقيقة(  

 هو كما يلي: مثال: ٠٠:٢٢:٤٢ = �ساعة، ٢٢ دقيقة، ٤٢ ثانية
ّ
الرمز الزمني  

الن�سخة العربية اللبنانية:  

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01359906v2/document  

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01360530v2/document  

الرتجمة الفرن�سية : ه  

اأ�سكر فران�سوا عون وهاين فغايل وهاين حوراين لقرتاحاتهم العديدة.  ١١

ز املعطى لإنهاء هذه املقالة، مل اأمتّكن من التعّمق يف بحثي، 
ّ
ب�سبب �سيق احلي  ١٢

وخ�سو�ساً مع ال�سعراء اأنف�سهم )مازال اأحدهم ن�ِسطاً(. واآمل اإكمال هذا اجلزء 

من البحث قريباً جّدًا

زان باختالف الأجيال: زين وزغلول هما 
ّ
�سنالحظ اأّن هذين الفريقني يتمي  ١٣

الأكرب �سناً )كالهما يقارب الثمانني عاماً يف ١٩٨٩(، بينما طليع وخليل يف 

ات من العمر
ّ
اخلم�سيني

اأكتفي موّقتاً، واأدعو الهواة اإىل اإطالعي عند اإيجاد ن�سخة اأكرث اكتمالً، ميكن   ١٤

بها اإكمال املوجود على الإنرتنت

هذه ال»نحن« يف »جبلنا« ت�ستحّق وحدها درا�سًة كاملة: مبا اأّن حدود املجموعة   ١٥

ة تختلف من �ساعر لآخر ومن موقف لآخر، يجب اأن نت�ساءل حول طبيعة 
ّ
املعني

ة« هذه
ّ
بالغة »ال�سبابي

٠٠:١٠:٣٠:B :ملثاٍل اآخر يف نف�س املناظرة، انظر: طليع حمدان  ١٦

ة جهدًا يف تنظيم 
ّ
يف �سنوات ما قبل احلرب واأثناء احلرب، بذلت الدولة اللبناني  ١٧

: كانت هناك 
ّ
ق يف اخلارج لتقوية �سعور املهاجرين الوطني

َ
جولٍت لهذه الفر

مناظراٌت �سهرية يف تورنتو، يف الوليات املّتحدة ويف اأ�سرتاليا، وبرازيليا. كان 

ة، لأ�سباب اقت�سادّية: كان من 
ّ
معظم هذه العرو�س حفالٍت ل مناظرات حقيقي

ال�سعب دعوة فرقتني كاملتني

�سيف الإمام علي ال�سهري  ١٨

٠٠: ١٠: ٢٨ : B :من اأجل اأمثلٍة اأخرى يف نف�س املناظرة، انظر: طليع حمدان  ١٩

عندما يتحّدث ال�ساعر عن نف�سه ب�سفة الغائب فهذا يزيد التبّجح اأي�ساً  ٢٠

هنا ل�سُت متاأّكدًا من �سّحة الكلمات  ٢١

اأبو علي هو ال�سم الآَخر لزين �سعيب  ٢٢

ة فقط، بينما 
ّ
نرى هنا �سحرورًا يّتهم زين بال »بْهورة«، وكاأّنها خ�سلٌة �سخ�سي  ٢٣

ة
ّ
يبدو اأّنها لعبة اأدوار متثيلي

 لزغلول يعني »احلمامة«، 
ّ
د ال�سعراء بالطيور حّدًا بعيدًا: ال�سم الفّني

ّ
يبلغ جت�س  ٢٤

د
ّ
 �سغري مغر

ٌ
وال�سحرور هو ع�سفور

ة ال�ساعر الأّول، �سحرور، مبا اأّنه مل يكن يرّد على �ساعر  نعني ب�سورة خا�سّ  ٢٥

يه زغلول وزين،  �سبَقه. بالن�سبة لالحقني، رغم اأّن �سحرور وّجه كالمه ملعار�سَ

ه بعده ل يرّد عليه 
ُ
واأّنه حتى هاجم زين بال�سم، فهذا الأخري الذي اأتى دور

ة لكّنه لي�س ردًا. 
ّ
مبا�رسًة؛ فيقّدم، باملقابل مقاطَع عاّمة حول »بطولته« امللحمي

ة يف املقطعني الثالث والأخري من  لكّن زغلول يرّد على �سحرور ب�سورة خا�سّ

 اأّن هذه البيات على الأقّل ارجتلْت 
ّ
افتتاحيّته، ما يدعونا للظّن ب�سكٍل منطقي

خالل نف�س املناظرة

قرية من نف�س املنطقة  ٢٦

قرية من نف�س املنطقة، ا�سمها ماأخوذ من �سوت ثمار ال�سنوبرات عندما   ٢٧

تدو�سها الأقدام

الأّم احلنون، لقب فرن�سا، ُي�ستخَدم هنا بطريقة تهّكمية  ٢٨

دة«
ّ
معادل لـ»ال�سيدة ديبون« بالفرن�سية، اأو »اأي �سي  ٢٩

جرنال اإ�رسائيلي  ٣٠

»ال�سيغة« هي اّتفاق امليثاق الوطني اللبناين عام ١٩٤٣  ٣١

ة، اأي ال�سباب املقاتلني، ول�ست اأدري اأ�سل هذه الت�سمية
ّ
ال�سباب الأ�سبهي  ٣٢

ات �سّد جبل عامل متّت خالل
ّ
اإ�سارة اإىل عملية اإ�رسائيلية باملروحي  ٣٣

ات
ّ
�سنوات الثمانيني  

اأن�سار علي، اأي ال�سيعة  ٣٤

كان اأّول ظهور علني حلزب الله يف �سباط ١٩٨٥، اأي قبل اأربع �سنني  ٣٥

»اإل هالب�ساعة«، عندما يلفظ ال�ساعر هذه الكلمات، يقوم باإ�سارة نازلة بيده   ٣٦

ة ال�سعراء
ّ
وبنظره م�سريًا اإىل بقي

�سحرور  ٣٧

حرب التحّدي تعبري ي�ستخدمه ال�سعراء لت�سمية املناظرة  ٣٨

ى: اإمرباطور الفر�س ال�سا�ساين الكبري
ْ

ك�رس  ٣٩

يف اإ�سارة اإىل األف ليلة وليلة رمبا  ٤٠

ة
ّ
ا�سم عربي لنجم معروٍف يف اجلزيرة العربي  ٤١

اإ�سارة ل�سحرور، ولكن لن نفهمها اإل يف البيتني التاليني  ٤٢

زغلول يتحّدث كما لو اأّن �سحرور رّد على بع�س كالمه ال�سابق بينما يف الواقع   ٤٣

كان �سحرور اأّول املتكلمني

ي، زعيم حزب اأمل، كرئي�س للمقاومة )نحن ما زلنا
ّ
وميتدح كذلك نبيه بر  ٤٤

يف ١٩٨٩(  

حاملة الطائرات الفرن�سية  ٤٥

جتتهدي  ٤٦

هنا جنا�س مزدوج: فو�سي وبو�سي \\ فو�س وبو�س  ٤٧

اإ�سارة اإىل �سلطان با�سا الأطر�س )١٨٩١ - ١٩٨٢(، جماهد �سوري درزي قاوم   ٤٨

النتداب الفرن�سي

�سلطان الأطر�س، نف�س املجاهد ال�سوري  ٤٩

اأدهم خنجر: بطل املقاومة اللبنانية ال�سيعية زمن النتداب الفرن�سي، اأعدمه   ٥٠

الفرن�سيون عام ١٩٢٣

يوجه الكالم لزميله بالفرقة �سحرور  ٥١

رد تلميحي لطليع حمدان، الظاهر اأي�ساً يف اختيار نف�س القافية  ٥٢

٥٣ تنويع وجتريد

 �سبيه ينطبق اأي�سًا على ذيل الكلب
ّ
يوجد مَثل �سعبي  ٥٤

ة
ّ
ة الدولة اللبناني

ّ
اإ�سارة اإىل اإعادة �رسعي  ٥٥

هداوي: اأغنيات املهد، كلمات لطيفة  ٥٦

ة الأخرى 
ّ
اإ�سارة اإىل اأّن الدروز ينطقون القاف، بعك�س كّل اللهجات اللبناني  ٥٧

التي تنطق القاف فقط بحركة اللهاة. وهي طريقة بارعة جلعل الدروز يف جهة 

ولبنان وفرن�سا معاً يف جهة اأخرى!

ميادة احلناوي، مغّنية  ٥٨

فريوز بالعربية تعني حجر الفريوز  ٥٩

الهوام�ص



 غناء بريوت زمن االنتداب
 االناشيد القومية

 والنقد االجتماعي
اين

ّ
ديانا عب
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ديانا عّباين

باحثة يف تارخي
احلياة الثقافية يف 
بريوت خالل
عرص الهنضة،
تهني حاليًا رسلة 
الدكتوراة يف
التارخي واحلضارة يف 
جامعة السوربون.

غناء بريوت زمن االنتداب
االناشيد القومية والنقد االجتماعي

 جديدة معار�سة ل�سكل 
ٌ
»َتنبُت اليوم يف لبنان و�سوريا روح

ل  الروح  هذه  اأ�سحاب  لأّن  ذلك  ال�سائر،  العربي  الغناء 

يرون يف اأحلان هذا الغناء، واأ�ساليب ما ُيغّنى من الأنا�سيد، 

بهذه   .
١
بطي« غناء  هو  اإمّنا  احلا�رسة...  واحلياة  يّتفق  ما 

 كرم الب�ستاين 
ّ
 والأديب اللبناين

ّ
الكلمات اأوجز ال�سحايف

ات القرن املا�سي نظرته اإىل 
ّ
)١٨٩٤ - ١٩٦٦( يف ثالثيني

اً جّداً »الغناء الذي 
ّ

 يف مقالٍة حتمل عنواناً معرب
ّ
الغناء العربي

�سًا«، 
ّ
نريده اليوم: �سبعنا ندباً وعوياًل، فهاتوا مفرحاً وحمم

الذي  حتديداً  وامل�رسّي   
ّ
العربي الغناء  جمود  فيها  انتقد 

ب نفور »ال�ساب ال�سوري واللبناين الع�رسي« ومتَلمله. 
ّ
�سب

راأى الب�ستاين يف الغناء امل�رسّي املهيمن على بريوت وبالد 

»نواحه  ب�سبب  وتعٍب  َملٍل  م�سدر  اأنّه  على  اآنذاك  ال�سام 

الب�ستاين  مقالة  تلّخ�س  الع�رس«.  مواكبته  وعدم  وبكائه 

ل�سان حال العديد من اأدباء تلك الفرتة الذين انتقدوا ركود 

 عنهم وت�ْسبههم 
ّ

ة وطالبوا مبو�سيقى تعرب
ّ
املو�سيقى ال�رسقي

ة. 
ّ
وتنا�سب اأذواقهم، وت�ساهي تقّدم املو�سيقى الأوروبي

لبنان  على   
ّ
الفرن�سي النتداب  فرتة  �سهدْت   

التغيريات يف حياة بريوت  من  العديد   )١٩١٩ - ١٩٤٣(

اأنواع الغناء وعلى دوره يف املجتمع.  اأّثر على  ة ما 
ّ
املو�سيقي

وال�ستهالك  لالإنتاج  جديدة  اأماكن  افتتاح  املدينة  عرَفت 

ة، 
ّ
 وجناحها، اعتمدْت على تقليد املالهي الباري�سي

ّ
املو�سيقي

بات  وغريهما.  و»الباريزيانا«  ال�رسق«  »كوكب  كملهيي 

بالإمكان دخول مرابع الت�سلية وال�ستهالك عرب �رساء التذاكر، 

العرو�س.  ح�سور  اأثناء  وامل�سارب  املاآكل  ا�ستهالك  وميكن 

واأغانيها  اخلفيفة  الراق�سة  مبو�سيقاها  املرابع  تلك  زت 
ّ
متي

الرق�س،  وعرو�س  ة 
ّ
املو�سيقي احلفالت  فقّدمت  ة، 

ّ
الفكاهي

اإىل  بالإ�سافة  ني، 
ّ
ال�سعبي املطربني  اأو  الكوميدّيني  وو�سالت 

ة وامل�رسّية واملطربني امل�سهورين )مثل منرية 
ّ
الفرق الأوروبي

املغّنون  تدّفق  بيك(.  ك�سك�س  وفرقة  اأحمد  ة 
ّ
وفتحي املهدّية 

املو�سيقى  فغَزت  بريوت،  اإىل  »الفودفيل«  وفرق  امل�رسّيون 

م�سارح  احلديثة(  والطقاطيق  الأوبريت  )حتديداً  امل�رسّية 

للحداثة. حاول  التي راأت يف م�رس مثالً  املدينة ومالهيها 

ني تقليدها، بينما ارتفعْت 
ّ
ني املحلي

ّ
بع�س املطربني واملو�سيقي

اأ�سوات تنتقد الهيمنة امل�رسّية.

حم�سوراً  الفرتة  تلك  يف  املو�سيقى  ق 
ّ
تذو يعد  مل   

ربطه  مّت  بل  ة، 
ّ
وال�سعبي واخلا�ّسة  ة 

ّ
الر�سمي بالحتفالت 

الأماكن  هذه  قّدمت  وبالتايل  القت�ساّدي.  بالن�ساط 

 
ّ
اأ�سكالً جديدًة من الرتفيه واأعادْت ت�سكيل امل�سهد الفّني

رجال  لعب  العامل.  على  املدينة  انفتاح  م�سّهلًة   
ّ
والثقايف

الأعمال من مالكي امل�سارح واملالهي و�رسكات الت�سجيل 

دوراً كبرياً يف عامل الرتفيه عرب دجمه يف الأعمال التجارّية 

عرب  العامل  اأنحاء  ب�سائر  واملّت�سلة  املدينة  حلدود  العابرة 

بني  الفّنانني  تنّقل  تزايد  ة. 
ّ
ومالي ة 

ّ
ثقافي عالقاٍت  �سبكة 

ة، اإىل جانب انت�سار 
ّ
ة والعربي

ّ
بريوت وباقي املدن امل�رسقي

ني 
ّ
�سوق الأ�سطوانات التي �سّجلت اأ�سوات املطربني املحلي

�سناعًة  الرتفيه  بذلك  اأ�سحى  وامل�رسّيني.  ني 
ّ
وامل�رسقي

املو�سيقى  تنظيمًا. ومن خالل حتويل  فاأكرث  اأكرث  ة 
ّ
حقيقي

ة الإنتاج والأداء 
ّ
 وجتارّي، تاأّثرت عملي

ّ
اإىل منَتٍج ت�سويقي

، كما اأّثرْت بدورها يف اجلمهور ويف املجال العاّم. 
ّ
املو�سيقي

ما من بني الن�ساء، وجنحْت اأنواٌع 
ّ
فظهر جنوم جدد، ل �سي

َت�سارُع  التغيريات  هذه  يف  �ساهم  وقد  جديدة.  ٌة 
ّ
مو�سيقي

وانت�سار   
ّ
التكنولوجي والتقّدم  بريوت  يف   

ّ
املدين ر 

ّ
التطو

و�سائل النقل و�سعود طبقة و�سطى جديدة ذات مداخيل 

طة متلك الوقت للراحة وال�ستجمام.
ّ
متو�س

املدينة  انفتاح  بالتوازي مع هذه املوجة امل�رسّية ومع   

ة حمّلية جديدة، 
ّ
على العامل، عرفْت بريوت اأ�سكالً مو�سيقي

ة اأو م�سّممة للت�سلية والرتفيه، اإىل 
ّ
 عن املطالب الوطني

ّ
تعرب

على  حافظْت  التي  التقليدّية  واملو�سيقى  الأغاين  جانب 
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ة 
ّ
وال�سيا�سي ة 

ّ
املونولوغات الجتماعي فانت�رست  تها. 

ّ
�سعبي

وهواج�س  اأفكار  عن  ت 
ّ

عرب التي  ة 
ّ
الوطني والأنا�سيد 

 اإىل البحث 
٢
�رسيحٍة كبرية من املجتمع. ت�سعى هذه املقالة

التي  اجلديدة  اجلماهريّية  الأغاين  هذه  ورواج  ظهور  يف 

ر 
َ
ل�سو رّوجت  ة 

ّ
مدني جماهريّية  ثقافٍة  بناء  يف  �ساهمْت 

. وارتبطت ارتباطاً 
٣
ة
ّ
ة ووطني

ّ
رات اجتماعي

ّ
جديدة وت�سو

وثيقًا بن�ساأة وازدهار الطبقات الو�سطى املوؤلّفة من موّظفني 

ني ومثّقفني خالل هذه الفرتة، 
ّ
ني ومهني

ّ
�سني و�سحافي

ْ
ومدر

ورغبتها  ين  املب�رسّ مدار�س  احلديث يف  بتعليمها  زت 
ّ
ومتي

»احلديثة«  احلياة  وطريقة  »املتمّدنة«  العادات  تبّني  يف 

ة جديدة. تزامن ذلك مع تزايد 
ّ
وا�ستهالكها ملُنتجاٍت ثقافي

على  يعتمد   
ٍّ
مو�سيقي �سوق  ع 

ّ
وتو�س الأ�سطوانات  اإنتاج 

جمهورٍ م�ستهِلٍك لهذا املَنتج امل�سّجل.

ة
ّ
بني الطقاطيق واالأنا�شيد الوطني

امل�رسّية  الطقاطيق  وا�سع  نطاق  على  ال�سحافة  انتقدت 

ب�سبب  املدينة  ًا يف 
ّ
اإ�سكالي �سّكلت �رسيعًا مو�سوعًا  التي 

رة، التي غالباً ما اعُتربْت منحّلًة وماجنة، 
ّ
موا�سيعها املتحر

اأدباء بريوت راأى اإىل املو�سيقى  اأّن العديد من  خ�سو�سًا 

تراُجعها.  اأو  باأكملها  الأّمة  تقّدم  تعك�س  مراآة  اأنّها  على 

دعا  اخلفيفة،  والأغاين  الطقاطيَق  مهاجمتهم  جانب  اإىل 

ة، 
ّ
القومي الأغاين  املزيد من  اإنتاج  اإىل  الأدباء  العديد من 

ة بعد احلرب العظمى، 
ّ
 جناح الأنا�سيد الوطني

ّ
وهو ما يف�رس

ة 
ّ
التي كانت بدورها متاأّثرة بالأنا�سيد الع�سكرّية العثماني

ا 
ّ
»تركي ثورة  بعد  ما 

ّ
ل�سي ة، 

ّ
العربي املناطق  يف  املنت�رسة 

ة.
ّ
ة العربي

ّ
الفتاة« عام ١٩٠٨ و�سعود احلركة القومي

ة 
ّ
والرتكي ة 

ّ
الغربي الع�سكرّية  الأنا�سيد  بريوُت  عرفْت   

ة تعزفها يف اأك�ساك 
ّ
التي كانت الفرُق الع�سكرّية العثماني

نهاية  منذ  ة 
ّ
الر�سمي العَطل  وخالل  املدينة  يف  املو�سيقى 

ني 
ّ
امل�رسقي امللّحنني  من  جيٌل  ن�ساأ  ع�رس.  التا�سع  القرن 

بعد  منها حتى  وا�ستوَحوا  فاأِلفوها  اإليها،  ال�ستماع  على 

بتكييف  منهم  البع�س  وقام  ة، 
ّ
العثماني ال�سلطنة  انهيار 

حلُن  ي�سبه  املثال،  �سبيل  فعلى  الأحلان.  على  الن�سو�س 

وامللّحن  للمرّتل   )١٩٢٤( اً« 
ّ
طر لالأجماد  »�سريوا  ن�سيد 

 
ّ
 )١٨٨٠ - ١٩٦٩( اإىل حدٍّ كبري الن�سيد الرتكي

ّ
مرتي املر

)ت�ساناكايل توركو�سو( الذي ُيحيي ذكرى معركة غاليبويل 

ات احللفاء خالل احلرب العظمى )ني�سان 
ّ
ني وقو

ّ
بني العثماني

/ اأبريل ١٩١٥ - كانون الثاين / يناير ١٩١٦(.

ة يف بريوت بتمجيد 
ّ
ة والقومي

ّ
زت الأنا�سيد الوطني

ّ
متي  

الأّمة والوطن وقادة البالد، لكْن عرب مو�سيقى م�ستوحاٍة 

امللّحنون  األّف  م�رس،  يف  احلال  هو  وكما  الغرب.  من 

اأنا�سيَد على مقام العجم )مثل »�سريوا لالأجماد  املحّليون 

ني منا�سبًا للتعبري عن 
ّ
طراً«( الذي يعّده العديد من املو�سيقي

ة الأنا�سيد 
ّ
ة. عالوة على ذلك، كانْت غالبي

ّ
امل�ساعر الوطني

مثل  ة، 
ّ
اأوروبي اأورك�سرتا  مع  تتوافق  مقاماٍت  على  موؤلّفة 

مقام الع�ّساق، الذي ميكن العزف عليه مبرافقة البيانو، كما 

. َنقلْت هذه الأنا�سيد، على 
ّ
يف العديد من اأنا�سيد مرتي املر

ة، 
ّ
ة حتملها مو�سيقى غربي

ّ
ة ووطني

ّ
نحٍو مفارق، ر�سالًة قومي

اً اإىل اللغة العربية الف�سحى والأدب والتاريخ 
ّ
ت�ستند جزئي

الغرب.  من  امل�ستعارة  ة 
ّ
القومي الأفكار  اإىل  كما  ني 

ّ
العربي

غم من هذا التاأّثر الكبري بالغرب، مل ُيّتهم هوؤلء 
ّ
على الر

امللّحنون واملطربون بالتواطوؤ مع ال�ستعمار اأو الغرب، لأّن 

الن�ّس حمل خطاباً ينتقد ال�ستعمار واخل�سوع له وُينافح 

تني. اأ�سف اإىل ذلك اأّن ا�ستخدام 
ّ
ة والهوّية العربي

ّ
عن القومي

الأوبريت والعزف على البيانو كان ُيعّد دعوًة للتقّدم، على 

ة 
ّ
عاملي وجهًة  كرٌث  اعتربه  الذي  الأوروبّي  التقّدم  �سورة 

توؤّدي يف النهاية اإىل تنمية البالد وا�ستقاللها.

قبل  من  كبري  تقديٍر  مو�سع  ة 
ّ
الوطني الأغاين  كانت   

ة، 
ّ
القومي تها 

ّ
وجاذبي  

ّ
التعليمي لدورها  الفكرّية  النخب 

ني 
ّ
ر �سحيفة »ل�سان احلال« ِبال�سعراء واملو�سيقي

ّ
َفاأ�ساد حمر

ين 
َ
الأخو حتديداً  الأغاين،  من  النوع  هذا  ابتكروا  الذين 

؟(،   -  ١٩٠٣( واأحمد   )١٩٨٦  -  ١٨٩٩( حمّمد  فليفل 

الرحيم  عبد  وال�ساعر   )١٩٥٢  -  ١٨٧٦( �سربا  ووديع 

قليالت )١٨٨٤ - ١٩٤٢(. وقد كتب هذا الأخري: »لي�س 

ومثرٍي  النا�سئة  للعواطف  ٍب  مهذِّ من  ة 
ّ
الوطني كالأنا�سيد 

�سعرائنا  بع�س  ين�سَط  اأن  نا 
ّ
وي�رس ة 

ّ
القومي الروح  فيها 

ة وتلحينها 
ّ
ورجال املو�سيقى فينا اإىل نظم الأنا�سيد الوطني

مببناها  ال�سقيمة  الأغاين  تلك  حمّل  لتحّل  النا�س  بني 

ُتنا باإن�سادها من دون اأن توؤّثر يف 
َ
ومعناها التي يتلّهى فتي

.
٤
نفو�سهم تاأثرياً ح�سنًا«

بني  م�سرتكة  نظٍر  وجهة  عن  بريوت  �سحيفة  ْت 
ّ

عرب  

العديد من اأدباء بريوت الذين اعتربوا هذه الأنا�سيد اأقوى 

ومن  ة، 
ّ
الوطني ة 

ّ
الأخو وتعزيز  اآرائهم  للتعبري عن  و�سيلٍة 

هنا الدعوة الدائمة اإىل اإنتاجها ودعمها وال�ستماع اإليها 

اأفكار املثّقفني  ة، مل تُعد 
ّ
اأم�سياتهم واأنديتهم. لأّول مر يف 

ة تقت�رس على دائرتهم، بل اأخذْت تنت�رس 
ّ
ة والقومي

ّ
الوطني

يف املجتمع من خالل الأنا�سيد املغّناة. وقد �سهد العديد 

ني يف ذلك الوقت يف مذّكراتهم على 
ّ
من الكّتاب وال�سيا�سي

ة يف املدار�س وا�ستماعهم 
ّ
تعّلمهم من هذه الأغاين الوطني

ة. انت�رست يف املجتمع اأفكار 
ّ
اإليها يف املهرجانات ال�سعبي



بدايات  العدد 23 - 24 | 2582019

التي �ساهمْت  الأّمة والوطن والوحدة من خالل الأغاين 

طبقات  بني  اجلمع  على  قادر  م�سرتك  خياٍل  خلق  يف 

ة خمتلفة، واأحياناً حتى جمتمعات خمتلفة، حتت 
ّ
اجتماعي

.
٥
ة نف�سها

ّ
راية القومي

واإن�ساء   
ّ
الفرن�سي النتداب  قبل  باأنّه  الّتذكري  يجدر   

ل�ستخدام  يكن  مل  و�سوريا،  الكبري  لبنان  دولَتي 

على  اعتمد  بل  د،  حمدَّ معنى  والوطن  الأّمة  م�سطلحات 

�سيء  كّل  قبل  يعني  كان  فالوطن  ا�ستخدامه.  �سياق 

نة. 
ّ
الأر�س التي ُولد اأو يعي�س فيها املرء، دون حدود معي

اأو  ة 
ّ
العثماني الأّمة  لت�سمية  ُت�ستخدم  كانت  الأّمة  بينما 

ة. لكّن 
ّ
ة اأو ال�سورّية اأو امل�رسّية اأو لحقًا الإ�سالمي

ّ
العربي

ّة هذه امل�سطلحات تكمن يف اإثارتها قبل كّل �سيء 
ّ
اأهمي

والتعلق  والت�سامن  املجتمع  روح  مثل  جديدة   
َ
مفاهيم

بالأر�س والوطن. وبالتايل، ميّثل ع�رس النه�سة بدايَة هذا 

.
٦
الوعي ب�رسورة احّتاد الأفراد خلدمة املجتمع

التنّقل بني الهوّيات

من  لعدٍد  نتيجًة  وانت�سارها  الوطنية  الأغاين  ظهور  جاء 

ة يف املنطقة، وخ�سو�ساً 
ّ
ة والجتماعي

ّ
ات ال�سيا�سي

ّ
التغري

ة يف اأواخر 
ّ
ة العربي

ّ
. انبثقت القومي

ّ
انت�سار الوعي الوطني

ة، وبعد 
ّ
ة العثماني

ّ
القرن التا�سع ع�رس، بالتوازي مع القومي

ة 
ّ
ا الفتاة« التي �سمحْت برتويج الأفكار الوطني

ّ
ثورة »تركي

ني، 
ّ
ة للعثماني

ّ
ما يف �سياق اله�سا�سة ال�سيا�سي

ّ
وتطبيقها ل �سي

وتق�سيم  الكربى  احلرب  اأعقاب  يف  وانت�رسْت خ�سو�ساً 

ة 
ّ
القومي دخلت   .

٧
جديدة ة 

ّ
قومي  - دول  اإىل  ال�سام  بالد 

مرحلًة   
ّ
الفرن�سي النتداب  وال�سورّية خالل فرتة  ة 

ّ
العربي

من  العديد  خ 
ّ
اأر ة. 

ّ
الأوروبي ة 

ّ
الإمربيالي �سّد  الكفاح  من 

ي تلك الفرتة هذا الكفاَح الذي بداأ يف زمن 
ّ
اأدباء و�سيا�سي

 جمال با�سا )١٨٧٣ - ١٩٢٢( 
ّ
القائد الع�سكرّي العثماين

 ،
ّ
الفرن�سي  �سّد ال�ستعمار 

ّ
خالل احلرب الكربى وا�ستمر

منها  عانى  التي  والقمع  النفي  لتجارب  �رسداً  وت�سّمن 

اإىل  ني، 
ّ
الفرن�سي حكم  ظّل  ويف  احلرب  خالل  الأهايل 

�ساهمْت  التي  والعتقالت  ال�ست�سهاد  ق�س�س  جانب 

ة على 
ّ
ة موحّدة، مبني

ّ
ٍة ووطني

ّ
ة قومي

ّ
يف بناء �رسدّيٍة تاريخي

.
٨
ة واأماكن للّذاكرة

ّ
�سة للهوّية القومي

ِّ
اأ�ساطري موؤ�س

الثورة  رموز  بداأْت  النزاع،  من  ال�سنوات  هذه  خالل   

بناء  يف  م�ساِهمًة  تت�سكل،  اأبطالها  واأ�ساطريها  العربية 

تبني  رواياٍت  يف  ة 
ّ
جماعي وهوّيات  لة 

ّ
متخي جماعاٍت 

تعزيز  اإىل  احلاجة  كانت  هنا  ومن  ة. 
ّ
وطني راٍت 

ّ
ت�سو

ة 
ّ
واجلغرافي والقت�سادّية  ة 

ّ
ال�سيا�سي احلجج  من  جمموعٍة  الخوان فليفل
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ة 
ّ
العربي الهوّية  فن�ساأت  تهم. 

ّ
ق�سي لدعم  ة 

ّ
ال�سرتاتيجي

ة، التي ظهرْت يف الكتابات والنتاجات 
ّ
وال�سورّية واللبناني

والتي وجدْت طريقها  الوقت،  ذلك  ة يف 
ّ
والأدبي ة 

ّ
الثقافي

اإىل الأغاين.

�سعراُء  وحّلنها  كتبها  التي  ة 
ّ
القومي الأنا�سيد  �ساركت   

ة 
ّ
القومي ر 

َ
ال�سو هذه  اإنتاج  يف  ون 

ّ
واملو�سيقي بريوت 

كتابات  يف  �سابقًا  حم�سورًة  كانْت  وقد  لها،  والرتويج 

اأو   
ّ
العربي  

ّ
القومي ال�سعور  بذلك  فعّززْت  املثّقفني، 

 
ّ
املر مرتي  اأنا�سيد  احتفْت  املجتمع.  يف  ال�سورّي   

ّ
القومي

 
ّ
اأ�سا�سي ب�سكٍل  النتداب  فرتة  خالل  فليفل  والأخوين 

 �سّجل عدداً من 
ّ
ة. لكّن املر

ّ
ب�سوريا الكربى وبالأّمة العربي

يعك�س  الذي  الأمر   ،
٩
اأي�سا لبنان  التي جّمدت  الأنا�سيد 

الرتّدد يف تعريف الهوّية اآنذاك، والتنّقل املِرن بني هوّياٍت 

ة. َفاخليارات مل تكن وا�سحة، ومل 
ّ
ٍة و�سورّية وعربي

ّ
لبناني

ًا ا�ستجابًة 
ّ
 بعُد حتديُد الهوّيات، لكن مّت بناوؤها تدريجي

ّ
يتم

ة: مثل 
ّ
نة، غالبًا ما كانت خارجي

ّ
لتهديداٍت واأحداث معي

ا الفتاة، واحلرب العظمى، وانهيار الإمرباطورّية 
ّ
ثورة تركي

�سواٌء  ذلك،  ومع   .
ّ
الفرن�سي النتداب  وفر�س  ة 

ّ
العثماني

ة 
ّ
ة، فاإّن هذه القومي

ّ
اأو حتى لبناني اأو �سورّية  ة 

ّ
كانت عربي

اإىل  ٍة تتغّذى باحلنني 
ّ
املغمورة انطوْت على نزعٍة رومان�سي

ة والق�س�س الأ�سطورّية، م�سغولة 
ّ
املا�سي والقوالب النمطي

بالبحث عن اأ�س�س لأّمة موّحدة يف املا�سي القدمي.

هكذا مّت الحتفال مبجد الأّمة اأو الوطن ومباآثر الأ�سالف،   

ة مّت 
ّ
ترافَق مع الدعوة اإىل ال�سحوة والت�سامن. ولأّول مر

احلديث يف الأغاين عن اأّمٍة ووطٍن له ما�ٍس وقائٌد واأبطال 

وا لتحرير الوطن. فالأر�س هي �سوريا يف  و�سهداء �سحَّ

والبطل  �سوريا بالدي« )١٩٢٤(،  »انِت   
ّ
املر ن�سيد مرتي 

 )١٩٣٣  -  ١٨٨٣( الها�سمي  الأّول  في�سل  امللك  هو 

ة الكربى يف �سورية �سّد ال�سلطنة 
ّ
الذي قاد الثورة العربي

 يف »ن�سيد 
ّ
ة )١٩٢٦ - ١٩١٨( الذي اعتربه املر

ّ
العثماني

ر 
ّ
وحر �سعبه  اأنقذ  الذي   

ّ
املثايل البطَل   )١٩٢٤( في�سل« 

غم من امل�ساعب. كما تغّنى 
ّ
اأر�سه وجلب الن�رس على الر

ون �سنة ١٩١٥ 
ّ
 ب�سهداء ٦ اأّيار الذين اأعدمهم العثماني

ّ
املر

ال�سهداء«.  »ن�سيد  يف  اخليانة  بتهمة  ودم�سق  بريوت  يف 

ة 
ّ
اجلماعي الذاكرة  يف  عميقاً  اأثراً  الإعداماُت  هذه  تركْت 

بعد  اعَتربوهم  ما  و�رسعان   ،
ّ
والبريوتي  

ّ
ال�سامي للمجتمع 

ني، الأمر الذي 
ّ
احلرب �سهداَء الن�سال �سّد طغيان العثماني

النظر  )بغ�ّس  الهوّية  حول  الوعي  ت�سديد  على  �ساعد 

ة(، والنتماء امل�سرتك حول 
ّ
ة، �سورّية اأم لبناني

ّ
اأكانت عربي

هوؤلء ال�سهداء الذين اعُتربوا اأبطال الوطن، خ�سو�سًا اأّن 

احتفى  الديانات.  خمتلف  من  اأقالٍم  رجال  كانوا  اأغلبهم 

مهّمًا يف  التي لعبْت بدورها دوراً  الرموز   بهذه 
ّ
املر ن�سيد 

 /  
ّ
اللبناين  / ال�سورّي   

ّ
الوطني املخيال  يف  هوّيٍة  بلورة 

هذه  يف  )ال�سهيد  بالبطل  الحتفاء  �سار  وهكذا   .
ّ
العربي

احلالة( مظهراً من مظاهر الحتفاء بالوطن.

التاأ�شي�س يف املا�شي

تعك�س هذه الأغاين الدور الذي لعبْته املو�سيقى خالل هذه 

الفرتة. بات عديٌد من املثّقفني ينظر اإىل املو�سيقى، والغناء 

ٌة قادرة على تعبئة النا�س 
ّ
اأنّهما اأداٌة �سيا�سي حتديداً، على 

ون�ساٌط فكريٌّ يهدف اإىل نقل ر�سالة قادرٍة على الرتفيه 

والتثقيف واإيقاظ �سمائر اجلمهور وال�سعب والأّمة. وهكذا 

ة واإدراجها يف بناء هوّيٍة �رسدّية 
ّ
متّْت تعبئة اجلماهري املدني

ة. و�ساهمْت هذه الأغاين ببناء �سورة وهوّية »نحن« 
ّ
وطني

»الآخر«  مواجهة  ني( يف 
ّ
اللبناني اأو  ال�سورينّي  اأو  )العرب 

وجندها  وامل�ستعمر(،   
ّ
الأوروبي والآن  �سابقًا،   

ّ
)العثماين

 )١٩٢٤ �سنة  )حوايل  الأوطان«  )»نادت   
ّ
املر اأنا�سيد  يف 

)»موطني«،  فليفل  الأخوين  ون�سيد  لالأجماد«(  و»�سريوا 

 اإبراهيم طوقان 
ّ
١٩٣٤(. كذلك نظم ال�ساعر الفل�سطيني

والحتاد  للوقوف  للعرب  ا�ستدعاًء   )١٩٤١  - ١٩٠٥(

وا�ستعادة ما�سيهم املجيد، اإذ يجب عليهم الآن اأن يّتحدوا 

وي�سّحوا من اأجل احلفاظ على تاريخهم والدفاع حلماية 

�رسف العرب وا�ستعادة جمدهم بحْمل ال�سالح. 

الع�رس،  ذلك  ني يف 
ّ
القومي الأدباء  كتابات  غرار  على   

طريق  عن  ة 
ّ
عربي هوّيٍة  خلق  الأنا�سيُد يف  تلك  �ساهمْت 

 
١٠

. فُحِدد يف ن�سيد »بالد العرب اأوطاين«
ٍّ
ل ما�س مثايل

ّ
تخي

ال�سورّي   
ّ
ال�سيا�سي )نظم  الع�رسين  القرن  ات 

ّ
ثالثيني يف 

الأخوين  وتلحني   )١٩٦٦  - ١٨٨٧( البارودي  فخري 

اد ول  ال�سّ لغُة  التي جتمعها  ة 
ّ
العربي البالد  فليفل( حدود 

واليمن وم�رس  فنْجد  بغداد،  اإىل  ال�سام  )من  دين  قها 
ّ
يفر

اإىل تطوان(. اأّما يف ن�سيد »حماة الديار« )١٩٣٨؟( )نظم 

احتفـــــــــــــــت أناشيد متري المر واألخوين فليفل خالل فترة 
االنتـــــــــــــداب بشكل أساسي بسوريا الكبرى وباألمة العربية. 
لكن المر سجل عددا من األناشيد التي مجدت لبنان أيضا، األمر 
الذي يعكس التردد في تعريف الهويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

آنذاك، والتنقل المرن بين هويات لبنانية وسورية وعربيـــــــــــــــة. 
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 ،))١٩٥٩  - ١٨٩٥( بك  مردم  خليل  ال�سورّي  ال�ساعر 

رابطني  املجيد«  العرب  بـ»ما�سي  فليفل  الأَخواُن  فتغّنى 

كاخلليفة  اأبطاًل،  واعُتربوا  رموزاً  باتوا  ِباأ�سالٍف  اإّياه 

.
١١

 هارون الر�سيد والأموّي الوليد بن يزيد
ّ
العبا�سي

ة
ّ
االنتقال اإىل العاّمي

ة على الأنا�سيد باللغة الف�سحى. 
ّ
مل تقت�رس الأفكار الوطني

وعتابا  بغدادّيًة  مواويَل  بريوت  مطربي  من  العديُد  �سّجل 

مالك؟«  زعالنة،  »�سوريا  كعتابا  الهوّية  �سحوة  عن  ْت 
ّ

عرب

»يا  بي�سا  اإيليا  مّوال  و  ات( 
ّ
الثالثيني )اأواخر  تاج  ليو�سف 

ديرة العرب« )١٩٣٧(، انتقدْت فر�َس ال�ستعمار على بالد 

ات )وهو ما و�سف بـ»العدوان« يف 
ّ
ال�سام بالقّوة يف الع�رسيني

اين، ويف عتابا »ب�سيتهم 
ّ
ة« لعبد الفّتاح قب

ّ
مّوال »اأهل احلمي

ة، 
ّ
الوطني الأنا�سيد  غرار  على  تاج(.  ليو�سف  عالعدوان« 

ترّكز هذه املواويل والعتابا على فكرة �سحوة الأّمة ونهاية 

فتدخل  جديدة.  حقبة  وبداية  واجلهل،  املظلمة  الأوقات 

اأو  والعتابا(  )املواويل  التقليدّي  ب�سْكلها  ة 
ّ
الوطني الأغنية 

خالل  من  النه�سة،  خطاب  قلب  يف  )الأنا�سيد(  اجلديد 

 من التقّدم ي�سمح بالعبور مِمّا اعتربه 
ٍّ
ر�سمها مل�ساٍر تاريخي

العديد من الأدباء اآنذاك من حالة »التخلف« اإىل »احل�سارة«.

على �سعيٍد اآخر، حّقق املونولوغ ال�ساخر يف بريوت   

الفرتة،  تلك  خالل  كبرياً  جناحاً  عموماً  ال�سام  وبالد 

ت�سجيل  الرتفيه وجناح �سناعة  اأماكن  انت�سار  مع  حتديداً 

ظهر  ة. 
ّ
بالعاّمي غّنت  جديدٍة  وجوه  و�سعود  الأ�سطوانات 

املونولوغ يف امل�سارح واملالهي، م�ستجيبًا لذائقة جمهور 

ة.
ّ
ة بال�سعبي

ّ
ع جمع حوله الأو�ساط الأدبي

ّ
متنو

املنِتج  لأّن  مهّمًا  اأمراً  امل�سّجلة  املو�سيقى  اختيار  كان   

الو�سطى  با�ستهداف الطبقة  ال�سوق.  عليه تلبيُة متطلّبات 

النا�سئة يف املقام الأّول القادرة على �رساء الأ�سطوانات، 

ورغباتها،  اأذواقها  تتبع  اأن  امل�سّجلة  الأغاين  على  كان 

التي كانت تنحو نحو مو�سيقى »ع�رسّيٍة« حتاكي حياتها 

النجاح  اجلدد  املغّنني  من  العديُد  بذلك  حّقق  وم�ساكلها. 

الرتفيه  اأماكن  يف  �ساخرة  ملونولوغاٍت  اأدائهم  عرب 

الزعّني  عمر  مثل  والأ�سطوانات،  ة 
ّ
الأدبي وال�سالونات 

)١٨٩٥ - ١٩٦١(، يحيى اللبابيدي )١٩٠٠ - ١٩٤٣(، 

ا بي�سا )١٩٠٨ - ١٩٧٧(، لور دّكا�س )١٩١٧ - ٢٠٠٥( 
ّ
اإيلي

و�سامي ال�سيداوي )١٩١٣ - ١٩٩٤(.

باللهجة  الغناء  بريوت  مطربي  من  العديد  ل  ف�سّ  

تطّلعات  ي 
ّ
وتلب ة، 

ّ
اليومي الهموم  حتاكي  التي  ة 

ّ
املحّلي

واقعه.  وتعك�س  ت�سبهه  واأغنية  مبو�سيقى  يطالب  جمهوٍر 

ة، 
ّ
ٍة حقيقي

ّ
ز لبناء هوّيٍة ثقافي

ّ
ملّا كانت اللغة هي الأداة واحلي

ز عن املحيط 
ّ
ة و�سيلًة للتمي

ّ
�سار ا�ستخدام اللهجة املحلي

والربجوازّية  ة 
ّ
ال�سيا�سي الّنَخب  وعن  وامل�رسّي   

ّ
امل�رسقي

من  النا�س  عاّمة  من  لالقرتاب  واأداًة  ة 
ّ
بالفرن�سي الناطقة 

اأجل تو�سيع نطاق اجلمهور. من املوؤّكد اأّن ا�ستخدام اللغة 

ة كانْت له اأهداٌف �ساخرة، لكّنه ارتبط اأي�سًا مب�سائل 
ّ
املحكي

ة.
ّ
الإ�سالح واحلداثة والثقافة اجلماهريّية الوطني

ة، يوؤّديه مغٍن 
ّ
 باللهجة املحّلي

ٌّ
 فكاهي

ٌّ
واملونولوغ ن�س  

ة اأو َديالوغ(، على حلٍن 
ّ
منفرٌد اأو اأكرث )يف حواراٍت غنائي

ب�سيط خاٍل من الرجتال اأو الزخرفة، متاأّثٍر مبو�سيقى املالهي 

زت 
ّ
متي والآلت.  واإيقاعاتها  )ال�سان�سونييه(  ة 

ّ
الفرن�سي

والإيقاعات  اخلفيفة  ة 
ّ
املو�سيقي بالرتاكيب  املونولوغات 

ة 
ّ
ة الأوروبي

ّ
ة وبا�ستخدام الآلت املو�سيقي

ّ
الراق�سة والغربي

اأن  ميكن  الغناء،  �سهلُة  واملونولوغات  خ�سو�سًا.  والبيانو 

ة عميقة، 
ّ
يوؤّديها اأيُّ فّناٍن من دون حاجٍة اإىل ثقافٍة مو�سيقي

اإىل جانب �سهولة حفظها من قبل اجلمهور. اأّما الن�سو�ُس 

ة 
ّ
الجتماعي واملوا�سيع  ة 

ّ
املحّلي اللهجات  ع 

ّ
بتنو فُعرفْت 

ة، فكانْت بالتايل �سهلة الفهم وتْعلق بالذاكرة.
ّ
وال�سيا�سي

التبا�شات عمر الزعّني 

َة 
ّ
ال�سخ�سي الزعّني  عمر  ال�سهري  واملغّني  ال�ساعر  كان 

ة وراء جناح هذا النوع املو�سيقي، اإذ كتب و�سّجل 
ّ
الرئي�سي

ة ال�ساخرة 
ّ
ة وال�سيا�سي

ّ
العديد من املونولوغات الجتماعي

ولقى  اته 
ّ
و�سّتيني الع�رسين  القرن  ات 

ّ
ع�رسيني بني  ما 

اإعجاب الأدباء وعاّمة ال�سعب على حدٍّ �سواء. ولقد تاأّثر 

ني عمومًا بالزعّني، 
ّ
ني وامل�رسقي

ّ
العديد من املطربني البريوتي

زت اأ�سا�ساً بروح 
ّ
ًة متي

ّ
و�سّجلوا مونولوغاٍت وحوارات غنائي

لنا لدرا�سة  اليوم مدخالً  الدعابة واحلذاقة، والتي ت�سّكل 

الثقافة اجلماهريّية يف تلك الفرتة. 

يف  ال�ساخرة  املونولوغات  ن�سو�س  ة 
ّ
اأهّمي تكمن   

ال�سور والأفكار التي تعك�سها عن املجتمع والتي �سّهلت 

يف  ة 
ّ
املدني الهوّية  �سحوة  عن  بذلك  ًة 

ّ
معرب ن�رسها  يف 

الو�سطى  الطبقة  م�ساكُل  فيها  تثار  كانت  بحيث  املدينة، 

جانب  اإىل  ة، 
ّ
الزوجي والهموم  ة 

ّ
املنزلي احلياة   

ّ
مت�س التي 

هذه  ة 
ّ
اأغلبي ة. 

ّ
ال�سيا�سي والأحوال  املدينة  ان�سغالت 

الرجال  اأغاٍن عن  فهي  الرجل،  نظر  متّثل وجهة  الأغاين 

. لذلك 
ّ
واملدن، ونادراً ما تكون عن املراأة اأو العامل الريفي

ورجالها.  وثقافتها  بريوت  عن  �سورٍة  بناء  يف  �ساهمْت 

فعلى �سبيل املثال، جّمدت العديد من اأغاين عمر الزعّني 

بريوت، التي مّت تاأنيُثها وو�سُفها باأنّها زهرٌة جتب حمايُتها 
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واحلفاظ عليها يف وجه التغريب املتزايد )بريوت زهرة يف 

 مع املدينة 
ّ
غري اأوانها )١٩٣٣((. فعّززت التماثل العاطفي

والفخر بالنتماء اإىل هذا املكان الذي بات يعترب م�ستنرياً 

للحداثة والكيا�سة، لكّنه مهّدٌد من جهل اأبنائه واإهمالهم. 

�سورَة  املونولوغات  ة 
ّ
غالبي ر�سمْت  ذلك،  جانب  اإىل   

احلداثة  مب�سائل  وعالقَته  احلديث   »
ّ
»البريوتي املواطن 

لتزّيف  بانتقاده  هوّيته.  بناء  يف  بذلك  م�ساِهمًة  ة، 
ّ
والقومي

 
ّ

ان �سيك« )١٩٢٩((، عرب
ّ
ال�سباب وانحالل اأخالقهم يف »�سب

الزعّني عن وجهة نظر الرجل املتعّلم من اأ�سول متوا�سعة، 

العي�س  ويريد  اجلديدة،  الو�سطى  الطبقة  اإىل  ينتمي  الذي 

ة. ت�سهد هذه الن�سو�س 
ّ
بني احلداثة واحرتام التقاليد املحلي

ان بريوت املنتمني اإىل الطبقة 
ّ
على ظهور ثقافٍة م�سرتكة ل�سب

التي بدورها  الذين يت�ساركون الهتمامات ذاتها  الو�سطى 

تتاأرجح بني احلداثة واحلّب وعالقتهم باملراأة والوطن. 

ولعّل اأبرَز مو�سوع �سغل العديد من �سعراء ومطربي   

العادات  وتغيري  للمجتمع  املفرط  التغريب  هو  املدينة 

 .
ّ
وال�سيا�سي  

ّ
الجتماعي الف�ساد  مظاهر  اعتربوه  ممّا  الناجت 

يف  »مدام  مونولوغ  يف  مثالً  الثالثة  املَحاور  هذه  جتتمع 

انتقد  ات(، 
ّ
الثالثيني )اأواخر  ال�سيداوي  ل�سامي  مراق�س« 

فيه منط احلياة يف بريوت واللهفة وراء الرتفيه وامللّذات. 

فاأ�سحى التفرجن بنظره مرادفًا للجهل والك�سل، وبالتايل 

تراجعاً لكّل املجتمع عن طريق التقّدم واحل�سارة. اأّما يف 

يُعد  فلم  اأوانها«،  غري  يف  زهرة  »بريوت  الزعّني  اأغنية 

يقت�رس انحالُل الأخالق على عامل املالهي وال�سينما، بل 

النتداب، ول  �سلطات  اأن�ساأْتها  التي  العاّمة  الأماكن   
ّ
عم

ما »الكورني�س« حيث يلتقي الرجال بالن�ساء، وتتجّلى 
ّ
�سي

اأ�ساليُب احلياة اجلديدة، يف املْلب�س والتزلّف وهدر الأموال 

لذا  ة. 
ّ
املحلي والقيم  والتقاليد  الأر�س  واإهمال  والقمار 

يجري التحذير من اأّن هذا التغريب يهّدد اجلميع. 

عند  اأي�ساً  للنقد  �سْت 
ّ
تعر ة 

ّ
الجتماعي الظواهر  هذه   

)اأواخر  ماله«  على  القرد  اآخد  »يا  اأغنية  يف  ال�سيداوي 

ات(، الذي رّكز على زواج امل�سلحة املتف�ّسي اآنذاك 
ّ
الثالثيني

ه حّب املال الذي ُيعمي املجتمع والذي يوؤّدي 
ُ
والذي �سبب

ب الطالق وخراب البيوت، داعياً اإىل نبذ 
َ

اإىل ارتفاع ِن�س

»الب�ساطة«.  اإىل  والعودة  الآفة والعتماد على احلّب  هذه 

ات القت�سادّية 
ّ

كّل هذا يعك�س اخلوف املتزايَد من التغري

املدينة  يف  ة 
ّ
اليومي احلياة  على  طراأْت  التي  ة 

ّ
والجتماعي

واملادّيات  للظهور  وحّب  ولْهٍو  ومتّدٍن  ا�ستهالٍك  من 

اآراء �رسيحٍة من  واملظاهر. ولعّل هذه النتقادات تعك�س 

النخب  وحكم  النتداب  حتت  يرزح  الذي  املجتمع  هذا 

 الأغاين عن �سخطها 
ّ

ة، فتعرب
ّ
الربجوازّية التجارّية واملالي

 والقت�سادّي بالتهّجم على الف�ساد 
ّ
من الو�سع ال�سيا�سي

تاأّخر  اأ�سباب  اأخرى  مونولوغات  عَزْت  وقد   .
ّ
الجتماعي

املجتمع وجهله اإىل ا�ستمرار عدم امل�ساواة و النق�سامات 

ع الفقراء والعّمال  ة يف املجتمع، فانتقدْت مثالً و�سْ
ّ
الطبقي

لعمر   )١٩٢٩( كنت ح�سان«  »لو  النخبة يف  وامتيازات 

ل�سامي  ات( 
ّ
الثالثيني )اأواخر  ال�سقا«  بعد  و»�سو  الزعّني 

للجمهورّية  رئي�ٍس  اأّول  الزعّني  وهاجم  ال�سيداوي، 

ة �سارل دبّا�س )١٨٨٥ - ١٩٣٥( يف »بدنا بْحرّية 
ّ
اللبناني

)١٩٢٩( ب�سبب افتقاره لل�سلطة، وعدم قدرته 
١٢

يا رّي�س«

على التنديد بظلم ال�سلطات املنتِدبة وف�ساد حكمه.

ة بني الرجال والن�شاء
ّ
�شَوٌر منطي

على رغم اختالف موا�سيع النتقادات، اإّل اأّن املونولوغات 

والن�ساء  الرجال  عن  ة 
ّ
النمطي ر 

َ
ال�سو ذات  اأنتجْت 

ا 
ّ
واإيلي دّكا�س  لور  ففي حوارات  ترويجها.  واأ�سهمْت يف 

ة اأو برتيد اإبقى بالأو�سة )١٩٣١( 
ّ
بي�سا )حماورٌة �سبياني

التي  والأزمة  املراأة  حترير  حول  حواراً  املطربان  قّدم 

بها بني الزوجني ويف العائلة من خالل حماكاٍة �ساخرٍة 
ّ
ي�سب

مه: فالرجل هو تارة العن�رس املفيد واملنتج 
َ
ملجتمع يفقد قي

اأخرى  تارًة  وهو  ويحميها(،  الأ�رسة  )يبني  املجتمع  يف 

 ،
ّ
»املتفرجن« املخّنث وال�سعيف. اأّما املراأة فهي كائٌن عاطفي

هي تارة املراأة اخل�سبة واملربّية، يف �سورة الأّم وربّة املنزل 

واأداة  واملنحرفة  اجلاهلة  رة 
ّ
املتحر املراأة  وتارًة  البارعة، 

ة 
ّ
الزوجي للم�ساكل  ق 

ّ
التطر خالل  يف  والف�ساد.  الإغراء 

 ،
ّ
ة، وانتقاد »التمّدن الأعمى« والف�ساد الجتماعي

ّ
واملنزلي

ة 
ّ
املثالي احلديثة  الأ�رسة  ل�سورة  الأغاين  العديد من  رّوج 

 ،
ُّ

املتمحورة حول زوجني متمّدنني متعّلمني يجمعهما احلب

على  ويحافظ  واملجتمع  التقاليد  منهما  كلٌّ  يحرتم  لكْن 

موقعه يف العائلة ويف الوطن.

خامتة

التغريب  يف  الإفراط  اأّن  على  املونولوغات  اأغلب  �سّدد 

الأخالق  ويف�سد  والأّمة،  املجتمع  خراب  يف  ب 
ّ
يت�سب

ويخلخل العادات. هكذا ارتبطت احلياُة اخلا�ّسة بال�سيا�سة 

لالأخالق  ال�سامَن  هو  البيت  واأ�سحى  العاّم  والف�ساء 

ها. هذه العالقة 
ُ
ة، فعليه يتوّقف بناُء الأمم اأو دمار

ّ
والإنتاجي

مق�سورًة  اأو  حديثًة  لي�سْت  ة 
ّ
الوطني والهوّية  املنزل  بني 

على الغناء. فقد ظهرْت منذ اأواخر القرن التا�سع ع�رس يف 

 قادٍر على 
ٍّ
ة التي دعْت اإىل اإ�سالٍح داخلي

ّ
ال�سحافة العربي
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 والو�سول اإىل احل�سارة
ّ
�سمان الإ�سالح الوطني

ة كانت �سبب 
ّ
املنزلي باحلياة  قّلة الهتمام  باأّن  هذا اخلطاب 

ة هذه الأغاين اإذاً يف و�سول هذا 
ّ
تخّلف املجتمع. تكمن اأهّمي

اخلطاب اإىل الف�ساء العاّم واإىل �رسائَح اأو�سع من املجتمع، 

ة 
ّ
العامي والكلمات  التعابري  على  اعتمدْت  اأنّها  خ�سو�سًا 

الذي  الأمر  والألفة،  املرح  من  اً 
ّ
التي خلقْت جو ال�ساخرة 

عه. كما �سّكلت الأغاين فر�سًة 
ّ
عّزز الرابط مع املجتمع بتنو

ة عرب 
ّ
لهروب الفرد، عرب اخَليال، من م�سكالت احلياة اليومي

نات املجتمع 
ّ
فكاهتها وال�سخرية. و�ساهمْت يف تقريب مكو

ة م�سرَتكة 
ّ
ة واجتماعي

ّ
لٍة وطني

ّ
ن خمي

ّ
بع�سها من بع�س وَتكو

وَتولّد ثقافٍة م�سرتكة لأبناء املدينة الذين يعي�سون م�ساكل 

ق اإليها الأغاين، الأمر الذي جعلهم 
ّ
�سبيهة بتلك التي تتطر

تغّنى  كانت  التي  الأماكن  �سّكلت  كما  معها.  يتعاطفون 

 ،
ّ
والجتماعي  

ّ
ال�سيا�سي والنقا�س  للتعبري  م�ساحاٍت  فيها 

هذه  وعّزز  املجتمع،  املو�سيقى يف  دور  تغيري  اأ�سهم يف  ما 

وت�سويقها  وتوزيعها  اإنتاجها  مّت  التي  اجلماهريّية  الثقافة 

املقاهي واملالهي  الأ�سطوانات ويف  اأو�سع عرب  نطاٍق  على 

ولحقًا عرب الراديو. وقد ارتكزْت تلك الثقافة على تنميط 

لت اإىل نظام 
ّ
املو�سيقى والأغاين بحيث باتْت تت�سابه، فتحو

م تعّزز دور الأفراد كم�ستهلكني 
َ
اإنتاج قي  مييل اإىل 

ٍّ
ترفيهي

انت�سار  املدينُة  �سهدت  ذلك،  جانب  اإىل   .
١٤

الثقافة لهذه 

خطاب الهوّية الذي هاجم الهيمنة امل�رسّية وانتقد غياب 

ني. لكّن هذا اخلطاب مل 
ّ
باللبناني املو�سيقى والغناء اخلا�ّس 

باأ�رسه حول هوّيٍة  يتمّكن من فر�س نف�سه وجمع املجتمع 

ًا. لذلك تغّنت 
ّ
م�سرتكة مل يكن قد مّت بناوؤها وتاأكيدها كلي

اأغلب الأنا�سيد بالعرب وال�سورّيني ونادراً باللبنانينّي. بينما 

حتديداً  ة 
ّ
اللبناني ة 

ّ
املو�سيقي الهوّية  حول  اخلطاب  تكّثف 

الأفكار  لهذه  النا�سئة  الدولة  دعم  بف�سل  ال�ستقالل،  بعد 

الرحباين،  )كالأخوين  ني 
ّ
لبناني ومطربني  ني 

ّ
ومِلو�سيقي

وغريهم(  و�سباح  ال�سايف  ووديع  نا�سيف  وزكي  وفريوز، 

مو�سيقى  ق 
ّ
وي�سو ُينتج   »

ّ
»وطني خطاٍب  بناء  يف  اأ�سهموا 

ات.
ّ
ني ابتداًء من اخلم�سيني

ّ
»لبنانّية« واأغايَن للبناني

Henry Laurens, L’Orient arabe : arabisme et islamisme de 1798 à 1945,  

Paris, Armand Colin, 1993; Youssef M. Choueiri,  

Arab Nationalism: A History, Oxford, Blackwell, 2000  

للمزيد عن بناء �رسدية وملحمة القومية العربية:  ٨

Dakhli, Leyla, Une génération d’intellectuels arabes, Syrie et Liban  

 (1908 - 1940), Paris: IISMM, Kathala, 2009; Gelvin, James, Divided Loyalities:  

Nationalism and Mass politics in Syria at the Close of Empire,

 Berkley et Los Angeles: University of California Press, 1998  

كن�سيد »نادى بنو فينيقيا« ون�سيد »لبنان ال�سامي«، لالأ�سف مل ي�سل  ٩

اإلينا هذان الت�سجيالن  

موقع يوتيوب يحوي العديد من اأنا�سيد الأخوين فليفل اأو اإعادة ت�سجيالتهم  ١٠

ز عهد اخلليفة الأموّي الوليد بن يزيد )٦٠٨ - ٧١٥( الذي وا�سل 
ّ
متي  ١١

ة، بازدهار العمران )على �سبيل املثال بناء امل�سجد الأموّي 
ّ
الفتوحات الإ�سالمي

 
ّ
يف دم�سق( و�سيا�سَته يف التعريب والأ�سلمة. يف حني اأّن حكم اخلليفة العبا�سي

ة 
ّ
ا�سي

ّ
هارون الر�سيد )٧٦٦ - ٨٠٩( فهو ميّثل يف نظر العرب ذروَة الدولة العب

 
ّ
 اأهم

ّ
تان يف اخليال العربي

ّ
عها وتنظيمها وثقافتها. ت�سّكل هاتان ال�سخ�سي

ّ
لتو�س

رموز تاريخ العرب املجيد

ا بي�سا مع تغيرٍي 
ّ
لقد حّققت هذه الأغنية جناحاً كبريًا، وقد اأعاد ت�سجيَلها اإيلي  ١٢

 عبد الوّهاب ووديع 
ّ
�س«(، ثم

ّ
ة يا ري

ّ
ب�سيط لبع�س الكلمات )»عندك بحري

ة جّدًا )واأ�سبحت »عّنا 
ّ
ال�سايف بعد تغيري كامل للكلمات التي اعتربْت �سيا�سي

�س«(
ّ
ة يا ري

ّ
بحري

ة يف خطاب 
ّ
لة عن ال�سلة بني املنزل والقومي لالطالع على درا�سٍة مف�سّ  ١٣

ال�سحافة يف م�رس، انظر:

Polard, Lisa, Nurturing the Nation: The Family Politics of Modernizing,  

 Colonizing, and Liberating Egypt (1805 - 1923), Berkeley et Los Angeles:  

University of California Press, 2005

نعتمد هنا على م�سطلح تنميط املو�سيقى و�سناعة الثقافة اللذين نّظر لهما   ١٤

ة واخلفيفة يف مقاله »املو�سيقى 
ّ
اأدرونو يف درا�سته عن املو�سيقى التجاري

ة 
ّ
«. عن ترجمة درا�سة اأدورنو اإىل العربي

ّ
ة يف املجتمع الراأ�سمايل

ّ
اجلماهريي

ة، اجلزءالثاين«، معازف،٢٢ 
ّ
مراجعة: يارا �سعدي، »اأدورنو واملو�سيقى اجلماهري

ت�رسين الثاين٢٠١٣

ل�شان احلال، ٢٧ حزيران ١٩٣٢، عدد ١١١٣٢٥  ١

هذه املقالة هي ا�ستكماٌل لن�ّس ُن�رس �سابقاً يف جملة بدايات رّكزُت فيه على   ٢

 يف بريوت مطلع القرن الع�رسين، كما اأّنه يحاكي ن�ّس 
ّ
امل�سهد املو�سيقي

�س عن عَمر الزعّني الذي ُن�رس يف العدد ال�سابق، 
ّ
 اأكرم الري

ّ
الباحث اللبناين

ة جديدة 
ّ
ق بدرا�سة الأغاين امل�سّجلة التي قّدمت اأنواعاً مو�سيقي

ّ
لكّنه يتعم

�س، 
ّ
خالل فرتة النتداب ويغّطي الفرتة الزمنية الالحقة. للمراجعة: اأكرم الري

»موزيكا، عمر الزعني، �ساعر ال�سعب«، بدايات، عدد٢٢، ٢٠١٩، ديانا عباين، 

»طرب بريوت زمن النتداب: بني م�رسق ومغرب«، بدايات، عدد ١٨، ٢٠١٨

ة تعريف الباحث امل�رسّي زياد فهمي لها 
ّ
اأ�ستلهم يف مقاربتي للثقافة ال�سعبي  ٣

 الفّني يف م�رس والتي يحّددها على اأّنها املوقف 
ّ
يف درا�سته للم�سهد املو�سيقي

 واآراء اجلماهري املتعّلمة وغري املتعّلمة التي تنت�رس عرب الإنتاجات 
ّ
ال�سعبي

ة )عرب 
ّ
ة( يف اللغة العامي

ّ
ة )والراأ�سمالي

ّ
ة وو�سائل الّت�سال اجلماهريي

ّ
الثقافي

ية( والتي توّفر الو�سائل 
ّ
ات العام

ّ
الأ�سطوانات، الراديو، امل�رسح، الزجل، واملروي

ة والوطن(
ّ
َّل )لالأم

ة لإعادة تقدمي املجتمع املتخي
ّ
التقني

Fahmy, Ziad «Media-capitalism: colloquial mass culture and nationalism  

in Egypt, 1908 - 18», Int. J. Middle East Stud, 42 (2010), pp. 83 - 103  

ل�شان احلال، ٢٢ ت٢ ١٩٢٥، عدد ٩٦٠٩  ٤

ة 
ّ
لة التي تنّظر باأّن الأم

ّ
ة بندكت اأندر�سن عن اجلماعات املتخي

ّ
اأعتمد على نظري  ٥

ّلد م�ساعر من الوحدة واللتقاء بني 
ّ
ة تو

ّ
لة والقومي

ّ
ة متخي

ّ
هي جماعة �سيا�سي

ة 
ّ
خمتلف اأع�ساء املجتمع، رغم عدم التقائهم، وذلك ب�سبب ت�سكيل وبناء الأم

ة 
ّ
ي
ّ
ل، وذلك مع انت�سار الطباعة والإنتاجات املكتوبة بالعام

ّ
ات من التخي

ّ
عرب عملي

 اجلديد 
ّ
يف الرواية وال�سحافة والتي كانت الأ�سا�س يف ت�سكيل الوعي القومي

كني:
َ
ل زمٍن ومكان م�سرت

ّ
من خالل تخي

Benedict Anderson, Imagined Communities: Reflections on the Origin  

 and Spread of Nationalism, Londres, Verso, 1983, 2006  

للمزيد عن م�سطلح وطن ووطنية:   ٦

 Philipp, Thomas, Gurgi Zaidan: His life and Thought, Beyrouth: Orient Institut,  

1979, pp. 87 - 88 et Dupont, Anne Laure, Gurgi Zaydan (1861-1914):

Ecrivain réformiste et témoin de la renaissance arabe,  

Beyrouth: Presse de l’IFPO, 2006, p. 555  

للمزيد عن ن�ساأة القومية العربية:  ٧

الهوام�ص
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