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ــا يعــّرف بالظاهــرة الــي تحكم  أردنــا لهــذا العــدد أن يحمــل ملفًّ
معيشــتنا وحياتنــا منــذ أكــر مــن أربعــة عقــود مــن الزمــن تقريًبا 
النقديــة  األدبيــات،  شــّحة  هــو  الرئيــس  الدافــع  تســمية.  دون 
خصوًصــا، عــن هــذا الموضــوع يف بالدنــا، يف مقابــل طوفــان مــا 
تضّخــه المؤسســات الماليــة والتنمويــة مــن نظريــات ومفاهيــم 

ذات مرجع مشرتك هو النيوليربالية.
األيديولوجيــات،  زمــن  بنهايــة  إقناعنــا  فيــه  ُيــراد  زمــٍن  يف 
هــذه أيديولوجيــا متكاملــة تشــتمل عــىل نظــرة شــاملة للحيــاة 
والكــون وتقــّدم نفَســها عىل أنهــا مذهب طبييع جربي ال بديل 
عنــه، حســب عبــارة مارغريــت ثاتــرش الشــهرية، بــل يه عقيــدة 
إيمانيــة ال تخلــو مــن الســحر إذ تبــرّش بـ»اليــد الخفيــة« الــي 

تحّرك السوق. 
الوجــه  يه  والنيوليرباليــُة  البــاردة  الحــرب  نهايــة  منــذ 
االقتصــادي لإلمربياليــة األمريكيــة الجديــدة. وليــس أبلغ تعبرًيا 
عن التالزم بني مذهب اقتصادي ُيميل البنك الدويل وصندوق 
النقد الدويل تطبيقاته وقوة الواليات المتحدة العسكرية، من 
عبــارات الصحــايف تومــاس فريدمــان: »إّن اليد الخفية للســوق 
تحتــاج إىل القبضــة الحديديــة للبنتاغــون األمــرييك و“همربغر” 
ماكدونالــد ليــس بديــاًل مــن منتجــات “مــاك دوغــال”«، أكــرب 

مصانع األسلحة األمريكية.
جــورج  ســوزان  فيــه  تعــّرف  تاريــي  بموجــز  الملــف  نفتتــح 
جوهــَر النيوليرباليــة عــىل أنــه تحّكــم آليــات الســوق يف مصائــر 
البــرش وفــْرض االقتصــاد إرادتــه عــىل المجتمــع. وتــروي فصــول 
الــرّدة النيوليرباليــة ضــد »دولــة الرعايــة« بقيــادة رونالد ريغان 

ومارغريت ثاترش. 
ترويــج  وشــبكات  مفاهيــم  مونبيــوت  جــورج  يســتعرض 
أنهــا  مــع  اســم،  بــال  لكنهــا  حياتنــا  عــىل  تســيطر  أيديولوجيــا 
البرشيــة  الحيــاة  تشــكيل  إعــادة  إىل  تســى  واعيــة  أيديولوجيــا 
ــر  ويذكّ الحيــاة.  بتلــك  ــم  تتحكّ الــي  الســلطة  محــور  ونقــل 

االقتصاديــة  األزمــات  عــن  النيوليرباليــة  بمســؤولية  مونبيــوت 
هــا وأبرزهــا األزمــة المالّيــة 

ّ
الرئيســة الــي عرفتهــا البرشيــة يف ظل

العالمّية 200٧- 200٨. 
الدولــة  دور  َســحب  بــني  التــالزَم  روي  آرونــدايت  تكشــف 
تدّخــل  وبــني  االجتمــايع  والتوزيــع  االجتماعيــة  الخدمــة  يف 
المنظمــات غــري الحكوميــة للعب هذا الــدور، ولكن بإمكانات 
مــا دونهــا بكثــري. وتشــري إىل أّن كربيات تلــك المنظمات تحظى 
بتمويل من الدول الغربية والبنك الدويل وســائر المؤسســات 
الدولية. وتخلص روي إىل التحذير من دور األنجيووز يف تبديد 

الغضب الشــعيب وإضعاف المقاومة الشعبية السياســية. 
ترافق التبشري بالليربالية وتطبيقها مع إحياء أفكار المفّكر 
الليــربايل النمســاوي فريدريش فــون هايك )١٨٩٩-١٩٩2( الذي 
غابــت تعاليمــه االقتصاديــة خــالل الثالثينيــات وفــرتة »دولــة 
الرعايــة« بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة عندمــا غلبــت مبــادئ 
االقتصادي الربيطاين جون ماينارد كيزن، داعيًة تدّخل الدولة 
يف االقتصــاد لوقــف األزمــات الدورية للرأســمالية. يعرض فواز 
طرابليس ألبرز أوجه نظام فون هايك االقتصادية والحضارية 
والفلســفية والسياســية ومحــوره مركزيــة الســوق التنافســية 

ومجابهة المســاواة بالحرية.
تقّدم جيســيكا وايت كتابها األخري »أخالقيات الســوق« 
)20١٩( الــذي تشــّدد فيــه عــىل أّن النيوليربالية مذهب ســيايس 
وأخــاليق وليســت مجــرد مذهب اقتصــادي، وتؤكد أّن العالقة 
يعــرتف  مّمــا  بكثــري  أوثــق  والنيوليرباليــة  اإلنســان  حقــوق  بــني 
بــه دعــاة تلــك الحقــوق، وتخلــص إىل التشــكيك يف قــدرة تلــك 

المنظمــات عــىل تحّدي اآلثار البنيوية آلليات الســوق. 
يكتب إدواردو غاليانو، بأسلوبه الذي ال يضاىه، عن إبادة 
الكوكــب عــىل يــد حفنــٍة مــن كربيــات الــرشكات والسياســيني 
يســّممون الهــواء والغــذاء والبرش ويحّولون بلــدان الجنوب إىل 
مكــّب للنفايــات اإلشــعاعية. يصــف غاليانــو عالًمــا فيــه مرائــب 

ما هي النيوليربالية؟
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وال  عامــة  رشكات  مواطنــون،  وال  مســتهلكون  حدائــق،  وال 
رشكاء، عالقــات عامــة وال عالقات، والزهور فيه بالســتيكية. 

أردنــا الملــف الملــّون لهــذا العــدد أن يكــون رصخــًة ُنطلقهــا 
ضــد القتــل والتدمــري واالســتباحة والتجويــع يف اليمــن يف تلــك 
الحــرب| الســور الــي تقّدمهــا لنا برشى المقطــري. تروي الصور 
والرســوم والغرافيــي عن العالقني »بــني رصاصة وقذيفة، بني 
غارة عمياء ومدفع، بني موت يرتّصدهم يف طرقات البالد الي 

ما عادت لهم والعدّو«. 
قــان بالجســد. »يف حــرة 

ّ
يف »نــون والقلــم« نّصــان  يتعل

الجثــة« يواصــل وليــد صــادق الكتابــة حــول موضوعــه األثــري: 
الحــرب األهليــة يف لبنــان. ينطلــق مــن مناســبة وفــاة، للتفكــري 
والمــرح  النفــس  علــم  مــن  تداعيــاٍت  يف  والَفقــد  الِحــداد  يف 
والروايــة تســتمّد مادتهــا مّمــا يســّميه صــادق »صناعة الحرب 
حاذقــة  صنعــة  يف  اإلنكلزييــة  مــن  معــّرب  والنــص  األهليــة«. 

لفادي العبدهللا.
يحــر الجســد عنــد رؤوف مســعد أيًضا وهــو الذي يواصل 
شغله عىل إنتاج كتابة إيروتيكية عربية حديثة. يف هذا الفصل 
مــن ســرية »البحــر ينعس« يعود الشــيخ إىل غفلته لريوي قصة 

حب بسيطة لكن القّص ال يكتمل وال الحب اكتمل.  
لــكارل  تأســييس  نــص  بنــرش  نظــر«  »فيهــا  قســم  نفتتــح 
 Grundrisse الســيايس«  االقتصــاد  نقــد  »أســس  ماركــس. 
كنايــة عــن مالحظــات نقديــة لــم تكن معّدة للنرش تقع يف ســبعة 
شــتاء   يف  االقتصاديــة  أفــكاره  لتوضيــح  ماركــس  دّونهــا  دفاتــر 
١٨٥٧ و١٨٥٨ وخدمــت يف صياغــة »رأس املــال«. أما المقدمة 
العالقــات  تتنــاول  التاريخيــة  الماديــة  إىل  رضوري  فمدخــل 
المتبادلة بني اإلنتاج والتوزيع والتبادل واالستهالك، والرشوط 
االقتصادية واالجتماعية لوالدة الفرد، و»رّس« ديمومة الفن.

يف »الفلســفة والحياة اليومية يف ظّل الرأســمالية«، يسى 
ثغــرة متولــدة عــن تجاهــل معظــم  تومــاس ويســتون إىل مــلء 

اليوميــة، مســتعيًنا بكتابــات  القــرن العرشيــن للحيــاة  فالســفة 
يف  الرائــدة  لوفيفــر  هــري  الفرنــيس  الماركــيس  الفيلســوف 

هذا الموضوع. 
يف قســم »يــا عــني«، يواصل جاد تابت شــغله الدؤوب عن 
إعــادة اإلعمــار يف لبنــان بعــد كارثــة الرابــع مــن آب/ أغســطس. 
يســتعيد التجارب الســابقة منذ منتصف السبعينيات مع تركزٍي 
عــىل النمــوذج النيوليــربايل الــذي اعُتمــد إلعادة اإلعمــار فرتة ما 
بعد الحرب األهلية )١٩٧٥-١٩٩0(. ويخلص إىل أنه ال بديل عن 
الدولــة يف إعــادة اإلعمــار، إال أنــه يدعــو إىل اعتمــاد آليــات رقابــة 
عليهــا بواســطة المجتمــع األهــيل وعــىل أهميــة المحافظــة عىل 

النسيج المديين للمناطق المنكوبة يف تنّوعه. 
بعــد تجربــة يف االلــزام يف األدب والفــن، يخــوض الكاتــب 
والســينمايئ العمــاين عبــدهللا حبيــب غمــار فردانّيــة التعبــري عــن 
التجربــة اإلبداعيــة وعــن اســتقالليتها لــريوي تجربتــه الجديــدة 
التوليــف  يعتمــد  فيلــم »أصابــع- فيلــم شــخيص« حيــث  يف 

العمودي و»الكوالج«. 
الشــحري  بحــٌث مســتفيٌض لمحمــد  يف قســم »ذاكــرة«، 
عــن آلهــة الجنــوب العــريب قبل اإلســالم، يــدرس تحــّوالت القمر 
والشــمس والزهــرة يف أرض البخــور القديمــة يف جنــوب ُعمــان. 
ويتابع الباحث حضور تلك اآللهة المتواصل يف اللغة والعادات 

والمعتقدات والشعائر الشعبية لدى أهل ظفار. 
جيلبــري النّقــاش، الــذي غادرنــا مؤخًرا، رمز مــن رموز حركة 
يكتــب  عموًمــا.  التونــيس  واليســار  )»برســبكتيف«(  »آفــاق« 
محمــد صالــح ُعمري عن ســرية النقاش وفكــره ونضاله ويحيي 
فيــه أحــد آخــر ُســاللة المثقفــني العموميــني مــن يهــود األرايض 
العربيــة الذيــن تمســكوا بحقهــم يف االنتمــاء الكامــل إىل أرض 
مولدهــم تونــس، الــي كتــب فيهــا النقــاش ونــرش وقــاوم وناضل 

وُسجن وفيها تويف. 
ف.ط.
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لو أنك اقرتحَت يف العام ١٩٤٥ أو ١٩٥0 أيًّا من األفكار والسياسات سوزان جورج
ردَت من 

ُ
الي تشّكل اليوم عدة شغل النيوليريبالية القياسية، لط

املــرح ترافقــَك الضحــكات الســاخرة أو أرســلَت إىل مستشــفى 
ـا، عــىل األقــل يف  للمجانــني. يف ذلــك الوقــت كان اجلميــع كيزنيًـّ
البلــدان الغربيــة، أو اشــرتاكيًّا دميوقراطيًّا أو مســيحيًّا دميوقراطيًّا 
ــا أو منتمًيــا إىل منــوع أو آخــر من منّوعات املاركســية. إن  اجمتاعيًّ
فكرة المساح للسوق بأن يتخذ القرارات االجمتاعية والسياسية 
 الدولــة طوًعا عن 

ّ
الكــربى، والفكــرة القائلــة بأنه جيــب أن تتخىل

دورهــا يف االقتصــاد، وأنــه ينبــي إطــالق احلريــة الكاملة لكربيات 
الــرشكات، وأنــه جيــب قمع النقابات وتقليص احلماية االجمتاعية 
للمواطنــني بــداًل مــن زيادهتا — كانــت مثــل هــذا األفــكار أجنبية 
عــن روح العــر. وحــى لــو وافــق أحدهم عىل تلــك األفكار، فقد 
يرتدد، أو ترتدد، يف اختاذ مثل ذلك املوقف علًنا وكان ســيصعب 

عليه كثرًيا العثور عىل جمهور.
هــذه،  أيامنــا  يف  التصديــق  مســتبعد  ذلــك  يكــن  ومهمــا 
خصوًصــا لــدى اجلمهــور الشــاب، كانــت النظــرة إىل »صنــدوق 
النقــد الــدويل« و»البنــك الــدويل« أهنما مؤسســتان تقدمّيتان. 
كانــا يمسيــان »توأَمي كيزن« ُولدا من جون ماينارد كيزن وهاري 
روزفلــت.  فرانكلــني  مستشــاري  أبــرز  واألخــري  وايــت،  دكســرت 
وعندما نشأت املؤسستان يف أعقاب »بريتون وودز« عام ١٩٤٤، 
كانــت مهمهتمــا املســاعدة عــىل احليلولــة دون نشــوب نزاعــات 
مقبلــة بتقــدمي القــروض إلعــادة اإلعمار والتنميــة ومن أجل حّل 
املشــكالت املؤقتة الي تطرأ عىل مزيان املدفوعات. مل يكن لهما 
التحّكــم يف القــرارات االقتصادية للحكومات الفردية وال كانت 

مهّمهتما تتمضّن اإلذن بالتدخل يف السياسة الوطنية. 

من دولة الرعاية إىل النيوليربالية
انطلقــت »دولــة الرعايــة« و»العقــد اجلديــد« يف األمم الغربية 
أوقفــت  احلــرب  أن  إال  املــايض،  القــرن  مــن  الثالثينيــات  يف 

انتشــارها، فــكان أول بنــد عــىل جــدول األعمــال بعــد احلــرب هو 
البنــود األخــرى الكــربى عــىل جــدول  أمــا  إعــادة االعتبــار لهــا. 
ذلــك  حتقــق  وقــد   – العامليــة  التجــارة  حتريــك  فكانــت  األعمــال 
مــن خــالل »مــرشوع مارشــال« الــذي حــّول أوروبــا مجــدًدا إىل 
الرشيــك التجــاري األكــرب للواليــات املتحــدة األمريكيــة، صاحبــة 
أقــوى اقتصــاد يف العــامل. ويف ذلــك الوقــت، هّبــت ريــاح النضــال 
ضــد االســتعمار، ونالــت شــعوٌب احلريــة أكان عــىل شــكل تنــازل 
ح كما يف كينيا وفيتنام 

ّ
كما يف الهند، أم من خالل الكفاح املسل

وسائر األمم. 
عــىل العمــوم، كان العــامل قــد رَشع يف تنفيــذ جــدول أعمــال 
رائعتــه  پوالنــيي  كارل  الكبــري  الباحــث  نــرش  ا.  جــدًّ تقّدمــي 
عنيــٌف ملجمتــع  نقــٌد  وهــو   ،١٩٤٤ العــام  الكبــر« يف  »التحــّول 
منــذ  الســوق.  بواســطة  املســرّي  الصنــايع  عــرش  التاســع  القــرن 
خمســني عاًمــا، تنّبــأ پوالنــيي هبــذا القــول االســترشايف واحلديث: 
»إّن المساح آللية السوق بأن تكون املسرّي األوحد ملصري البرش 
وبيئهتم الطبيعية… سوف يؤدي إىل تدمري املجمتع« )ص ٧٣(. 
وعىل الرغم من ذلك، كان پوالنيي مقتنًعا بأّن مثل هذا التدمري 
لن حيدث يف عامل ما بعد احلرب ألننا »نهشد داخل األمم تطّوًرا 
ــل فيــه حتّكــم النظام االقتصادي يف املجمتع وتأّمنت أســبقية 

ُ
بط

املجمتع عىل ذاك النظام«، عىل ما قال )ص 2٥١(.
فــكّل   – ــه 

ّ
يكــن يف محل مل  پوالنــيي  تفــاؤل  إن  األســف،  مــع 

فكرة النيوليربالية تقوم عىل متكني آلية الســوق من أن تتحّكم 
مبصري البرش. جيب عىل االقتصاد أن ُيميل قوانينه عىل املجمتع، 
وليــس العكــس. ومتاًمــا كمــا اســترشف پوالنــيي، فهــذه العقيــدة 

تقودنا مبارشًة حنو »تدمري املجمتع«.
فما الذي جرى؟ كيف وصلنا إىل تلك احلالة بعد نصف قرن 
مــن هنايــة احلــرب العامليــة الثانيــة؟ واجلــواب املوجز هو »بســبب 
جملــة مــن األزمــات املالية احلديثة يف آســيا«. لكن هذا يتفادى 
الســؤال – فالســؤال املطروح هو »ملاذا نشــأت النيوليربالية من 

عالِمة اجمتاع 
وسياسة ومناضلة 
أمريكية.
لها كتابات عديدة 
ف 

ّ
حول التخل

واملجاعة واملديونية
ويف نقد 
النيوليربالية 
وسياسات صندوق 
النقد الدويل 
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من أعمالها 
 Another World
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 Shadowو
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ا لتصري العقيدة الطاغية يف عامل اليوم؟ ملاذا  معزلها األقلوي جدًّ
يســتطيع صنــدوق النقــد الدويل والبنــك الــدويل التدّخل كيفما 
شــاءا إلجبــار البلــدان عــىل املســاهمة يف االقتصــاد العاملــي يف 
رشوط غري مناسبة؟ ملاذا دولة الرعاية مهّددة يف جميع البلدان 
ّبقــت فهيــا؟ وملــاذا تقــف البيئــة عــىل حافــة االهنيــار وملاذا 

ُ
الــي ط

يوجــد هــذا العــدد مــن الفقــراء، يف البلــدان الغنية كمــا الفقرية، 
الــروات  كمثــل  أبــًدا  ضخمــة  ثــروات  فيــه  توجــد  مل  وقــت  يف 
املوجــودة اآلن؟ تلــك يه األســئلة الــي يتعــنّي اإلجابــة عهنــا من 

منظار تاريي.
وكما حاججُت يف الفصلية األمريكيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة »ديسنت« 
Dissent )االنشــقاق(، فأحد التفســريات النتصار النيوليربالية 
لهــا  املالزمــة  والبيئيــة  واالجمتاعيــة  االقتصاديــة  وللكــوارث 
املؤذيــة  اخلاصــة  نســخهتم  اشــرتوا  قــد  النيوليرباليــني  أّن  هــو 
أدركــوا  فقــد  مثهنــا.  ودفعــوا  الكبــري«  »حتّولهــم  مــن  والرجعيــة 
مــا مل يدركــه التقّدميــون، أّن لألفــكار مرتتّبــات. ابتــداًء مــن نــواة 
يف جامعــة شــيكاغو مــع الفيلســوف - االقتصــادي ويف مركزهــا 
فريدريــش فــون هايــك وتالمذتــه أمثال ميلتون فريدمان، نســج 
املؤسســات  مــن  ضخمــة  شــبكة  وممّولوهــم  النيوليرباليــون 
والكّتــاب  والباحثــني  واملنشــورات  األحبــاث  ومراكــز  واملعاهــد 
وتعليــب  بلــورة  أجــل  مــن  الدوليــني  العامــة  العالقــات  وخــرباء 

أفكارهم وعقيدهتم ونرشها بال هوادة.
لقــد أنشــأوا هــذا اإلطــار األيديولــويج بالــغ الفاعليــة ألهنــم 
أدركوا ما كان يعنيه املفكر املاركيس اإليطايل أنطونيو غراميش 
عندما طّور مفهوم الهمينة الثقافّية. فإذا كنَت تستطيع احتالل 
أملــك  لســت  واأليــدي.  قلوهُبــم  تتبعهــا  فســوف  البــرش  أدمغــة 
الوقــت الــكايف إلعطائكــم أدلــة هنــا ولكــن صّدقــوين: إن العمــل 
األيديولــويج والدَعــوي الــذي قام بــه الميني كان رائًعــا باملطلق. 
أنفقوا مئات املاليني من الدوالرات لكّن النتيجة كانت تساوي 
كل قــرش أنفقــوه ألهنــم جعلــوا النيوليرباليــة تبــدو وكأهنــا رشط 
طبيــيع وعــادي مــن رشوط البرشيــة. ومهمــا يكن عــدد الكوارث 
املتنوعــة الــي أيت هبــا النظــام النيوليربايل عىل حنــو مؤكد، ومهما 
تكــن األزمــات املاليــة الــي قــد تكــون نتجــت عنــه، ومهمــا يكــن 
عــدد اخلارسيــن واملنبوذيــن الذيــن خلقهــم، بــدا كل هــذا وكأنــه 
حمتــي مثلــه مثــل فعــل مــن أفعــال الــرّب، عــىل اعتبــاره النظــام 

االقتصادي واالجمتايع املمكن الوحيد املتاح لنا.
التجربــة  هــذه  أّن  نــدرك  أن  أهميــة  عــىل  أشــّدد  دعــوين 
هــا قــد 

ّ
النيوليرباليــة الواســعة الــي حنــن ملزمــون بالعيــش يف ظل

أّن  نفهــم  مــا إن  نــدرك ذلــك،  بــرٌش عــن قصــد. ومــا إن  خلقهــا 
النيوليرباليــة ليســت قــوة مثــل اجلاذبيــة وإمنــا يه بنــاٌء مصطنــٌع 
ــا، نبــدأ بفهــم أن مــا صنعــه البعــض ميكــن أن يغــرّيه البعــض  كليًّ

بأهميــة  االعــرتاف  دون  تغيــريه  يســتطيعوا  لــن  لكهنــم  اآلخــر. 
ولكــين  القاعديــة،  للمشــاريع  التأييــد  كّل  مؤيــدة  أنــا  األفــكار. 
أحّذر أيًضا من أّن هذه ســوف تهنار إذا كان املناخ األيديولويج 

الشامل معادًيا ألهدافها. 
غــري محبوبــة شــبه معدومــة  فمــن طائفــة صغــرية  وهكــذا 
بعقيدتــه  األســاس  العاملــي  يــن  الدِّ النيوليرباليــة  باتــت  التأثــري، 
اليقينية وكهنته ومؤسســاته الترشيعية ورمبا األهم من اجلميع، 
بنــار جهــّم الــي يتوعد هبــا الكفرة واخلطأة الذيــن يتجرأون عىل 
وضــع احلقيقــة املزّنلــة موضــَع شــك. إن أوســكار الفونتــني، وزيــر 
ـا  املــال األملــاين الســابق، الــذي مستــه الـ»نيويــورك تاميــز« »كيزنيًـّ
مل يتعــّرض لإلصــالح« قــد ألقــي يف نــار جهــم للتــّو ألنــه جتــّرأ عــىل 
اقرتاح رضائب مرتفعة عىل كربيات الرشكات وخفوٍض رضيبية 

عىل األرس املتواضعة ومحدودة الدخل.

متجيد الالمساواة و»ال يوجد بديل«
وبعــد تشــييد املــرح األيديولــويج ورمس اإلطــار، دعــوين أتقــدم 
اآلن برعــة لنعــود إىل مــا كانت عليه األمور يف العام ١٩٧٩، عام 
وصول مارغريت ثاترش إىل الســلطة ومبارشهتا الثورة الليربالية 
احلديديــة« يه ذاهتــا مــن تالمــذة  يف بريطانيــا. كانــت »املــرأة 
فريدريــش فــون هايــك، ومــن أتبــاع الداروينيــة االجمتاعيــة، ومل 
تكــن ختجــل من املجاهــرة بقناعاهتا. ُعرفْت بأهنــا تربر برنامجها 
بكلمــة واحــدة TINA وترجمهتــا »ال يوجــد بديــل«. إن القميــة 
املركزيــة يف عقيــدة ثاتــرش والنيوليرباليــة يه فكــرة املنافســة – 
املنافســة بــني األمــم واملناطــق، والــرشكات وبــني األفــراد طبًعــا. 
واملنافســة مركزيــة ألهنــا تفِصــل الغــم عــن املاعــز، الرجــال عــن 
الصبيــان، واألقويــاء عــن الضعفــاء. واملفــرتض أهنــا تــوزع كافــة 
املــوارد، أكانــت ماديــًة أم طبيعيــًة أم برشيــًة أم ماليــة بأعــىل قدر 

ممكن من الفاعلية.
وعىل العكس من ذلك، خمت الفيلسوف الصيين الكبري الو 
تــزو كتابــه »تــاو–يت تشــينغ« هبــذه الكلمــات »فــوق كل يشء 
آخــر، ال ُتنافســوا«. الفاعلــون الوحيــدون يف العــامل النيوليــربايل 
الــذي يبــدو أهنــم عملوا بنصيحته هم كبــار الفاعلني قاطبة، أي 
كربيــات الــرشكات عابــرة للجنســيات. فمبــدأ املنافســة بالــكاد 
ينطبق علهيم، إهنم يؤِثرون ممارسة ما ميكن تمسيته »رأمسالية 
التحالــف«. وليــس صدفــًة أّن ثلثــني إىل ثالثــة أربــاع األمــوال 
ــا مبــارًشا«، حســب األعــوام، ليســت  املمّســاة »اســتثماًرا خارجيًّ
مكّرســة الســتثمارات جديــدة ختلــق الوظائــف، وإمنــا لعمليــات 
»دمج واستمالك« تنتهي دوًما برف موظفني من أعمالهم.

تكــون  أن  لنتاجئهــا  ميكــن  ال  فضيلــة،  دائًمــا  املنافســة  ألن 
ســيئة. بالنســبة للنيوليــربايل، الســوق حكــميٌ إىل درجــة أنــه مثــل 
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هللا تعاىل: إنه »اليد اخلفّية« الي ميكهنا اجرتاح اخلري من الرش 
املحّقــق. هكــذا قالــت ثاتــرش ذات خطــاب: »إنــه مــن مهمتنا أن 
منّجــد الالمســاواة وأن حنــرص عــىل إطــالق املواهــب والقــدرات 
ال  أخــرى،  بعبــارة  اجلميــع«.  لصــاحل  التعبرييــة  طاقاهتــا  وحتريــر 
التنافــيس.  الــراع  ميــدان  يبقــون يف مؤخــرة  بالذيــن  تكرتثــوا 
ألن  للخــري  هــذا  ولكــن  الطبيعــة.  حبكــم  متســاوين  غــري  البــرش 
التعلــمي  يف  ــا 

ًّ
حظ واألوفــر  الوجهيــة،  األرس  أبنــاء  مســاهمات 

واألقــوى ســوف تفيــد اجلميــع. ال يشء يســتحقه الضعفــاء وذوو 
التحصيل التعلميي املتواضع، وما جيري لهم هو بسببهم وليس 
أبــًدا بســبب املجمتــع. إًذا إن »إطــالق رساح« نظــام املنافســة، 
عىل قولة مارغريت ثاترش، هو األفضل للمجمتع. من أسف أّن 

منا أّن ما جرى هو العكس متاًما. 
ّ
تارخي السنوات العرشين يعل

يف بريطانيا قبل عهد ثاترش، كان حوايل شخص واحد من 
عــرشة يصّنــف عــىل أنــه يعيش تحــت خط الفقر، لــم يكن ذلك 
ً باهــًرا لكنــه مــرّشف بالقيــاس لســائر األمم وأفضــل مّما 

ّ
ســجال

كان عليه الوضع قبل الحرب. واآلن شخص واحد من أربعة، 
وطفــل واحــد مــن ثالثــة أطفــال، معلــٌن عنــه رســميًّا أنــه فقــري. 
يســتطيعون  الذيــن ال  النــاس  لألقــوى:  البقــاء  معــى  هــو  هــذا 
قطعــة  يضعــوا  أن  المضطــرون  الشــتاء،  يف  بيوتهــم  تدفئــة 
معدنيــة يف العــّداد قبــل أن تكــون لهــم كهرباء ويكــون لهم ماء، 
والذيــن ال يملكــون معطًفــا واِقًيا من المطر، إلخ. إين أســتخدم 
هذه األمثلة من تقرير العام ١٩٩٦ لـ»مجموعة العمل عن فقر 
األطفــال الربيطانيــني«. وســوف أمّثــل بنتيجــة »اإلصالحــات 
الرضيبيــة« للثنــايئ ثاترش-مايجــر بمثال واحد. يف الثمانينيات، 
كان واحــٌد بالمئــة مــن دافــيع الرائــب يحصــل عــىل 2٩٪ من 
جميــع فوائــد الحســوم الرضيبيــة، بحيــث إّن شــخًصا يكســب 
نصــف معــدل األجــر العــاّم يجــد أّن رضائبــه قد ارتفعت بنســبة 
٧٪ يف حــني أّن شــخًصا يكســب عــرشة أضعــاف معــدل األجــر 

العــاّم ينال تخفيًضا بنســبة ٪2١. 

املركزيــة  القميــة  يه  مبــا  للمنافســة  اآلخــر  واملدلــول 
للنيوليرباليــة هــو وجــوب تقليــص القطــاع العــام بقســوة ألنــه ال 
ولــن يطيــع القانــوَن األســاس وهــو املنافســة قصــد الــرحب وانزاع 

التحــّوالت  مــن  واحــدة  واخلصخصــة  الســوق.  مــن  حصــة 
التيــار يف  بــدأ  االقتصاديــة الكــربى يف العرشيــن ســنة األخــرية. 

بريطانيا وانترش يف سائر أجزاء العامل. 

اخلصخصة وكرس النقابات
دعوين أبدأ بالســؤال: لماذا كان للبلدان الرأســمالية، خصوًصا 
مثــل  لديهــا  تــزال  ال  ولمــاذا  أصــاًل  عامــة  خدمــات  أوروبــا،  يف 
ل معظــم الخدمــات العامــة 

ّ
تلــك الخدمــات؟ يف الواقــع، تشــك

تقريًبــا مــا يســّميه االقتصاديــون »احتــكارات طبيعيــة«. يوجــد 
الحــد  لتأمــني  األدىن  الحجــم  يكــون  عندمــا  طبيــيع  احتــكار 
الفعــيل  للحجــم  مســاوًيا  االقتصاديــة  الفاعليــة  مــن  األقــى 
للســوق. بعبــارة أخــرى، عــىل رشكــة مــا أن تكــون بحجــم معــنّي 
لتحقــق وفــورات القيــاس فتقــّدم بالتــايل أفضــل خدمــة ممكنــة 
العامــة  الخدمــات  ــب 

ّ
وتتطل للمســتهلك.  ممكنــة  كلفــة  بأقــل 

ا يف البداية، مثل خطوط ســكك الحديد  اســتثمارات كبرية جدًّ
أو شــبكات توصيــل الطاقــة – مــا ال يشــجع عــىل المنافســة هــو 
أيًضــا. لهــذا كانــت االحتــكارات العامــة الحــلَّ األمثــل البديهي. 
عــىل أّن النيوليرباليــني يعّرفــون كل يشء عمومــيّ عىل أنه »غري 

فّعال« بالرورة.
فمــا الــذي يحصــل عند خصخصــة احتكار طبييع؟ بشــكل 
إىل  الجــدد  الرأســماليون  المالكــون  يّتجــه  وعــادي  طبيــيع 
فــرض أســعار احتكاريــة عــىل الجمهــور ويْجنون األربــاح الوفرية 
ألنفســهم. يســّمي االقتصاديــون الكالســيكيون هــذه النتيجــة 
ـا« ألن األســعار أعــىل مما يجــب أن تكون،  »فشــاًل ســوقيًّا بنيويًـّ
جيــدة.  بالــرورة  ليســت  للمســتهلك  المقدمــة  والخدمــة 
البنيويــة،  الســوقية  الفشــل  حــاالت  دون  الحيلولــة  أجــل  مــن 
تقريًبــا،  بمجموعهــا  أوروبــا،  يف  الرأســمالية  البلــدان  أوكلــت 
الربيــَد واالتصــاالت الهاتفيــة والكهربــاء والغاز وســكك الحديد 
وقطــارات األنفــاق والنقــل الجــوي، ويف العــادة خدمــات أخــرى 
مثــل المــاء ورفــع النفايــات إلــخ، إىل احتــكاراٍت تملكهــا الدولــة. 
المــايض.  القــرن  مــن  الثمانينيــات  إىل  الحالــة  هــذه  اســتمّرت 
وكانــت الواليــات المتحــدة االســتثناء األكرب من هــذه القاعدة، 
ــا بمــا ال يســمح لهــا باعتمــاد  ربمــا ألنهــا كانــت ضخمــًة جغرافيًّ

االحتكارات الطبيعية.
يف كل األحوال، عزمت مارغريت ثاترش عىل تغيري كل هذا 
الوضع. والفائدة اإلضافية من ذلك يه استخدام الخصخصة 
لكر قوة النقابات العّمالية. بتدمري القطاع العاّم بما هو أقوى 
نــت من إضعافها عىل نحٍو حاســم. وهكذا  قــالع النقابــات، تمكّ
بــني ١٩٧٩و١٩٩٤ انخفــض عــدد الوظائــف يف القطــاع العــاّم يف 
بريطانيا بني ٦ ماليني و٧ ماليني وظيفة، أي بنســبة 2٩ بالمئة. 

للنيوليرباليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة المركزية   القيمة 
ألنــــــــــــــــــــــــه العاّم  القطاع  تقليص  وجوب   هي 

المنافســــــــــــــــــة  وهو  األساس  القانوَن  يطيع  ولن  ال 
السوق من  حصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  وانزتاع  الربح  قصد 
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شــاغلوها  وظائــف  ــا  عمليًّ ألغيــت  الــي  الوظائــف  كل  وكانــت 
منضّمــون إىل النقابــات. ولّمــا كان التوظيف يف القطاع الخاص 
راكًدا خالل تلك الســنوات الخمس عرشة، بلغ الرقم اإلجمايل 
لالنخفــاض يف الوظائــف الربيطانيــة ١،٧ مليــون، أي بنســبة ٧ 
بالمئــة بالمقارنــة مــع العــام ١٩٧٩. ففــي ُعــْرف النيوليرباليني أّن 
ــة عــدد العمــال أفضــل من كرتهم ألن العمــال يقتطعون من 

ّ
قل

عائدات أصحاب األسهم. 

أما بالنسبة لآلثار األخرى للخصخصة، فقد كانت متوقعة 
وقابلة للتوقع. لجأ مدراء المنشآت الي تعّرضت للخصخصة 
مضاعفــة  إىل  مناصبهــم،  عــىل  معظمهــم  حافــظ  وقــد  حديًثــا، 
واســتخدمت  أضعــاف.  ثالثــة  أو  ضعفــني  بمعــدل  أجورهــم 
الدولة أموال دافيع الرائب لتصفية ديون المنشــآت وإعادة 
المــاء  تلقــت رشكــة  الســوق. فمثــاًل،  إنزالهــا إىل  قبــل  رســملتها 
اقتطاًعــا مــن ديونها قدره خمســة مليــارات جنيه إضافًة إىل ١،٦ 
مليــار ســّمي »الَمهــر األخــر« لجعــل العــروس أكــر جاذبيــة 
أوســاط  يف  الضجــة  مــن  الكثــري  أثــري  المحتملــني.  للمشــرين 
العالقــات العامــة حــول كيــف تقرر أن يملك صغار المســاهمني 
حصــًة يف تلــك الــرشكات، وبالفعــل اشــرتى ٩ ماليــني بريطــاين 
ف أقّل من ألف جنيه، ومعظمهم 

ّ
أسهًما فيها، لكّن نصفهم وظ

ما لبث أن باع أســهمه يف مهلة رسيعة نســبيًّا حالما اســتطاعوا 
قبض األرباح المبارشة.

يستطيع المرء أن يرى من تلك النتائج أّن الفكرة األساسية 
تحســني  وال  االقتصاديــة  الفاعليــة  ليســت  الخصخصــة  مــن 
الخزينــة  مــن  الــروة  نقــل  يه  وإنمــا  للمســتهلك  الخدمــات 
العامة – القابلة ألن توزعها للتخفيف من الفوارق االجتماعية 
– إىل أيــدي الخاّصــة. لقــد اشــرتى موظفــو »بريتيــش تيليكوم« 
فقــط، وموظفــو »بريتيــش  الرشكــة  أســهم  مــن  بالمئــة  واحــًدا 
آيروســبيس« ١،٣ بالمئــة، إلــخ. قبــل هجوم الســيدة ثاترش، كان 
قســم كبــري مــن القطــاع العــاّم يف بريطانيــا يحقــق األربــاح. ففــي 
العام ١٩٨٤، أســهمت الرشكات العامة بما يزيد عىل ٨ مليارات 
جنيه إىل الخزينة. إّن كّل هذا المال يذهب اآلن إىل مساهمني 
أفــراد. والخدمــة يف الصناعــات المخصخصــة كارثيــة أحياًنــا، 

فقــد كتبــت الـ»فاينانشــال تايمــز« عــن اجتيــاح الفــران لنظــام 
»ثايمــز«  رشكــة  قطــارات  اســتقّل  ومــن  يوركشــاير«؛  »ميــاه 

وال يزال عىل قيد الحياة يستحق نيل وسام. 
ّبقــت اآلليــات ذاهتــا حرفيًّــا يف ســائر أحنــاء العــامل. يف 

ُ
لقــد ط

الفكــري  الرشيــَك  مسيــث«  آدم  »مؤسســة  كانــت  بريطانيــا، 
الخــرتاع أيديولوجيــة اخلصخصــة. وقــد اســتخدمت »مؤسســة 
الواليــات املتحــدة لالســتثمار والتنميــة« »USAID« والبنــُك 
الدويل خرباَء »مؤسسة آدم مسيث« للرتوجي لعقيدة اخلصخصة 
يف بلــدان اجلنــوب. وحبلــول العــام ١٩٩١، كان البنــك قــد قــّدم ١١٤ 
قرًضا لترسيع العملية، ويف كل عام كانت هيئة »التنمية املالية 
الكونية« التابعة له تنرش جداول املئات من أعمال اخلصخصة 

املنفذة يف البلدان الي تقرتض من البنك.
وأن  الخصخصــة  عــن  الحديــث  عــن  نتوّقــف  أن  أقــرتح 
نســتخدم المفــردة الــي تقول الحقيقة: إننــا نتحدث عن »نزع 
ملكية« وتســليم نتاج عقود من العمل بذلها آالف األشــخاص 
إىل أقليــة قليلــة مــن كبــار المســتثمرين. هــذه يه أكــرب عمليــة 

رسقة بالقوة يف جيلنا أو ألي جيل.

نقل الرثوة من أسفل إىل أعىل
عــن  كنايــة  النيوليرباليــة  مســات  مــن  األخــرى  البنيويــة  المســة 
الــروة  نقــل  العمــل وبالتــايل  املــال عــىل حســاب  مكافــأة رأس 
مــن أســفل املجمتــع إىل أعــىل. فــإذا كنــَت يف خانة الـــ20٪ األعىل 
م املداخيــل، فأنت قابل ألن تكســب مــن النيوليربالية، 

ّ
مــن ســل

م زاد كســبك. وعكًســا، فجميــع من هم 
ّ
مــا ارتقيــَت يف الســل

ّ
وكل

يف خانة الـ ٨0٪ األسفل خيرون جميًعا، وكلما اخنفض موقعهم 
م زادت خسارهتم بنفس النسبة.

ّ
من السل

إذا كنتــم تظنــون أين نســيت رونالــد ريغــان، فدعــوين أمثــل 
عــىل هــذه النقطة مبالحظات كيفــن فيليبس، املحلل اجلمهوري 
 ١٩٩0 عــام  نــرش  الــذي  نيكســون،  للرئيــس  الســابق  واملســاعد 
كتاًبــا بعنــوان »سياســات األغنيــاء والفقــراء«. وهــو الكتــاب 
الــذي فتــح الطريــق أمــام عقيــدة ريغــان النيوليربالية وسياســاته 
األعــوام  بــني  املتحــدة  الواليــات  الدخــل يف  توزيــع  غــرّيت  الــي 
»هرييتــاجي  يف  عموًمــا  السياســات  تلــك  تبلــورت  و١٩٨٩.   ١٩٧٧
فاونديشــن« )مؤسســة الرتاث( أبرز مركز أحباث يف عهد ريغان 
والــي ال تــزال ذات قــوة يعتــّد هبــا يف السياســة األمريكيــة. عــىل 
امتــداد عقــد المثانينيــات من القرن املايض، زاد الدخل العائيل 
املتوسط ألعىل ١0٪ من العائالت األمريكية بنسبة ١٦٪، والـ٥٪ 
ــا كانــوا الواحــد باملئــة من 

ًّ
األعــىل بنســبة 2٣٪. لكــّن األوفــر حظ

زيــادٍة  عــىل  ريغــان  شــكر  أمكهنــم  الذيــن  األمريكيــة  العائــالت 
أصــاًل،  املرتفعــة  مداخيلهــم  متوســط  قفــز  فقــد   .٪٥0 قدرهــا 

الخصخصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة من  األساسية   الفكرة 
االقتصاديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الفاعلية   ليست 

وال تحسني الخدمات للمستهلك وإنما هي نقل الرثوة 
من الخزينة العامة إىل أيدي الخاّصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
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ســنويًّا.  دوالر  آالف   ٤0٥ تبلــغ  ذروة  إىل  ألــف دوالر،   2٧0 وهــو 
أمــا األمريكيــون األفقــر فقــد خــروا جميًعــا، وكلمــا كانــوا أكــر 
م كانــت خســائرهم أكــرب. فبحســب 

ّ
اخنفاًضــا يف درجــات الســل

إحصائيات فيليب نفســه، خر الـ١0٪ من األمريكيني يف أســفل 
م ١٥٪ من مداخيلهم الشــحيحة أصاًل الي اخنفضت من 

ّ
الســل

ا قــدره ٤،١١٣ دوالًرا ســنويًّا إىل متوســط  متوســط منخفــض جــدًّ
غــري إنســاين قــدره ٣،٥0٤ دوالرات ســنويًّا. يف العــام ١٩٧٧، كان 
متوســط دخــل الواحــد باملئــة مــن العائالت األمريكيــة أكرب بـ ٦٥ 
م. وبعد عقد من الزمن، 

ّ
ضعًفا من دخل الـ١0٪ يف أســفل الســل

صار أعضاء فئة الواحد باملئة أغى بنســبة ١١٥ ضعًفا قياًســا إىل 
م.

ّ
العرشة باملئة يف أسفل السل

إن الواليــات املتحــدة يه املجمتــع صاحــب أعــىل نســبة مــن 
هشــدت  ــا  الالمســاواة عــىل األرض. لكــن جميــع البلــدان عمليًّ
العرشيــن  الســنوات  امتــداد  عــىل  االجمتاعيــة  الفــروق  تفاقــم 
نــرش »مؤمتــر األمــم  األخــرية بســبب السياســات النيوليرباليــة. 
املتحدة للتجارة والتنمية« UNCTAD بعض األدلة االهتامية 
يف هــذا الصــدد يف »تقريــر التجــارة والتنميــة« لعــام ١٩٩٧ املبين 
عــىل 2٦00 حبــث منفصــل عــن أشــكال الالمســاواة يف املداخيــل، 
واإلفقــار وجتويــف الطبقــات املتوســطة. إن فريــق »مؤمتــر األمــم 
املتحــدة للتجــارة والتنميــة« قــد وثّــق تلــك التيــارات يف عــرشات 
من املجمتعات املختلفة كليًّا يف ما بينها، مبا فهيا الصني وروسيا 

وغريهما من البلدان االشرتاكية السابقة.

ال يوجد أمر ملغز يف هذا االجتاه حنو املزيد من الالمساواة. 
الــروات  ألصحــاب  توفــر  الــي  اخلاصــة  السياســات  وتــرمس 
دخــاًل وفــرًيا يتأمــن خصوًصــا مــن خــالل االقتطاعــات الرضيبيــة 
وختفيــض األجــور. إن النظريــة والتربيــر األيديولــويج ملثــل تلــك 
اإلجــراءات هــو أّن املداخيــل واألرباح املرتفعة لألغنياء ســتؤدي 
إىل املزيــد مــن االســتثمار، وإىل املزيــد مــن توزيع أفضــل للموارد 
وبالتــايل املزيــد مــن الوظائــف والرفــاه للجميــع. يف الواقع، وكما 
م االقتصادي قد أّدى 

ّ
كان متوقًعا متاًما، إّن نقل املال عرب السل

ــة 
ّ
للقل اخلفّيــة  الورقيــة  الــروة  وإىل  البورصــات  فقاعــات يف  إىل 

واألزمــات املاليــة. إذا ما أعيد توزيع املداخيل لفائدة الـ٨0٪ من 

الذيــن يف أســفل املجمتــع فســوف يســتخدم لغــرض االســتهالك 
وبالتــايل يفيــد يف خلــق الوظائــف. أمــا إذا أعيــد توزيعهــا باجتــاه 
األعىل، حيث ميلك األفراد معظم ما حيتاجون إليه، فلن تدخل 
 أو الوطــين وإمنا ســتتجه حنو 

ّ
تلــك األمــوال إىل االقتصــاد املحــيل

البورصات الدولية.
ّبقت عىل 

ُ
وكمــا نعلــم جميًعــا، فــإن السياســات ذاتها قــد ط

امتــداد الجنــوب والــرشق بحجــة التعديــل الهيــكيل الــذي هــو 
وريغــان  ثاتــرش  اســتخدمُت  لقــد  للنيوليرباليــة.  اآلخــر  االســم 
للتمثيــل عــىل سياســات وطنيــة. أما عــىل الصعيد الدويل، فقد 
ــز النيوليرباليــون كل جهودهــم عــىل ثــالث نقــاط أساســية: 

ّ
رك

رأس  حركــة  وحريــة  والخدمــات،  الســلع  يف  التجــارة  حريــة 
المال وحرية االســتثمار.

عــىل امتــداد العرشيــن ســنة األخــرية، كان صنــدوق النقــد 
الــدويل يعــزز قدراتــه عــىل نحــو كبــري. بفضــل أزمــة المديونيــة 
وآليــات المرشوطيــة، انتقــل مــن دعــم مــزيان المدفوعــات إىل 
السياســات  يســّمى  لمــا  الكــوين  بالدكتاتــور  أشــبه  يصــري  أن 
االقتصاديــة  السياســات  أي  »الرشــيدة«،  االقتصاديــة 
النيوليرباليــة. ثــم أنشــئت »منظمــة التجــارة العالميــة« أخــرًيا 
يف كانــون الثــاين/ ينايــر ١٩٩٥ بعــد مفاوضــات طويلــة ومضنيــة 
وغالًبــا مــا جــرى تمريرها يف برلمانات لــم يكن يدري أعضاؤها 
األخــري  الجهــد  فــإّن  الحــظ،  ولحســن  قــّرروه.  عمــا  الكثــري 
لرســم قواعــد نيوليرباليــة كونيــة وملزمــة، عــىل شــكل »اتفــاق 
االســتثمار متعــدد األطــراف«، قــد فشــل، مؤقًتــا عــىل األقــل. 
الــرشكات  لكربيــات  الحقــوق  كل  يمنــح  أن  لــه  مقــدًرا  وكان 
ويلقــي كل الواجبــات عــىل الحكومــات ويحــرم المواطنني من 

كل الحقوق. 
انعــدام  هــو  المؤسســات  هــذه  بــني  المشــرتك  القاســم 
هــذا  الديموقراطيــة.  للمســاءلة  الخضــوع  وعــدم  الشــفافية 
أن  يتعــنّي عليــه  االقتصــاد  أن  تزعــم  النيوليرباليــة:  هــو جوهــر 
يمــيل قوانينــه عــىل المجتمــع، وليس العكــس. فالديموقراطية 
للناخبــني  ال  للرابحــني  معــّدة  النيوليرباليــة  أّن  ذلــك  ُمربكــة، 

الذيــن يضّمون فئــي الخارسين والرابحني. 
أوّد أن أختــم بــأن أســألكم أن تأخــذوا عــىل محمــل الجــد 
لــه أي  الكبــري التعريــف النيوليــربايل للخــارس، الــذي ال يرتتّــب 
يشء مخصــوص. يمكــن طــرد أيٍّ أحــد مــن النظام يف أيّ وقت 
ر أنه فشــل أو بسبب  – بســبب المرض، الســن، الحمل، ما يقرِّ
ظــروف اقتصاديــة ومــا يقتضيــه تحويل الروة مــن تحت لفوق 
بال هوادة. إّن قيمة حامل األسهم يه كل يشء. مؤخًرا كتبت 
»اإلنرتناشــيونال هريالــد تريبيــون« أّن المســتثمرين األجانــب 
التايالنديــة  والمصــارف  الــرشكات  عــىل  »يســتحوذون« 

 عام ١٩٧٧، كان متوســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط
بالمئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الواحد   دخل 
 من العائالت األمريكيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
السلّم أسفل  يف  الـ١٠٪  دخل  من  ضعًفا   ٦٥ بـ  أكرب 
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والكوريــة. ال عجــب يف أن تلــك المشــريات يتوقع أن تؤدي إىل 
رصف للموظفني عىل نطاق واســع. 

بكلمات أخرى، إّن نتاج سنوات من كدح آالف التايالنديني 
األجنبيــة.  الــرشكات  كربيــات  أيــدي  إىل  يتحــّول  والكوريــني 
والعديــد مهنــم الذيــن كدحــوا إلنتــاج تلــك الــروة هــم اآلن يف 
قارعة الطرقات أو سوف يكون هذا مصريهم عما قريب. فبناًء 
عىل قوانني املنافسة وتعظمي قمية ماليك األهسم، لن ُيرى مثل 
هــذا الســلوك عــىل أنــه ظــامل عــىل حنــو إجرامــي وإمنــا طبيــيع بــل 

حى إنه إجراء فاضل.
مــن  السياســة  طبيعــة  غــرّيت  قــد  النيوليرباليــة  أّن  أزعــم 
أســاهسا. كانت السياســة تتعلق بالدرجة األوىل بالسؤال حول 
مــن حيكــم مــن ومن ينال أي حصــة من الكعكة. بالطبع ال تزال 
جوانــب مــن هــذا وذاك موجــودة لكــن بــات ســؤال السياســة 
املركــزي الكبــري اجلديــد هــو »مــن حيــق لــه احليــاة ومــن ال حيق له 
احليــاة«. إن اإلقصــاء اجلذري هو شــعار املرحلــة اآلن، وإين أعين 

ذلك جبّدية كاملة.

تــارخي  الســيئة ألن  األخبــار  مــن  الكثــري  لكــم  قّدمــت  لعــيل 
الســنوات العرشيــن األخــرية مــيلء هبــا. لكــين ال أريــد أن أهنــي 
الكثــري  جيــري  النــربة املحبطــة والتشــاؤمية.  كالمــي عــىل هــذه 
ملواجهــة تلــك التيــارات الــي هتــدد احليــاة ومثــة أفق بعيــد للمزيد 

من األفعال. 
ســاعد مؤمتــر األمــم املتحــدة للتجــارة والتنميــة عــىل حتديــد 
الكثري من تلك األفعال الي أعتقد أهنا جيب أن تتمضن الهجوم 
األيديولــويج. لقــد آن األوان لنقــرر حنــن جــدوَل األعمــال بــداًل 
مــن أن نــرتك األمــر لـ»ســادة الكــون« أن يقــرروه يف دافــوس. 
وإين آمــل أن يتفهــم املاحنــون أهنــم ال ينبــي أن ميّولــوا مشــاريع 
عادلــة وإمنــا علهيــم أن ميولــوا أفــكاًرا أيًضــا. ال ميكننــا االعمتــاد 
ــوا هــذا األمــر، لــذا علينــا أن نصــوغ 

َّ
عــىل النيوليرباليــني ألن يتول

أنظمــة رضيبيــة دوليــة عمليــة وعادلة، مبا فهيــا »رضيبة طوبِن« 
عــىل كل معامــالت األســواق املاليــة والرائــب النســبية عــىل 
مبيعــات »الــرشكات متعّديــة اجلنســيات«… وينبي أن ختصص 
المشــال  بــني  لــردم الفجــوة  الرضيــيب العاملــي  عائــدات النظــام 

واجلنــوب، وإلعــادة التوزيــع جلميــع الذيــن هنبــوا خــالل العرشيــن 
سنة األخرية.

امسحــوا يل أن أكــرر مــا قلتــه ســابًقا: ليســت النيوليرباليــة 
عنــًرا مــن عنــارص الطبيعــة البرشيــة. وال يه قوة فــوق طبيعية. 
ميكــن حتّدهيــا واســتبدالها ألّن فشــلها يقتــي ذلــك. علينــا أن 
نكــون مســتعّدين لسياســات بديلــة تعيــد الســلطة للجماعــات 
الدميوقراطيــة،  لبنــاء  نعمــل  حنــن  فميــا  الدميوقراطيــة  وللــدول 
وحكــم القانــون والتوزيع العــادل عىل الصعيد الدويل. لألعمال 
وللســوق مكاهنما، لكن ال ميكن لهذا املكان أن حيتل كل نطاق 

الوجود اإلنساين.
املزيــد مــن األخبــار اجليــدة أنــه يوجــد الكثــري من املــال حولنا 
وأن جزًءا صغرًيا منه، بل نسبة ال تكاد ُتذكر، يكفي لتوفري احلياة 
الالئقــة لــكل إنســان عىل هــذه األرض، وتوفري الصحــة والتعلمي 
ني وتنظيف البيئة ومنع املزيد من تدمري الكوكب وردم 

َ
الشــامل

ــه بنــاًء عــىل ما تقرتحــه »وكالة 
ّ
الهــوة بــني المشــال واجلنــوب، أقل

األمــم املتحــدة للتنميــة«، الــي تقّدر أّن األمر حيتــاج إىل ٤0 مليار 
ا.  دوالر. وبراحة، هذا مبلغ زهيد جدًّ

أخــرًيا، أرجــو أن تتذكــروا أّن النيوليرباليــة قــد تكــون رشهــة 
ــا  ال تشــبع ولكهنــا ليســت منيعــًة كاملــة املناعــة. إن حتالًفــا دوليًّ
ــوا، 

ّ
للناشــطني أجــرب النيوليرباليــني باألمــس فقــط عــىل أن يتخل

ولــو مؤقًتــا، عــن مرشوعهــم لتحريــر كل االســتثمارات عن طريق 
وإن   ،*MAI االســتثمار«  حــول  األطــراف  متعــدد  »االتفــاق 
االنتصار املفايجء خلصومها أغاظ دعاة حكم الرشكات وأكد أّن 
شبكًة محكمة التنظمي من الغواريني قادرة عىل كسب املعارك. 
واآلن علينــا أن نعيــد جتميــع قوانــا وأن حنافــظ علهيــا لــيك مننعهــم 
مــن أن حيّولــوا »االتفــاق املتعــدد األطراف من أجل االســتثمار« 
 MAI Multilateral Agreement on امس مؤسســة دوليــة(

Investment( إىل »منظمة التجارة الدولية«.
إىل جانبنــا.  األرقــام  المنظــار:  هــذا  مــن  األمــور  إىل  لننظــر 
عــدد  بكثــري  يفــوق  النيوليرباليــة  لعبــة  الخارسيــن يف  عــدد  ألّن 
الرابحــني. وإننــا نملــك األفــكار. فيمــا أفكارهــم بــات مشــكوًكا 
بأمرها بسبب تكرار األزمات. ما ينقصنا، إىل اآلن، هو التنظيم 
التكنولوجيــا  عــر  يف  االنتصــار  مــن  تمّكننــا  الــي  والوحــدة 

المتقدمة هذا. 
الواضــح أن التهديــد عابــر للقوميــات، األمــر الــذي يعــين 
أّن الجــواب يجــب أن يكــون هــو أيًضــا عابــًرا للقوميــات. لــم 
يعــد التضامــن يعــين المســاعدة، أو أنــه لــم يعــد يقتــر عــىل 
المســاعدة، بات يتطلب اكتشــاف طاقات مخبأة يف نضاالت 
واحدنــا واآلخــر بحيــث تســتطيع قوتنــا العددية وقــوة أفكارنا 

أن تنتر.

طبيعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَة النيوليربالية   غرّيت 
 السياســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة اليت بات سؤالها
 المركزي الكبري الجديد »من يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحق
له الحياة ومن ال يحق الحيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاة«

* مسودة اتفاق صاغه 
بني األعوام ١٩٩٥ 

و١٩٩٨ أعضاء 
»املنظمة االقتصادية 

للتعاون والتنمية« 
OECD يسى إىل 

منح كربيات الرشكات 
حقوًقا غري مرشوطة 

للقيام بعمليات مالية 
عرب العامل مبا يتجاوز 

القوانني والترشيعات 
الوطنية وحقوق 

املواطنني. وقد أحبط 
عام ١٩٩٨ بعد حملة 

عاملية ضده وقرار 
احلكومة الفرنسية، 

مضيفة املرشوع، سحبه 
من التداول. 
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جورج مونبيوت

مناضل اجمتايع وبييئ 
وصحايف ربيطاين. 
يكتب يف صفحة الرأي 
يف جريدة الغارديان. 
نشط يف معارضة احلرب 
عىل العراق. من كتبه 
»الدولة املأسورة« 
)٢٠٠٠( عن سيطرة 
الرشكات عىل ربيطانيا، 
و»اخلروج من اخلراب. 
سياسة جديدة لعرص 
األزمة« )٢٠١٧(

يســمع  لــم  الســوفييي  االتّحــاد  يف  الشــعب  أّن  لــو  تصــّوروا 
الــي  األيديولوجّيــة  مّنــا،  لألكرثيّــة  بالنســبة  يوًمــا.  بالشــيوعّية 
تســيطر عــىل حياتنــا، ال اســم لهــا. وإذا مــا ذكرَتهــا يف حديثــك 
ســمعوا  مســتمعيك  أّن  لــو  فحــى  االكــرتاث.  ــة 

ّ
بقل فســتواَجه 

بهــا مــن قبــل، ســيكون مــن الصعوبــة عليهــم بمــكان تعريفهــا. 
النيوليربالّية: هل تعلمون ما يه؟ 

أيديولوجّية بال امس
أن يكون ال مسّمى للنيوليربالّية، هو مظهٌر من مظاهر سلطتها 
ومصدٌر لهذه الُســلطة يف آن مًعا. قد لعبت هذه األيديولوجّية 
دوًرا أساســيًّا يف مجموعــة الفتــة مــن األزمــات: األزمــة المالّيــة 
الخــارج  إىل  والســلطة  الــروات  نقــل   ،200٨ 200٧ــــ  يف  العالمّيــة 
حــًرا للنفقــات والرائــب األمــر الــذي ُتبنّي لنــا »وثائــُق َبَنما« 
نموذًجــا صغــرًيا منــه، االنهيــار البطــيء لقطــايَع الصّحــة العاّمــة 
والتعليــم، تصاعــد ظاهرة فقر األطفال، وباء الشــعور بالوحدة، 
انهيــار األنظمــة البيئّيــة، وصعــود دونالــد ترامــب. لكــّن رّد فعلنا 
ــا، غري واعني  تجــاه هــذه األزمــات يــأيت وكأنّهــا أزماٌت تــأيت تلقائيًّ
عىل ما يبدو أنّه قد جرى تحفزيها أو مفاقمتها كلها عن طريق 
كانــت  أو  اســًما،  تملــك  فلســفة  ذاتهــا،  المتماســكة  الفلســفة 
تملك اســًما. فأيّ ُســلطة يمكن أن تكون أقوى من ســلطة تلك 

الي تفعل فعلها من دون تسمية؟
لقد اخرتقت النيوليربالّية كل نوايح احلياة حبيث بْتنا بالكاد 
نعرتف هبا كأيديولوجّية. يبدو أنّنا نتقّبل فرضّية أّن هذا اإلميان 
الطوبــاوي باأللفّيــة يتحــّدث عن قوة غري منحازة، وعن نوٍع من 
القانــون البيولــويج أشــبَه بنظريّــة دارويــن يف النشــوء واالرتقــاء. 
لكّن هذه الفلسفة نشأت مبا يه محاولٌة واعيٌة إلعادة تشكيل 

احلياة البرشيّة ونقل محور السلطة الي تتحكّم هبا.
يف  األساســّيَة  الســمَة  المناَفســة  يف  النيوليربالّيــة  تجــد 
المواطنــني  تعريــف  إعــادة  إىل  تعمــد  ويه  البرشيّــة.  العالقــات 

خــالل  مــن  الديموقراطّيــة  خياراِتهــم  يمارســون  كمســتهِلكني 
الجــدارة  تــكائف  الــي  العمليــة  اعتبارهــا  عــىل  والــرشاء،  البيــع 
ــَة اإلنتاجّيــة. وتــّر النيوليربالّية عىل أّن »الســوق« 

ّ
وتعاِقــب قل

يحّقق فوائد ال يمكن تحقيقها إطالًقا عن طريق التخطيط.
أّمــا  احلّريــة،  احلــّد مــن التنافــس تعّدًيــا عــىل  ُتعتــرب محــاوالت 
وجتــُب  األدىن،  حّدهــا  يف  جعلهــا  فُيفــرَتض  وتنظميهــا  الرائــب 
ر تنظــمي العّمــال واملفاوضــات  خصخصــُة اخلدمــات العاّمــة. ويصــوَّ
اجلماعّيــة مــن خــالل النقابــات عــىل أهّنا تشــّوهات يف نظام الســوق 
تعيــق تشــّكل تراتبّيــة طبيعّية بني الراحبــني واخلارسين. ويعاد تقدمي 
الالمســاواة عــىل أهّنــا فضيلــة: أي أهّنا مكافأٌة عــىل املنفعة كما أهّنا 
 لُتغــين كل طبقــات املجمتــع. وإذا 

ً
ــد الــروَة الــي تتــّرب نــزوال

ّ
تول

اجلهــوُد خللــق مجمتــٍع أكــَر مســاواة تــأيت بنتــاجئ عكســّية وتقــود إىل 
أرضاٍر أخالقّية، فالسوق يمضن أن ينال كلُّ ذي حّق حّقه. 

إننــا نتــرّشب النيوليربالّية ونعيد إنتاج معتقداهتا. ُيقِنع األغنياُء 
أنفهسم بأهّنم حّصلوا ثرواهتم من خالل جدارهتم، متناسني املزايا 
الي ميكن أن تكون قد ساعدهتم يف احلصول علهيا كالتعلمي واإلرث 
والتفّوق الطبقي. أّما الفقراء فَيلومون أنفهسم عىل فشــلهم حى 

وإن مل يكن باستطاعهتم ِفعل ما من شأنه تغيري أوضاعهم.
ال تأبه للبطالة الهيكلّية: إن كنَت بال وظيفة فألنك تفتقر لروح 
املغامرة. وال تأبه بتكاليف السكن الي ال قدرة لك عىل حتّملها: إذا 
وصلــَت باقرتاضــك إىل احلــّد األقى لبطاقتــك االئمتانّية فأنت غري 
كفــوء وُمــِرف. وال تأبــه بــأّن أوالدك مل يعد لهم ملعب يف املدرســة، 
وإن أصبحــوا زائــدي الــوزن، فهــذا خطــأ ُتــالم أنــت عليــه. يف عالــٍم 
فــون عن الرْكب هــم اخلارسون بنظر 

ّ
حتكمــه املنافســة، الذيــن يتخل

املجمتع وبنظرِهم هم أنفهسم.

»أظهرت النيوليربالّية أسوأ ما فينا« 
مــن مضــن النتــاجئ الــي يســّجلها بــول فرهــاجي يف كتابــه »مــاذا 
الــذات،  أذيّــة  أوبئــة  تــِرد:   (What About Me?) أنــا؟«  عــّي 

 النيوليرباليّة – األيديولوجيّة 
يف أساس مشاكلنا كلّها
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االضطرابات يف األكل، االكتئاب، الشعور بالعزلة، رهبة األداء، 
والرهــاب االجمتــايع. وال َعَجــب أن تكــون بريطانيــا الــي تطّبــق 
األيديولوجّية النيوليربالّية برامٍة قصوى، يه عامصة الشعور 

بالعزلة يف أوروبا. أصبحنا كلنا نيوليربالّيني اآلن. 
صيــَغ مصطلــُح »نيوليربالّيــة« يف اجتمــاٍع ُعقــد يف باريــس 
تعريــف  يــا 

ّ
تول شــخصان  حــر  المجتِمعــني  بــني   .١٩٣٨ عــام 

األيديولوجّيــة، لودفيــك فــون مــزيس وفريدريــش فــون هايــك. 
كالهما منفي من النمسا، وجدا يف الديموقراطّية االجتماعّية 
المتمثلــة بـ»العقــد الجديــد« الذي أطلقــه فرانكلني روزفلت، 
ويف التطــّور التدريــي يف بريطانيــا نحــو دولــة الرعايــة مظاهــَر 
يحــوي  الــذي  ذاتــه  الطيــف  يف  تنــدرج  الــي  الشــمولّية  لمبــدأ 

النازيّة والشيوعّية.
فــون  يناظــر   )١٩٤٤( العبوديّــة«  إىل  »الطريــق  كتابــه  يف 
يقــود  الفرديّــة،  يســحق  إذ  احلكومــي،  التخطيــط  بــأّن  هايــك 
مــزيس،  كتــاب  شــأن  شــأنه  المشولّيــة.  الســيطرة  إىل  حتًمــا 
كمــا  واســعة،  بقــراءة  الكتــاب  هــذا  حظــي  »البروقراطّيــة«، 
حظــي بانتبــاه أصحــاب الــراء الفاحــش مّمــن وجــدوا يف هــذه 
الفلســفة فرصــًة ســاحنًة لتحريــر أنفهســم مــن ترشيعــات الدولــة 
ومــن الرائــب. فحــني أّســس فــون هايــك يف العــام ١٩٤٧ أّول 
النيوليربالّيــة – ويه »جمعيــة مونــت  العقيــدة  لنــرش  مؤّسســة 
ـا أصحاُب  بيلرييــن« )Mont Pelerin Society( – دعمهــا ماديًـّ

املاليني ومؤسساهُتم.
مــن  »نــوع  بإنشــاء  هايــك  فــون  بــدأ  هــذه،  مبســاعدهتم 
األممّيــة النيوليربالّيــة«، حبســب تعبــري دانيــال ســتيدمان جونــز 
 ،(Masters of the Universe) الكــون«  »أســياد  كتابــه  يف 
والصحافيــني  األعمــال  ورجــال  األكادميّيــني  مــن  شــبكة  ويه 
والناشــطني متتــد إىل مــا وراء األطلــيس. لقــد مــّول داعمــو هــذه 
 )think tanks( »احلركــة األغنيــاُء سلســلًة مــن »بيــوت اخلــربة
وكان  وتروجيهــا،  األيديولوجّيــة  هــذه  صقــل  عــىل  عملــت  الــي 
العاّمــة«  السياســة  ألحبــاث  األمــرييك  املــرشوع  »معهــد  مهنــا 
American Enterprise Institute، »مؤسســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
الــرتاث« The Heritage Foundation، »معهــد كايتــــــــــــــــــــــــــو« 
االقتصاديّــة«  الشــؤون  »معهــد   ،The Cato Foundation
دراســـــــات  »مركــز   ،The Institute of Economic Affairs
وأيًضــا   ،The Centre for Policy Studies السياســات« 
مسيـــــــــث« The Adam Smith Institute. كمــا  آدم  »معهــد 
مّولــوا كــرايَس جامعّيــة وأقســاًما أكادميّيــة، يف جامعــَي شــيكاغو 

وفريجينيا خصوًصا.
 مــع تطورهــا ازدادت النيوليربالّيــة بأًســا، فرؤيــة فــون هايك 
بــرورة تنظــمي احلكومــات للمنافســة منًعــا لالحتــكارات، أحــّل 

ها أتباُعه األمريكيون، مثل ميلتون فريدمان، االعتقاَد بأنه 
َّ
محل

ميكن اعتبار سلطة االحتكار مكافأة عىل اإلنتاجّية. 
خــالل هــذا التحــّول حــدث أمــٌر آخر: فقــدت احلركــة امَسها. 
نفســه  عــن  بالتعريــف  ســعيًدا  فريدمــان  كان   ١٩٥١ عــام  ففــي 
كنيوليــربايل، لكــن بعــد ذلــك بقليــل بــدأ املصطلــح خيتفــي. غــري 
أّن األغــرب مــن ذلــك أنــه حــى لّمــا صــارت األيديولوجّيــة أكــر 
ا، مل جيــِر اســتبدال االمس الضائــع 

ً
نضوًجــا، واحلركــة أكــر متاســك

بأيّ بديٍل معروف. 
ت النيوليربالّية هامشّية، عىل الرغم من 

ّ
يف بادئ األمر، ظل

ا  المتويــل الســي لهــا. لقــد كان توافُق ما بعد احلــرب توافًقا عامًّ
ّبقــت تدابــري جون ماينارد كيزن االقتصاديّة عىل نطاق 

ُ
تقريًبــا: ط

الفقــر  مــن وطــأة  والتخفيــف  الكاملــة  العمالــة  واســع فكانــت 
أهداًفا مشرتكًة بني الواليات املّتحدة والقمس األكرب من أوروبا 
ا للرائــب، كمــا َســَعت  الغربّيــة، فوضعــت معــدالت عاليــة جــدًّ
رًة بالتايل  احلكومــات إىل حتقيــق نتــاجئ اجمتاعّية دومنا حــرج، مطوِّ

خدماٍت عاّمًة جديدة وشبكات أمان اجمتايع.

انتشار عىل أنقاض الكيزنيّة
االقتصاديّــة  السياســات  بــدأت  حــني  الســبعينيات،  يف  لكــن 
الكيزنيّة تتهاوى، ورضبت األزمُة االقتصاديُّة جانيَب األطليس، 
بــدأت األفــكار النيوليربالّية باالنتشــار بني معظم الناس. وكما 
عليــَك  وجــب  الــي  اللحظــة  جــاءت  »حــني  فريدمــان،  رّصح 
فيهــا التغيــري… كان هنالــك بديــٌل حــارٌض لتتلّقفــه«. بمســاعدة 
اعُتمــدت  سياســيني،  ومستشــارين  متعاطفــني  صحافيــني 
قــة 

ّ
المتعل إجراءاتهــا  خصوًصــا  النيوليربالّيــة،  مــن  عنــارُص 

بالسياســة النقديّــة، مــن ِقَبــل إدارة جيمــي كارتــر يف الواليــات 
المتحــدة وحكومة جيــم كاالهان يف بريطانيا.

للســلطة،  ريغــن  ورونالــد  ثاتــرش  مارغريــت  م 
ّ
تســل بعــد 

هائلــة  رضيبّيــة  تخفيضــات  اإلجــراءات:  حزمــة  اســتكمال  تــم 
لألغنيــاء، ســحق النقابــات العّمالية، رفع القيود، الخصخصة، 
ــا،  خارجيًّ المهــام  وتنفيــذ  الخارجيــة  بالمصــادر  االســتعانة 
وفــرض المنافســة يف الخدمــات العاّمــة. ُفرضــت السياســات 
النيوليربالّيــة يف معظــم أنحــاء العالم من خــالل صندوق النقد 
ومنظمــة  ماســريخت،  ومعاهــدة  الــدويل،  والبنــك  الــدويل، 
ديموقراطّيــة.  موافقــة  دون  مــن  وغالًبــا  العالمّيــة،  التجــارة 
واألمــر الالفــت هــو اعتماد هذه السياســات من أحــزاٍب كانت 
الربيطــاين  العّمــال  كحــزب  اليســار:  إىل  المــايض  يف  تنتمــي 
والحــزب الديموقراطــي األمــرييك مثــاًل. فكمــا يشــري ســتيدمان 
جونــز: »يصعــب التفكــري يف يوتوبيــا حظيت بفرصــة أن تتحّقق 

بالكامــل مثلما حظيــت النيوليربالّية«. 
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وباحلريــة  االختيــار  حبــق  تِعــد  عقيــدًة  أّن  غريًبــا  يبــدو  قــد 
احتاجــت لرتوجيهــا إىل شــعار »ليــس هنالــك من بديــل«. خالل 
زيارتــه إىل تشــييل يف عهــد بينوشــيه أحــد أوائــل البلــدان الــي 
طّبقــت الربنامــج النيوليــربايل بشــكل شــامل رّصح فــون هايــك 
قائــاًل »إّن خيــاري الشــخيص مييــل أكر حنــو ديكتاتوريّــٍة ليربالّيٍة 
منــه حنــو حكومــٍة دميوقراطّيــة خاليــة مــن الليربالّيــة«. فاحلريــة 
الــي تطرحهــا النيوليربالّيــة، والــي تبــدو جذابــة ومخادعــة يف 
آن مًعــا حــني ُتطــرح بشــكل عــام، يتبــنّي أهنــا تعــين احلرية لمسك 

القرش باالنقضاض عىل األمساك الصغرية. 

إّن التحــّرر مــن تدّخــل النقابــات العّماليــة ومــن التفــاوض 
اجلمــايع يعــين احلريــة يف ممارســة ختفيــض األجــور. والتحــّرر من 
القيــود يعــين احلريــة يف تلويث األهنار، وتعريــض العّمال للخطر، 
وفرض معّدالت فائدة جائرة، وتمصميَ هندسات مالّية غرائبّية. 
والتحــّرر مــن الرضيبــة يعــين التحّرر من توزيــع الروة الذي يرفع 

البؤس عن الناس.
»عقيــدة  كتاهبــا  يف  كاليــن  ِنيومــي  وثّقتــه  مــا  حبســب 
رو النيوليربالّية 

ّ
الصدمــة« (The Shock Doctrine)، دعــا منظ

إىل توظيــف األزمــات لفــرض سياســاٍت غــري شــعبّية فميــا النــاُس 
مشــّتتون، كمــا كان احلــال يف أعقــاب انقــالب بينوشــيه وحــرب 
العــراق وإعصــار كاترينــا الــذي وصفــه فريدمــان بأنــه »فرصــة 

ساحنة لإلصالح اجلذري يف النظام التعلميي يف نيو أورليزن«. 
وحني يتعّذر فرض السياســات النيوليربالّية محليًّا، ُتفَرض 
ــا عــن طريق اتفاقيات تجارية تتضّمن »تســوية المنازعات  دوليًّ
مــا بــني المســتثِمر والدولــة«، بحيــث يمكــن تدّخــل المحاكــم 
الخارجيــة لتضغــط باتجــاه إلغــاء الحمايــة االجتماعيــة والبيئية 
يــة. ويف وقــت تصــّوت فيه الربلمانات مــن أجل الحّد من 

ّ
المحل

مبيعات السجائر وحماية الموارد المائّية من عمليات التعدين 
وكْبــح الزيــادات عىل فواتــري الطاقة، أو منع رشكات األدوية من 
رسقــة أمــوال الدولــة، نجــد الــرشكات تقــايض الــدول وتنجح يف 

أكر الحاالت. هكذا تتحّول الديموقراطّية إىل مرحّية.
أّن  النيوليربالّيــة يه  تنطــوي علهيــا  الــي  املفارقــة األخــرى 
التنافــس العاملــي يعمتــد عــىل طريقــة موّحــدة عاملّيــة يف قيــاس 

الكــّم ويف املقارنــة. والنتيجــة أْن صار العّمــال، وطالبو الوظائف 
وشــّى أنــواع اخلدمــات العاّمــة، خاضعــني لنظــام تقييــٍم تافــه، 
ويعاقــب  الفائزيــن  ليحــّدد  ممصّــم  نظــام  وخانــق،  متالعــب 
اخلارسيــن. وعــىل عكــس مــا افــرتض مزييــس، العقيــدة الي قال 
إهنا ستحّررنا من الكابوس البريوقراطي للتخطيط املركزي قد 

كّبلْتنا به.

عملّية احتيال لكسب املال
لكســب  احتيالّيــة  عملّيــٍة  بمثابــة  ُتعتــرب  النيوليربالّيــة  تكــن  لــم 
األمــوال، لكّنهــا رَسعــان مــا أصبحــت كذلــك. النمــّو االقتصادي 
والواليــات  بريطانيــا  يف   ١٩٨0 مــن   

ً
)بــدأ النيوليربالّيــة  عــر  يف 

المتحــدة( هــو أبطــأ مّمــا كان عليــه يف العقــود الــي ســبقته عــىل 
نحــو ملحــوظ، لكــّن هــذا ال ينطبــق عــىل كبــار األثريــاء. بعــد ٦0 
عاًما من تراجع التفاوت يف توزيع الدخل والروة، عاد لالرتفاع 
برعة يف هذا العر بســبب َســحق النقابات العّمالية وخفض 

الرائب وارتفاع الربحية والخصخصة ورفع القيود. 
آلليــات  إخضاعهــا  أو  العاّمــة  الخدمــات  خصخصــة  إّن 
والتعليــم  والصحــة  والقطــارات  المــاء  كقطاعــات  الســوق، 
والطرقات والسجون، قد مّكنت الرشكات من إقامة أكشاٍك 
قبالــَة ممتلــكاٍت حيويٍّة تجين فيها رســوًما لقاء اســتعمال تلك 
والريــع  المواطنــني.  أو  الدولــة  قبــل  مــن  العاّمــة  الخدمــات 
هنــا تعبــرٌي آخــُر عــن دْخــٍل مــن غــري جهــد. فحــني َتدفــع ثمًنــا 
مبالًغــا فيــه لقــاَء تذكــرة ســفر بالقطــار، يكفــي جــزء فقــط منــه 
لون ثمًنا للطاقة واألجور والمعدات  لتغطية ما يدفعه المشــغِّ
المتحّركــة يف الســكك الحديــد. أّمــا البــايق فيعكــس كونَك قد 

وقعــَت تحت رحمتهم.
أولئــك الذين يملكون ويشــّغلون الخدمــات المخّصخصة 
ثــروات مذهلــة  ــا أو جزئيًّــا يف المملكــة المتحــدة، يجنــون  كليًّ
مــن خــالل توظيــف القليــل مــن المــال وجــين الكثــري. يف روســيا 
ممتلــكات  عــىل  حصلــت  المســيِطرة  القليلــُة  ــُة 

ّ
القل والهنــد، 

الدولة عن طريق حرق األســعار. ويف المكســيك ُمِنح كارلوس 
ْســليم الســيطرَة عــىل كل خطــوط الهاتــف تقريًبــا، الثابــت منــه 

والخليوي، ورسعان ما أصبح أغى رجل يف العالم.
يشــري آنــدرو ســاِير يف كتابــه »ملــاذا ال ميكننــا حتّمــل كلفــة 
أثــر  لهــا   )financialisation( »األْمولــة«  أّن  إىل  األغنيــاء« 
الريــع… يه  قائــاًل »الفوائــد شــأهنا شــأن  حياجــج  فهــو  مماثــل. 
مدخــوٌل غــري مســتَحّق يرتاكــم مــن دون أيّ جهــد«. فميــا يــزداد 
الفقراء فقًرا واألغنياء غًى، تزداد ســيطرة األغنياء عىل واحدة 
من املمتلكات أو األصول األساســّية، أال ويه املال. إّن الفوائد 
يه يف معظمهــا مدفوعــات مــن الفقــراء إىل األغنيــاء. حني ُتثقل 

 قد يبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدو غريبًا أّن عقيدًة تِعد
وبالحريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة االختيار   بحق 
احتاجت لرتويجها إىل شعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار
»ليس هنالك من بديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل«
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أســعاُر العقــارات وانســحاب الدولــة مــن متويــل رشاء العقــارات، 
كاهــَل الفقــراء، تســتحوذ البنــوك ومدراؤهــا التنفيذيــون عــىل 
روا أيًضا بالتبّدل الذي طرأ نتيجَة اســتبدال ِمنح 

ّ
األموال )تفك

الطالب بالقروض الطالبية(.
حياجج ساِير بأّن العقود األربعة املاضية تمتزّي بانتقال الروة 
ليــس فقــط مــن الفقــراء إىل األغنيــاء، بــل ما بني صنــوف األغنياء 
ٍع وخدمــات 

َ
أيًضــا: مــن أولئــك الذيــن جينــون مالهــم بإنتــاج ســل

عــىل  الســيطرة  خــالل  مــن  جينونــه  الذيــن  أولئــك  إىل  جديــدة، 
األصول وَحْصد الريوع أو الفوائد أو األرباح عىل رأس املال. لقد 

متّ استبدال الدخل املكتَسب باجلهد، بالدخل من غري جهد.

محــارَصًة  النيوليربالّيــة  السياســات  جنــد  مــكان،  كل  يف 
بإخفاقــات الســوق. هذا ال ينطبق فقــط عىل املصارف الكربى 
الــي ال جيــوز تركهــا تهنــار يك ال يهنار االقتصــاد، بل ينطبق أيًضا 
فة تقدمي اخلدمات العاّمة. يشري توين جودت 

ّ
عىل الرشكات املكل

يف كتابه »الوطن يف حال بائس« )Ill Fares the Land( إىل 
أّن فــون هايــك قــد فاَتــه أّن اخلدمــات الوطنيــة احليويــة ال ميكن 
المســاُح باهنيارهــا، مــا يعــين أّن املنافســة لــن ُيمســح لهــا بأخــذ 
كامــل مجراهــا. وهنــا العمــل التجــاري هــو الــذي جيــين األرباَح 

وتبقى املخاطر عىل عاتق الدولة.
مــا ازداد فشــلها، ازدادت هــذه األيديولوجّيــة تطّرًفا. 

ّ
وكل

تســتغّل احلكومــاُت أزمــاِت النيوليربالّيــة مبــا يه عــذٌر وفرصــٌة 
خلفــض الرائــب وخصخصــة مــا تبّقــى من اخلدمــات العاّمة 
وإحــداث فجــوات يف شــبكة األمــان االجمتــايع ورفــع القيــود 
هنــا  مواطنيهــا.  تنظــمي  إعــادة  عــىل  والعمــل  الــرشكات  عــن 
كّل  يف  أنياهبــا  غــرس  عــىل  تعمــل  لذاهتــا  الكارهــُة  الدولــُة 

مؤّسســات القطاع العاّم.

أخطر اآلثار سياسّية
األزمــة  هــو  للنيوليربالّيــة  األخطــُر  التأثــرُي  يكــون  ال  قــد 
االقتصاديّــة الــي تســّببت هبــا، إنّمــا األزمــة السياســّية. ففميا 
عــىل  قدرتنــا  معهــا  تنحــر  الدولــة،  فاعلّيــة  نطــاق  ينحــُر 
االنتخابــات.  يف  التصويــت  طريــق  عــن  حياتنــا  مســار  تغيــري 

ممارســة  بإمكاننــا  أّن  النيوليربالّيــة  النظريّــُة  ــد 
ّ
تؤك وهنــا، 

عملّيــة االختيــار عــن طريــق اإلنفــاق يف الســوق. لكــّن لــدى 
البعــض مــا ميكــن إنفاُقــه أكــَر مــن اآلخريــن: يف دميوقراطّيــة 
املســتهلك الكبــري أو صاحــب األهســم الكبــري، ليســت القــدرُة 
عىل التصويت متســاوية لدى اجلميع. والنتيجة يه إضعاف 
الطبقتــني، الفقــرية والوســطى. وبينمــا تعمتــد أحــزاُب الميــني 
وأحــزاب اليســار الســابق السياســاِت النيوليربالّيــة، يتحــّول 
هذا اإلضعاف إىل حرمان، وتصبح أعداٌد كربى من الشعب 

خارج السياسة. 
تبــين  الفاشــّية ال  أّن »احلــركات  يالحــظ كريــس هدجــزي 
إنّمــا عــىل غــري  أرضّيَتهــا الشــعبّية عــىل الناشــطني سياســيًّا، 
الناشــطني، أولئك »اخلارسون« الذين يشــعرون، وهم غالًبا 
املنظومــة  يف  دور  أو  لهــم  صــوت  ال  بأنّــه  ذلــك،  يف  محّقــون 
السياســّية«. فحــني ال يتبّقــى للنقــاش الســيايس أيّ معــى 
والرمــوز  الشــعارات  مــع  يتجــاوب  الشــعب،  إىل  بالنســبة 
احلقائــُق  مثــاًل،  برتامــب  املعجبــني  إىل  فبالنســبة  واإلثــارة. 

والرباهــنُي تبدو غري ذات أهمّية. 
ــزل شــبكة التفاعــل 

ُ
حبســب تفســري تــوين جــودت، حــني خت

طة وطاعة، تصبح 
ْ
الكثيفة بني الدولة والشعب إىل مجّرد سل

القــّوُة الوحيــدة الــي تربطنــا يف مــا بيننــا يه ســلطة الدولــة. 
التوتاليتاريّة الي كان خيشاها فون هايك، مهّيأة أكر للنشوء 
ــزل احلكومــاُت، الي خرْت ســلطهَتا املعنويّة املتأتّية 

ُ
حــني خت

ٍق للناس وهتديٍد 
ّ
من تقدميها اخلدمات العاّمة، إىل مجّرد »متل
لهم وإجبارهم عىل طاعهتا يف هناية األمر«.

الــذي  اإللــه  يه  النيوليربالّيــة  الشــيوعّية،  شــأن  شــأهُنا 
ــة، 

ّ
مرتحن وإن  متــيش  تــزال  ال  املائتــة  العقيــدة  لكــّن  ســقط. 

وواحــد من األســباب هــو كوهُنا من دون ممّسى، أو باألحرى 
أهّنــا كتلة من الالممّسيات. 

يرّوجهــا  اخلفّيــة«،  بـ»اليــد  تقــول  الــي  اخلفّيــة  العقيــدُة 
مؤيّــدون هــم أنفهُســم خفّيــون. ببــطٍء شــديد، بدأنــا نكتشــف 
االقتصاديّــة«  الشــؤون  »معهــد  أّن  جنــد  بعهضــم.  أمســاء 
يف  بقــوة  دافــع  الــذي   ،Institute of Economic Affairs
وســائل اإلعــالم ضــّد زيــادة القيــود عىل صناعــة التبغ، مموٌل 
بالــر مــن »رشكــة التبــغ الربيطانّيــة األمريكّيــة« منــذ العــام 
١٩٦٣. ونكتشــف أّن تشــارلز وديفيــد كــوش، وهمــا اثنــان مــن 
أغــى أغنيــاء العــامل، أّسســا املعهــَد الــذي أنشــأ حركــَة »حزب 
أّن تشــارلز كــوش رّصح  الشــاي« The Tea Party . وجنــد 
خــالل تأســيس أحــد مراكــزه الفكريّــة قائــاًل: »تفادًيــا للنقــد 
مــة 

ّ
غــري املرغــوب بــه، ال جيــوز اإلعــالن عــن كيفيــة إدارة املنظ

والســيطرة علهيا عىل نطاق واســع«.

 فيما يزداد الفقراء فقًرا واألغنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء غًن،
 تزداد سيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطرة األغنياء على واحدة
 من الممتلكات أو األصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول
المال وهي  أال  األساسيّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة، 
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النيوليربالّيــة  تســتعملها  الــي  الكلمــاُت  ختفــي  مــا  عــادًة 
أكــَر مّمــا توضحــه. فيبــدو »الســوق« وكأنّــه نظــام طبيــيع 
ميكنــه أن يؤثّــر يف حياتنــا جميًعا بالتســاوي، شــأنه شــأن نظام 
اجلاذبّيــة أو الضغــط اجلــّوي. لكّنــه يف الواقــع نظــاٌم مشــحوٌن 
بعالقــات الســلطة. مــا »يريــده الســوق« هــو أقــرب إىل: مــا 
يعــين  فهــو  »االســتثمار«،  أّمــا  وأســياُدها.  الــرشكات  تريــده 
أمريــن مختلفــني متاًمــا حســب قــول ســاِير. األول هــو متويــل 
رشاء  هــو  واآلخــر  ــا،  اجمتاعيًّ واملفيــدة  املنِتجــة  األنشــطة 
األصــول املوجــودة مــن أجــل اســتغاللها للحصول عــىل ريوٍع 
املــال.  رأس  عوائــد  مــن  أو  األهســم  مــن  أربــاٍح  أو  فوائــَد  أو 
أنشــطة  للداللــة عــىل  الكلمــة ذاهِتــا  اســتعماَل  فــإّن  وهكــذا 
مختلفــة »ميــّوه مصــادَر الــروة« ويدفعنــا للخلــط بــني إنتــاج 

الروة واالســتحواذ علهيا. 
قبــل قــرن، كان الذيــن ورثــوا ثرواهتــم يســتهينون حبديــي 
الــراء، فســى رجــاُل األعمــال إىل َنيــل االعــرتاف االجمتــايع 
لقــد  ريوعــه.  مــن  يعيــش  مــن  انتحــال شــخصّية  عــن طريــق 
والذيــن  فالوارثــون  هــذه:  أيّامنــا  يف  العالقــة  هــذه  انقلبــت 
يعيشــون مــن الريــع يعمتــدون تقــدميَ أنفهسم كرجــال أعمال: 
هــم بالعمــل علًمــا أهنــم 

َ
تراهــم يّدعــون أهنــم اكتســبوا مدخول

مل يعملــوا عــىل اكتســابه. وإّن هــذه املجهــوالت والتشّوشــات 
ال تلبــث أن تتواشــَج مــع جتهيــل االمس واملــكان يف الرأمسالّيــة 
 

ّ
حيــرص عــىل أال منــوذج االمتيــاز franchise الــذي  احلديثــة: 

يعلــم العّمــاُل حلســاب َمــن يكــّدون، الــرشكات املســجلة وراء 
البحــار، عــن طريق شــبكٍة من أنظمٍة رسيّــة ويه من التعقيد 
حبيــث يســتعيص حــى عــىل أجهزة الرشطة اكتشــاُف مالكهيا 
ــل احلكومــات، 

ّ
واملنتفعــني هبــا، الرتتيبــات الرضيبّيــة الــي تضل

واملنتجــات املالّية الــي ال يفهمها أحد. 

جتــري حمايــة الالتمسية يف النيوليربالّية برامة شــديدة. 
فاملتأثــرون بفــون هايــك ومــزيس وفريدمــان مييلــون إىل رفض 
ــا إال مــن قبيــل  املصطلــح عــىل أســاس أنّــه ال يســتعَمل حاليًّ
هبــذا محّقــون بعــض الــيشء. لكهنــم باملقابــل  التعيــري، وهــم 
ال يقّدمــون لنــا أيَّ بديــل. فالبعــض يصــف نفســه بالليــربايل 

إال  احلريــة،  ملبــادئ  املؤيّــد  أي  بالليربتــاري  أو  الكالســييك، 
للــذات  طمــٍس  عــىل  وتنطــوي  لــة 

ِّ
مضل األوصــاَف  هــذه  أّن 

جديــد  مــن  هنالــك  ليــس  أنــه  َتعتــرب  لكوهنــا  فاضــٍح  بشــكل 
و»البروقراطّيــة«،  العبوديّــة«،  إىل  »الطريــق  كتــب  يف 
الكالســييك  ــف 

َّ
املؤل وهــو  واحلريــة«  أو»الرأمسالّيــة 

لفريدمان. 
ــه هنالــك مــا يدعــو لإلعجــاب بالمــرشوع 

ّ
رغــم هــذا كل

عــن  عبــارًة  كان  األوىل.  مراحلــه  يف  ــه 
ّ
أقل النيوليــربايل، 

فلســفة ممــزّية ومبتِكــرة أطلقتهــا شــبكٌة متماســكة مــن 
تمــزّيَ  واضحــة،  عمــٍل  ــة 

ّ
خط وفــق  والناشــطني  المفكّريــن 

عملهــا بالصــرب واإلرصار، فغــدا »الطريــق إىل العبوديّــة« هــو 
الطريق إىل السلطة. 

فشل اليسار
باإلضافــة إىل ذلــك، فــإّن انتصــار النيوليربالّيــة يعكس فشــل 
»حريــة  نظريّــة  عــىل  القائــم  االقتصــاد  أّدى  حــني  اليســار. 
التجــارة« أو »الحريــة االقتصاديــة« إىل كارثــة عــام ١٩2٩، 
هــا. وحــني 

ّ
ابتكــر كيــزن نظريّــة اقتصاديّــة شــاملة لتحــّل محل

يف  مســدود  حائــٍط  إىل  الكيزنيّــة  الطلــب«  »إدارُة  وصلــت 
ســبعينّيات القــرن المــايض، كان البديــل جاهــًزا. لكــْن حــني 
أيّ  هنالــك  يكــن  لــم   200٨ العــام  يف  النيوليربالّيــة  انهــارت 
يشء… لهــذا ال يــزال المّيــُت الــيحّ يمــيش. فخــالل ٨0 ســنة، 
يف  جديــد  عــاّم  إطــاٍر  أيَّ  الوســط  أو  اليســار  يســتحدث  لــم 

الفكر االقتصادي. 
ــورد كيــزن إنّمــا هــو إقــراٌر بالفشــل. 

ّ
إّن كل اســتحضار لل

يعــين  والعرشيــن  الحــادي  القــرن  يف  كيزنيّــة  حلــول  وطــرح 
تعبئــة  الصعــب  مــن  للعيــان.  باديــة  مشــاكل  ثــالث  إهمــاَل 
النــاس حــول أفــكار باتــت قديمــة، العيــوب الــي ظهــرت يف 
نظريّة كيزن يف السبعينّيات ال تزال قائمة، والمشكل الثالث 
يخــّص  مــا  يف  تقّدُمــه  مــا  الحلــول  لهــذه  ليــس  أنــه  واألهــّم 
معضلتنــا األخطــر، ويه األزمــة البيئّيــة. تعمــل الكيزنيّــة من 
خــالل تحفــزي الطلــب االســتهاليك لتعزيــز النمــو االقتصــادي. 
يديــران  االقتصــادي  والنمــو  االســتهاليك  الطلــب  أّن  عــىل 
منــا تاريــخ الكيزنيّــة والنيوليربالّية 

ّ
عَجلــة التدمــري البيــي. يعل

طــرح  يجــب  منهــار.  نظــاٍم  مجابهــة  يف  يكــون  ال  الحــّل  أّن 
لحــزب  بالنســبة  المركزيّــة  والمهّمــة  المتماســك.  البديــل 
العّمــال الربيطاين والحزب الديموقراطي األمرييك، واليســار 
كمحاولــة  اقتصــادي  أبولــو«  »برنامــج  تطويــر  يه  عاّمــة، 
بــات القــرن 

ّ
واعيــة لتصميــم نظــام جديــد يتمــاىش مــع متطل

الحادي والعرشين.

 يف ديموقراطيّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة المستهلك الكبري
 أو صاحب األســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهم الكبري،

ليست القدرُة على التصويت متساوية لدى الجميع. 
والوسطى الفقرية  الطبقتني،  إضعاف  هي  والنتيجة 



بدايات • العدد 30 | 222021

آروندايت روي

روائية وكاتبة ومناضلة 
أممية، الهند.
نالت »جازئة بوكر« 
عىل روايهتا األوىل »إله 
األشياء الصغرية« ١٩٩٧.
آخر رواية لها »وزارة 
السعادة املطلقة« ٢٠١٧.
من أعمالها 
»السلطات العامة يف 
عرص اإلمرباطورية«، 
٢٠٠٤. »الرأسمالية، 
قصة أشباح«، ٢٠١٤. 
»آزادي: حرية، فاشية، 
ختييل«، ٢٠٢٠. يف العام 
عت مع نوام 

ّ
٢٠٠٦ وق

تشومسيك وهاورد زن 
وجون ربجر وآخرين 
بياًنا يصف العدوان 
اإلرسائييل عىل لبنان 
بأنه »جرمية حرب« 
ويهّتم إرسائيل مبمارسة 
»إرهاب دولة«

»Bel dan pa di zanmi.«
»إذا رأيت نياَب الليث بارزًة
فال تظنّن أن الليَث يبتمُس«

األصول 
العــام  احلكوميــة« يف  NGO »املنظمــات غــري  ُصــّك املصطلــح 
200٤، مــع أن الظاهــرة الــي يصفهــا بــدأت يف مثانينيــات القــرن 
املــايض وتســعينياته مبــا يه عنــر يف املــرشوع النيوليــربايل. مثــة 

خطر يواجه احلركات الشعبية هو أجنزة املقاومة. 
ذلــك  األجنيــووز.  لــكل  إدانــة  إىل  ســأقول  مــا  حتويــر  يهســل 
تتأســس  الــي  املزيفــة  لألجنيــووزات  العكــرة  امليــاه  يف  خطــل. 
بهيــار  مثــل  واليــات  )يف  الرضيــيب  للهتــّرب  أو  املنــح  المتصــاص 
هُتــدى األجنيــووز مبــا يه مهــر العــروس(، بالتأكيــد توجــد أجنيــووز 
متــارس عمــاًل قّيًمــا. لكن من األهمية مبكان أن نشــيح النظر عن 
العمــل اإلجيــايب الــذي تقوم به أجنيووز إفراديــة، لننظر يف ظاهرة 

األجنيووز يف إطارها السيايس األوسع.
هنايــة  يف  املمّولــة  األجنيــووز  ازدهــار  بــدأ  مثــاًل،  الهنــد  يف 
المثانينيــات والتســعينيات. تزامــن ذلــك مــع فتــح أســواق الهنــد 

أمام النيوليربالية. 
مهنــا  الزاًمــا  الهنديــة،  الدولــة  كانــت  الوقــت،  ذلــك  يف 
مبقتضيــات التعديــالت الهيكليــة، أخــذت تنســحب مــن متويــل 
الريفيــة والزراعــة والطاقــة والنقــل والصحــة العامــة.  التنميــة 
وبقــدر مــا كانــت الدولــة تســتقيل مــن دورهــا التقليــدي، كانــت 
األجنيــووز تتقــّدم للعمــل يف تلــك القطاعــات بالــذات. والفــارق 
طبًعــا أّن األمــوال املتوافــرة لها جزء صغري من األموال املقتطعة 
مــن اإلنفــاق العــام. فمعظــم األجنيووز امليســورة والكبرية ممّولة 
ومرعّيــة مــن مؤسســات الدعــم والتنميــة املمّولــة بدورهــا مــن 
بعــض  ومــن  املتحــدة  واألمــم  الــدويل  والبنــك  الغربيــة  الــدول 
الــرشكات متعّديــة اجلنســيات. ومــع أهنــا قــد ال تكــون بالــرورة 

يه تلــك املؤسســات ذاهتــا، إال أهنــا بالتأكيــد جزء من التشــكيلة 
السياســية العريضة الي ترشف عىل املرشوع الليربايل وتطالب 

حبسومات يف اإلنفاق احلكومي يف املقام األول.
هــو  هــل  األجنيــووز؟  متويــل  إىل  األجهــزة  تلــك  تضطــر  ملــاذا 
احلمــاس التبشــريي العتيــق إيــاه؟ أم تــراه الشــعور بالذنــب؟ إنــه 

أكر من ذلك بقليل.
تعطي األجنيووز االنطباع بأهنا متأل الفراغ الذي ترتكه دولٌة 
منســحبة. وإهنــا كذلــك ولكــن بطريقــة قليلــة األثــر مــن الناحية 
مادية. تكمن مســاهمهتا احلقيقية أهنا تبّدد الغضب الســيايس 
وتتصــدق باملســاعدة أو باإلحســان ملــا جيــب أن يعــود للشــعب 
إهنــا تعــّدل نفســية اجلمهــور. وحتــّول  مبــا هــو حــق مــن حقوقــه. 
الناس إىل ضحايا اتكاليني وتثلم نصل املقاومة السياسية. إن 
األجنيــووز نــوع مــن الــوايق مــن الصدمات بــني الزعــمي واجلمهور، 
بــني اإلمرباطوريــة ورعاياهــا. لقــد أمســوا الوســطاء واملرتجمــني 
وامليرّسيــن للخطــاب الســائد. يــؤدون دور »الرجــل العاقل« يف 

حرب ظاملة وغري عاقلة.
واألجنيــووز يف املــدى البعيــد مســؤولة جتــاه ممّولهيــا وليــس 
جتــاه النــاس الذيــن تعمــل بينهــم. إهنــا مــا يمّسيــه علمــاء النبــات 
ــة عــىل النــوع«. فكأمنــا كلمــا تفاقــم اخلــراب الــذي حتدثــه 

ّ
»الدال

مــن مهشــد أشــّد  تفــرخي األجنيــووز. وليــس  تفاقــم  النيوليرباليــة 
إيالًمــا مــن مهشد الواليــات املتحدة ويه تتجّهز الجتياح بلد ما 

وجتّهز يف الوقت ذاته األجنيووز للدخول وتنظيف اخلراب. 
البلــدان  حكومــات  وأن  ممضــون  متويلهــا  أن  مــن  للتأكــد 
حيــث تعمــل تمســح لهــا بالعمل، عىل األجنيــووز أن تعمل – يف بلد 
اجتاحتــه احلــرب أو الفقــر أو جاحئــة أوبئــة – مضــن إطــار ســطيح 

»األنجزة« 
والمقاومات الشعبيّة
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مزنوع إىل هذا احلد أو ذاك عن أي سياق سيايس أو تاريي، ويف 
كل األحوال، مزنوع عن سياق تاريي أو سيايس غري مالمئ. ليس 

عن عبث أّن »املنظور األجنيووزي« حيظى باملزيد من االحرتام.
ويف  بالتــايل،  يه  )الــي  الالسياســية  االســتغاثة  تقاريــر  إّن 
الواقــع، سياســية بامتيــاز( عــن البلــدان الفقرية ومناطــق القتال 
تصــّور البــرش )ذوي البــرشة الداكنــة( والبلــدان )الداكنــة اللــون( 
ــا يشــكو مــن  ـا إضافيًّ كأهنــم ضحايــا مــرض أو وبــاء. هاكــم هنديًـّ
ســوء التغذيــة، وهــذا إثيــويب إضــايف جائــع، وهــذا مخــمي أفغــاين 
إضــايف، وهــذا ســوداين أبــرت إضــايف… حباجة إىل مســاعدة الرجل 
األبيــض. تعــّزز األجنيــووز مــن حيــث ال تــدري التنميــط العنــري 
وتعيد التأكيد عىل إجنازات احلضارة الغربية وامتيازاهتا وشفقهتا 
)احلــب القــايس( وقــد ُخــِم مهنا الشــعور بالذنب عــىل تارخي من 
إبادة الشعوب واالستعمار والعبودية. إّن األجنيووز هم املبرّشون 

العلمانيون يف العامل احلديث.

يف هنايــة املطــاف، رأس املــال املتوافــر لألجنيــووز يلعــب، عــىل 
نطاق أضيق ولكن بطريقة أكر خفاء، الدور ذاته يف السياسات 
البديلــة كالــذي يلعبــه الرأمســال املضاِرب الــذي يتدّفق من وإىل 
اقتصاديــات البلــدان الفقــرية. يبــدأ بالتحكــم باألجنــدة فيحــّول 
املقاومــة.  مــن  الســيايس  العنــر  ويــزنع  تفــاوض.  إىل  املجاهبــة 
ويتدخــل يف حــركات الشــعوب املحليــة وقــد كانت ســابًقا تعمتد 
عــىل نفهســا بنفهســا. ومتلــك األجنيــووز مــن األرصــدة مــا يمســح 
باستخدام سكان محليني لكانوا لوال ذلك ناشطني يف حركات 
خــرّية  أعمــااًل  ميارســون  بأهنــم  اآلن  يشــعرون  لكهنــم  مقاِومــة، 
قــة )ويكســبون معيشــتهم وهــم يفعلون ذلــك(. إن 

ّ
مبــارشة وخال

اإلحسان يوفر إشباًعا مبارًشا للُمحسنني، كما ملتلّقي اإلحسان، 
لكن آثاره اجلانبية قد تكون خطرية. 

إن املقاومة السياسية احلقيقية ال توفر طرقات مخترة.
وإن أجنزة السياسة هتدد بتحويل املقاومة إىل مهمة مهذبة 
وعاقلــة مدفوعــة األجر بدوام من التاســعة صباًحا إىل اخلامســة 

بعد الظهر إضافًة إىل بعض املنافع املادية املوّزعة هنا وهناك.
تقــع عــىل عاتــق المقاومــة الحقيقيــة مرتتبــات فعليــة. ويه 

ال تعمــل لقاء أجر. 

 تبّدد األنجيووز الغضب السيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــايس
 وتتصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدق باإلحسان لما يجـب أن 
يعود للشعب، وتحوّل الناس إىل ضحايــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
اتكاليني وتثلم نصَل المقاومة السياسيــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
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ضّيــع اليســاريّون العــرب مفهوم العدالــة االجتماعية يف َغمرة 
إعجابهــم بشــعار دكتاتوريّــة الربوليتاريــا وكــرة تكرارهــم لــه 
دون أن يفقهــوا فعــاًل مــا ينطــوي عليــه مــن مــآٍس. ومهما تكن 
االلتباســات التاريخّيــة لهــذا الشــعار األخري، فقد ظــّل مقروًنا 
وفــرض  الســلطة  عــىل  االنقــاليب  باالســتيالء  فكــًرا وممارســًة 

الســلطة االســتبداديّة ألقلّيٍة عىل أكرثيّة. 
بــادرت  أن  إىل  الزمــن  مــن  عقــوًدا  األمــر  اقتــى  وقــد 
بعــُض األحــزاب الشــيوعّية األوروبّيــة إىل إســقاط دكتاتوريّــة 
الربوليتاريــا مــن برامجهــا خــالل المراجعــات الــي أفضت إىل 
والدة »الشــيوعّية األوروبّيــة« ويه تّيــار مــا لبثــت أن أدانتــه، 
باالتّحــاد  المرتبطــة  الشــيوعّية  بــل خّونْتــه، أكرثيّــُة األحــزاب 
الســوفييي وَمــن لــّف لّفهــا مــن أحــزاٍب وتنظيمــاٍت ماركســّية 

أو متمرِكسة. 
لمفهــوم  والعمليــة  النظريــة  المرشوعّيــة  اســتعادة  يجــب 
العدالــة االجتماعّيــة وأيًضــا لمفهــوم تكافــؤ الفــرص بمــا هــو 
بــني العدالــة السياســّية والقانونّيــة مــن جهــة  صلــُة الوصــل 
والعدالــِة االجتماعّيــة مــن جهــٍة أخــرى، أي التوزيــع العــادل 
للــروة والمدخــول والخدمــات العامــة. وتــزداد أهميــُة هــذا 
الجهــد، ألّن الهجــوَم عــىل مفهــوم العدالــة االجتماعّيــة صــار 

عملــًة دارجــًة يف أدبّيات العولمــة والليربالّية الجديدة. 
يف  والســلوى  المــّن  الجديــد  العالمــي  النظــاُم  يحمــل  ال 
أســواقه، عــىل عكــس مــا توّهــم ويتوّهــُم العديــد مــن مرّوجيــه 
بــني مثّقفــي العالــم الثالــث- وكثرٌي منهم من صنف اليســاري 
الســابق المرتــّد والنــادم، الــذي ال ينفّك يقــّدم أوراق اعتماده 
مــا  عــىل كل  ارتــداًدا  يحمــل  إنّــه  الجــدد.  العالــم  أســياد  إىل 
تحــت  وإصالحــاٍت  تنــازالٍت  مــن  الرأســمالّية  إليــه  اضطــرت 
وطأة نضاالت الطبقات العاملة يف بلدانها وإبّان فرتة صعود 
المــّد االشــرتايك أو احتــدام المزاحمــة بــني النظام الســوفييي 

والنظام الرأسمايل. 

مــع العولمــة، تعــود إلينــا الرأســمالّية مصّفــاًة مطّهــرًة مــن 
كل مــا خالطهــا مــن تطعيــٍم بســبب الــراع بــني المعســكَرين 

وبني النظاَمني: 
االنتكاس من اإلنتاج إىل الريعّية واملضاربة واخلدمات، 

الرأمسالّية عىل حساب الدميوقراطّية 
واحلريّة يف مواجهة املساواة. 

وليــس أدلَّ عــىل ذلــك االرتــكاس مــن العــودة إىل كتابــات 
الليرباليــني الكالســيكيني المحافظــني مــن أمثــال االقتصــادي 
النمســاوي فريدريش فون هايك )١٨٩٩-١٩٩2(١ الذي أرّص عىل 
تنــازٍل أو تعديــٍل يف رأســمالّية الســوق  الــدوام عــىل رفــض أيّ 
الحّرة. ال يأبه فون هايك للتصّدي إىل تفاصيل العولمة - إلغاء 
الســلع  عــن  الدعــم  ورفــع  والخصخصــة  الجمركّيــة  الحواجــز 
األساســّية وتصفيــة الخدمات والضمانــات االجتماعّية للدولة 
بــل يذهــب إىل األســاس الفكــري، فكــرة العدالــة االجتماعّيــة 
ذاتهــا. وهــذا مــا يعــرّب عنــه بوضــوح يف محــارضٍة لــه ألقاهــا عــام 
١٩٧٦ وصــدرت ترجمــٌة لها يف نرشة »حّريات« اللبنانّية بعنوان 
»وهــم العدالــة االجتماعّيــة« )العــدد ٩، خريــف ١٩٩٧(. النّص 
جديــٌر باالهتمــام وبإثــارة مــا يســتحقه مــن النقــاش. فالكاتــب، 
هــو بطريــرك  عــام ١٩٧٣،  نوبــل لالقتصــاد  عــىل جائــزة  الحائــز 
ألهــم  الــذي  نبّيهــا،  إنّــه  نقــل  لــم  إن  منــازع،  بــال  النيوليربالّيــة 
ه معــروٌف أقّل 

ّ
سياســات رونالــد ريغــان ومارغريــت ثاتــرش. ولعل

ممــا يجــوز يف بالدنــا، فيمــا تقــوم وتنترش النوادي المســّماة عىل 
اســمه نارشًة أفكاَره يف العالم أجمع. 

الالعقالنية والعفوية يف خدمة حرية التجارة
الســوق  أّن  هايــك  فــون  يــرى  التجــارة،  حريّــة  عــن  دفاعــه  يف 
ليســت مجــّرد رضورٍة اقتصاديّــة وإمنــا يه أيًضــا وقبــل أيّ يشء 
توصيــٍل  األســواق يه حلقــات  أّن  ذلــك  معرفّيــة،  آخــر رضورة 
املعلومــات  مقّدمهتــا  ويف  املتفّرقــة  االقتصاديّــة  للمعلومــات 

مؤرخ وكاتب، لبنان.

صدرت هذه الدراسة 
العام ٢٠٠٠ يف مجلة 
»الهنج« بدمشق، 
العدد ٧٥، ونعيد 
نرشها ألهنا من 
النصوص العربية 
القليلة اليت تناقش 
أفكار فون هايك

فواز طرابليس

الحرية ضد العدالة والمساواة
نقاش ألفكار فون هايك النيوليرباليّة

أعيد نرشها يف جريدة  ١
»الهنار« عدد السبت 

2٥ ترشين األول/ 
أكتوبر ١٩٩٧ بعنوان 

»العدالة االجمتاعية. 
عبارة فارغة«. 

واالستهشادات من فون 
هايك مأخوذة كلها من 

نّص »الهنار«. 
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عــن األســعار. مــن هنــا فــإّن محــاوالِت االشــرتاكّيني اســتبداَل 
محالــة  ال  معرفّيــًة  مشــكلًة  تثــري  علهيــا  الســيطرَة  أو  األســواق 
إضافًة إىل ما تثريه من مشكالٍت اقتصاديّة وسياسّية. وقد تنّبأ 
فون هايك بفشــل التخطيط االشــرتايك ألّن الدولة االشــرتاكّية، 
فق يف احلصول عىل املعلومات 

ُ
يف جهدها التخطيطي، سوف خت

ويه  األســعار،  عــن  املعلومــات  مهنــا  خباصــة  االقتصاديّــة، 
املعلومات الي ال غًى عهنا لكّل عملية ختطيط. وتكّهن أّن تلك 
فــق يف مهّمــة التخطيــط حتديــًدا بســبب تغييهبا 

ُ
الــدول ســوف خت

األســواق أو حتجميهــا. فــال يلبث أن ينعكــَس هذا التغييب وذاك 
التحجمي سلًبا عىل التخطيط ذاته. واعترب فون هايك أّن غياب 
ل اخلطــأ القاتــل لالشــرتاكّية. مــن هنــا كان 

ّ
نظــاٍم للتســعري يشــك

يــالمئ  مــا  احلــّرة همــا  املمركــزة والســوَق  غــري  القــرارات  أّن  يــرى 
االقتصاَد احلديَث املرّكب وشديد التعقيد. 

وهذا ما قاد فون هايك إىل القول باستحالة المالءمة بني 
مبدأ السوق ومبدأ تدّخل الدولة يف االقتصاد، مهما كان هذا 
ــا أو محــدوًدا، فمــا مــن حّل وســط بــني االقتصاد  التدخــل جزئيًّ
مقــداًرا  يحمــل  بلــد  وجــوُد  يعقــُل  ال  إذ  واالشــرتاكّية.  الحــّر 
محــدوًدا مــن االشــرتاكّية، ذلــك أّن هــذه األخــرية لــن تلبــث أن 
ــه. مــن هنــا كانــت معارضــُة 

َّ
تمــّد أذرعتهــا لتشــمل المجتمــَع كل

فــون هايــك لمقرتحــات جون ماينارد كيزن عن تدّخل الدولة يف 
ْجــم دوريّــة 

َ
الــدورة االقتصاديّــة لتصحيــح اختــالالت الســوق ول

وشمولّية األزمات الرأسمالّية. ومن هنا أيًضا معارضُته نظريَّة 
اشــرتاكّية الســوق الــي طرحهــا االقتصــادي المَجــري أوســكار 
أوروبــا  اجتاحــت  الــي  اإلصالحّيــة  الموجــة  امتــداد  يف  النجــه 

الرشقّية يف الســتينّيات. 
يف الثالثينّيــات، نشــب ســجاٌل حــاّد بــني فــون هايــك وكيــزن 
اعتــرب الكثــريون أّن فــون هايــك خــرج منــه مهزوًمــا رّش هزيمــة 
أمــام الرجــل الــذي ُوِصــف بأنّــه »منقــذ الرأســمالّية«. فانكفــأ 
الكيزنيّــة  واكتســاح  االشــرتاكّية  صعــود  أمــام  هايــك  فــون 
الرعايــة والرأســمالّية االجتماعّيــة، معتصًمــا بفلســفته  ودولــة 
المحاِفظة، متمّســًكا بليربالّية كالســيكّية ال تســاِوم وال تهاِدن. 
الناقــدة  المدرســة  إىل  هايــك  فــون  ينتمــي  فلســفيًّا، 
عقالنّيــة. ناهــض عــَر التنويــر الــذي رأى فيــه لحظــًة مدّمــرة 

ّ
لل

من لحظات العقل البرشي، وشّدد عىل أّن من يتهّدد البرشية 
تدمــري  عــىل  يعملــون  الذيــن  المهووســني  الالعقالنيــني  ليســوا 
العالم وإنما هم العقالنيون الذين يحاولون، عن ســابق تصّور 
وتصميــم، هندســَة العالــم الحديــث وفــق منظومــات عقالنّيــة، 
فيقّيــدون البرشيّــة بقيــود مــن ُصنعهــا وُيــودون بهــا إىل التهكلــة. 
اإليديولوجّيــات  العقالنيــة  هــذه  خانــة  يف  هايــك  فــون  ويضــع 

واألنظمة الفاشــّية والشــيوعّية عىل حدٍّ سواء. 

وُيقيم فون هايك صلة مبارشة بني التخطيط االقتصادي، 
يــات الزنعــة العقالنّيــة لهندســة العالــم، وبــني 

ّ
بمــا هــو أحــد تجل

االشــرتاكّية  يف  انحراًفــا  التوتاليتاريّــة  يعتــرب  فــال  التوتاليتاريّــة 
بــل يــرى فيهــا عنــًرا مــن عنارصهــا المكّونــة. وهــو يذهــب هنــا 
بالفكــر الليــربايل إىل نهاياتــه المنطقيــة يف التأكيــد عــىل أّن أيّ 
تدّخــل للدولــة يف االقتصــاد والتخطيــط ســوف يســتتبع حكًما، 
الســيايس صنــوان  المركزيّــَة واألوامريّــَة، وهمــا عــىل الصعيــد 
للديكتاتوريّــة والتوتاليتاريّــة، ألّن هــذه وتلــك تضعــان ســلطات 
ــة وتقذفــان باألقــل كفــاءًة واألكــر فســاًدا 

ّ
اســتثنائية يف يــد القل

إىل فــوق، إىل مركز القرار. 
يف وجــه العقالنّيــة، يضع فــون هايك نظريًة تقول إّن النظام 
املجمتــيع إنّمــا هــو نظــاٌم قــامئٌ عــىل العفويّــة الــي يه نتــاج نــوازَع 
اهاٍت ال مقاصَد فهيا وال تدبري. مبعى آخر، يضع فون هايك 

ّ
واجت

»عفويّــة« الســوق يف مواجهــة عقالنّيــة التخطيــط االقتصــادي. 
ــص مهنــا إىل أّن 

ُ
وقــد أوىل عنايــة خاّصــة لدراســة القانــون وخل

يف  ـا  عفويًـّ انبثاًقــا  تنبثــق  إنّمــا  والســلوكّية  القانونّيــة  القواعــد 
املجمتعــات. فأَبــان كيــف أّن القانــون الُعــريف ينبثــق مــن معــارف 
 طويــل مــن التجربــة 

ٍ
تــارخي وعــادات اخُزنــْت واخَتمــرْت بفعــل 

هــا مثــُل القانــون، إمنــا يه 
ُ
واخلطــأ. وخلــص إىل أّن الســوق، مثل

اإلنســانّيني،  واملمارســة  العمــل  حصيلــة  أي  عفــوي،  »نظــاٌم« 
وليست صادرة بأيّ حال عن أيّ تمصمٍي إنساين. 

يــرى فــون هايــك إىل األخالق من منظار مبدأ العفويّة ذاِته، 
فاألخالق يه أيًضا مجّردة من أيّ تمصمي وقصد، أو هكذا جيب 
أن تكــون. وهــو بذلــك مــن القائلــني باحليــاد األخــاليق للســوق. 
فيتمــزّي يف ذلــك عــن تّياَريــن يف الليربالّية ذاهتا. يقــول الواحد إّن 
األخــالق القوميــة يه الــي َتنتــج مــن الســوق، مثــال عليــه املفّكر 
الربيطــاين املحافــظ إدمونــد بــريك يف قولــه »إّن قوانــني التجــارة 
يه قوانــني الطبيعــة ويه بالتــايل قوانــنُي هللا«. ويقــول التّيــار 
اآلخــر إّن آلّيــات الســوق تنجــم عهنــا فــوارُق تتنــاىف مع مــا يعتربه 
الكثريون قيًما أخالقّية ُمْجمًعا علهيا إنسانيًّا. وهذا ما يستديع 
ترشــيًدا إنســانيًّا واعًيــا لتلــك اآللّيــات غالًبــا مــا يكــون عن طريق 

تدّخل الدولة يف احلياة االقتصاديّة واالجمتاعّية. 
يقــف فــون هايــك يف مواجهــة كال التّياَرين. ال ينفي أنّه جيب 
ــا، إال أنّــه يــرى  عــىل األفــراد أن يســلكوا ســلوًكا قويًمــا وأخالقيًّ
أّن مثــل هــذا الســلوك يقــوم لذاتــه وليــس أليّ نفــٍع قــد يؤّديــه 
الســلوك  جــّراَء  اآلخريــن  يصيــب  قــد  الــذي  فالنفــع  لآلخريــن. 
ــط لــه هــؤالء األفراد بل هــم غافلون عن 

ّ
األخــاليق لألفــراد مل خيط

نتاجئــه معظــَم األحيــان. فتكــون حصيلــُة أفعالهــم حياديّــًة مــن 
الناحيــة األخالقّيــة ألهّنــا مجّردة من املقاصد »فال ميكن وصُف 
النتيجــة اإلجمالّيــة بأهّنــا عادلة أو غــري عادلة« عىل حّد تعبريه. 
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احليــاد  نظــري  هــو  للســوق  األخــاليق  احليــاد  فــإّن  أخــرى،  بعبــارة 
األخاليق لسلوك األفراد ونتاجِئه يف آن. 

نقض العدالة االجمتاعّية 
يعنّي فون هايك احلّريَة الفرديّة مبا يه القميُة األساُس يف نظامه 
الفكــري فيواجــه بــني احلريــة مــن جهــٍة والعدالــة واملســاواة مــن 
جهــٍة أخــرى، فــاألوىل يه ممضوُن احلضــارة الغربّية، الي يعّرفها 
حــًرا بأهّنــا تلــك احلضــارة الي جنمْت عــن والدة ومنو الفرد ومنو 
الفرديّــة، فميــا تنتمــي القميتــان الثانيتــان العدالــة واملســاواة إىل 
رضوب  مــن  رضٌب  همــا  بــل  املوروثــة،  البدائّيــة  الغرائــز  صنــف 
الرببريّــة. ومل يكــن للحضــارة أن تقــوم أصــاًل حســب رأيــه إال بعد 
أن حتــّررْت مــن تلــك الغرائــز عــرب االنتقــال إىل الســوق، حاضنــًة 

األفراَد األحراَر. 
وقــد َخّصــص فــون هايك اجلــزء الثاين من ثالثّيتــه »القانون 
العدالــة االجمتاعّيــة حتــت  لنقــض مفهــوم  واحلّريــة«  والترشيــع 
يكتــِف  مل  وهــو   .)١٩٧٦( االجمتاعّيــة«  العدالــة  »رساب  عنــوان 
بنعته العدالَة االجمتاعّيَة عىل أهّنا رساٌب ووْهٌم بل كال لها هتًما 
مــن عيــار أهّنــا »عبــارة فارغــة« و»مفهــوٌم مشــبوٌه مــن الناحيــة 
الفكريّــة«. االهّتــام االســتخبارايت األخــري يثــري االســتغراب. ذلــك 
أنه يذّكر بالهّتم الي َتسوقها عادًة أجهزُة الرقابة األيديولوجّية 

يف األنظمة الي يعترب فون هايك نفَسه يف طليعة مناهضهيا. 

هايــك،  فــون  نــّص  قــراءة  يف  نتعّمــق  فحــني  يكــن،  ومهمــا 
ليســت  ومفهوًمــا،  عبــارًة  االجتماعّيــة،  العدالــة  أّن  نكتشــف 
بــال معــى عــىل اإلطــالق طالمــا أّن الكاتــب ذاَتــه َينســب إليهــا 
عراقــًة تاريخّيــة تعــود إىل طفولــة البرشيّــة أي إىل المجتمعــات 
البرشيــة.  عمــر  مــن  ســنة  آالف  عــرشة  قبــل  لمــا  »البدائّيــة« 
لمــاذا قبــل عــرشة آالف ســنة مــن عمــر البرشيــة؟ ألنّــه التاريــخ 
الــذي يعّينــه فــون هايــك لــوالدة مفاهيــم وممارســات الســوق 
والمنافســة الحــّرة والمجتمــع الحــّر والملكّية الفرديّة وســواها 
مــن المفاهيــم والممارســات الي مّهدت للرأســمالّية الحديثة. 
غينٌّ عن القول إّن مدى الدّقة التاريخّية لهذا التعيني مشكوٌك 

فيه إىل أبعد حّد. 

أين الوهُم والرساب يف مفهوم العدالة االجمتاعّية؟ 
يقــول فــون هايــك إنــه قــى ســحابة عقــٍد مــن الزمــن يتبّحــر يف 
مفهــوم العدالــة االجمتاعّيــة فتوّصــل إىل أّن العبــارة الــي ينعهتــا 
بــأّن »ال معــى لهــا«، لهــا معــًى واحــٌد عــىل األقل هــو »العدالة 
التوزيعّية«، عىل أّن تلك العدالة التوزيعّية يه أقرب يف رأيه إىل 
الغريــزة مهنــا إىل املفهــوم، حتــّدرْت إلينــا من املجمتعــات البدائّية 
حيث كان البرُش يعيشــون يف زَمٍر صغريٍة تعمتد الصيَد وتتقامس 
فــرًدا  خمســني  عــىل  يزيــد  ال  مّمــا  زمــرٍة  كل  ــف 

ّ
تتأل الطعــام، 

خيضعــون لنظــام صــارم مضــن األرايض املشــرتكة املحمّيــة الــي 
تسيطر علهيا الزمرة. 

الذكــور  عــن  هنــا  واحلديــث  الصائــدة،  الزمــرة  تلــك  »يف 
فحســب، كانــت املطــاردة االجمتاعّيــُة لطريــدٍة معّينــة، ماديّــًة، 
مرئّية بقيادة رئيس، تشّكل رمًزا الستمراريّة الزمرة الي كانت 
توّزع حصًصا من الفريسة عىل أفرادها وفًقا ألهمّية كل واحٍد 

مهنم بالنسبة إىل بقاء اجلماعة«. 
يؤّكد فون هايك إًذا عىل األصل الغريزي الطبييع للعدالة 
االجمتاعّيــة، مخــزاًل إيّاهــا إىل العدالــة التوزيعّيــة، وذلــك متيــزًيا 
لها من األصل الثقايف احلضاري للسوق. ومع أّن غرائز العدالة 
 أهّنــا مل تــرتك أيّ أثــر يف 

ّ
ــا مــن الســوق، إال التوزيعّيــة أســبُق تارخييًّ

الســوق أو احلضــارة اإلنســانّية. هــا هــو يقــول عــن قــمي ومشــاعر 
ذلك املجمتع البدايئ: 

الــي  األخالقّيــة  املشــاعر  مــن  الكثــري  أّن  ا  جــدًّ »والراجــُح 
مل تنتقــل مــن طريــق  البدائّيــة[  احلقبــة  ]إبّــان  اكُتســبت حينئــٍذ 
بــل انقلبــْت إىل مشــاعر  ــم واملحــاكاة 

ّ
الثقافــة مــن خــالل التعل

فطريّة وانتقلت من خالل الوراثة«. 
ــص فــون هايــك إىل أّن اخلروج من ذلك املجمتع البدايئ 

ُ
وخيل

ــه مغــادرة أعــداد مزايــدٍة مــن البــرش لتلــك 
ُ
املشــايع كان رشط

املبادئ يف العدالة التوزيعّية الي كانت سبًبا يف بقاء اجلماعات 
فة وبربريّة. 

ّ
القدمية موّحدًة وممتاسكة وبالتايل متخل

فليتصــّور القــارئ هــذه الهبلوانّيــة التارخيّيــة: مشــاعر بدائّية 
تبقــى عــىل حالهــا، مبــا يه مشــاعُر فطريّــة وتنتقــل بالوراثة، فميا 
قــمٍي  إىل  فجــأة  تتحــّول  ــا،  تارخييًّ وأحــدُث  بدائّيــًة،  أقــلُّ  مشــاعر 

ثقافّية! ملاذا؟ 

احلريّة ضّد العدالة واملساواة 
ملزيٍد من توضيح فكرة فون هايك، ال بّد من هذه املالحظات: 

أواًل، إذ يشــّدد فــون هايــك عــىل األصــل الطبيــيع للعدالــة 
االجمتاعّيــة، فهــو يشــّذ يف ذلــك عــن العــدد األكــرب مــن مــرّبري 
الالعدالــة والالمســاواة بــني البــرش، قدميهــم واحلديــث. فهــؤالء 
يذهبــون عــادًة إىل أّن التفــاوت بــني البــرش أصٌل طبيــيع فهيم أو 

 لم يكتِف بنعته العدالَة االجتماعيّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَة
 بـ»الرساب والوهم« بل اتهمها بأنهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
فارغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة«  »عبارة 
و»مفهوٌم مشبوهٌ من الناحية الفكريّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة«
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هــو ناجــٌم عــن مشــيئة ربانّيــة. يف الفكــر املحــيل، يقــول ميشــال 
شيحا إن العدالَة االجمتاعّية مستحيلة بني البرش ألهنم ليسوا 
متســاوين مــن حيــث »طبيعهُتم« ذاهُتا2. وإذا كان شــيحا يعزو 
الالمســاواَة إىل »الطبيعــة« فــإّن هناك من يعزوها إىل الطبيعة 
واملشــيئة اإللهيــة مًعــا. هذا هو مؤســس حــزب الكتائب اللبناين 
حتقيــق  إمكانّيــة  ُينكــر   ،)١٩٨٤ عــام  )تــويف  اجلمّيــل  بيــار  الشــيخ 
لنــا، عــىل 

ّ
العدالــة واملســاواة عــىل هــذه األرض الفانيــة، فميــا يعل

األقّل، بإمكانّية حتقيقهما يف الدنيا اآلخرة. 

قــد  االجمتاعّيــة  الفــروق  كانــت  إذا  عّمــا  ســؤال  عــىل  ا  ردًّ
لعبــْت دوًرا مــا يف تفجــري احلــرب األهليــة اللبنانيــة، عــام ١٩٧٥، 
حيــمس رئيــس حزب الكتائب البحث باقتضاب معرّب: »املســاواة 
االجمتاعّيــة ليســت موجــودة إال يف اجلّنــة«٣. كييــيب دي ليانــو 
جــرال انقــاليب عّينــه اجلــرال فرانكــو حاكًمــا عىل األندلــس إبّان 
قســوته  عــدا  مــا  ويف   ،)١٩٣٦-١٩٣٩( اإلســبانّية  األهليــة  احلــرب 
املهشــورة ومجــازره المنوذجّيــة الردعّيــة، فللجــرال يف مســألة 

املساواة بني البرش قوٌل مأثور: 
»إّن املســاواة االجمتاعّيــة كلمــٌة فارغــة، انظــروا إىل عمــل 
أنّــه ال يوجــد شــيئان  جتــدوا  الــرّب،  الطبيعــة وراقبــوا مــا خلقــه 

متساويان. إّن املساواة بني البرش أمٌر محال«٤. 
من جهٍة أخرى، تشــّكل الداروينّيُة االجمتاعّية أْي محاولة 
تطبيق القوانني الطبيعّية الي اكتشــفها العاِلم الطبييع شــارلز 
داروين عىل االجمتاع اإلنساين الذروَة الي بلغها الفكر المييين 
الــذي يعتــرب آلّيــات الســوق واملنافســَة قيًمــا اجمتاعّيــة وأخالقّية 
بذاهتا. وفق هذا املذهب، تصري املنافسُة االقتصاديّة يه النظري 
البــرشي للــراع مــن أجل البقاء الذي هو القانون األول يف عامل 
الطبيعــة، حســب دارويــن. فتتكّرس املنافســة بــني البرش مبا يه 
قانــوٌن أّس مــن قوانــني الطبيعــة ال مندوحــَة منــه. ومثلمــا أّن 
الطبيعــة تؤّمــن البقــاء لألقــوى من األجنــاس الطبيعّيــة، وتؤّدي 
إىل مــوت واندثــار األضعــف، كذلك األمر يف االجمتاع اإلنســاين. 
»إّن الطبيعة متنح مكافآهِتا لألقوى« يقول أحد أبرز دعاة هذا 
املذهــب، األمــرييك وليــام غراهام صومــر )١٨٤0-١٩١0( الذي يبين 
كلَّ مذهبــه عــىل إقامــة التضــاّد الكامــل بــني احلريّــة واملســاواة. 

ويعــّرف صومــر احلريّــة عــىل أهّنــا َتواُفر األمان الــذي يمسح للفرد 
بأن يتّرف مبنتوج عمله بالطريقة الي يراها مناسبة، وإذا كان 
ُيمايه بني احلريّة والعدالة، إال أنّه ميزّي متيزًيا قاطًعا بني العدالة 
واملســاواة، فــريى أّن العدالــة إنّمــا تقــوم عــىل تمنيــة الالمســاواة 
والفروقــات بــني البــرش، ال العكــس كمــا هــو شــائع، فيقــول إّن 
يات احلريّة الفرديّة عنده، 

ّ
امللكّية الفرديّة، ويه أبرز جتلٍّ من جتل

د الفوارَق االجمتاعّية عىل حنو مســتمر. من هنا فإّن الســيَع 
ّ
تول

تشــجيع  إىل  يــؤّدي  ال  االجمتاعّيــة  الفــوارق  تلــك  تقليــص  إىل 
األضعــف واألســوأ بــني أفــراد املجمتــع، أي إىل الســيع ملعاكســة 
قوانــني الطبيعــة ذاهِتــا. وهكــذا فــإّن صومــر ودعــاَة الداروينّيــة 
االجمتاعّية ال يكتفون بالدفاع عن الالمساواة بني البرش وإنّما 
ص صومر 

ُ
هــم يدعــون كذلــك إىل تمنية الالمســاواة بينهــم، وخيل

يف ذلك إىل املعادلة اآلتية: 
»احلريّــة + الالمســاواة = البقــاء لألفضــل«، ال »احلريــة + 
املســاواة = البقــاء لألضعــف واألســوأ« يف احلالــة األوىل، حالــة 
تشــجيع  وجيــري  أمــام  إىل  املجمتــُع  يندفــع  الالمســاواة،  تمنيــة 
أفضــل عنــارصه مــن األفــراد، أّما يف احلالــة الثانية، حالة الســيع 
 وجيري تشجيع األضعف، 

ّ
إىل املساواة، فينحدر املجمتع وينحط

واألسوأ بني أعضائه. 
ثانًيا، يف نقده العدالَة االجمتاعّية مبا يه عدالة توزيعّية أي 
مبــا يه نظــاٌم قَيمــي مــن توزيع الســلع واملنافع بــني أفراد جماعة 
معّينة يستبقي فون هايك من العدالة التوزيعّية قاعدًة واحدة 
يه قاعــدة »األجــر املماثــل للعمــل املماثــل«. إال أنــه يؤّكــد أّن 
»املنافســة احلــّرة« قــد تكّفلــْت بتطبيــق تلــك القاعــدة وحتقيقها 

كما بني الذكور واإلناث. 
ثالًثــا، يضــع فــون هايــك يف مواجهــة العدالــة االجمتاعّيــة، 
بالفطــرة  إلينــا  واملنتقلــة  البدائّيــة  املجمتعــات  عــن  الصــادرة 
والوراثــة، مفهــوَم الســوق الــذي يعتربه ركــزيَة احلضــارة احلديثة. 
وجيــري توطــني املفهــوم، كمــا العــادة يف التقليــد الفكــري الغريب، 
بالبحث عن أصوٍل له يف احلضارة اإلغريقّية. واللعبة الي تفّر 
عمــَل الســوق عنــد فــون هايــك يه لعبــة »الكاتاالكتّيــة« الــي 
َتعــين املقايضــة والتبــادل وتعين أيًضا »القبــول مضن اجلماعة« 
و»حتويــل العــدّو إىل صديــق«. غــرَي أّن أكــر مــا يثــري اهمتــام فون 
هايــك يف لعبــة »الكاتاالكتّيــة« هو مفردُة »اللعبة« الي يتبّى 
تعريَفهــا القامــويس بأهّنــا »مبــاراة جتــري وفق قواعــد يفرتض أْن 
«. ولعبة الســوق لعبــٌة ال تقمي 

ّ
تتوافــَر فهيــا املهــارُة والقــّوة واحلــظ

كبــرَي وزٍن للعدالــة وال لتلبية احتياجات أو اســتحقاقات األفراد 
أي  التوزيعّيــة،  العدالــة  إليــه  تدفــع  ممــا  متاًمــا  العكــس  إىل  بــل 
أهنــا تدفــع كّل العــب مــن الالعبــني إىل تقــدمي أكرب رهــاٍن ممكن 
فيضاعــف املبلــَغ الــذي قــد حيظــى منــه حبصــة غــري أكيــدة مــن 

هايك  فون  عند  السوق  عمَل  تفرّس  اليت  اللعبــــــــــــة 
 هي لعبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة »الكاتاالكتيّة« اليت َتعين
»القبول أيًضا  وتعين  والتبادل   المقايضـــــــــــــــــــــــــــــــــة 
ضمن الجماعـــــــــــــــــــة« و»تحويل العدوّ إىل صديق«

انظر: ميشال شيحا،  	
»موضوعات يف 

االقتصاد اللبناين« 
 Propos d’Economie

 ،١٩٦٥ ،Libanaise 
ص 20٣، و»محاوالت« 

Essais اجلزء االول، 
١٩٥0، ص١٧٥.

»السفري«، ١٥ ترشين  	
الثاين/ نوفمرب ١٩٧٤ 

	  Ronald Fraser,
 Blood of Spain: The
 Experience of Civil

 War, 1936- 1939,
London, 1981, p. 273.
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دورات دوالب الســوق. ومــن خــالل تلــك الرهانــات، ومضاعفــة 
املــوارد االقتصاديّــة  تندفــع  األفــراد،  جينيهــا هــؤالء  الــي  املبالــغ 
يأخــذ  الــذي  الرهــان  هــذا  يف  الفضــىل  املســاهمة  »حتقيــق  إىل 
منــه كلُّ واحــد نصيَبــه«. فزتيــد مــن اإلنتــاج الــذي يمســح بزايد 
عــدد الســكان ويمســح أخــرًيا بتحقيــق املجمتــع املنفتــح وحريّــة 
األفــراد. هــذا هــو مجمتع االزدهــار اجلديُد الــذي »يرفض قبوله 
الربابرُة غرُي املمتّدنني يف أوساطنا، هؤالء الذين يمّسون أنفهسم 
ها«. 

ّ
»ُمبعدين«، عىل رغم أهّنم ال يزالون يطالبون مبنافعه كل

برابــرٍة  بــني  احلالّيــني  البــرَش  هايــك  فــون  يقــمّس  باختصــار، 
ُجــدد، هــم ورثــة تقاليــد بــل قــْل غرائــز العدالــة التوزيعّيــة، وبــني 
متحرّضيــن، هــم املنافحــون عن مفهوم الســوق، حاضنة األفراد 

األحرار، أي منتجة الفوارق والمتايزات االجمتاعّية. 

 العفويّة؟ 
ُ
هل الرأمسالّية وليدة

يقــع فــون هايــك يف تناقــض بدهيــي منــذ انطالقــة فكــره، فــإذا 
كانــت العدالــة التوزيعّيــة يه أقــدُم غريزٍة برشيّــٍة تنتقل بالوراثة 
والّســليقة إلينــا، فحــريّ بــه أن يؤيّدهــا مبــا يه أجــىل تعبــري عّمــا 
يعتــربه عفويّــَة النظــام االجمتــايع. علًمــا أّن القــول إّن مشــاعر 
وغرائز إنســانّية تنتقل وراثيًّا بواســطة »اجلينات« أمٌر حيتاج إىل 
براهــنَي علمّيــة عديــدة ليصري مقنًعــا أو حامًسا. ولكن فلنفرتْض 
وهــو  هايــك،  بفــون  األحــرى  فــكان  ذلــك،  تفعــل  أهّنــا  جــداًل 
صاحــب النظريــة العفوية يف ســلوك البــرش وقوانينهم، أن يكون 
بالتــايل أكــر احنيــاًزا إىل تلــك الغرائــز منــه إىل املرّكبــات الثقافّيــة 

دة واملصنوعة. 
ّ
املول

مهمــا يكــن يف متريــن فــون هايــك الباهــت يف األنروبولوجيــا 
الزمــرة  حقبــة  حقبتــني:  إىل  منقمًســا  التــارخُي  يبــدو  التارخيّيــة، 
الصائــدة زمــن العدالــة التوزيعّيــة/ حقبة لعبــة »الكاتاالكتّية« 
أي حقبــة الســوق. ســوف نــرب صفًحــا عــن خرافّيــة املرجعّيــة 
اإلغريقّيــة. فقــد صــار أمــًرا مألوًفــا يف التقليــد الغــريب أن ُينســب 
إلهيــا كّل يشٍء وال يشء. ونــرب أيًضــا صفًحــا عــن االســتهتار 
)الزمــرة  االجمتــايع  التنظــمي  مــن  شــكٍل  مقابــل  يف  التاريــي: 
الصائــدة أو القانصــة( يضــع مفّكرنــا االقتصادي لعبــًة إغريقية! 
وبالطبــع، لــن نتوّقــف أكــر مــن ذلــك لنناقش هــذا التحقيب مبا 
هــو حتقيــب تاريــي اقتصــادي جــدي. نكتفــي بالقــول إنّــه يغفــل 
مســألًة مركزيّة. فإذا كانت فكرة العدالة االجمتاعّية يه أقدم 
أفــكار البرشيّــة، وإذا كانــت تعــود إىل فرتٍة تزيــد عىل عرشة آالف 
ســنة، فكيــف يفــّر لنــا منظومــاٍت فكريّــًة وحضــاراٍت بأكملهــا 
الحقــة علهيــا وأخــّص مهنــا الديانــات؟ واملعــروف أّن مرجعّيــة 
ها عىل الوعد باملساواة بني البرش. والديانات، 

ّ
الديانات قامئة كل

إذا مل تكــن دوًمــا قويّــة مــن حيث فكــرُة احلريّة فإهّنــا تبرّش جميًعا 

بفكــرة املســاواة بشــكٍل أو بآخــر، أكانــت املســاواة بــني املؤمنني 
عّمــا  تعبــرٍي  أرىق  بذلــك  يه  والديانــات  اجلّنــة.  يف  املســاواة  أم 
ها 
ُّ
يمّسيه ماركس »ترّسب املساواة عرب العصور«. ويه تثري كل

الســؤال اآليت: املســاواة بــني َمــن وَمــن؟ واملســاواة أيــن؟ يف جنة 
الشيخ بيار اجلمّيل المساوية أم عىل هذه األرض الفانية؟ 

إذا ُعدنا إىل التارخي، ميكن تسجيل املالحظات اآلتية يف وجه 
ال تارخيّية حتقيب فون هايك للسوق الرأمسالّية. 

أواًل، يتغافل فون هايك عىل حنو مذهل عن واقع الرأمسالّية 
الصناعّية القامئِة عىل املنافســة احلّرة وامللكّية الفرديّة، فهذه مل 
 وليدًة عفويًّة آللّيات السوق احلّرة. وال يه قامت عىل 

ّ
تكن قط

مبــدأ متــّرد األفــراد أو اســتقاللّيتهم، إنّمــا قامــت عــىل مــزج تلــك 
اآللّيــات مــع دوافــَع وحوافــَز ال عالقــَة لهــا البّتــَة بآلّيــات الســوق 
املبــارش  اإلشــباع  عــن  االمتنــاع  الربوتســتانتّية:  باألخــالق  إمنــا 
للحاجات، إعالء قمية العمل الشاّق، الثقة والواجب العائيل. 

ثانًيا، إّن كّل ثورة برجوازيّة يف محاوالهتا دفَع الرأمسالّية إىل 
هناياهتا املنطقّية، أطلقْت أفكاًرا ومفاهميَ جتاوزت الرأمسالّية يف 
تصّورهــا للتنظمي االقتصادي واالجمتايع والســيايس للمجمتع. 
وقــد كانــت تأكيــًدا ألفــكار ومفاهــمي مرتبطــة بفكــرة املســاواة. 
العدالــة  عــن  احلديثــة  األفــكار  أّن  أكــرب  بوضــوٍح  يعــين  وهــذا 
االجمتاعّيــة واملســاواة ليســت تكــراًرا ألفــكار »غريزيّــة« ســابقة 
وإنّمــا يه نتــاٌج ثقــايف لعــر األنــوار ونتــاٌج اقتصــادي اجمتــايع 

قَيمي للثورة الصناعّية والرأمسالّية نفهِسا. 
بياُن األمر بوضوح يف الثورتني اإلنكلزييّة )١٦٤0( والفرنسّية 
ي احلريّة 

َ
الكــربى )١٧٨٩( وقــد حاولــْت كلتاهمــا اجلمع بني مبــدأ

عهنــا  عــرّبت  شــعبّيٍة  قاعــدٍة  عــىل  األوىل  ارتكــزت  واملســاواة. 
]الطهرانّيــة[ اجلذريّــة، شــْبه الشــيوعّية،  الدعــواُت البيوريتانّيــة 
الــي حَملهــا دعــاُة املســاواة السياســّية واالقــرتاِع الشــعيب العاّم 
مــن أمثال »التســووينّي« Levellers وُدعــاة الزنعة التوزيعّية، 
للذيــن  لــألرض  املتســاوي  التوزيــَع  آنــذاك  هبــا  املقصــود  وكان 
َيفلحوهنــا، أمثــال »احلّفــارون« Diggers. ومل يكــن دعــاُة كلتــا 
َمــر الصاعــدة، وإنّمــا كانــوا ينتمون إىل  الدعوتــني ينتمــون إىل الزُّ
ــت 

ّ
حقبــة تارخيّيــة أرىق يه احلقبــُة الزراعّيــة واحلَرفّيــة. ولقــد تول

ديكتاتوريّــُة كرومويــل اضطهــاَد هذيــن املذهَبني وتطهــرَي الثورة 
مهنمــا لــيك يســتتبَّ للربجوازيّــة احلكــُم. وإذا كانــت اجلمهوريّــة 
امللكّيــة  واســُتعيدت  ســقطت برعــٍة  أن  لبثــت  مــا  الربيطانّيــة 
مث امللكّيــة الدســتوريّة، فــإّن املطالــَب األساســّية لتلــك  املقّيــدة 
أن  لبثــت  مــا  الدميوقراطّيــة،  مطالــب  مقّدمهتــا  ويف  الثــورة، 
حملهتــا احلــركاُت العّماليــة والشــعبّية: حــّق االقــرتاع العــاّم )يف 
مقابــل تقييــده بقيــود امللكّيــة، املالّيــة مهنــا والعقاريّــة( واألرض 

ملن يفلُحها، وتكافؤ الفرص، إخل. 
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واألمــر ذاُتــه يقــال عن الثورة الفرنســّية الكــربى الي رفعت 
شــعاَري احلريّــة واملســاواة مًعــا. لكهّنــا رفضــت االعــرتاَف حبقــوق 
واحلرفّيــني يف  العّمــال  الثــورة وخصوًصــا  الــذي صنــع  اجلمهــور 
اليعقوبّيــة ومــا  النخبــُة  النقــايب، فاحنــرت يف قيادهتــا  التنظــمي 
أورَثــا ذلــك مــن فــرتٍة إرهابّيــة أّدت إىل ســقوط الثــورة برّمهتــا 
بعَد ال أكَر من خمس سنوات عىل قيامها. ووفق املنطق ذاته، 
اقتــى األمــُر يف فرنســا ال أقــلَّ مــن ثــالث ثــورات شــعبّية كــربى 
ــَد 

ّ
ويتوط اجلمهــوري  النظــاُم  يقــوم  حــى  و١٨٧١  و١٨٤٨   ١٨٣0 يف 

أخــّوة«.  مســاواة،  »حريّــة،  إىل  اجلمهوريّــة  شــعاراُت  وتتحــّول 
التســوية  مبثابــة  واألخــري  الثالــث  الشــعار  هــذا  إضافــُة  وكانــت 
بــني دعــاة احلريّــة الربجوازيّــني وبني دعاة املســاواة املعرّبين عن 

الفئات األكر راديكالّيًة من الشعب. 
فال َعجَب عىل اإلطالق أن تكون الثورات املمّساُة برجوازيًّة 
قد شّكلت تراًثا مشرتًكا لكلٍّ من الدميوقراطّية الربجوازيّة من 
جهــٍة واالشــرتاكّية والشــيوعّية مــن جهــٍة أخــرى، ألهّنــا، مبــا يه 
ثورات، مل تكتِف باإلجابة عن أسئلة احلارض، حارِضها، بل عرّبت 
عن نزوٍع ألفيٍّ إىل حياٍة أخرى واســترشفت إمكاَن مجمتٍع آخَر 

يف املستقبل. 
ومبعــى مــا، كان إدمونــد بــريك، كبــرُي املفّكريــن املحافظــني 
ــا إْذ رفــض اعتبــاَر الثــورة الفرنســّية ثــورًة يف  الربيطانّيــني، محقًّ
خدمــة الربجوازيّــة محــّذًرا مــن أهّنا ســوف حتمل الــرر للتجارة 
تصفيتهــا  يف  الثــورة،  أّن  اســترشف  أنّــه  ذلــك  مًعــا.  والصناعــة 
مــن  املحرومــني  جميــع  تشــّجع  ســوف  اإلقطاعّيــة،  للُملكّيــة 
الُملكّيــة  فهيــا  مبــا  الُملكّيــة  أشــكال  كّل  إطاحــة  عــىل  الُملكّيــة 

الفرديّة الرأمسالية. 

الكازينو محّل السوق
للوهلة األوىل يبدو وكأّن فون هايك، يف مفهومه للكاتاالكتّية، 
مفهــوم  هــو  الكالســيكّية  الليربالّيــة  يف  معروًفــا  مفهوًمــا  يكــّرر 
»اليــد الذهبّيــة« آلدم ســميث، تلــك »اليــد« الــي تعمــل عــىل 
تعميــم االزدهــار من خالل الســوق والمنافســة الحــّرة. عىل أّن 
االســتعارة الــي يســتخدمها فــون هايك أكُر مالءمــة لالقتصاد 
العالمــي الحــايل، والحــال أّن فــون هايــك، حــى وهــو يعــود إىل 
آدم ســميث، يتغافــل عــن المــآل الرئيــيس لنظــام هــذا األخــري. 
رأى آدم ســميث أنّه يف ظروٍف من الحريّة الكاملة )الشــفافّية 
فيهــا(  العاملــني  بــني  المتكافئــة  والمنافســة  للســوق  الكاملــة 
ُتنتــج الســوُق المســاواَة الكاملــَة بني أفرادهــا، أي تعيد التوزيَع 
االزدهــاُر  فيعــّم  المختلفــة  االجتماعّيــة  الرشائــح  بــني  التلقــايئ 
التجربــة  يف  فقــط  يتبــنّي  لــم  أنّــه  والحــال  للجميــع.  والرفــاُه 
التاريخّيــة أّن هــذه الســوَق المثالّيــَة ال وجــوَد لهــا ألّن العاملني 

فيهــا يدخلونهــا وهــم يتمّتعون بمواقَع وقــدرات ماديّة متفاوتة، 
وإنّمــا تبــنّي أيًضــا أّن المنافســة، وإن بــدأت عــىل مقــداٍر مــا من 
ــة 

ّ
ــم القل

ّ
التكافــؤ، ال تلَبــث أن تــؤوَل إىل االحتــكار أي إىل تحك

المزايــد بالكــرة واقتطــاع األوىل حصًصــا متناميًة من الســوق 
وأكِل القــوي للضعيــف ومــا ينجــم عنــه بالــرورة مــن الفــوارق 

االجتماعّية الشاســعة والتباُينات. 
الالفــت يف محاججــة فــون هايــك أنّــه يســتبعد مــا قَصــَده 
ســميث من أّن المنافســة يف الســوق تؤّدي إىل تعميم االزدهار 
يســتبعد  أنّــه  أي  الجميــع،  عــىل  للعائــدات  العــادل  والتوزيــع 
يف  توّفــر  أنّهــا  تزعــم  ذاَتهــا  الكالســيكّية  الليربالّيــة  أّن  حقيقــة 
نهايــة المطــاف، العدالــَة التوزيعّيــة! وهــذه اإلطاحــة بمــآِل فكر 
آدم ســميث باتــت الجامَع المشــرتَك بني جميــع النيوليربالّيني. 
فتجُده يســتبدل ســوق ســميث بكازينو ألعاب الَمير. وبينهما 
عنهــا  يتحــّدث  الــي  الســوق  أّن  هــا 

ّ
أقل ليــس  أساســّية  فــوارُق 

ســميث يه ســوق المنتجني بالدرجة األوىل فيما الســوُق الي 
يتصّورها فون هايك يه أكر فأكر ســوق المضاربات الريعّية. 
آللّيــة  ســميث  آدم  صــورة  ويه  الذهبّيــة«  »اليــد  مــن  وبديــاًل 
السوق العجائبّية التلقائية، لكنها قائمة عىل افرتاض أّن جميع 
ب يف األســعار كما 

ّ
المشــاركني يف الســوق إنّما يعرفون أدىن تقل

يف العــرض والطلــب بديــاًل مــن هــذه »اليــد الذهبّيــة«، يقــرتح 
قــل  أو  الـ»يانصيــب«  يف  األعمــى  الحــظ  دوالب  هايــك  فــون 
دوالب »الروليــت« الــذي ال يقــّل عنــه عًمــى، يف ألعاب المير 
والقمــار. تخــر إًذا أنــت ال تلعــُب، ذلك هو الشــعار. ولكْن ليك 

تلعــب، عليــك أن تمتلــَك ما يمكن المراهنُة به. 
وهــذا هــو المعــى الوحيد ألخذ فون هايــك اللعَب نموذًجا 
والقــّوة  المهــارة  ثالثّيــة  عــىل  القائمــة  النيوليربالّيــة  لرتســيمته 
والحــظ. وهــو القائــل إّن »الســوق اللعبــة«، أو لعبــة الســوق، 
تدفــع كّل العــٍب مــن الالعبــني إىل تقديــم أكــرب رهــاٍن ممكــٍن 
فيضاعــف المبلــَغ الــذي قــد يحظى منــه بحّصٍة غــرِي أكيدة من 
دَوران دوالب الســوق. ومــن خــالل تلــك الرهانــات، ومضاعفــة 
المبالــغ الــي يجنيهــا هؤالء األفراد، تندفــع الموارُد االقتصاديّة 
إىل »تحقيــق المســاهمة الفضــىل يف هــذا الرهــان الــذي يأخــذ 

منــه كلُّ واحٍد نصيَبه«. 
بإيجــاز، مــا يــرّبره فــون هايــك هــو المضاربــُة المالّيــة، حيث 
الرهانــاُت الكبــريُة والخســائُر أكــرب لَمــن يملــك أن يخَر لريبح. 
فلــيك تخــر، عليــك أن تملــك مــا يمكــن خراُنــه. هكــذا، ففــي 
العــام ١٩٩٤، ربــح الســّيد ســورس مليــار دوالر يف اليــوم الواحــد، 
وبعد ذلك بثالث ســنوات أعلن ســورس نفســه خســارته ملياًرا 
ــق 

ّ
ونّيًفــا مــن الــدوالرات يف يــوٍم واحــد أيًضــا. والطريــف أنــه عل

عىل ذلك بالقول إّن خســارته إنّما تؤكّد وجود عدالة إلهّية! 
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األجُر املتساوي للعمل املتساوي
نظّننــا بّينــا كيــف أّن إنتــاج األفــراد األحــرار، الــذي يعــزوه فــون 
واإلرادة  القصــد  نتيجــة  هــو  إمنــا  الســوق،  عفويّــة  إىل  هايــك 
تــني عــرّبت عهنمــا الثــورات، 

ّ
البرشيّــني. نعــين القصــد واإلرادة الل

ويه األكر تقّصًدا وإرادويّة بني النشاطات. 
للعمــل  املتســاوي  األجــر  مســألة  عــىل  ينطبــق  ذاُتــه  األمــر 
أيّمــا  التارخيّيــة  التجربــَة  جيــايف  الكاتــب  أّن  فالواقــع  املتســاوي، 
مجافــاة يف اّدعائــه أّن القوانــني العفويّــة للســوق حّققــت األجــر 
التارخييــة  يشء يف التجربــة  فــكّل  املتســاوي للعمــل املتســاوي. 
الــي  النقابيــة والنســويّة والسياســّية يه  النضــاالت  أّن  يثبــت 
َفرضــت، عــىل مــّر عقــوٍد مــن الزمــن، حــى ال نقــول عــىل امتداد 
القــرون، متاُثــَل األجــور بــني الذكــور الذيــن يــؤّدون عمــاًل ممتاثــاًل 
ــرَد ألجــور اإلنــاث حبيــث 

ّ
كمــا فرضــْت التحســني التدريــي واملط

باتــت تســاوي أجــور الذكور يف ميادين عمــٍل محدودة ويف عدٍد 
محدود من الدول الصناعّية املتقّدمة. 

ترتــى  يــزال غايــًة  المتاُثــل األخــري ال  أّن حتقيــق  ا  وليــس رسًّ
ا البّتــة أّن  يف القــمس األكــرب مــن املجمتعــات عــرب العــامل، وليــس رسًّ
الرأمسالّيــة كانــت وال تــزال تقــاوم فــْرَض األجــر املتســاوي للعمل 
املتســاوي وتتحايــل عليــه بألــف طريقٍة وطريقــة. وهذا عكس ما 
يّدعيــه فــون هايــك متاًمــا، فاإلنــاث مــا زلــن يشــّكلن، يف الغالبيــة 
الســاحقة مــن احلــاالت، أيــدَي عاملــًة رخيصــًة يلجــأ إلهيــا أربــاُب 
العمل بانتظاٍم يف حبهثم الدامئ عن خْفض األجور وأكالف اإلنتاج 
ســعًيا وراَء تعظــمي األربــاح، وهــو القانــون احلديــدي للرأمسالّيــة. 
 النظــُر يف االجتاهــات اجلديــدة 

ّ
وللتأكــد مــن ذلــك، مــا علينــا إال

بــة 
ّ
للعوملــة، أعــين تفريــَع اإلنتــاج بنقــل العملّيــات اإلنتاجّيــة املتطل

العمالــُة  حيــث  البلــدان  إىل  العاملــة  لليــد  مكثًفــا  اســتخداًما 
الرخيصــة. ويف تلــك البلــدان، يشــّكل عمــل النســاء املزنيل »عىل 
ا من عملّية التفريع هذه. حيث ال أجور ثابتة  القطعة« حزّيًا هامًّ
وال تعويضات عائلّية وال مضانات اجمتاعّية وال نقابات عّمالّية وال 
َمــن يطالبــون أو ُيِربــون. مــا معى ذلك؟ إنّه يعين أّن الســوق يف 
ت الدامئ 

ّ
ظّل رأمسالّية املنافســة احلّرة احلالّية، متيل، عفويًّا، للتفل

من حتقيق متاُثل األجور بني الذكور أنفهسم ويه متيل تأكيًدا إىل 
ت الدامئ من حتقيق متاُثل األجور بني الذكور واإلناث. 

ّ
التفل

المتاثــل يف األجــور  فــَرَض  الــذي  العامــل  إّن  أخــرى  بعبــارة 
لألعمــال املتســاوية ليــس هــو اآللّيــة العفويّــة للســوق واملنافســة 
للبــرش  والعمــيل  الــوايع  التدّخــل  هــو  وإمنــا  األفــراد  بــني  احلــّرة 
أنفهســم. أي أّن تلــك املســاواَة قــد فرضهْتــا، حيــث يه حتّققــت، 
 جــاءت مــن خــارج َحومــة الســوق بــل جــاءت 

ٌ
عوامــُل وضغــوط

بالضّد من منطق الســوق و»املنافســة احلّرة« فأْملت تعديالٍت 
أساسّيًة عىل منطق هذه وتلك. 

عودة إىل املعرفة 
يف عــودٍة إىل مســألة المعرفــة، يبــدو لنــا أّن الوهــَم ليــس كامًنــا 
يف مطلــب العدالــة االجتماعّيــة وإنّمــا كّل الوهــم، والتوهيــم، 
هــو يف االّدعــاء بــأّن الســوَق تؤّمــن، بالســليقة، التكافــَؤ يف توزيع 
فمنــذ  هايــك.  فــون  يــّديع  حســبما  والمعــارف،  المعلومــات 
أن انهــار التصــّوُر المبّســط للســوق كمــا هــو عنــد آدم ســميث، 
المزيــد  يكتنُفهــا  التعقيــد  بالغــة  اآللّيــات  مــن  والســوق شــبكة 
كارل  تحليــل  يف  هنــا  نخــوض  لــن  الغمــوض.  مــن  والمزيــد 
ماركــس الالمــع لصَنمّيــة الســلعة. ذلــك أّن تربيــَر فــون هايــك 
لرأســمالّية الســوق يقــع أصــاًل مــا دون مســتوى التحليــل الجاّد 
د أّن نقطة الضعف 

ّ
آللّيات السوق. ففي مطلع »نظريّته« يؤك

 َيحــول دون التوّصــل 
َ
القاتلــة يف االشــرتاكّية يه أّن التخطيــط

المعلومــات  وخصوًصــا  دقيقــة،  اقتصاديّــة  معلومــات  إىل 
فــون  إّن  القــول  إىل  نســارع  والطلــب.  والعــرض  األســعار  عــن 
هايــك قــد أصــاب هنــا يف تعيينــه االســتبايق إلحــدى مشــكالت 
التخطيــط المركــزي االشــرتايك، وإحداهــا فقــط، عــىل أنّــه فــون 
هايــك ال يلبــث يف دفاعــه عن الســوق، أن يغــادر موقفه النقدي 
آلّيــة  يه  بمــا  الســوق  تلــك  تمجيــد  يف  يأخــذ  إذ  هــذا  المعــريف 
سحريّة عمياء، يوّزع »دوالبها« حصًصا »غري أكيدة« و»غري 
متوّقعــة« عــىل الالعبــني الذيــن »يراهنــون« فيهــا. وهــو يغفــل 
بالطبــع أّن تلــك الســوَق تعــود عــىل أكرثيــة الالعبــني المراهنني 

بالخسائر الصافية! 
ومهمــا يكــن كيــف يوّفــق فون هايــك بني نقده لالشــرتاكّية، 
مــن املوقــع املعــريف لالشــرتاكية وبــني تربيره الســحري للســوق 

الرأمسالّية. احلال أنّه ال يسى إىل التوفيق. 
هنــا تنعقــد الالعقالنّيــة مــع توّســل العفويّــة وأخــرًيا وليــس 
 والمصادفــة إىل توليــد تصويــٍر ســحري 

ّ
آخــًرا مــع تمجيــد الحــظ

رْصف لعمل الســوق: إنه الّســحر يف وجه المعرفة. 
ف أنفســنا مشــّقة تذكري فون هايك، وخصوًصا 

ّ
فلماذا نكل

أتباعــه ومريديــه المعارصيــن، بأنّنــا نعيــش زمــن التكنولوجيــة 
ويمزّيهمــا  يرافقهمــا  ومــا  المعلوماتّيــة  وثــورَة  المتقّدمــة 
فيــه  يتــّم  الــذي  الوقــت  يف  المعــارف  احتــكار  تعاظــم  مــن 

تعاظم استهالكها! 
فــون  يضعــه  الــذي  العالمــيّ  للكازينــو  إّن  بالقــول  نكتفــي 
هايــك محــلَّ الســوق الليربالّية التقليديّــة، لغَته الخاّصة، ويه 
يــكاد ُيجيدهــا  البــرش ال  بــين  أكــر اللغــات انغالًقــا وغربــًة عــن 
بلغــة  فقــط  ــر  أفكّ األربعــة.  األرض  أصقــاع  آالٍف يف  بضعــُة   

ّ
إال

يف  العاملــون  يتخاطــب  بهــا  الــي  الصّمــاء  األيــدي  حــركات 
همــا  والصمــُم  الُبكــم  هــذا  كان  فــإذا  العالمّيــة.  البورصــات 
مســتقبل المعرفــة يف العالــم المتعولم فعىل المعرفة الســالم! 
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أخالقيات السوق
النيوليربالية وحقوق اإلنسان

االقتصــادي  العالــم  فريدمــان،  ميلتــون  ُســئل   ،١٩٩2 العــام  يف 
مــن »جمعيــة  األصــيل  الهــدف  عــن  يف »مدرســة شــيكاغو«، 
»ال  فأجــاب:   ،١٩٤٧ العــام  يف  تأسســت  الــي  بيلريــن«   مــون 
شــك يف أن هدفهــا األصــيل كان الرتويــج لفلســفة كالســيكية 
ــا ويف  ــا ومدنيًّ ليرباليــة، أي اقتصــاد حــر، ومجمتــع حــر، اجتماعيًّ
مجــال حقــوق اإلنســان«. يبــدو هــذا الطــرح لحقــوق اإلنســان 
خــارج الســياق وهــو الصــادر عــن مفّكــر وصــف نظــاَم الجــرال 
بينوشــيه االســتبدادي يف تشــييل عــىل أنــه معجــزة اقتصاديــة 
عــىل  النيوليــربايل  التأكيــد  أّن  الغالــب  فالــرأي  وسياســية. 
مــع  بداهــًة  يتعــارض  التقّشــف  وعــىل  المتنافســة  األســواق 

اإلنســان.   حقــوق 
فــإن كتــايب الجديــد »أخالقيــات  الرغــم مــن ذلــك،  عــىل 
يقــّدم  النيوليرباليــة«  وصعــود  اإلنســان  حقــوق  الســوق: 
عــىل  يؤخــذ  أن  يســتحق  فريدمــان  موقــف  أن  عــىل  الحجــة 
اإلنســان،  حقــوق  موقــع  الكتــاب  يتتّبــع  الجــد.  محمــل 
االشــرتاكية  لتحــّدي  النيوليرباليــة  الجهــود  عنــه، يف  الُمتغاَفــل 
ابتــداًء  االســتعمار  مــن  والتحــرر  االجتماعيــة  والديموقراطيــة 
لمــاذا صــارت  لتفســري  ويســى  العرشيــن،  القــرن  أواســط  مــن 
اتّســمت  المســيطرة يف حقبــٍة  األيديولوجيــة  اإلنســان  حقــوق 
بانهيــار الطوباويــات الثوريــة وســيادة االعتقــاد بأنــه »ال يوجــد 

المقتضبــة. ثاتــرش  مارغريــت  عبــارة  وفــق  بديــل«، 
يف محاولٍة لفهم ملاذا تبنيَّ أّن النيوليربالية وحقوق اإلنسان 
متوافقتــان واحدهتمــا مــع األخــرى إىل أبعــد حــّد، ال بــد مــن حتــّدي 
عقــالين  مذهــب  النيوليرباليــة  إن  تقــول  الــي  الشــائعة  النظــرة 
كتــاب  عنــوان  أخــذُت  ــا.  أخالقيًّ وحيــادي  محــض  اقتصــادي 
فريدريــش  المنســاوي  النيوليــربايل  عــن  الســوق«  »أخالقيــات 
هايــك، مؤســس »جمعيــة مــون بيلريــن« وهــو الــذي حاجــج بــأّن 
ــا يكــّرس تراكــم  ــب إطــاًرا أخالقيًّ

ّ
نظــام الســوق التنافســية يتطل

والعائليــة،  الفرديــة  للمســؤولية  ويــرّوج  والالمســاواة،  الــروة 

ويمضــن اخلضــوع للنتــاجئ املوضوعيــة ملســار الســوق عــىل حســاب 
ــا. الســيع املتعّمــد إىل أهــداٍف محــددة جماعيًّ

للمفكَريــن  االجمتاعيــة  النظريــة  مــن  هايــك  هنــل 
اإلســكتلنديَّني آدم مسيــث وآدم فورغســون، اللذيــن افرتضــا أن 
التــارخي اإلنســاين ميــّر مبراحــل متعاقبــة – مــن الصّيــاد إىل الــرايع 
إىل الُمــزارع إىل التاجــر – فحاجــج بــأن تطــّور املجمتعــات الســوقية 
وااللزامــات  الشــخيص  الــوالء  مشــاعر  عــن   

ّ
التخــيل ــب 

ّ
يتطل

املســاواتية األكــر مالءمــة للوجــود القَبــيل. يف رسديــة هايــك ذات 
املنطلــق العنــري، تشــكل املطالبــات بإعــادة التوزيــع انتكاســات 

التنافــيس. للســوق  األخالقيــة  األســس  هتــدد  حضاريــة 
إن واحــدة مــن حجــي الرئيســة عــىل امتــداد الكتــاب يه 
وليســت  بذاتهــا  وســيايس  أخــاليق  مذهــب  النيوليرباليــة  أن 
مجــرد مذهــب اقتصــادي. وقــد نســب الليرباليــون األوائــل إىل 
الســوق سلســلة مــن الفضائــل المعاديــة للسياســة: التصــدي 
تســوية  المجتمــيع،  التعــاون  تيســري  قواهــا،  وتبديــد  للســلطة 
الزناعــات ســلميًّا، وتأمــني الحريــة الفرديــة والحقــوق الفرديــة. 
عــىل  المــدين«  »المجتمــع  أو  التجــاري  المجتمــع  وصــّوروا 
أنــه فضــاء مــن العالقــات الطوعيــة تتــوّخ المنفعــة المتبادلــة 
مــن  محاجتهــم  يف  ويه  والــزناع  والقــر  العنــف  مواجهــة  يف 
وإذا  خصوًصــا.  الجماهرييــة  والسياســة  السياســة،  أمــراض 
تمكــن المفكــرون النيوليرباليــون وناشــطو حقــوق اإلنســان مــن 
أن يجــدوا قضيــة مشــرتكة تجمعهــم، كمــا أعتقــد أن هــذا هــو 
الحــال، فأبــرز ســبب لذلــك هــو أّن نيوليربالــيي القــرن العرشيــن 
كانــوا أقــّل انشــغااًل بالنطــاق االقتصــادي الضّيــق ممــا تــويح بــه 

عنهــم.  الحاليــة  الكتابــاُت 

حقوق اإلنسان والسوق الحرة
وإين أبـــنّي عـــىل امتـــداد الكتـــاب أن املفكريـــن النيوليرباليـــني 
يهّتمـــون املحـــاوالت الـــي ُبذلـــت يف القـــرن العرشيـــن لتأمـــني 

جيّسيكا وايت

أستاذة جامعية تدّرس 
الفلسفة والقانون، 
يف جامعة نيو ساوث 
وايلز، ربيطانيا.
يشمل عملها 
الفلسفة السياسية 
وتارخي األفكار 
واالقتصاد السيايس. 
آخر أعمالها 
»أخالقيات السوق: 
حقوق اإلنسان 
ونشوء النيوليربالية«، 
٢٠١٩ Verso دار
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حقـــوق راســـخة يف الرفـــاه االجمتـــايع وتقريـــر املصـــري الوطـــين 
بأهنـــا هتديـــدات لنظـــام الســـوق ولـ»احلضـــارة« ذاهتـــا. مث أبـــنّي 
عـــن  اخلاصـــة  روايهتـــم  طـــّوروا  قـــد  النيوليرباليـــني  أن  أيًضـــا 
وقانونيـــة  أخالقيـــة  دعـــامئ  اعتبارهـــا  عـــىل  اإلنســـان  حقـــوق 

احلـــرة.  لنظـــام الســـوق 
وإىل  اإلنســان  حقــوق  إىل  النيوليرباليــون  رأى  فقــد 
األســواق التنافســية عــىل أنهــا تتشــارك يف بنيــة واحــدة. يف 
كتابــه الســجايل واســع االنتشــار »الطريــق اىل العبوديــة«، 
حاجــج هايــك بــأن »أفــكار العــام ١٧٨٩- الحريــة، المســاواة، 
األخــّوة – إن يه إال ُمُثــٌل تجاريــة بامتيــاز ال غــرض لهــا غــري 
بــأن  تأمــني بعــض المنافــع ألفــراد«. ويعتقــد النيوليرباليــون 
الســوق التنافســية ســمحت بوجــود الحقــوق الفرديــة، لكــّن 
اشــتغال الســوق يعتمــد أيًضــا عــىل حكــم القانــون واالعرتاف 
بحقوق اإلنســان. وحقوق اإلنســان، بالنســبة للنيوليرباليني، 
موجــودة ال لحمايــة الفــرد وإنمــا للحفــاظ عىل نظام الســوق 

وعــىل تراتــب الهويات الموروثة يف وجه التحدي الســيايس.

النيوليرباليــة إىل حقــوق اإلنســان يف  النظــرة  ــت 
ّ
وقــد تجل

أنقــى أشــكالها فــرتة صعــود النيوليرباليــة، يف إنــكار مارغريــت 
مــع  المزامــن  مطلــق«  حــق  الدولــة  »خدمــات  أّن  ثاتــرش 
منارصتهــا »الحــق يف الالمســاواة«، ويف دفــاع رونالــد ريغــان 
يتــّوج  الــذي  »المثــال  يه  بمــا  اإلنســانية«  »الكرامــة  عــن 

الغربية«. الحضارة 
ومــع ذلــك، لــم يقتــر إرث حقــوق اإلنســان الليــربايل عــىل 
شــخصيات مــن اليمــني. إين أتقــدم بحجــة تقــول إن الخلفيــة 
النيوليرباليــة قــد تلقــي الضــوء عــىل مــا يبــدو أنــه لغز سياســات 
اســتخدامها  يف  العرشيــن،  القــرن  أواخــر  يف  االنســان  حقــوق 
الممــزّي للمنــارصة الدوليــة مــن أجــل الحــد من ســلطة الدولة، 
وســلطة الدولــة بعــد الكولونياليــة خصوًصــا، وهــو اللغــز الذي 
يبــدو أنــه »ظَهــر مــن ال مــكان« حســب تعبــري صموئيــل مويــن 

أّن  أبنــُت  وقــد   .The Last Utopia األخــرة«  »الطــوىب  يف 
و»هيومــن  الدوليــة«  العفــو  »منظمــة  مثــل  مــن  منظمــات 
رايتس ووتش« و»أطباء بال حدود« قد اســتلهموا صيغة عن 
وبالنســبة  األربعينيــات.  منــذ  النيوليرباليــون  طّورهــا  الحقــوق 
د التحرر 

ّ
»للمنظمــات غــري الحكوميــة« )األنجيــووز( أيًضــا، ول

من االستعمار حاجًة إىل مقاييس جديدة لردع وضبط الدول 
بعــد الكولونيالية. 

وعــىل الرغــم مــن أّن األنجيــووز العاملــة يف مجــال حقــوق 
اإلنســان بــرزت يف إطــار اقتــالع حمايــات الرعايــة االجتماعيــة 
والخدمــات العامــة، فتلــك المشــاغل نــادًرا مــا دخلــت يف إطار 
منارصتهــا الســابقة. وإين أحاجــج أّن منظمات حقوق اإلنســان 
الدوليــة واألنجيــووز اإلنســانية قــد تبّنــت الثنائيــة النيوليربالية 
 - المــدين«  »المجتمــع  أو  التجــاري  المجتمــع  بــني  المركزيــة 
المفهــوم عــىل أنــه نطاق الحريــة، والتفاعل الطويع والســلطة 
الخاصــة الموزعــة الــي تحــّد مــن ســلطة الدولــة المركزيــة – 
مــن جهــة والسياســة – المفهومــة بمــا يه عنــف وقــر ونــزاع، 
مــن جهــة أخــرى. وقــد دافعــت تلــك المنظمــات عــن فضائــل 
العداء للسياســة الي ينســبها النيوليرباليون إىل الســوق: لجم 
الســلطة السياســية، ترويض العنف وتيســري نشوء هامش من 

الحرية الفردية. 
العاملــة يف مجــال  التوجــه جعــل مــن األنجيــووز  إن هــذا 
حقــوق اإلنســان منظمــات مــرتّددة وغــري مؤهلــة لتحــدي اآلثار 
يفــرتض  أنــه  ومــع  الســوق.  آلليــات  والموضوعيــة  البنيويــة 
أن  اإلنســان  حقــوق  حقــل  يف  العاملــة  األنجيــووز  بكربيــات 
تــاّم  اســتعداد  عــىل  كانــت  فقــد  القــر،  إىل  اللجــوء  تتحــاىش 
الستدعاء الجربوت العسكرية ألعى الدول يك تتدّخل، باسم 
تأمني حقوق اإلنسان، من أجل فرض أخالقيات السوق عىل 

امتــداد الكرة األرضية. 
مــا أســّميه »حقــوق اإلنســان النيوليرباليــة« ليــس الشــكَل 
الوحيــَد لحقــوق اإلنســان الذي عرفــه التاريخ. ومع ذلك، أزعم 
أّن مساهمة النيوليربالية يف حقوق اإلنسان أوسع نفوًذا بكثري 
مما يوّد أنصارها المعارصون االعرتاف به، وهذا ال يقتر عىل 

أوســاط اليمني الســيايس أو عىل الذين يف أروقة الســلطة. 
الحــركات  فــإن  النفــوذ،  هــذا  مــع  التعاطــي  غيــاب  يف 
والنضــاالت االجتماعيــة الــي تســتخدم لغــة حقــوق اإلنســان 
مــن أجــل مقاومــة النيوليرباليــة قــد تجــد نفســها يف وضــع تعــّزز 

فيــه قبضــَة النيوليربالية بدل العكس. 

 حقوق اإلنسان، بالنسبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة للنيوليرباليني،
الفرد لحمايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  ال   موجودة 
 وإنما للحفاظ على نظام الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوق
وعلى تراتب الهويات الموروثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
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إدواردو غاليانو

)١٩٤٠-٢٠١٥( صحايف 
وكاتب وروايئ 
من األوروغواي. 
له العديد من 
اإلصدارات والكتب 
املرتجمة إىل العربية 
آخرها »نساء: 
أنثولوجيا« )٢٠١٥(، 
»صياد القصص« 
)٢٠١٦(، »مغلق من 
أجل كرة القدم« 
)٢٠١٧(

 رتجمه وقّدم له
أسامة إسرب

جيمــع إدواردو غاليانــو يف تناغــٍم نــادٍر بــن الدقــة التوثيقيــة واخليــال األديب الرفيــع، حــى أنــه ميكــن القــول إّن لغتــه 
األدبيــة مجبولــة بالتــارخي، فهــو يف كتبــه كلهــا ينطلــق مــن أســاس توثيقــي صلــب حنــو آفــاق التعبــري األديب املفتوحــة، 

شــاحًنا لغتــه بــروح شــعرية قــّل مثيلهــا يف األدب املعــارص. 
 
ً
 لتغذيــة أهميــة غاليانــو، مهنــا موقفــه اليســاري النبيــل يف الوجــود، فقــد أعلــن مــرة

ٌ
تصــّب روافــُد أخــرى كثــرية

مازًحــا أنــه مــن مؤّســي املاركســية الســحرية. وبرغــم أهنــا مزحــة إال أهنــا تــي مبــا يــيء جتربَتــه يف الكتابــة، 
ــه يف احليــاة، فكتاباتــه حتتفــي دوًمــا باملهّمشــن واملنســين والغفــل والفقــراء والفالحــن والعّمــال واملرشديــن 

َ
ومواقف

وأبنــاء الشــوارع والعاهــرات والســجناء واملنفيــن واملظلومــن والنســاء املســحوقات وكّل مــن يعيــش عــى هامــش 
ــٍة تتكــّرر يف كّل البلــدان، تهنــب كل 

ّ
احليــاة املعــارصة، والذيــن هــم هنــاك بســبب االســتيالء عــى الــروة مــن ِقبــل قل

ــر كل يشء يف طريقهــا، حــى املســتقبل البــرشي. يشء وتدّم
مــن جهــٍة أخــرى، يــروي غاليانــو قصــص هــؤالء بأســلوب أديب فريــد خــاص بــه تغيــب فيــه احلــدوُد بــن األجنــاس 
نســج يف نــّص جامــع شــامل. جيمــع النــص بــن الفكــرة واالســتعارة، بــن املعلومــات اإلحصائيــة واجلمــل 

ُ
األدبيــة وت

القصصيــة الرسديــة، بــن األرقــام والصــور الشــعرية، وبــن الــرسد القصــي واحلــوارات املرسحيــة، وكلهــا متآلفــة 
ــة إىل  ــّل حباج ــٍم ويظ ــّكٍك ومظل ــارٍب ومف  ه

ٍ
ــع ــن واق ــري ع ــى التعب ــدرة ع ــق وبالق ــة وبالعم ــويح باحلري ــجة وت ومتناس

ــتقصاء. االس
ــة مــن األغنيــاء، أصحــاب الــرشكات 

ّ
الــي اخرتناهــا هنــا يتحــدث غاليانــو كيــف أّن القل ويف هــذه النصــوص 

الكــربى وخدمهــا مــن السياســين الفاســدين، تدّمــر كوكبنــا وتمسّــم هــواءه وتتحالــف مــع احلكومــات وقابــي 
أمثــان الدمــار، وكيــف حيــّول المشــاُل اجلنــوَب إىل مكــّب لنفاياتــه.

الــدوام، ألهنــا  العــودة إلهيــا عــى  القــّراء عــن  لــن يتوقــف  تــارًكا خلفــه كتًبــا   2015 تــويف إدواردو غاليانــو عــام 
 جمــارك 

ُ
متتلــك قــوة قــول احلقيقــة وبــكل جــرأة، كمــا أهنــا تمتــّرد عــى القيــود واحلــدود األدبيــة الــي وضعهــا »ضبــاط

األدب« كمــا مسّاهــم، والذيــن هــم امتــداد للســلطة الــي تعرقــل احليــاة احلــرة يف الواقــع.

جرامئ ضد البرش والطبيعة
يتمتــع  وكمــا  الطبيعــة.  وضــد  البــرش  ضــد  الجرائــُم  ُترتكــب 
توائمهــم،  أيًضــا  بهــا  يتمتــع  بالحصانــة،  الحــرب  أســياد 
األســياد الرشهــون للصناعــة، الذيــن يفرتســون الطبيعــة عــىل 

األوزون. طبقــة  ينهشــون  الســماء  ويف  األرض 
إن الــرشكات األكــر نجاًحــا يف العالــم يه الــرشكات الــي 
الــي تقــّرر مصــري الكوكــب  ُتســهم أكــر يف هالكــه، والــدول 

يه الــي تســهم أكــر يف تدمــريه.

كوكب الالعودة
وافرٌة  طوفاناٌت  نتنّفسه  الذي  والهواَء  العالَم  تغمر 
الخرباء  تقارير  الكلمات:  من  وسيوٌل  التلوث  من   وغزيرٌة 
الحكوميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة والترصيحات   والخطب 
أحد،  بها  يلزم  ال  الي  الوقورة  الدولية  والمعاهدات 
وتقوم  البيئة.  عىل  الرسمي  القلق  عن  أخرى  وتعبرياٌت 
وعّمن  االستهاليك  المجتمع  عن  اللوم  بإبعاد  القوة  لغُة 
باسم التطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّور. االستهالكية  الزنعة  يفرضون 

ُمبيدو الكوكب
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وتســتطيع الــرشكات العمالقــة، الــي ُتْمــرض الكوكــب باســم 
الحريــة ثــم تبيــع لــه الــدواء والعــزاء، أن تفعــل ما تشــاء، بينما 
جميــَع  كاألرانــب،  يتكاثــرون  الذيــن  البيئــة،  خــرباُء  ــف 

ّ
يغل

إن  للغمــوض.  الهوائيــة  الوســائد  بالســتيك  يف  المشــكالت 
الحالــة الصحيــة للعالــم مقرفــة، وثّمــة لغة رســمية ُتســتخدم 
للتربئــة، وعبــارة »نحــن جميًعــا مســؤولون« كذبــة يــرّوج لهــا 
أحــد  ال  أن  وتعــين  السياســيون،  ويكررهــا  التكنوقراطيــون 
مســؤول. ويطلــق الــكالُم المداهــن تحذيراته: »إنهــا تضحية 
يقــوم بهــا الجميــع«، لكــن هــذا يعــين »نيكــوا« أولئــك الذيــن 

»ُيناكون« دوًما.
تدفــُع البرشيــة كلهــا ثمــن دمــار الكوكــب األريض وتلويث 
ســلعه  وتدهــور  مناخــه،  واضطــراب  مياهــه  وتســميم  جــّوه 
األرضيــة الــي تهُبهــا لنــا الطبيعــة. وتحت مســاحيق الكلمات 
األرقــام  وتشــري  بالحقيقــة  المخّبــأة  اإلحصــاءاُت  تعــرتف 
القليلــة إليهــا: إن ربــع البرشيــة يرتكــب ثالثــة أربــاع الجرائــم 
يســتهلك  الشــمال  يف  مواطــن  كل  أّن  ذلــك  الطبيعــة،  ضــد 
أكــر بعــرش مــرات مــن الطاقــة، وأكــر بتســع عــرشة مــرة مــن 
األلمنيــوم وأكــر بأربــع عــرشة مــرة مــن الــورق، وأكــر بثــالث 
عــرشة مــرة مــن الحديــد والفــوالذ مّمــا يســتهلكه مواطــن يف 
الجنــوب. وكميــة الكربــون الــي يبعثهــا مواطن أمرييك شــمايل 
يف الجــو أعــىل باثنتــني وعرشيــن مــرة مــن الكميــة الــي يبعثهــا 
الهنــدي، وأعــىل بثــالث عــرشة مــرة مــن الــي يبعثهــا الربازييل. 
يمكــن أن ندعــو هــذا »انتحــاًرا عالميًّــا«، لكــن مــن يرتكبــون 
مــن  ذاتهــم  المزدهــرون  األفــراد  هــم  اليومــي  الجــرم  هــذا 
يتخيلــون  أو  غنيــة  بلــدان  يف  يعيشــون  الذيــن  البــرش،  أبنــاء 
هــذا، ومواطنــو بلــدان وأبنــاء طبقــات اجتماعيــة يعــرون عــىل 

هويتهــم يف التبايه والنفايات. 
مــن  كهــذه  لنمــاذج  االنتشــار  واســع  التبــيّن  يواجــه 
كواكــب  عــرشة  إىل  األمــر  يحتــاج  ا: 

ً
بســيط عائًقــا  االســتهالك 

بحجم كوكبنا للبلدان الفقرية يك تســتهلك بقدر ما تســتهلك 
الغنية، كما أفاد تقرير دقيق يحتوي عىل الكثري من الوثائق، 
بعنــوان »تقريــر برونتالنــد« الــذي ُقــدم إىل اللجنــة العالميــة 

للبيئــة والتنمية عام ١٩٨٧.
تحــّب رشكات النفــط العمالقــة ورشكات معاوين الســاحر 
للطاقــة النوويــة والتكنولوجيــا الحيويــة، والــرشكات الكــربى 
الــي تصّنــع األســلحة ورشكات الفــوالذ واأللمنيــوم ورشكات 
وألــف  البالســتيكية  والمــواد  والمبيــدات  الســيارات  صناعــة 
منتــج آخــر، أن تــذرَف دموع التماســيح عــىل معانــاة الطبيعة. 
وَتظهــر هــذه الــرشكات، األكــر إلحاًقــا للدمــار بالكوكب، بني 

تلــك ذات األرباح المرتفعة.

لغة اخلرباء الدوليني
يف تقييــم اإلهسامــات الــي تّمــت مــن خــالل إعــادة صياغــة 
ز حتليلنــا عــىل ثالثــة أســئلة 

ّ
ــا، ســرك املشــاريع القامئــة حاليًّ

جوهرية: األول والثاين والثالث.
وكمــا ميكــن االســتنتاج مــن جتربة تلك البلــدان النامية 
ــذت بعــض اإلجــراءات الي يه موضوع دراســتنا 

ُّ
حيــث اخت

وُوضعت قيد التنفيذ، يتطابق السؤال األول يف عدة نقاط 
مــع الســؤال الثالــث، وواحــدة أو أخــرى مــن هــذه النقــاط 
ـا متصلة بالســؤال الثــاين، حبيث ميكننا  تبــدو وكأهنــا جوهريًـّ

القول بثقة إّن األسئلة الثالثة مرتبطة بعهضا ببعض.
األول…

ُتنفـــق هـــذه الـــرشكات أيًضـــا أكـــَر مـــن غريهـــا عـــىل إعالنـــات 
معـــروف  وأعمـــال  خـــري  فعـــل  إىل  ســـحريًّا،  التلـــوث،  ُتحـــّول 
العالـــم.  أو  البلـــدان  مصائـــر  يقـــررون  لسياســـيني  مبدئيـــة 
وحـــني رشح الرئيـــس األمـــرييك الســـابق جـــورج بـــوش ]األب[
التنـــّوع  اتفاقيـــة  توقيـــع  المتحـــدة  الواليـــات  رفضـــت  لمـــاذا 
الوضـــوح:  عـــام ١٩٩2، كان يف غايـــة  ريـــو  البيولـــويج يف قمـــة 
»مـــن المهـــم أن نحمـــي حقوقنـــا، وحقـــوق أعمالنـــا«. وســـواء 
وّقـــع أم لـــم يوّقـــع فاألمـــر ســـّيان، ألّن معاهـــدات دوليـــة كهـــذه 

أقـــل قيمـــة مـــن شـــيك بـــال رصيـــد. 
كان الهـــدف مـــن انعقـــاد قمـــة ريـــو إنقـــاذ الكوكـــب مـــن 
الهـــالك، ولكـــن لـــم تلـــزم أيّ مـــن القـــوى العظمـــى باســـتثناء 
الموّقعـــة،  باالتفاقيـــات  بفتـــور(  ذلـــك  فعلـــت  )الـــي  ألمانيـــا 
ومـــن  التنافســـية،  قدرَتهـــا  رشكاُتهـــا  تفقـــد  أن  مـــن  خوًفـــا 
وكانـــت  باالنتخابـــات.  الحاكمـــون  سياســـيوها  يفـــوز  أال 
القـــوى الكـــربى الـــي أبـــدت الزاًمـــا أقـــّل يه األقـــوى، والـــي 
بجـــالء. ودفعـــْت  الجوهريـــة  أهداَفهـــا  بـــوش  اعـــرتاُف  فضـــح 
ــط  الـــرشكات العمالقـــة للصناعـــات الكيميائيـــة وصناعـــة النفـ
والســـيارات )والـــي كانـــت الموضـــوع المحـــوري لقمـــة ريـــو( 
جـــزًءا كبـــرًيا مـــن تكاليـــف المؤتمـــر. تســـتطيع قـــول مـــا تشـــاء 
ســـيًدا:  كان  أنـــه  إنـــكار  تســـتطيع  ال  لكّنـــك  كابـــوين  آل  عـــن 
إىل  ورود  أكاليـــل  دوًمـــا  يرســـل  آل  الطيـــب  العجـــوز  كان 

جنازات ضحايـــاه. 
بعـــد خمـــس ســـنوات، دعـــت األمـــُم المتحـــدة إىل عقـــد 
الســـنوات  تلـــك  ويف  ريـــو.  قمـــة  نتائـــج  لتقييـــم  آخـــر  اجتمـــاع 
مـــن  للكوكـــب  األخـــر  الجلـــُد  ُجـــّرد  القصـــرية  الخمـــس 
مـــن  ونصـــف  بمرتـــني  أكـــرب  منطقـــٍة  يف  االســـتوائية  نباتاتـــه 
إيطاليـــا، وأمحلـــت أراٍض خصبـــة بحجـــم ألمانيـــا وانقـــرض 
الحيوانـــات، مـــن  نـــوع  ألـــف  يقـــارب مئتـــني وخمســــــــــــــني  مـــا 
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مورغان
عــىل  عصائــب  يضعــون  وال  صناعيــة  أطــراف  لهــم  ليــس 
أعينهــم، لكــن القراصنــة البيولوجيــني يتجّولــون يف أدغــال 
األمازون وأراٍض استوائية أخرى شاّقني طريقهم بالسفن 
البــذور، يضعــون علهيــا  والطائــرات والســيارات، يرقــون 

براءات اخرتاع، وحيّولوهنا بنجاح إىل منتجات جتارية. 
دانــت أربعمئــة قريــة للســكان األصليــني يف األمــازون 
مؤخــًرا االســتيالَء عــىل نبتــة مقدســة ُتــْدىع األياهواســكا، 
الي قالوا عهنا إهنا:»املكائف لدينا خلزب القربان املسييح«.
يف املكتب األمرييك لتسجيل االخرتاعات وضعت رشكُة 
النباتــات الطبيــة الدوليــة براءَة اخرتاعها عىل األياهواســكا 
لصناعــة دواء نفــيس وملعاجلــة أمــراض القلــب. منــذ ذلــك 

الوقت فصاعًدا صارت األياهواسكا ملكية خاصة.

دون  مــن  إنســان  بليــون   ١،٣ وصــار  الهــواء،  تلــّوث  وازداد 
وعــرشون  يوميًّــا خمســة  يمــوت  فيمــا  أو طعــام،  مالئــم  ســكن 
كيميائيــة  بســموم  الــرشب  ميــاه  تلــوث  بســبب  شــخص  ألــف 
أو نفايــات صناعيــة. ومنــذ فــرتة قصــرية أعلــن 2٥00 عالــم مــن 
بلــدان مختلفــة )دعتهــم أيًضــا األمُم المتحــدة إىل اجتماع( أن 
الكوكــب األريض ســيواجه يف المســتقبل القريــب أكــرب تغريات 
مناخيــة ســبق أن حدثــت يف العــرشة آالف ســنة األخــرية، أمــا 
فهــم  غريهــم  مــن  أكــر  العقــاب  هــذا  مــن  ســيعانون  الذيــن 
والبلــدان  الفقــراء  عــىل  محكــوم  ألنــه  الفقــراء،  كالمعتــاد 
الفقــرية بــأن يكّفــروا عن ذنوب اآلخرين. شــهد عالُم االقتصاد 
لورنس ســُمرز عىل هذه الحقيقة يف نهاية ١٩٩١. اقرتح ســُمرز، 

»هارفــارد«  جامعــة  مــن  الدكتــوراه  شــهادة  عــىل  الحاصــل 
والــذي يحتــل منصًبــا رفيًعــا يف إدارة البنــك الــدويل، يف وثيقــة 
بــت بالخطــأ، أن يشــّجع البنــك الــدويل عــىل هجــرة  داخليــة رُسّ
الصناعــات الــي تســّبب تلوًثــا والنفايــات الســامة »إىل بلــدان 
بـ»المزايــا  تتعلــق  منطقيــة  اقتصاديــة  ألســباب  تطــوًرا«،  أقــل 
النســبية« الــي تتمتــع بها هــذه البلدان. وتبنّيَ أن هذه المزايا 
ثــالث: أجــور تافهــة، ومســاحات شاســعة حيــث ال يــزال يوجــد 

بــني  منخفضــة  رسطانيــة  أمــراض  ونســبة  للتلــوث،  مجــال 
الفقــراء الذيــن يمتلكــون مــزية المــوت باكــًرا ألســباب أخــرى. 
أدى نــرش الوثيقــة إىل فضيحــة مدّويــة: إن أمــوًرا كهــذه يجــب 
 ســُمرز بوقاحــة عــىل الــورق مــا كان 

َّ
أن ُتفعــل ال أن ُتقــال. خــط

يعمــل  الجنــوب  أّن  ذلــك  لوقــت طويــل.  ــا  العالــم عمليًّ يفعلــه 
كســلة قمامــة للشــمال، والمصانــع االكــر تلويثــا للبيئــة تهاجــر 
إىل الجنــوب، والجنــوب هو المكب حيث يصّب معظم الخراء 

الصنايع والنووي الذي يترّبزه الشــمال.
منــذ  الكنيســة،  وطبيــب  الكاهــن  أمــربوز،  القديــس  أفــى 
بــني املســيحيني لكنــه أجــازه ضــد  ســتة عــرش قرًنــا، مبنــع الربــا 
الربابــرة. حيــدث األمــر نفســه اآلن مع كل التلــوث املهلك. ما هو 
ســئ يف المشــال جيــد يف اجلنــوب، ومــا ُيعترب مخالًفــا للقانون يف 
المشــال ُمرّحــب بــه يف اجلنــوب. ويف اجلنوب تقع مملكة احلصانة 
مــا  وإذا  قانونيــة،  عراقيــل  أو  ضوابــط  يوجــد  وال  الشاســعة، 
ُوجــدت فليــس مــن الصعــب أبــًدا معرفــة مثهنــا. كمــا أن تواطــؤ 
مث هنــاك تكاليــف  حيصــل مجاًنــا،  نــادًرا مــا  احلكومــات املحليــة 
القيــام حبمــالت إعالنيــة ضــّد املدافعــني عــن الطبيعــة والكرامــة 
عــىل  يعملــون  ــف 

ّ
التخل عــن  كمدافعــني  وتصويرهــم  البرشيــة، 

إخافة املستثمرين األجانب وختريب التنمية االقتصادية.
ــا من الغــاز القاتل من  يف هنايــة عــام ١٩٨٤ تــّرب أربعــون طنًّ
معمــل للمبيــدات تديــره الرشكــة الكمييائيــة »يونيــون كاربيــد« 
يف مدينــة هبوبــال يف الهنــد. انَتــرش الغــاز يف أحيــاء الصفيــح وقتل 
تــويف  ألًفــا  ســتة آالف وســتمئة شــخص وأحلــق األذى بســبعني 
هوا طيلة حياهتم. مل تتقّيد  كثريون مهنم بعد وقت قصري أو ُشــوِّ
»يونيــون كاربيــد« بــأي مــن القواعــد األمنيــة ومل تطّبــق معايــري 
السالمة الي تطّبقها يف الواليات املتحدة. ويف أمريكا الالتينية، 
تبيــع رشكــة »يونيــون كاربيــد« و»دو كمييــكال«، مثلهــا مثــل 
العامليــة،  الكمييائيــة  للصناعــات  العمالقــة  األخــرى  الــرشكات 
كثــرًيا مــن املنتجــات الــي ُتعتــرب مخالفــة للقانــون يف بالدها. ويف 
غواتميــاال، مثــاًل، يــرّش الطــريان مــزارع القطن باملبيــدات الي ال 
ميكــن بيعهــا يف الواليــات املتحــدة أو أوروبا. ترشــح هــذه المسوم 
عــرب السلســلة الغذائيــة إىل كل يشء، مــن العســل إىل األمســاك 
عــام ١٩٧٤  الرّضــع. ويف مطلــع  أفــواه األطفــال  إىل  حــى تصــل 
كشــفت دراســة أجرهتــا مؤسســة الغــذاء األمريكيــة الالتينية أّن 
حليــب كثــري مــن األمهــات الغواتمياليــات حيتــوي عىل نســبة من 
املبيــدات أعــىل مبئــي مــرة مــن احلــّد الذي ُيعتــرب خطــرًيا. وكانت 
رشكــة »بايــر«، ثــاين أكــرب منتــج يف العــامل للمبيــدات الزراعيــة، 
تمتّتــع باحلصانــة منــذ األيــام الــي انمضّــت فهيــا إىل كونســورتيوم 
مــن  راتــب  دون  مــن  عمــااًل  واســتخدمت  فاربــن«  يج.  »آي. 

معسكر االعتقال النازي يف » أوشفيز«. 

الجنوب يعمل كسلة قمامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة للشمال، 
والمصانع االكرث تلويثا للبيئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
تهاجر إىل الجنوب، والجنوب هو المكب حيث يصّب 
معظم الخراء الصناعي والنووي الذي يتربّزه الشمال
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خرائط
خريطــة  املتحــدة  الواليــات  يف  البيئيــة  اخلريطــة  إن 
عنرصية أيًضا، ذلــك أن املصانع األكرث تلويًثا واملكبات 
األكــرث خطــًرا تمتوضــع يف جيــوب الفقــر حيــث يعيــش 
الســود والســكان األصليــون واألمركيــون الالتينيون. 
وتعيــش اجلماعــة الســوداء يف »كينيــدي هايتس« يف 
هيوســن بواليــة تكســاس عــىل أرض دّمرهتــا نفايــات 
ان كونفينت، ويه بلدة 

ّ
رشكة »غلف أويل«. إّن ســك

ا 
ً
يف لويزيانــا حيــث تعمــل أربعة مــن أكرث املصانــع تلوث

يف البــالد، كلهــم ســود تقريًبــا. وكان معظــم الذيــن مت 
إدخالهــم إىل غرفة العناية املشــددة يف العام ١٩٩٣ من 
الســود، بعــد أن أمطــرت رشكــة »جيــرال كمييكال« 
احلمــض عــىل اجلــزء المشــايل مــن ريتمشونــد يف خليج 
كنيســة  أجرهتــا  دراســة  وأكــدت  فرانسيســكو.  ســان 
الســكان  غالبيــة  أّن   ١٩٨٧ العــام  يف  املتحــدة  املســيح 
هــم  خطــرة  نفايــات  مكّبــات  قــرب  يعيشــون  الذيــن 

أمركيون سود أو أمركيون التينيون. 
النفايــات  الســكان األصليــني  تســتقبل محميــات 

النووية مقابل النقود والوعد بالوظائف.

مطلــع عــام ١٩٩٤ صــار ناشــط بيي مــن األوروغــواي صاحَب 
باريــرو  خــوريخ  متّكــن  واحــد.  ليــوٍم  »بايــر«  رشكــة  يف  أهســٍم 
اجمتــاع  رفــع صوتــه يف  مــن  األملــان  األصدقــاء  تضامــن  بفضــل 
ســنوي ألصحــاب األهســم أنعــم عليــه بالبــرية والســجق واخلردل 
واألسربين. سأل باريرو ملاذا باعت الرشكة مواّد كمييائّيًة ساّمًة 
الصحــة  »منظمــُة  واعتــربت  أملانيــا  يف  ُحظــرت  األوروغــواي  يف 
ا« وخمًســا أخــرى »عاليــة  ثالًثــا مهنــا »خطــريًة جــدًّ العامليــة« 
اخلطورة«. جاء الرد املعتاد. يف كل مرة يثري فهيا أحٌد مسألة بيع 
مســوم يف اجلنــوب محظــورة يف المشال، يقّدم املــدراء التنفيذيون 
يف »بايــر« ورشكات كمييائيــة عامليــة أخــرى اجلــواَب نفســه: إن 
رشكاهتــم ال ختالــف أيّ قوانــني يف البلــدان الــي تعمــل فهيا. ورمبا 
كان هــذا صحيًحــا عــىل املســتوى التقــين، وباإلضافــة إىل ذلــك، 
يقولــون إن منتجاهتــم ليســت خطــرية. بيــد أهنــم ال يفــرون أبًدا 
لغــز ملــاذا ال ميكــن أن يســتمتع أبناء بلدهم ببــالمس الطبيعة هذه. 
كان اإلنتــاج يصــل إىل حــّده األعــىل بــأدىن التكاليــف وله أســواق 
مفتوحــة تؤّمــن أرباًحــا عاليــة. ومــا تبّقــى غــري مهــم. وفتــح كثــرٌي 
مــن  املكســييك  اجلانــب  َيف  الصناعــات األمريكيــة حوانيــت  مــن 
احلدود قبل وقت طويل من توقيع البلدين التفاقية جتارة حّرة. 
وحّولــت هــذه الصناعــات املنطقــَة احلدوديــة إىل حظــرية خنازيــر 
االســتفادة  هّسلــت  أهنــا  االتفاقيــة  فعلتــه  مــا  كّل  وكان  كبــرية. 

حريــة  وأطلقــت  ا  جــدًّ املتدنيــة  املكســيكية  العمالــة  أجــور  مــن 
األمــر  عــن  نعــرّب  ويك  وهواهئــا.  وأرهضــا  املكســيك  ميــاه  تمســمي 
بلغــة شــعراء الواقعيــة الرأمساليــة: أتاحــت االتفاقيــة املزيــد مــن 
الفــرص الســتخدام مــوارد لهــا مــزية نســبية. وقبــل أربع ســنوات 
من االتفاقية، كانت املياه قرب مصنع »فورد« يف نويفو الريدو 
مــواّد  عــىل  حتتــوي  ماتامــوروس  يف  موتــورز«  »جــرال  ومصنــع 
درجــُة مسّيتهــا أعــىل بألــف مــرة مــن احلــد األعــىل املمســوح بــه يف 
اجلانــب اآلخــر مــن احلــدود. ويف جــوار مصنع »دو بونــت«، أيًضا 
ا اقتى إجالء السكان بسببه. يف مانتاموروس، بلغ التلوث حدًّ
ينتــرش التقــدم عــرب العــامل. ومل يُعــد األملنيــوم اليابــاين ُيصنــع 
الطاقــة  حيــث  والربازيــل  وروســيا  أســرتاليا  يف  بــل  اليابــان  يف 
والعمالــة رخيصتــان ومعانــاة البيئــة حتصــل يف مصــت. ولتقــدمي 
الكهربــاء لصناعــة األملنيــوم، َغمــرت الربازيــُل مســاحات واســعًة 
من الغابة االســتوائية باملياه. وليس هناك إحصائيات تســتطيع 
حتديــد الكلفــة البيئيــة لتلــك التضحيــة. يف الهنايــة، هــذا عادي: 
كثــرية،  تضحيــات  مــن  االســتوائية  واألزهــار  النباتــات  عانــت 
وكانــت ُتشــّوه يوًمــا بعــد يوم، وعاًما بعد عــام، يف خدمة رشكات 
جيعــل  كهــذا  دمــاًرا منظًمــا  إن  والتعديــن.  واملاشــية  األخشــاب 

تطّور
جٌر دون هنر.

واجهٌة طويلٌة دون بناء.
مرشاٌش عىل مرٍج بالستييك.

مصعٌد إىل ال مكان.
طريٌق رسيٌع إىل األمكنة الي دّمرها الطريق الرسيع.

هر تلفزيوًنا آخر 
ْ
صــورٌة عــىل شاشــة التلفزيون لتلفزيــون ُيظ

فيه أيًضا تلفزيون آخر.

»رئي األرض« أكر تعّرًضا للخطر بكثري. ومل تكن النار الهائلة 
اليانومامــي يف  هنــود  غابــات  ودّمــرت  عــام ١٩٩٨  نشــبت  الــي 
رورميا الربازيلّية العمَل الشيطاين إلل نينو فحسب. إن الوفيات 
تغــّذي احلصانــة، وترغمنــا الوفيــات عــىل قبــول أيّ أوامــر ُيْملهيــا 
التقســيم العاملــي للعمــل، كالشــخص الــذي قفــز مــن الطابــق 

العارش يك يطيع قانون اجلاذبية. 
أللمانيــا.  والــورود  لهولنــدا  الزنبــق  أزهــاَر  كولومبيــا  تــزرع 
ترســل الــرشكات الهولنديــة بصل الزنبق فيما ترســل الرشكات 
الســافانا  ســهول  يف  كبــرية  مــزارع  إىل  الــورد  شــتول  األلمانيــة 
يف بوغوتــا. حــني تصبــح األزهــار جاهــزة تأخــذ هولنــدا الزنابــق 
وألمانيا الورود وتحصل كولومبيا عىل أجور منخفضة وأراض 
الخاصــة  الرتتيبــات  هــذه  وبفضــل  مســّممة.  وميــاه  مخّربــة 
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باألزهــار للحقبــة الصناعيــة، تجــّف أعشــاب الســافانا وتغــور، 
واألطفــال،  النســاء  مــن  ومعظمهــم  العمــال،  ُيْقصــف  بينمــا 

بالمبيدات الزراعية والســماد الكيميائية. 
التعــاون  »منظمــة  يف  األعضــاء  الغنيــة  البلــدان  تتعــاون 
ـا بإرســال  االقتصــادي والتنميــة« عــىل تطويــر اجلنــوب اقتصاديًـّ
نفاياهتا اإلشعاعية وتعبريات أخرى ساّمة عن اللطف. إّن هذه 
البلــدان نفهســا الــي حتظــر اســترياد املــواد امللّوثــة تغدقهــا بكــرم 
عــىل البلــدان الفقــرية. وكما تصــّدر املبيدات احلرشيــة ومبيدات 
األعشاب املمنوعة يف الوطن، تصّدر أيًضا النفايات اخلطرية إىل 
اجلنــوب حتــت ممّسيــات أخــرى. حظــر »ميثــاُق بــازل« شــحناٍت 
كهذه يف العام ١٩٩2، لكّن الشحنات اليوم أكرب مما كانت عليه 
من قبل وتأيت حتت قناع »مساعدات إنسانية« أو »إهسامات 
يف مشــاريع تمنيــة«، كمــا اكتشــفت منظمــُة »الســالم األخر« 
يف عــدة مناســبات، أو تــأيت كمــواد مهّربــة مخّبــأة داخــل جبــال 
مــن النفايــات الصناعيــة القانونيــة. حيظــر القانــون األرجنتيــين 
حلــّل هــذه املشــكلة الصغــرية  اخلطــرية، لكــن  دخــول النفايــات 
كل مــا حتتــاج إليــه هــو هشــادة تثبــت أهنــا غــري مؤذيــة صــادرة يف 
البــالد الــي تريــد التخلــص مــن النفايــات. يف هنايــة العــام ١٩٩٦،

تعلمي
ــم 

ّ
تعل ســتانفورد  جامعــة  قــرب  تقــع  صغــرية  جامعــة  زرُت 

الطاعــة. كان الطــالب كالًبــا مــن كل الســالالت واأللــوان 
واألحجــام يــمتّ تعلميهــا التوقف عن كوهنــا كالًبا. حني تنبح 
الكالب، تعاقهبا املدّرسُة عارصًة خطومها بيدها وضاغطًة 
عىل أطواقها املصنوعة من رؤوس مدبّبة من الفوالذ احلاد 
حــى تتــأمل. لكــن حــني تظــل هادئة، ُتــكائف األســتاذُة مصَت 

م الكالب كيف تنىس النباح.
ّ
الكالب بالطعام. هكذا ُتَعل

بطاريــات  اســترياد  منــع  يف  الربازيليــون  البيئــة  علمــاء  نجــح 
الســيارات المســتعملة من الواليات المتحدة الي تدّفقت إىل 
البالد لســنوات باســم »مادة قابلة للتدوير«. كانت الواليات 
تدفــع  والربازيــل  المســتعملة  البطاريــات  تصــدر  المتحــدة 

عليها.  للحصول 
مدفوعــني بدمار أراضيهم وتســميم أنهارهم وبحرياتهم، 
يتجــّول 2٥ مليــون شــخص باحثني عن مــكان لهم يف العالم. 
التدهــور  ســيصبح  مصداقيــة،  األكــر  التنبــؤات  فبحســب 
يســّبب  الــذي  الرئيــيس  العامــل  المقبلــة  األعــوام  يف  البيــي 
تبتســم  الــي  البلــدان  وتظــّن  الجنــوب.  بلــدان  مــن  الــزنوح 
لمعجــزة  الســعداء  )األبطــال  الكامــريا  أمــام  بشــكل ظريــف 
اقتصاديــة واحــدة أو أخــرى( أنهــا دفعــت الرضيبــة، وعــربت 



بدايات • العدد 30 | 452021



بدايات • العدد 30 | 462021

ثمــن  تدفــع مســبًقا  أنهــا  غــري  نجــاح  وتمــر يف حقبــة  القطــب 
قفزتهــا العظيمــة إىل التحديــث: ففــي تايــوان ثلــث محصــول 
األرّز غــري صالــح لالســتهالك ألنــه مســموم بالزئبــق والزرنيــخ 
فقــط  األنهــار  ميــاه  ثلــث  الجنوبيــة  كوريــا  ويف  والكامديــوم، 
لــألكل يف  يُعــد هنــاك أســماك صالحــة  صالــح للــرشب. ولــم 
نصــف أنهــار الصــني. يف رســالة كتبهــا طفــل مــن تشــييل وهــو 
باألشــجار،  محّملــة  تغــادر  »الســفن  بــالده:  صــورة  يرســم 

الســفن تعود محملة بالســيارات«.

إطاللة عىل الغسق يف هناية القرن
إّن األرض الي تدفننا أو تردعنا ممسومة.

ال يوجد هواء، ليس هناك إال اليأس.
ال يوجد نسيم، ليس هناك إال الرواحئ النتنة.

ال مطر سوى املطر احلمي.
ال يوجد حدائق، هناك مرائب فقط.

ليس هناك رشكاء، ال يوجد إال رشاكات.
هناك رشكات بداًل من األوطان

وهناك مستهلكون بداًل من املواطنني
وهناك تكّتالت بداًل من املدن.

ال يوجد برش، هناك جماهري فقط.
ال يوجد عالقات إال العالقات العامة.
ال يوجد رؤى، هناك تلفزيونات فقط.

إذا أردَت مدحي زهرة قل: »تبدو بالستيكية«.

هبــا  حتــفُّ  طويلــًة  رسيعــًة  طريًقــا  اليــوم  تشــييل  أصبحــت 
املــوالت واألرايض القاحلــة والغابــات الصناعيــة حيــث ال يغــّرد 
أي طــري، وتبــدو األشــجار كاجلنــود يف صــف نظامــي ويف حالــة 

انتباه، ويه تسري إىل السوق العاملي.
أهنــى القــرن العــرشون، الفّنان املهنك، أياَمــه برمس حيواٍت 
ســاكنة. إّن إبــادة الكوكــب ال تســتثين أحــًدا، وحــى المشــال 
املنتــر، الــذي يهســم بالقمس األكرب مــن الكارثة، يصفر وينظر 
إىل اجلهــة األخــرى يف ســاعة احلقيقــة. وبالرعة الي مني هبا، 
ــق جميًعــا الفتــات يف أقســام 

ّ
لــن ميــّر وقــت طويــل قبــل أن نعل

التوليد يف الواليات املتحدة: انتبهوا أهيا األطفال: حنّذركم هنا 
من أّن فرصة إصابتكم بالرطان أعىل مبرتني من أجدادكم. 
وتقوم الرشكة اليابانية »ديدو هوكوسان« مسبًقا ببيع الهواء 
يف علــب، وســعر دقيقتــني مــن األوكســجني عــرشة دوالرات، 
ــد الكهربــايئ الــذي يعيــد 

ّ
وتؤكــد الكتابــة املرفقــة: هــذا هــو املول

شحن الكائنات البرشية.

بّريّة زرقاء
هــذا  ويف  املطــر.  يتســاقط  وال  أبــًدا،  هنــا  المســاء  تغــمّي  ال 
البحــر ال َيغــرق أحــٌد، وال حتــدث رسقــات عــىل شــاطئه. ال 
بعــوض  وال  شــوكية  قنافــذ  وال  تلســع  حبــر  قناديــل  يوجــد 
مزعــج. خيضــع الهــواء واملاء ملناخ ال تتنوع فيه درجة احلرارة 
أبــًدا، ولهــذا يبقيــان نــزالت الــربد واألنفلونــزا بعيدة. حتســد 
األعمــاُق القــذرة للمرفــأ مياَهنــا الشــفافة، ويســخر هواؤنا 

النظيف من المّس الذي يتنّفسه سكان املدن.
أســعارنا ليســت عاليــة. كلفــة البطاقــة ثالثــون دوالًرا 
ــا  إضافيًّ مبلًغــا  تدفــع  أن  جيــب  لكــن  الواحــد،  للشــخص 
اإلنرتنــت:  عــىل  اإلعــالن  يقــول  واملظــالت.  للكــرايس 

»سيكرهك أوالدك إذا مل تأخذهم…« 
يوكوهامــا  شــاطئ  بلــو(،  )وايلــد  الزرقــاء  الرّبيّــة  إن 
حيــث  اليابانيــة،  الصناعــة  فخــر  هــو  بالزجــاج،  املحــاط 
المشــس  وتــرشق  الــي تصنعهــا،  املحــركات  بعلــّو  األمــواج 
اإللكرتونيــة وتغــرب حــني تشــاء الــرشكات، وُيقــدم للزبائن 
رشوقــات مشس اســتوائية مدهشــة وغروبــات وردية خلف 

أشجار خنيل ممتايلة. 
قال أحد الزوار: »إنه اصطنايع، لهذا حنبه«.

أنباء
عــىل ســاحل الغونــا، يف جنــوب كاليفورنيــا، خــرج ظــيبٌ مــن 
الغابة يف ١٩٩٤ وعدا يف الشارع، فصدمته سيارة. قفز فوق 
سياج، وكر نافذة مطبخ ودخل مهنا، مث كر نافذة أخرى 
واندفــع  نفســه مهنــا،  ورمــى  ثــاين  إىل رشفــة طابــق  وخــرج 
داخاًل إىل فندق وكطلقة ملطخة بلون الدم األحمر انطلق 
عابــًرا املالكــني املندهشــني ملطاعــم واجهــة الشــاطئ، قبــل 
أن يرمــي نفســه يف البحــر. اصطــاده رجــال الرشطــة يف املــاء 

ورفعوه إىل الشاطئ، حيث نفق وهو يزنف بغزارة. 
قال رجال الرشطة: »كان مجنوًنا«.

بعــد ســنة يف ســان دييغــو )يف جنــوب كاليفورنيــا أيًضــا( 
رسَق محارٌب قدميٌ دبّابة من ترســانة وســحق وهو يقودها 
أربعــني ســيارة، وأحلــق الــرر بعــدة جســور، وفميــا كانــت 
تطــارده ســيارات الرشطــة ســحق يف طريقــه كلَّ مــا عــربه. 
ق رجال الرشطة الدبّابة 

ّ
حني علَق يف منحدر شــاهق تســل

وفتحــوا البــاب وجندلــوا اجلنــدي الســابق بالرصــاص. تابع 
مشاهدو التلفزيون احلادثة كلها يف بث يح ومبارش. 

قال رجال الرشطة: »كان مجنوًنا«.
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لقــد اعمتدنــا عــى الــرتاث الالمــادي يف محاولة معرفــة احلياة الدينيــة والثقافية يف ظفار قبل اإلســالم. ولــن كانت هذه 
عــّد بديــاًل عن البحوث العلمية املعمتدة عى الشــواهد املاديــة البحتة، مثل احلفريات األثرية ودراســة النقوش 

ُ
املــاّدة ال ت

 للفت أنظار الباحثن يف حقــل اإلنروبولوجيا الثقافية للتعّمق 
ٌ
والكتابــات القدميــة املرســومة يف الكهوف، إال أهنا محاولة

وإجراء حفرياٍت معرفيٍة يف منطقٍة حافظت عزلُتا عى مكّوناهتا اللغوية والثقافية. 

كانــت احليــاة الدينيــة يف ظفــار قبــل اإلســالم مشــاهبًة ملــا كانــت 
عليــه الديانــات غــري المساويــة، عندمــا عبــد اإلنســان بعًضــا مــن 
كالمشــس  المساويّــة  األجــراُم  رأهســا  وعــىل  الطبيعــة،  مظاهــر 
اإلنســاُن  رأى  املظاهــر  هــذه  يف  والكواكــب.  والنجــوم  والقمــر 
اخلــرَي والــرّش مًعــا، فحــاول التقــّرب مهنــا واســرتضاءها بالدمــاء 
ومعتقداتــه،  أشــعاره  يف  معــه  وحملهــا  والتعّبــد،  والطقــوس 
ورمسهــا عــىل جدران الكهوف الي شــّكلت بيــوَت عبادٍة ومأًوى 

بات الطبيعة.
ّ
يلجأ إليه من تقل

ُيعــّد القمــُر والمشــُس والزهــرُة أبــرَز األجــرام المساويــة الــي 
القمــر  إلــَه  أّن  مــن  الرغــم  القــدمي. وعــىل  إنســاُن ظفــار  عبدهــا 
اســتحوذ عــىل االهمتــام األكــرب، إال أّن مــا ُعــر عليــه يف كهــوف 
ظفار من نقوٍش ورسوم، يعطينا صوًرا لبقّية اآللهة. وباإلضافة 
األدب  يف  آلهَتــه  ظفــار  يف  اإلنســاُن  حفــظ  املاديــة،  الصــور  إىل 
الشــفايه، يف األشــعار واألمثــال واحلَكــم، وحافــظ علهيــا حــى 

بعد اعتناقه اإلسالم.
اآلثــار  علــم  مــن  غريهــا  دون  والنقــوش  الرســومات  تنفــرد 
اإلنســانّية  املجمتعــات  عــن  املعلومــات  مــن  هائــٍل  كــمٍّ  بتقــدمي 
القدميــة١. وُتَعــّد النقــوش املكتشــفة يف ظفــار مــن أهــّم مصــادر 
املعلومــات عــن احليــاة يف املحافظة قبل مئات الســنني. وقد ُعر 
عــىل رســوماٍت ونقــوٍش ملختلــف احليوانــات مثــل اإلبــل والبقــر 
والغــم والمنــور واخليــول، باإلضافــة إىل صــور األشــجار والنجــوم 
الرســوم  هــذه  يف  هيّمنــا  ومــا  املختلفــة.  الهندســية  واألشــكال 
القمــر،  إىل  ترمــز  الــي  الثــريان،  قــرون  رمس  تكــراُر  والنقــوش 
والنجمــِة المثانيــة الــي ترمــز إىل جنمــة الزهــرة، إضافــًة إىل صــوٍر 

للخيــل إذ كان العــرب اجلنوبيــون يتقدمــون بمتاثيــل اخليــل تقّرًبا 
إىل اآللهة )ذت بعدن(، أي البعيدة ويه المشس الي ُيعرّب عهنا 

بالفَرس، ويه من احليوانات الي قّدهسا قدماء السامّيني«2.
مــن هنــا يّتضــح أّن املحاذيــر واملواعــظ الــي ُتلقــى علينــا عن 
المساء من كبار السّن يف ظفار حتمل ُبعًدا دينيًّا ومدلواًل قدسيًّا 
تأّكــَد لنــا أيًضــا مــن خــالل حبثنــا هــذا. فتقــدمي الذبــاحئ لكســوف 
القمــر، ورضب احلجــارة حــى يعــود إىل حالتــه الطبيعيــة، مل يكــن 
وليــد طقــٍس شــعيبّ فحســب، بل هــو يعين كذلك رســوخ عبادة 
القمر لدى إنسان اجلنوب العريب ويف ظفار خصوًصا، وقد عرنا 

عىل ذلك من خالل العديد من املصادر واملراجع التارخيية.

 »سني« إله القمر
فهــو  ظفــار،  يف  ُعبــدت  الــي  اآللهــة  أهــّم  مــن  »ســني«  ُيعتــرب 
ُيربــط بدعــوات الشــفاء مــن األمــراض واحلمايــة. وكثــرًيا مــا تبــدأ 
»النانــا«  أشــعار  مقاطــع  يف  »ســني«  لفظــة  برتديــد  األشــعار 
باللغــة الشــحرية، فيقــال »يــا ســني  و»الدبــرارت«، املنطوقــة 
ــُف »ســني« بقصد 

َّ
لــك أحمــد« أو »ســني لســامل ســني«. ويوظ

احلمايــة مــن الــرّش، أو إذا تعــّر إنســاٌن بــيشٍء مــا فيقــال »ســني 
لك«، أي سني حيفظك. وال يزال لفظ »سني« يرتّدد يف أشعار 
ُف للحفاظ 

ّ
ظفــار مــن دون أن يكــون له مدلوٌل قــديس، بل يوظ

عىل اإليقاع واتّزان املفردات عند الرّتديد.
ف اإللُه »ســن، ســني« يف األمثال الظفارية، فقيل 

ّ
كما ُوظ

هــذه  وتقــال  عليــه«٣،  حجــب  واحلجــب  ســاليه،  »واســليه 
العبــارة يف أفــراح الــزواج أثنــاء رقصــة الهبــوت عنــد االقرتاب من 

محمد الشَحري

كاتب وروايئ وناشط 
حقويق وثقايف، ُعمان. 
من أعماله »بذور 
البوار«، مجموعة 
قصصية، ٢٠١٠. 
»الطرف املرحتل«، 
أدب رحلة، ٢٠١3. 
»موشكا«، رواية، 
٢٠١٥، »االحقايق 
األخري«، رواية، ٢٠٢٠

آلهة ظفار قبل اإلسالم
تحواّلت القمر والشمس والزهرة
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بـ»واســليه« و»ســانيل«  وُيقصــد  العــروس.  أو  العريــس  بيــت 
اخلصــب  بـــ»ربَّ  وصفهمــا  مــن  هنــاك  لكــن  »ســني«،  اإللــُه 
واحليــاة )واســنيل( و)ســانيل(، هذيــن اإللهــني الظفاريّــني 
ذيــن خلــدا يف الذاكــرة الشــعبية بالرغــم مــن 

ّ
الوثنّيــني الل

تعاقب األديان واألزمنة«٤. 
وقيــل أيًضــا »واســنُبالنا ســبيالنه«٥ عنــد حمــل األشــياء 
الثقيلــة أو يف املناســبات للــرتوحي عــن النفــس، ويّتضــح »ســن« 
يف الكلمــة األوىل »واســنُبالنا«. وقــد ورد مثــٌل آخــر يقول: »)يا 
ســني عليك(، ويقصد هبا ســورة يا يس، وعليك، أي حجاًبا 
لــك مــن الــرّش أو املــرض«٦، لكننــا نــرى أّن املقصود بـ»يا ســن 
ــت الكلمة 

ّ
أو يــا ســني« إنّمــا يرجــع إىل اإللــه )ســن، ســني(، وظل

يف الذاكــرة مزنوعــًة مــن قدســّيتها القمرية القدميــة إىل مدلولها 
الديين اإلسالمي.

ويــرى البعــض أّن »يــس« املذكور يف القــرآن ُقصد به القمر 
اختلــف  إذ   ،]2  -  ١ ]يــس:   }  )2( َِكــميِ 

ْ
احل ــْرآِن 

ُ
ق

ْ
َوال  )١( }يــس 

ــرَبي« بأنــه 
ّ
املفــّرون يف كلمــة »يــس«، فذكــر يف »تفســري الط

عــن  املاتريــدي«  باحلبشــية٧، ويف »تفســري  إنســان«  يعــين »يــا 
د،  د أقمس به: يا ُمَحمَّ ــاٍس قال: يا إنســان، يعين: يــا ُمَحمَّ ابــن َعبَّ
إّن هــذا القــرآن مــن عنــد هللاَّ نــزل، وهــو بلســان احلبشــة، وَقــاَل 
ــْم: وهــو بلســان طئ، وقتــادة يقول: قمس، أقــمس بالقرآن:  َبْعهُضُ
امٌس  فهــو  القــرآن  يف  هجــاٍء  كّل  ويقــول:  املرَســلني،  لِمــَن  إنّــَك 
ــْم: هــو من فــواحت الســورة، وقاَل  مــن أمســاء القــرآن، وقــاَل َبْعهُضُ
ْم: امٌس من أمساء الرب٨. ونرى أّن »يس« امٌس من أمساء  َبْعهُضُ
القمــر، وقــد أقــمس هللا بالقمــر يف ســوريَت المّشــس، واالنشــقاق، 
 ،]2  ،١ ]المشــس:  َهــا{ 

َ
َتال ِإَذا  َقَمــِر 

ْ
َوال  )١( َوُضَحاَهــا  ــِس  ْ }َوالمشَّ

َقَمــِر ِإَذا اتََّســَق )١٨({ ]االنشــقاق: ١٨، ١٩[، كمــا يّتضــح أيًضا 
ْ
}َوال

َقــمَسُ الــرّب بالمشس، هذا إضافًة إىل وجود ســوٍر قرآنيٍة حملت 
أمســاء الكواكــب والنجوم واألنــواء، مثل النجم والرعد، والقمر 

والمشس. 
ُعرف اإلله »سني« أيًضا عند البابليني، وحمل أمساًء عدة 
لــدى املمالــك والشــعوب يف اجلنــوب العــريب، هــو إلــه »ود« عند 

املعينيني، و»املقه« عند السبئيني و»عم« عند القتبانيني٩.

»سني« عند عرب اجلنوب
أّول َمــن عبــد القمــر هــم قــوم عــاد، الذيــن مل يعبــدوا األوثــان بــل 
عبــدوا القمــر، »ملك َعاد بن عوص بن إرم بن َســام بن نوح 
لق يعبد 

ْ
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َمــر«١0. ومبــا أّن املصــادر التارخييــة تؤكد أّن مســاكن بالد عاد 
َ
ق

ْ
ال

احلالّيــة،  بــالد ظفــار  بــالد الشــحر، ويه  يه يف األحقــاف أو يف 
ق اإلنســان القــدمي يف ظفار بعبادة 

ّ
فإننــا جنــد التفســري املقنع لتعل

اإلله »سن، سني«. وقد انترشت عبادُته عند العرب اجلنوبيني 
ويف احلبشــة ويف بــالد مــا بــني الهنريــن، حيــث اعُترب مســؤواًل عن 

اخلريات الي ينتفع هبا اإلنسان.
وقــد َوصــف لنــا القــرآن عــىل لســان النــيب إبراهــمي اعتقــاَد 
ى 
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ــوَن )٧٨({ ]األنعــام: ٧6 - ٧٨[ ومــن املرّجــح، كمــا تذكــر 
ُ
ك ُترْشِ

املصــادر التارخييــة، أن منطقــة أور موطَن إبراهمي اخلليل، تقع يف 
بالد ما بني الهنرين أو الرافدين ويه العراق احلالية. 

كانــت عبــادة النجــوم والكواكب الســّيارة منترشًة يف حارض 
ــْت 

َ
ل اإلنســان البــدايئ، وقــد أشــار القــرآن إىل ذلــك يف ســورة ُفصِّ

َمــُر ال َتْســُجُدوا 
َ
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ــْت: آيــة ٣٧[، وهــذه األجــرام المساويــة 
َ
ل صِّ

ُ
ـاُه َتْعُبــُدوَن{ ]ف إِيَـّ

الثالثــة يه األجــرام الظاهــرة الي هَبرت نظر اإلنســان، ال ســّيما 
لهــذا  أًبــا  القمــَر  اجلاهلّيــون  واعَتــرب  والزهــرة.  والقمــر  المشــس 
الثالــوث، واإللــَه املقــّدم فيه، وكبرَي اآللهة، له مزنلٌة خاّصٌة لدى 
العــرب اجلنوبيــني، وهــذا مــا حدا ببعض املســترشقني إىل إطالق 

ديانة القمر عىل ديانة العرب اجلنوبيني١١. 
ــه القمــر يف ديانة 

ّ
يقــول جــواد عــيل، »هــذا املركــز الــذي حيتل

جنــده يف أديــان الســاميني المشاليــني كمــا  العــرب اجلنوبيــة، ال 
عنــد الســاميني اجلنوبيــني، كمــا يصــّح اعتبــار تذكــري »الزهــرة« 
أو »عثــرت« عنــد العــرب اجلنوبيــني من جملة الفــروق الي نراها 
بــني ديانــة ســكان العربية اجلنوبية وديانات الســاكنني يف مشال 

العرب اجلنوبية، فإن »الزهرة« يه أنىث عندهم١2.
ُنِعــت إلــه »ســن« أو »ســني« بنعوت عــّدة مهنا »ذ علم«، 
أي »ذو العلــم« مبعــى العاِلــم١٣. ويرى بعض العلماء من العر 
احلديــث، وعــىل رأهســم املستكشــف فيلــيب، أّن أقســام املنطقــة 
اجلنوبيــة مــن جزيــرة العــرب ومــن مضهنــا الميــن يه الوطــن األم 
للشــعوب الســامية، وحينمــا هاجــروا مــن اجلنــوب إىل المشــال 

أشعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار يف  يرتّدد  »سني«  لفظ  يزال   ال 
 ظفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار من دون أن يكون له
 مدلولٌ قديس، بل يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوّظُف
اإليقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع على  للحفاظ 
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المثينــة  وأشــياءهم  ثقافهتــم  معهــم  حملــوا  اجلفــاف،  بســبب 
وآلههتم وأهّمها اإلله القمر »سني«١٤. وقد عّدُه بعُض الكّتاب 
مــن أهــّم اآللهــة لــدى شــعب حرمــوت، فقيــل إّن احلضارمــة 
وثنيون عبدوا آلهًة عديدًة مثل »عثرت« و»حول« و»حويل«. 
القومــي  اإللــه  »ســني«،  لإللــه  كان  الكبــري  االحــرتام  أّن  غــري 
املــال  يف  اخلــري  ملنــح  بالنــذور  منــه  التقــّرب  جيــري  حلرمــوت١٥، 

والبدن والربكة يف الْرع والزرع. 
عــرت بعثــٌة أمريكّيــٌة عــام »١٩٦١- ١٩٦2« عــىل نقــوش قريــة 
»ســنا« حيــث يقــوم معبــٌد لإللــه »ســني«، ونقــوُش »العقلــة« 
الي تتمضّن أمساء ملوك حرموت وسبأ، مع أّن معظمها كان 
قــد صــّوره املستكشــف فيلــيب مــن َقبــل، وكتــب عنــه١٦. وقــد عرّب 
احلرميون عن معبودهم األكرب الذي ختّيلوه هيمين عىل القمر 
بامس »سني« وهو الذي عرّب عنه جرياهُنم من اجلنوبيني بأمساء 
»عــم ود« والـ»مقــه«، فقــد ُعــرف القمر بـــ»ود« عند املعينيني 

وبـ»املقه« عند السبئيني وبـ»سني« يف حرموت١٧.
وقيل إن امس »سني« سبق أن أطلقه األكديّون والبابلّيون 
بالقمــر  ــا  ختّيلــوه معنيًّ الــذي  الرافديــن عــىل معبودهــم  بــالد  يف 
أيًضــا، مــا يعــين أنــه امٌس ســاميٌّ قــدمي وواســع االنتشــار. وُيعتقــد 
أّن ســيناء مأخــوذة مــن اإللــه »ســني«١٨، ألّن البــدو اآلراميــني 
والعــرب كانــوا يعبــدون إلــه القمــر، الــذي ينــري لهم الطريــق أثناء 

سريهم لياًل.

وقــد أقميــت لإلله »ســني« معابُد يف مــدن بعينها يف جنوب 
اجلزيــرة العربيــة، ومهنا »مــذب« أو »مذاب« يف موقٍع معروٍف 
ــى »احلريضــة«. وقــد ذكــر العديــد مــن الكّتــاب واملؤّرخــني  يمسَّ
هذا املوقع، إذ َعرت عملياُت التنقيب عام ١٩٣٧ يف حرموت، 
الــي قــام هبــا ج. كاتــون طومســون و أ. غاردنر وف. شــرتك، عىل 
معبــد »ســني« يف وادي عمــد١٩، كمــا ُعــر عــىل نقــوش ورمــوز 
تشــري إىل اإللــه، مثــل قــرن الثــور واخليــول، يف العديد مــن املواقع 
األثريّة يف جنوب اجلزيرة العربية، وَيرُد ذكُر هذا اإلله عىل حجر 
تميــاء، ويه واحــة يف مشــال احلجاز، الي ترجع كتابهتا إىل القرن 

اخلامس ق. م.20.
امُس  الربيطــاين  املتحــف  يف  املحفــوظ  النحــايس  اللــوح  يف 
ملــٍك مــن ملــوك حرمــوت هو »صــدق ذخر بــرن« أو »صدق 
ذخــر بــران«، ووالــده »الــرشح«، وقــد ذكــر فيــه أن هــذا امللــك 

قــّدم نــذوًرا إىل اآللهــة »ســني« و»علــم« و»عثــرت« خلــريه وخلري 
»شــبوة« وخلــري أوالده وأفــراد أرسته2١. وإذا كان اإلله »ســني« 
هــو رّب القمــر، واإللــه »عثــرت« هــو رّب الزهــرة، و»علم« يشــري 

إىل القمر، فاآللهة الثالثة عادًة ما ُتذكر جنًبا إىل جنب. 
واالمس الشــائع للقمر بني الســامّيني هو »ورخ« و»سن« 
يف  للقمــر  الشــائع  االمس  هــو  واألخــرُي  و»هشــر«،  و»ســني«، 
ويف  اجلنوبيــة  العربيــة  يف  علهيــا  ُعــر  الــي  اجلاهلّيــة  الكتابــات 
أّن  ويالَحــظ  العــرب.  جزيــرة  مــن  الغــريب  والمشــال  احلبشــة 
الصــور الــي ترمــز إىل القمر يف تلك النصوص متشــاهبة تقريًبا، 
ومتقاربــة يف الشــكل، مــا يــدّل عــىل أّن األســطورة الدينيــة يف 
َمخيل َعَبدة القمر كانت متشاهبًة ومتقاربًة ومن أصٍل واحد. 
أمــا كلمــة »قمــر« فلــم َتِرد يف النصــوص اجلاهلية الي وصلت 
إلينا حى اآلن، ما حمل بعَض املسترشقني إىل القول إّن هذه 

التمسية متأّخرة.
القمــر  تمّســي  ال  اجلنوبيــة  العربيــة  النصــوص  أّن  ويالَحــظ 
بامســه دائًمــا، إمنا تشــري إليه بكنياتــه وصفاته يف الغالب. ويظهر 
أّن ذلــك هــو مــن باب التــأّدب والتجّمل أمــام رّب األرباب. ويِرُد 
نعــُت القمــر بـ»كهلــن«، أي »الكهــل« يف نصــوص املســند ويف 
نصــوٍص ُعــر علهيــا يف األقســام المشاليــة مــن العربيــة الغربيــة. 
وتعــين لفظــُة »كهلن« القدير واملقتدر والعزيز، ويه من نعوت 
ــق لفظــُة »كهــن« يف اللغــة الشــحرية عــىل 

َ
هــذا اإللــه22، وتطل

املتبّحر يف املعرفة، فيقال امرٌؤ »قد كهن« أو »بر كهن« مبعى 
أنه قادٌر عىل معرفة كّل يشء. 

اللغــة  يف  أمســاٌء  مهنــا  أخــرى  بأمســاء  القمــر  مُسّــي  كمــا 
الشــحرية، فكلمــة »أورخ« تعــين هشــر، »وهشــر« تعين الهالل، 
نقــول »هشــر  وأحياًنــا  هشــر«  نقــول »هشــر  الهــالل،  هــّل  فــإذا 
أورخ«. و»روخ« و»هشــر« و»عــم« هــو إلــه شــعب قتبان، كما 
أّن »ود« إلــه َمعــني الكبــري، ورد ذكــره يف نصــوٍص ُعــر علهيا يف 
أعــايل احلجــاز، و»املقــه« إلــه ســبأ الكبــري، و»ســني، ســن« إلــه 
هــا يف معــًى واحــد، ُقصــد هبــا اإللــه 

ّ
حرمــوت الكبــري، ويه كل

القمر2٣.
وإّن املعبــودات الرئيســة يف اجلنــوب العــريب واحلبشــة ثــالث، 
المشــس،  بعــدن«  ذت  أو  حمــمي،  و»ذت  القمــر،  »ســني« 
و»عثــرت« الزهــرة، وهــو مــا ُيعــرف بالثالــوث المســاوي املقــّدس. 
وقــد ُرمــز لــه بعــّدة رمــوز ونقوش، مهنــا الهالل، وُيشــري إىل بداية 
الهشر القمري، كما أشري إليه برأس ثوٍر ذي قرنني. أما المشس 
فقــد ُصــّورت عــىل شــكل قــرٍص أو دائــرة، أو كتلــٍة أو هالــة. وأما 
الزهــرة، فُرمــز إلهيــا بصــورة جنمــة يف النقــوش العربيــة اجلنوبيــة 
د 

َ
وبمثانيــة خيــوٍط إشــعاعيٍة يف النصوص البابليــة، ويه َذكر وَول

عند العرب اجلنوبيني2٤.

»سني«، اإلله  من  مأخوذة  ســــــــــــــــــــيناء  أّن   ُيعتقد 
والعرب اآلراميني  البـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدو   ألّن 
القمر إله  يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعبدون  كانوا 
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بــالد  يف  املعبــودة  اآللهــة  بــني  ثقــايف  رابــٍط  عــىل  عرنــا  لقــد 
فــّن  وهــو  ظفــار،  يف  ُيغــّى  يــزال  ال  شــعيب  فــنٍّ  وبــني  الرافديــن 
الّنانــا املــؤّدى باللغــة الشــحرية. يتكّون شــعُر النانا من مقطعني 
موزوَنــني، وأحياًنــا مــن ثالثــة مقاطــع وُتمّســى )مثلثــت(. ويقــال 
بــني  احلــوار  ويف  والعاطفــة  الغــزل  ويف  احِلكــم  يف  الشــعر  هــذا 
الشــعراء عنــد تنــاول قضيــة اجمتاعيــة معّينــة. وكان أداء النانــا 
مقتــًرا عــىل النســاء، لكــّن الرجــال شــاركوهّن أخــرًيا يف أدائــه، 

وعادًة ما يؤّدى يف الليل. 
أمــا عالقــة إلــه القمــر باملمالــك والــدول الــي قامــت يف بــالد 
ــذت من اإلله »ســني، ســن« معبــوًدا وربًّا، 

ّ
الرافديــن، والــي اخت

وهو اإلله ذاته املعبود يف اجلنوب العريب ومهنا ظفار، فتكمن يف 
»إنانا« ويه ربّة أكد، الي بلغت أوّجها يف عهد »نرام سني«2٥. 
ونــرى أن الّنانــا املغّنــاة يف ظفــار يه للتعبــري عــن إلــه القمــر، ألّن 

هذا الفن ال يؤّدى إال يف الليل وأغلبه يف الليايل القمرية.
وقد أصبح القمر مبزنلة األب لكونه إلًها َذَكًرا، فُديع بـ»أمب«، 
أي »أب«، وُنعت بالُمحّب فقيل له »دم«، و»ود«؛ ألنه حيّب 
عبيــده ويشــفق علهيــم. وال يــزال ُيغّى فــنٌّ يف ظفار يمّسى »ويد 
ويــد«. ومــن أمســاء القمــر أيًضــا »حكــم«، أي احلاكــم واحلكــمي، 
و»مسعــم«، أي الســامع والمسيع، وهــذا أيًضا فنٌّ منترش بكرة 
يف ظفــار خاصــًة يف اللغــة املهريــة فُيقــال »ســامعني وســامعني 

سامعني اعومر بيس«.

أمــا القمــر، فــال جند المسه اخلاّص ِذكًرا يتناســب مع مقامه، 
نعــم ُذكــر بـ»هشــر« و»ســني« يف النصــوص العربيــة اجلنوبيــة، 
و»هشــر« القمــر يف العربيــات اجلنوبيــة، ومــا زال النــاس يمّسونه 
هبــذه التمسيــة يف جنــويب جزيــرة العــرب. وجنــد أمســاءه املأخــوذة 
»ود«  فهــو  عليــه،  تطــى  الــي  صفاتــه  مــن  أي  النعــوت،  مــن 
ــَم عميًقــا لــه 

ْ
يف الغالــب يف النصــوص املعينّيــة. ويظــّن مــن ال ِعل

بالعربيات اجلنوبية، أنه امس إلٍه خاّص، بينما هو امٌس من أمساء 
عديــدة لإللــه القمــر عنــد شــعٍب معــنّي، وهــو »املقــه«، أي املنري 
والنــور عنــد الســبئيني، أي صفــة للقمــر. وهكــذا ُقــْل عــن بــايق 
ــٍم خــاّص بــه كما 

َ
أمسائــه، فهــي صفــاٌت لــه يف الغالــب، ال امَس عل

يف حالة المشس2٦.

»سني« عند عرب المشال 
مل تنحر عبادة اإلله »ســن، ســني« يف جنوب اجلزيرة العربية، 
بــل انتــرشت يف مشالهــا أيًضــا بعــد قــدوم املهاجريــن الســامّيني 
مــن اجلنــوب بفعــل اجلفــاف والظــروف اجلويــة، والذيــن حملــوا 
معهــم اآللهــة املعبــودة العربيــة. هنــاك َعَبــد النــاُس القمــر، وهــو 
ذاك اإللــه البابــيلّ القــدمي الذي اعترَب أتباُعه بقّيَة األرباِب الكباِر 
مجــّرَد صــور لقدراتــه، وقالــوا ميّجدونــه: »ســني قدســيتك، وآنو 
نصيحتــك، وداجــان قيادتــك، وإنليــل ملكيتــك، وأداد قدرتــك، 
هــذه  مثــل  نســبوا  قــد  اآلشــوريون  »وكان  حكمتــك«.  وإيــا 
أيًضــا إىل رهّبــم )نينورتــا( يف عرهــم الوســيط، وإىل  الصفــات 
إلــه  معبودهــم األكــرب )آشــور( يف عرهــم احلديــث2٧، و»آنــو« 
قدرتــك«  بـــ»أداد  واملقصــود  القــوة.  إلــه  و»إنليــل«  الســلطة، 
رمبــا اإللــه »ذو دادات«، وهــو مــن آلهة مثود ورمبا ســبأ، وقد ورد 
لب فيه صاحُب الدعاء أن تبارك اآللهة 

َ
امُسه يف نقٍش مثودي ط

»عطــار مســاوي« اإللــَه »َحــْول«، وخــمت صاحــُب الدعــاء قائــاًل 
»أمِسعــوا أصواَتكــم إىل ذي دادات«2٨. ويبــدو من المتجيد ذكر 
عــدة آلهــٍة كانــت ُتعبــد يف بــالد مــا بــني الهنريــن، حيــث انتــرشت 
عبــادة آلهــٍة يف مختلــف املــدن والقــرى، ومــن هــؤالء عىل ســبيل 
املثــال إلــُه القمــر »نانــا« شــفيُع مدينــة أور وحارهســا، وكان إلــه 
ابًنــا إللــه القمــر، وجّســدت اإللهــُة »إينانــا«  المشــس »أوتــو« 
احلــبَّ اجلســدي، وارتبطــت بكوكب الزهــراء، ويه نفهسا اإللهة 

عشتار عند األكاديني2٩. 
ربــط اإلنســان القــدمي امَســه بــامس معبــوده ليحّقق لــه أمانيه 
وينره عىل األعداء. وجند مثااًل عىل ذلك عند القائد األكادي 
باإللــه  امســه  ربــط  الــذي  امللــك رسجــون  »نــرام ســن«، حفيــد 
ســني، فقيــل إّن »نــرام« -رمبــا مبعــى حبيــب ســني- الــذي أكمل 
آمالــه بعزميــٍة راســخة، وتوّفــر لــه عهــُد حكــٍم طويــٍل اســتمّر حنــو 
٣٦ عاًمــا٣0. هــذا يف العهــد األكادي )2٣٧١- 22٣0 ق.م(، أمــا يف 
فــرتة حكــم البابليني )١٧٩2- ١٧٥0 ق.م(، فقد َصّورت األســاطرُي 
اإللَه »ســني« رّب القمر البابيل، يعشــق إحدى بقراته فينقلب 
ا٣١. كما ُعرف »ســني« عند األشــوريني وكانت  ثوًرا وينكحها رسًّ
أيًضــا »هســر«٣2،  لــه، ومســاه األشــوريون  مدينــة حــران مركــًزا 

ونرى أّن »هسر« هو تصحيٌف لكلمة »هشر«. 
وإذا مُسّي »نرام سن« بامس اإلله سن، فإّن آخر ملوك أور 
ا لصــد  الســومرية قــد مُسّــي »أيب- ســني«، وهــو الــذي بــى ســدًّ
هجــوم األموريــني، الشــعوب الســامية الــي عاشــت يف منطقــة 

ماري يف حوض الفرات األوسط واستفحل خطرها٣٣.
وتــورد املراجــع التارخيية دليــاًل آخر عىل عبادة عرب المشال 
»الرثيــا«  عبــدوا  »طــئ«  بعــض  أّن  فتذكــر  »ســني«،  لإللــه 
عبــدت  كنانــة  وأّن  »املــرزم«  عبــدوا  ربيعــة  قبائــل  وبعــض 

َترِد كلمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة »قمر« يف النصوص  لم 
 الجاهليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة اليت وصلت إلينا،
 ما حمل بعَض المســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــترشقني
إىل القول إّن هذه التسميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة متأّخرة
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»القمــر«٣٤. وهنــاك وثيقــٌة تذكــر أّن مالكهــا اســتأجر هبــا عامــاًل 
ُيــدىع »ســني إمشــايئ«، أي »ســني امسعــين«، حــواًل كامــاًل٣٥، 
وكلمــُة »إمشــايئ« قريبة من لفظة »مشعين« باللغة الشــحرية 
العروبيــة  اللغــات  تقــارَب  هــذا  ــل 

ِّ
ويعل امسعــين،  أيًضــا،  وتعــين 

القدمية يف جنوب اجلزيرة ومشالها.

 بالبقرة يف العديد من ديانات الشعوب، ومهنا 
ٌ
والقمر مرتبط

ذ الثوُر رمــًزا للقمر، ولذلك 
ُّ
الديانــات العربيــة قبــل اإلســالم، إذ اخت

ُعّد الثوُر من احليوانات املقّدسة الي ترمز إىل اآللهة وقد ُنّص عىل 
امسه يف الكتابات، إذ قيل له »ثور«. وقد ذكر األلويس: أّن عَبدة 
القمر اختذوا له صنًما عىل شكل عجل وبيد الصم جوهر٣٦، وهذه 
الصــور مــن الرمــوز الدالة عــىل اإلله القمر عند قدماء الســاميني. 

وقد صور العربانيون »هيوه« عىل هيئة عجل٣٧.

عبادات المشس »ذات حممي«
ُتمّســى المشــس يف اللغــة الشــحرية »إيــوم«، لكهنــا إذا طلعــت 
ويقــال  يــوم«.  »حيــوت  لهــا  يقــال  المســاء  منتصــف  وبلغــت 
حمــني«.  اد  »كاهــت  المشــس  حتــت  يعمــل  الــذي  للشــخص 
وقريًبــا مــن هــذه الكلمــة يــرد امُس الفحــم فُيمّســى يف الشــحرية 
»حــوم أو حــمي«، وُيمّســى الفعــل مــن دفــن اجلمــر الســتخراج 

الفحم »إد حمني«.
توجــد يف ظفــار عــادٌة ُتعــرف باســتخراج الســّم مــن جســم 
اإلنســان الملــدوغ، يجتمــع فيهــا حولــه ثالثــٌة إىل أربعــة رجــاٍل 
وينشــدون »وآحــم راهــاب« فتســاعدهم حماســة المردديــن 
عــىل شــفط الســّم مــن موقــع اللدغــة. وكما هو واضــح يف عبارة 
»ذات  الشــمس  إلــه  هنــا  بـ»حــم«  ُيقصــد  راهــاب«،  »وآحــم 
حميــم«. كمــا يــِرُد اســُم »حم« يف عبــارة »وآحمبيه، ودعكيه، 
وآســن ليه« يرددها الناس الخارجون من احتفاالت الهبوت، 
ومــن العبــارة الســابقة نجــد أســماَء عــدة آلهــة يه »حــم، ود، 

عك، ســن أو سني«.
وهنــاك اعتقــاد ســائد يف ظفــار برمــي امللــح يف النــار إليقــاف 
املطــر، ويقــال »بالــربه تهنــوش بالشــوم« أي »تطلــع المشــس 
لتجــيل املطــر والضبــاب«. وقــد عرنــا عــىل امس المشــس قريًبــا 
مــن )الــربه( »عنــد الســومريني الذيــن يطلقــون عــىل المشــس 
المشــس  طلــوع  أمســاء  ومــن  تــرشق«٣٨،  ويه   )Babbar )بــرب 
وطلــع،  صعــد  أي  »إبــري«،  الشــحرية  باللغــة  واالســتطالع 

امٌس  أّن »بــر« هــو  نــرى  »إديــربر«، أي يســتطلع، ولهــذا فإننــا 
آخر للمشس.

وتعــين  بـ»َصلــوت«  ظفــار  مــن  الرشقيــة  املنطقــة  تمّســى 
الصــالة، ويه أول منطقــة ُتــرشق علهيــا المشس، »وميتّد هسل 
)َصلــوت( مــن مربــاط يف الغرب إىل قريــة حدبني يف الرشق 
بطــول يقــّدر حبــوايل ٨0 كلــم ويتفــاوت عرضــه مــن بضعــة 
كيلومــرات إىل ١0 كلم«٣٩، وحييط بالهسل من اجلهة المشالية 
بالعربيــة  ويمّســى  أَصلــوت«،  »دهــق  بالشــحرية  ُيمّســى  جبــٌل 
»جبل مسحان«، وُيطلق عىل هذه املنطقة أيًضا امُس »رشق«، 

مع أحياًنا فُتمّسى »رشقن«. 
ُ
وجت

وقــد ورد امس »رشقــن« يف عــدٍد كبــرٍي مــن نصــوص املســند 
عــىل هــذا النحو: »عثرت رشقــن«، و»عثرت« هو أحد اآللهة الي 
سنتحدث عهنا الحًقا. أما كلمة »رشقن« فهي مبعى الشارق، 
وقد ذكر أهُل األخبار أّن »الشارق« صمٌ كان يف اجلاهلية وبه 
مسّــوا »عبــد الشــارق«، مثــل »عبــد الشــارق بــن عبــد العــزى« 
اجلهــين وهــو شــاعٌر من شــعراء احلماســة، فلفظــة »رشقن« إذن 
نعــٌت لـ»عثــرت«، معناه »الشــارق«. وتنفرد منطقة »َصلوت«، 
أي منطقــة »رشقــن« عــن غريها من مناطق ظفار، بوجود عدة 
ــِر حفريــاٍت أثريــٍة علهيــا بعــد، ومــن 

ُ
أنــواٍع مــن القبــور الــي مل جت

أهمها٤0:
قبور األقدمني »حاديتا أو عاديتا«.. ١

القبور الهرمية أو الربكانية.. 	
القبور »امللجوفة«٤١.. 	
القبور الدائرية.. 	
القبور الرفوفية.. ٥
القبور املستطيلة.. ٦

ــوت«، أول مــكان 
ُ
 إّن وجــود هــذه القبــور يف منطقــة »َصل

تــرشق عليــه المشــس، يمســح لنــا باحلكــم بــأن كلمــة »رشقــن« 
رمبــا أتــت مــن »عثــرت رشقــن«، وهــو اإللــه احلــارس لهــذه املقابــر 
 وُيــدىع أن تصــل الهبــات إلهيــا، وإليــه 

ّ
واملعابــد رمبــا الــي ُيصــىل

توّسل املتوّسلون حلفظ قبورهم من عبث العابثني هبا، املعريين 
ألحجارها، الطامعني يف كنوزها.

 ويف ظفار معتقٌد يرتبط بالمشس، وهو منترش لدى العديد 
من الشعوب، أنه »إذا سقطت األسنان اللبانّية لطفل، ُيطلب 
منــه االحتفــاظ هبــا إىل الصبــاح حــني تــرشق المشــس، وعندهــا 
يديــر ظهــره للمشــس فريمي بالســن خلفه باجتــاه المشس قائاًل: 
»يــا مشــس أبدليــين بســن مــن ذهــب وأخــرى ذات أخاديــد«٤2. 
وهــذه العــادة موجــودة يف العديــد مــن الثقافــات وتمّســى عــادة 
»اســتبدال الســن«، وقــد مسّاهــا بعُض املصــادر الرتاثية »رمَي 
إذا ســقطت  اجلاهليــة كان  الغــالم يف  أّن  الســن«، وخالصهتــا 

 َصوّرت األساطرُي اإللَه »سني« رّب القمر البابلي،
رسًّا وينكحها  ثوًرا  فينقلب  بقراته  إحدى  يعشق   
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ســّنه، أخذها ووضعها بني الســبابة واإلهبام واستقبل المشس، 
وقذف بالسّن حنوها قائاًل »أبدليين بسنٍّ أحسن مهنا«٤٣.

ويقول أحد الشعراء يف ذلك: 
شاِدٌن حيلو إذا ما ابتمست

عن أقاح كأقاِح الرمل غر
بّدلته المشس من منبته

ُبرًدا أبيض مصقوَل األثر٤٤.
األجــرام  جانــب  إىل  المشــَس  القــدمي  اإلنســان  عَبــَد  لقــد 
المساويــة األخــرى. خيربنــا القــرآن أّن إبراهــمي اخلليــل حــني رأى 
ا 

َ
اَل َهذ

َ
 ق

ً
ة

َ
َْس َباِزغ ى المشَّ

َ
ــا َرأ مَّ

َ
ل

َ
المشــس قــال »هذا ريب« }ف

وَن 
ُ
ا ُترْشِك  َبِريٌء ِممَّ

ِّ
ْوِم إيِن

َ
ــاَل َياق

َ
ْت ق

َ
ل

َ
ف

َ
ا أ مَّ

َ
ل

َ
رَبُ ف

ْ
ك

َ
ا أ

َ
َربِّ َهــذ

)٧٨({ ]األنعام )٧٨([. وهذا يدّل عىل أّن عبادة المشس كانت 
معروفــة قبــل نــزول األديــان المساوية نظــًرا لتأثريها املبارش عىل 
حياة اإلنســان والزراعة، وملا لها من قوة أفزعت املخلوق الذي 
ينظــر إىل الكتلــة الناريــة املتوهجــة يف المســاء. ومل يكن مســتغَرًبا 

تقدميُ القرابني لها واألضايح التقاء رّشها وغضهبا. 
هبــا  وَتمّســى  الشــعوب،  كبقيــة  المشــس  العــرب  عبــد  وقــد 
أشــخاٌص فُعرفــوا بـ»عبــد مشــس«. وكانــوا يســتقبلون المشــس 
والــده فوجــده  أنــه خــرج إىل  الليــي  ضــًى، وذكــر »األســقع« 
فهــي  أنــىث،  العربّيــة  يف  والمشــُس  المشــس.  مســتقبل  جالًســا 
ــرة، لذلــك يه إلــٌه ذَكــر  إلهــة، أمــا يف كتابــات تدمــر فهــي مذكَّ
ذلــك  أن   Wellhousen »ِفلهــاوزن«  ويــرى  التدمريــني،  عنــد 
َحــَدث مبؤثــرات خارجيــة. وكانــت عبــادة المشــس شــائعًة بــني 
التدمريــني، وقــد وردت يف الكتابــات الــي ُعــر علهيــا يف حــوران 
أمســاُء أشــخاٍص مركبــٌة مــن مشــس وكلمــة أخــرى، ويــدّل عــىل 
ذلــك شــيوع عبادهتــا عنــد أهــل تلــك املنطقــة. وذكــر »ســرتابو« 
لكــّن  النبــط،  عنــد  األكــرب  اإللــه  يه  المشــس،  أي   Helios أّن 
الكتابــات النبطيــة ال تؤيّــد هــذا الــرأي، فاإللــه األكــرب فهيــا هــو 
»الــالت«، فلعــّل »ســرتابو« قصــد بـــHelios الــالت، وإذا كان 

هذا صحيًحا، فتكون الالت يه المشس٤٥.

وقــد ُعــرّب عــن اإللهة »المشس« بـ»ذت حمــم«، أي »ذات 
احلــرارة  ذات  أي  احلمــمي«  »ذات  حمــم«،  »ذات  حمــمي«، 
الشــديدة واألشــعة املتوّهجة الي تشــبه احلممي من شــّدة احلر. 
وهــذا املعــى قريــب مــن »أثــل حمــون« El - Hamon و»بعــل 
المشــس.  هبــا  وُيــراد  العربانيــة،  حمــون« Ba'al Hammon يف 

إلهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة، فهي  أنىث،  العربيّة  يف   الشمُس 
مذكَّرة فهي  تدمر  كتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابات  يف  أما 
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و»حمت« و»حمه« Hamma يف العربانية يه المشس. وورد 
 ،Hamman »يف بعــض النصــوص التدمريــة امس اإللــه »حمــن
وورد هــذا االمس يف بعــض النصــوص النبطيــة الــي ُعــر علهيا يف 
يّن عهنا باألشــعة احلارة 

ُ
حــوران. وهــذا اإللــه هو المشــس. وقد ك

املحرقة الي ترسلها خاصًة يف أيام الصيف.
بـــ»ذات حمــى« و»ذات  فــّر »ذت حمــم«  مــن  وهنــاك 
احلمى«، واحِلمى املوضع الذي حيمي، وخيّصص باإلله أو املعبد 
أو امللــك أو ســيد قبيلــة، واملــكان الــذي حييــط باملعبــد. فيكــون 
العــرب  جزيــرة  ويف  حرمتــه.  انهتــاك  ألحــٍد  جيــوز  ال  آمًنــا  حرًمــا 
جملــة مواضــع يقــال لهــا »حمــى« ذكــر أمساءهــا األخباريــون٤٦. 
ولهذه املمّسيات مثيالهتا يف ظفار، والي ذكرنا مهنا سابًقا مثل 

»وآحمبيه« و»وأحمر اهياب«. 

الزهرة »عثر«
»العرش« حيث الشني ُتنطق بني الشدقني يف اللغة الشحرية، 
تــأيت مبعــى الصاحــب »عرش« والــزوج »عرش«، وخياطــب اآلباُء 
الشــحرية يه  أّن »عــرش« يف  ونــرى  بـ»هــا عــرشي«.  أبناءهــم 
»عثــرت«، وثّمــة مفــردة شــبه »عتــر«، يه »ِشــرت« و»أشــرت«، 
أي »عشتار« و»عثرت« عند العرب اجلنوبيني«٤٧. والِشرت عادة 
اجمتاعية ال تزال قامئة يف ظفار تقي بدفع ماٍل نقدي أو عيين 
من الفرد إىل العشــرية أو القبيلة، ملســاعدة فرد أو قبيلة أخرى 
يف دفــع الديّــة، أو ملســاعدة مريــض عــىل تلّقــي العــالج، أو إيفــاء 
ديونه. ورمبا عادة »الشــرت« وجمُعها »شــتور« كانت مفروضة 

عىل األفراد يف الِقدم لتقدميها إىل اإلله »عثرت«. 

وهناك كلمة »عُفر« يف الشحرية، وتعين »السحاب الذي 
حيمــل املطــر واخلــري«. ويف املعجــم »العُر« ما ســقْته المساء من 
ــق عــىل املطــر النــازل 

َ
الشــجر والــزرع، ويف الشــحرية أيًضــا يطل

َعــم، إذ إّن  بقــوة »ثعــر« ومــن صفــات اإللــه »عثــرت« إغــداق النِّ
البابليــني إىل  ينظــرون إىل »أم عثــرت«، نظــرة  الســبئيني كانــوا 
نــورد ذلــك، هــو  جيعلنــا  اخلصــب٤٨. ومــا  إلهــة  أهنــا  عشــتار عــىل 
عثــور املنقــب »جــالرس« عىل عرشة نقــوش عىل صخورها يقول 
أحدهــا »وســقى خــرف ودثــا ســبأ وجوم شــبعم«، أي »وســقى 

الــرب خريًفــا وربيًعا ســبأ وجوًما ســقاية مشــبعة«٤٩، والكلمتان 
»خرف« و»دثا« مفردتان من تقومي الفصول األربعة يف ظفار، 
فـ»اخلرف« هو اخلريف الذي يبدأ فلكيًّا يف ظفار يف 2١ حزيران/ 
يونيــو وينتهــي يف 2١ أيلول/ ســبتمرب، يتبعــه فصل الربيع وُيمّسى 

»الرب«، وتتساقط فيه أمطار ُتمّسى »الدثا«.
بعــض  يف  عثــرت«  و»أمب  عثــرت«  »أم  مفــردة  وردت  وقــد 
النصــوص، وُقصــد بــاألوىل »أم عثــرت«، وبالثانيــة »أب عثــرت«. 
وقــد اســتنتج دتلــف نلســن مــن ذلــك أّن »عثــرت« مبثابــة اإللــه 
الرئيــس، فهــو أٌب وأمٌّ لآللهــة يليــه القمــر يف الرتتيب مث المشس، 
وذهــب يف حبــث آخــر لــه عــن ديانــة العــرب إىل أّن املــراد بـــ»أم 

ا٥0. عثرت« المشس، باعتدادها أنىث إلهة وأمًّ
وُيعــّد كوكــب الزهــرة »عثــرت« مــن الثالــوث املقــّدس عنــد 
العــرب اجلنوبيــني، وهــو ابن المشــس والقمر، ويأيت امس »عثرت« 
الكلمــة حــرف  هنايــة  مبعــى »رشق« و»إرشاق«، وأضيــف إىل 
التأنيــث، ألّن المشــس مؤنثــة، كما فعــل يف »عثرت« إذ ُعّد مؤنًثا 
»عشــرتت«،  »عثــرتت«،  فصــار  المشاليــني،  الســاميني  عنــد 
كلمــة  النطــق  هــذا  مــن  وقريًبــا  أنــىث٥١.  أي  و»عشــرتوت« 

»صاحبي« يف الشحرية، يه »عرشِت«.
واجلدير باملالحظة هنا أّن »عثرت« العريب اجلنويب إلٌه مذكر، 

بينما نظائره يف جميع األديان المساوية مؤنثة.

عشتار
ا 

َ
يف تفســري ُمَجاِهــٍد لآليــة األوىل مــن ســورة النجــم: }َوالنَّْجِم إِذ

َمــَع   
َ
َســَقط ِإَذا  ـا،  يَـّ َ أّن النجــم يعــين: »الرثُّ َهــَوى{ ]النجــم: ١[، 

تمّســي  العــرب  أّن  التارخييــة  املراجــع  بعــُض  ويذكــر  الَفْجــِر«٥2، 
الرثيّــا جنًمــا، وأن النجــم هــو الزهــرة، ألنــه كان ُيعبــد عنــد بعــض 

القبائل العربية.
املعينيــني والســبئيني وعنــد  وكان »عشــرت« معروًفــا عنــد 
قتبــان وأهــل حرمــوت واألوســانيني٥٣، مبــا أّن ظفــار متاخمــة 
حلرمــوت، فــرى أنــه َقــِدم إىل ظفــار مــن هنــاك. ويذكــر بعــض 
املؤرخــني أن املــراد مــن »عثــرت أمب« و »عثــرت أب«، أّن »عثــرت« 
هــو مبزنلــة األب للمتعّبدين له، يشــفق علهيــم وحيهّبم، ومينحهم 
اخلــري والصحــة والربكــة. وقــد جــاء يف نص ســبي ُوجد يف مدينة 
عثــرت«  »أم  اإللهــة  إىل  قّدمــت  النــص  صاحبــة  أّن  »رصواح« 
أربعــَة متاثيــل مــن ذهــب ألهنــا وهبــت لهــا أربعــة أطفــال، كلهــم 

أحياء يرزقون٥٤. 
وورد امس »عثــرت« يف عبــارات حتمــل صفاتــه، مهنــا »عثــرت 
رشقــن« و»عثــرت ذ قبــم« و»عثــرت ذ هيــرق« و»عثــرت ذ هيــر«. 
وقــد ذكــر جــواد عــيل »أّن معــى جملــة )عثــرت رشقــن( و)عثــرت 
امس  أو  اجلالــس  أو  القابــض  قبــم( مبعــى  ذ  الشــارق( و)عثــرت 

 الشرت عادة قائمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة يف ظفار تقيض
 بدفع ماٍل إىل العشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرية لمساعدة فرٍد
 أو قبيلة يف دفع الديّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة،
مريض لمســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعدة  أو 
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الشــارق  معــى  عــن  حتدثنــا  وقــد  قبــض«٥٥،  لــه  يقــال  موضــع 
ورشقــن يف ذكــر إلــه المشــس. أما عبــارة »ذي قبم« فرى أهنا 
تعين »عثرت القابض«، أي الذي ميسك األرواح، أو مبعى الرايع 
لشــعبه وُعّبــاده، فلفظــة »قبــض« يف الشــحرية تعــين »ريع«، 
واللغــة الشــحرية مــن اللغــات العروبيــة القدمية، والي تنتســب 

مع اللغات العربية اجلنوبية إىل شجرة واحدة.

أما يف عبارة »عثرت ذ هيرق« فرى أّن كلمة »هيرق« قريبٌة 
من كلمة »هيرج« بالشحرية، والي تعين يتحدث. وقياًسا عىل 

ذلك، تكون عبارة »عثرت ذ هيرق« عثرت املتكلم أو املتحدث.

اإلله أرحمون 
مــن أمســاء هللا الــي ال تــزال ُتنطــق يف ظفــار حــى اآلن كمــا يه 
»أرحمون«، وتعين الرحمن. وحني يرفع اإلنسان يديه للدعاء 
يقــول باللغــة الشــحرية »أووعش أرحمــون آعيل« وتعين »هللا 
يا رحمي يا سيدي«٥٦، وهذا يدل عىل أن عقيدة التوحيد كانت 
متواجــدة يف ظفــار، يف ظــّل وجــود معطيــات تارخييــة عــن وجــود 
قــوم عــاد يف بــالد الشــحر وبعــث النــيب هــود إلهيــم، إضافــًة إىل 
ــنْي، أيــوب وهــود، اللذيــن دعــَوا  وجــود أرضحــٍة ُيقــال أهنــا، لنبيَّ

قوَمهما إىل عبادة هللا الواحد األحد.
وتشــري املراجــع التارخييــة إىل وجــود امس »اإللــه )رحمــنن( 
بعــض  وُيرجعهــا  اجلنوبيــة،  العربيــة  النصــوص  يف  الرحمــن  أي 
وانتشــارها هنــاك،  اجلنــوب  الهيوديــة يف  الدراســني إىل دخــول 
يف  »رحمنــا«   Rahman-a »رحمنــه«  اإللــه  هــو  اإللــه  وهــذا 
نصــوص تدمــر«٥٧. لكــّن ظهــور بعــض الدراســات الي تقــول إّن 
التــوراة خرجــت مــن اجلزيــرة العربيــة، »وأن البيئــة التارخييــة 
للتوراة مل تكن يف فلسطني بل يف غرب شبه اجلزيرة العربية 
مبحاذاة البحر األحمر، وحتديًدا يف بالد الرساة بني الطائف 
ومشــارف الميــن٥٨، يعــين أن ديانــة التوحيــد وعبــادة اإللــه رب 
المساء، كانت معروفة يف جنوب اجلزيرة العربية، والي أثّرت يف 
بقية املناطق الواقعة رشق المين، مثل حرموت وبالد الشحر. 

الثالوث املقّدس
التقديــس  بمكانــة  حظيــت  الــي  الثالثــة  النجــوم  أّن  ذكرنــا 
»القمــر«،  )ســني  يه  العربيــة،  الجزيــرة  جنــوب  يف  والعبــادة 
والشــمس »ذت حميــم«، وعثــرت »الزهــرة«(، وهــو مــا يســّمى 

الــي ســنتحدث عنهــا  بقّيــة األســماء  أمــا  بالثالــوث المقــدس. 
الحًقــا، فمــا يه إال صفــات لآللهــة الثــالث الســابقة، أو أســماء 
من أســمائها قياًســا عىل أســماء هللا الحســى. ونجد أن القمر 
اإللــه  كونــه  األكــرب،  االهتمــام  عــىل  اســتحوذ  ســن«  »ســني، 
ــر الــذي اقــرتن بالشــمس »ذت حميــم« فأنجــب الزهرة 

ّ
المذك

الجنوبيــني  العــرب  تقديــَم  الدّراســني  بعــض  ــل 
ّ
ويعل »عثــرت«. 

األقاليــم  وطبيعــة  المنــاخ،  اختــالف  إىل  الشــمس  عــىل  القمــَر 
والثقافــة المرتبطــة بظهــور القمــر، الــذي ينري الــدروب للقوافل 
التجارية يف الرب، وللبحارة يف البحر، إضافًة إىل أّن ظهور القمر 
أّن  كمــا  والمــرح.  الغنــاء  عــىل  ويشــجعهم  النــاس  يؤنــس  ليــاًل 
الشمس تلهب بحرارتها العالية المناطق شبه الجافة الواقعة 
يف جنوب الجزيرة، فيهرب من لهيبها اإلنسان، ولذلك ُسّميت 

الشــمس »بذت حميم«، نظًرا إىل أشــّعتها الحارقة.
لقــد أرشنــا إىل أّن بعــض اآللهــة يف جنــوب اجلزيــرة العربيــة 
حيمــل صفــات القمــر، أي أهنا آلهة ال خترج عن الثالوث املقدس. 
ومــن خــالل احلفريــات يف اللغــة الشــحرية وجدنــا أمســاًء قريبــًة 
مــن أمســاء اآللهــة املعروفة لــدى املمالك والــدول الي قامت يف 

جنوب اجلزيرة العربية، ومن هذه اآللهة: 

اإلله املقة
املوقــاة »املقــة« هــو إله ســبأ، ويعــين املنري والنور عند الســبئيني 
ويرمــز إىل القمــر. وتوجــد يف اللغــة الشــحرية كلمــة »ُمُقهــر«، 
وتــأيت يف محــل اســتنكار احلديــث أو القــول غــري املفهــوم، ويه 
حتــل محــل »االســتنجاد باإللــه املقــه«.٥٩ كمــا تقــال »مقهر« 
للتأكيــد عــىل الــيشء، ونــرى أهنا تأيت يف مزنلة لفظــة اجلاللة »يا 

هللا« للجزم باليشء وتأكيده.
ويطلــق امُس »موقــت« عــىل منحوتــات حجريــة عىل شــكل 
حجــارة  عــن  عبــارة  ويه  كألعــاب،  األطفــال  ويّتخذهــا  إبــل، 
تعبــري  ولعــّل  الناقــة.  ســنام  يظهــر  حبيــث  ومنحوتــة  مســطحة 
لإللــه  ُتقــّدم  الــي  واألضــايح  النــذور  عــن  بــه  يعــربَّ  »املوقــت« 
»املقــه«، خاصــًة عنــد اجلماعــات الــي ال متلــك األبقــار، إذ ُوجــد 
أّن الثور من أكر احليوانات الي ُقّدمت ذباحَئ إىل اإلله »املقه« 
ي  وقــد »اســتنتج دتلــف نلســن من هاتــني املالحظتــني وما تمسِّ
أشــخاًصا وأرًسا وعشــائر وقبائــل بــامس )ثــور(، أن الثــور رمــز يراد 
بــه هــذا اإللــه )املقــه(، أي القمــر«٦0. ويف ظفــار منطقــٌة تمّســى 

»آت غضب«، و»الغضب« هو الثور يف اللغة الشحرية.
 ويف ظفــار أيًضــا ُيســلخ جلــد العجــل امليــت، وحُيــى بالقش 
بالقــش  اجللــُد املحشــّو  احلليــب، ويمّســى  لتــدّر  أمــه  وُيقــّدم إىل 
»صيــالم«، والصلــم تــأيت مبعــى الصــم. وكانــت »أهّم األوثان 
والصــور »صلمــن« الــي كانت ُتقــدم إىل معابــد »املقه« 

واليت  القديمة،  العروبية  اللغات  من  الشحرية  اللغة 
تنتسب مع اللغات العربية الجنوبية إىل شجرة واحدة
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وفــاًء لنــذور نذورها لها، يه عبارة عن صــور ثران«٦١، وهذا 
ما مينحنا القول بأّن إله »املقه« ُيعّد من آلهة ظفار القدمية.

وكما أسلفنا، »املقه« هو إله السبئيني، وحيظى مبزنلة أكرب 
عنــد )املكربــون(، »كما تعّبد له أهل احلبشــة وله معبد )جنا( 
أو )يــا(، بعــد أن نقلــه إلهيــم الســبئيون«٦2، الذيــن حتكمــوا 
بالمين ومنطقة باب املندب والساحل األفريقي املقابل للمين، 

ويظهر أثر ذلك يف اخلط احلبيش حى اليوم.
لغــة  الزهــرة يف  مبعــى  يــأيت  و»يلمقــه«  إّن »املقــه«  قيــل   
»ِحْمــرَي«. وقــد بقــي بنــاُء »َيلَمقه« إىل أن دّمــره األحباش إبان 
غزوهــم للميــن لعدة أســباٍب، مهنا أن األحبــاش نصارى وأرادوا 
يف  األحبــاش  رغبــة  إىل  يعــود  الثــاين  والســبب  األوثــان،  تدمــري 
االســتفادة مــن أحجــار معبــد »َيلَمقــه« لبناء كنائهســم، »وقد 
كان ذلــك املعبــد قد خصــص لعبادة )املقه( إله ســبأ الكبر، 
فعرف بـ)املقه(، و)يلمقه( عند سواد الناس«٦٣ ، ومهنم من 
قــال »إن )املقه( أتــت من )مقهو( مبعىن القوي، وقد ورد يف 

امس اإلله )إيل مقهو( أي ) إيل القوي(« ٦٤.
أمــا بعــض املســترشقني فــريون أّن »املقــه« مــن أصــل كلمة 
»ملق«، مبعى ملع، ومنه اللمعان، الذي فّره البعض من الكّتاب 
أنه مبعى »الثاقب« و»الالمع«، »وكان اجلاهليون ُيقِسون 

د ضياؤها ويتوهج«٦٥. 
ّ
بالنجوم الثاقبة أي الي يتوق

ِهدد 
»الِهيد« يف اللغة الشحرية هو الرعد٦٦، ويقال »إت ِهدد« 
مبعى المساء ترعد، وُيهنى األطفال عن الصفري، ألّن الصفري 
َيمنــع تكــّون الُســُحب والرعــد. وإذا أمطــرت المســاء، جيــري 
األطفــال حتــت املطــر قائلــني بالشــحرية »يــرا طيطــاي مــن 
ثعــر ذو مــويس« أي »يبتــّل رأيس مــن زّخــات املطــر«، فاملطر 
يف الشــحرية يمســى )ُمــْئ(، و»مــوىس تعــىن املأخــوذ من 
املــاء«٦٧ ألن النــيب مــوىس انُتشــل مــن قنــاة املــاء حــني رمتــه 

أمه يف املاء.

وإله »هدد« معروف لدى العديد من الشــعوب الســامية، 
مشــال  بــين إرم، ويف  لــه العــرُب يف جنــوب اجلزيــرة مثــل  وتعّبــد 
اجلزيــرة، كذلــك فعــل األشــوريون. وميّثــل اإللُه »هــدد«، إضافًة 
إىل الرعــد، الهــواَء والعواصــَف، ويوجــد يف متحف دمشــق متثاٌل 

لـ»هدد« هبيئة ثور ٦٨. وكما ذكرنا يف حديثنا عن اإلله »ســني، 
سن« فإنه يرمز للقمر بالهالل أو قرن البقر.

عُد.  وتــورد معاجــُم اللغة العربية لفظَة »الَهاّدة« وتعين الرَّ
ويقــال أيًضــا صــوُت الرعــد. »ويف حديــث االستســقاء: مث هــّدت 

ودّرت، الهدُة صوت ما يقع من المساء«٦٩. 
ــم اآلراميــون اإللــه »حــدد«، إلــه الزوابــع والرعــد، 

ّ
لقــد عظ

وهــو نفســه اإلله »هــدد« وُيمّسى أيًضــا »أدو«، و»من ألقابه 
)رميون( الراعد، وقد يطلق عليه االمسان مًعا )حدد رميون(، 
وكان أهــم معبــد لإللــه )حــدد( يف هرابولــس )منبــج( أي 
َس اإللــُه »هدد«  املدينــة املقدســة«٧0. ومــن الطبيــيع أن ُيقــدَّ
ــا لدرجــة أن الزراعــة الــي  ا زراعيًّ

ً
يف البيئــات الــي تعــرف نشــاط

تعمتــد عــىل األمطــار يه »الزراعــة الــي ســقاها الــرّب«. ويقــال 
إّن معبــود مدينــة بعلبك »جوبــرت هليوبولينانس« معادٌل لإلله 

»حدد«، أي »هدد«. 
أما عند األشورينّي فقد ُذكر اإللُه »حدد« أو »هدد« بامٍس 
آخــر هــو »غيــل وير«، والغيل باللغة الشــحرية هو جنُم اإلكليل، 
يبــدأ فلكيًّــا يف ١٩ أيــار/ مايــو وينتهــي يف ٣0 منــه، وعنــد ظهور هذا 
بالرعــد والــربق.  تهشــد ظفــار أمطــاًرا غزيــرًة مصحوبــًة  النجــم 
ويتجّنب رّواد البحر السفَر يف هذا الوقت من العام، كما حياول 

الرعاُة السكَن قرب الكهوف اآلمنة حى ينجيل اإلكليل. 
يديــه  يرفــع  حمــاة  ملــَك  َتذُكــر  كتابــٍة  يف  »حــدد«  وورد 
لـ»بعل مشني«، ســّيد المساوات. و»الُشــتم« يف الشــحرية يه 
المســاء٧١. ويّتضــح أّن »بعــل مشــني« هــو »حــدد« وهــو »غيــل 
ويــر«. وحيظــى »ادد« مبكانــة رفيعــة يف مجمــع اآللهــة وحيظــى 
بلقــب ابــن »آنــو«٧2، و»النــأ« و»النــو« يف اللغــة الشــحرية هــو 

تراكم السحب املنذرة هبطول املطر٧٣.

ُهَبل
من العبارات الشــحرية الي يقولها الناس أثناء العمل اجلمايع 
يــا ُهبــل«. وُيَعــّد اإللــه  الــذي حيتــاج إىل حماســة: »يــا هوهبيــال 
وأعظمهــا،  العــرب  عبدهــا  الــي  األصنــام  أقــدم  مــن  »ُهبــل« 
بطــن  يف  البــر  عــىل  ُنِصــب  مثّ  مثــود،  قــوم  إىل  ِذكــُره  و»يعــود 
الكعبــة«٧٤. وكان أول مــن نصبــه ُخزميــُة بــن مدركــه بــن اليــأس 
بــن مــر، وكان يقــال لــه »ُهبــل خزميــة«٧٥، لتأثــر أهــل ظفــار 

مبعبودات العرب يف مكة بسبب التواصل الثقايف والتجاري. 
ويوجد دليٌل آخر عىل التواصل بني بالد الشحر وبني مكة 
كــر أهــُل األخبــار بعــَض رجــاٍل 

َ
ورد يف »املفّصــل«: »فقــد ذ

مهــرة وفدوا عىل الرســول، منــم َمْهري بــن األبيض، وقد 
كتــب لــه الرســوُل كتاًبا، وزهــر بن ِقــْرمض ابــن الُعجيل بن 
قباث بن قمومي، وقد أسلم، وكتب له الرسوُل كتاًبا حني 

الشحريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة اللغة  يف   »الِهيد« 
هو الرعد وُينهى األطفال عن الصفري، ألّن الصفري َيمنع 
والرعد الُســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُحب  تكوّن 
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هــمَّ باالنــراف إىل قومــه«٧٦، ويوجــد يف مدينــة مربــاط رضحيٌ 
يقال له رضحي زهري بن قرمض.

هوبيس
يقال لليشء الرسيع يف ظفار »هوبيس، هوبيس«. و»هوبس«، 
م لــه  »هبــس«، امُس إلــه ســبأ. ورد يف نصوهصــم، وكانــت تقــدَّ
التقدمات. وقد ُذكر امُسه يف نصوص عدة مكتَشــفة مهنا: )هو 
فعثت( و)لى عثت( من قبيلة )مقنعم( قّدما وثنا )صلمن( إىل 
اإللــه )هبــس، هوبــس(«٧٧. وورد يف النصــوص الســبئية امُس إله 
هــو »هوبــس« »هبــس« منفــرًدا، وورد مــع اإللــه »املقه« وقد 

ُقصد به اإلله القمر٧٨.
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الفيومي، محمد إبراهمي، تارخي الفكر الديي اجلاهيل، دار الفكر العريب، ط٤، ١٩٩٤، ص ١١0.  	٥
جواد عيل، مرجع سابق، ج ١١، ص ٣02. 	٥
املرجع نفسه، ج ١١، ص ٣0٣. ٥٥
لغة عاد، مرجع سابق ، ص ٣٤٧.  ٥٦
جواد عيل، مرجع سابق، ج ١١، ص ٣0٦. ٥٧
الصلييب، كمال، التوراة جاءت من جزيرة العرب، مؤسسة األحباث العربية، بريوت – لبنان،  	٥

ط ٨، 200٦، ص١١.
لغة عاد، مرجع سابق ص ٣٥0. ٥٩
جواد عيل، مرجع سابق، ج ١١، ص ٥٥.  ٦٠
املرجع السابق، ج ١١، ص٥٥. ٦١

املرجع السابق، ج ١١، ص 2٩٦.  	٦
عيل، مرجع سابق، ج ١١، ص2٩٧. 	٦
كدر، مرجع سابق، ص 22٦. 	٦
املرجع السابق، ج ١١،ص 2٩٦.  ٦٥
املعشين، أحمد محاد، معجم لسان ظفار، طباعة رشكة املجموعة الطباعية، بريوت، ط ١،  ٦٦

20١٤، ص ٩٥٣. 
ميغوليفسيك، أ.س، أرسار االلهة والديانات، مرجع سابق ، ص ٣٤٧. ٦٧
كدر، املرجع نفسه، ص2٤٧. 	٦
كدر، املرجع نفسه، ص 2٤٦-2٤٧.  ٦٩
تارخي الفكر الديي اجلاهيل، مرجع سابق، ص ٦٨. ٧٠
املعشين، أحمد محاد، معجم لسان ظفار، مرجع سابق، ص ٤٧0.  ٧١

حداد، حسين، مجاعص، سلمي، بعل هداد: دراسة يف التارخي الديي السوري، دار أمواج،  	٧
بريوت، ط١، ١٩٩٣، ص ٩.

املعشين، أحمد محاد، معجم لسان ظفار، مرجع سابق، ص ٨٨٩. 	٧
معجم آلهة العرب قبل اإلسالم، مرجع سابق، ص 2٤٣. 	٧
الكليب، أيب املنذر هشام بن محمد بن السائب، كتاب األصنام، حتقيق: أحمد زيك باشا، دار  ٧٥

الكتب املرصية بالقاهرة، ط ٣، ١٩٩٥، ص 2٨.
عيل، جواد، مرجع سابق، ج ٧، ص 200. ٧٦
املرجع السابق، ج٣، ص ١٥٦. ٧٧
املرجع السابق، ج١١، ص 2٩٨. 	٧
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2٦ كانــون األّول/ محمد صالح ُعمري يــوم  الــذي وافتــه املنّيــة يف  جيلبــري النّقــاش، 
ديمســرب 2020 عــن عمــر ناهــز ٨١ عاًمــا، كان مبثابــة حلقــة الوصــل 
بــني القضايــا والرهانــات املتعــددة الــي مزّيت تونــس منذ أوائل 
املثقفــني  مــن  معّينــة  ُســاللة  يف  األخــري  رمبــا  وهــو  الســتينيات. 
العموميــني مــن هيــود األرايض العربيــة الذين رفضــوا حّق املوِلد 
اإلرسائيــيل الغــارق يف العنرصيــة واالســتعمار وُمصــادرة األرض، 
كمــا  أرايض مولدهــم.  إىل  الكامــل  االنمتــاء  مناديــن حبّقهــم يف 
ا يف ظل اجتياح موجة التطبيع مع  تكتســب مواقفه وقًعا خاصًّ
إرسائيــل العــامل العريب. ومع حتّول السياســة العربية واملجمتع إىل 
الميني، يتعنّي علينا التفكري يف حياٍة قضاها النّقاش مع اليسار 
يــة. وبينمــا نتأمل مليًّا 

ّ
يف معارضــة الدكتاتوريــة والطائفيــة املحل

الذكــرى العــارشة للثــورة التونســية وموجة المتــّرد الي أحدثهتا 
يف جميــع أحنــاء املنطقــة، يبــدو مــن واجبنــا أن نتذّكر أحــَد الذين 
مّهدوا الطريق إىل ذلك. كما أن علينا استدعاء النّقاش الكاتب 

الذي ال ميكن أن يستهان بدوره. 

استكمال االستقالل باالشراكية 
كان النّقــاش رمــًزا مــن رمــوز حركة »آفاق« )»برســبكتيف«(، 
بــل يف اليســار التونــيس ويف حركــة املقاومــة كُكل. كان شــيوعيًّا 
كتــب   ١٩٧٤ عــام   .١٩٧٩ إىل   ١٩٦٨ عــام  مــن  سياســيًّا  وســجيًنا 
الســجن عــىل  أثنــاء وجــوده يف  األيقونــة »كريســتال«  كتاَبــه 
األغلفــة الورقيــة لعلــب ســجائر حتمــل االمس نفســه، وذلك بقلم 
 أيًضــا 

ّ
رصــاص ُشــحَذ بواســطة غطــاء علبــة رسديــن. كمــا خــط

الروايــة والتعليقــات السياســية والشــعر واألســطورة، وكذلــك 
كتــب اخليــال العلمــي. ومــن خــالل مســاره الطويــل وكتاباتــه، 
اإلنســان  يكــون  أن  ملعــى  املــدى  طويلــة  رؤيــًة  النّقــاش  ُيتيــح 
مناضــاًل، وناجًيــا مــن القمــع والتعذيــب، وكاتًبا حتــت ظّل احلكم 
االســتبدادي. والواقــع أّن جيلــه مــن ســجناء الــرأي قــد وضعــوا 
معايــرَي جديــدًة للمقاومة وأدخلوا تقاليَد مبتكرًة عىل الســلوك 

النضايل داخل السجون، من مضهنا األنشطة الثقافية ووسائل 
نضــاٍل أخــرى، مثــل اإلرضاب عن الطعام. ففــي كتاباته، يتصّور 
النّقــاش، اســتباقيًّا، حالــة انتقاليــة بواســطة التفكــري يف قضايــا 

ختّص الذاكرة واملصاحلة والعفو.
مــن بــني كتاباتــه األخــرى باللغــة الفرنســية: »مــاذا فعلت 
بشبابك؟ مسار معارض لنظام بورقيبة« )١٩٥٤–١٩٧٩( تليه 
»رسديــة ســجن« )تونــس وباريــس: دار كلمات عابــرة، 200٩(، 
الذي حيتوي عىل وصف مفّصل للحياة يف السجن، مبا يف ذلك 
تأمالت حول الكتابة والتعذيب والرياضة ودينامية املجموعة، 
وكتاب »الساء فوق الســطح: قصص وحكايات وأشــعار« 
)باريــس: منشــورات رسف، 200٥( الــذي جيمــع كتاباته اإلبداعية 
ســابًقا،  ُنــرش  الــذي  »كريســتال«،  باســتثناء  الســجن،  يف 
و»الســجن واحلريــة: مســار معــارض مــن اليســار يف تونس 
املستقلة« )دار كلمات عابرة، 20١٤(. كما كتب عن الثورة منذ 
عودتــه إىل تونــس يف 20١١ ، ال ســّيما يف »كان الفهــم يبــدو يل 
دائًمــا أساســيًّا: حــوارات مع محمــد الــرشيق« )20١٥(. وعام 

20١٩، تّمت ترجمة كتابه »كريستال« إىل العربية.
ِلفهم فكر النّقاش ال ُبّد من العودة إىل النقد األسايس الذي 
ة، إذ طالبــوا 

ّ
وّجهتــه مجموعُتــه ضــد الدولــة التونســية املســتقل

حبّقهم يف املواطنة الكاملة، معتربين أّن مرشوع الدولة وقتئٍذ مل 
يكن مكمتاًل بأيّ شكل من األشكال. حينها متحور دورهم حول 
متابعــة الضغــط عــىل الدولــة مــن أجــل اســتكمال االســتقالل 
وإقامــة حكــم اشــرتايك دميوقراطي. ومن هنا أّسســت مجموعٌة 
من الطالب، مبن فهيم النّقاش، حركَة »آفاق« »برسبكتيف«، 
هتا »آفاق تونسية من أجل حياة أفضل«، 

ّ
واملعروفة بامس مجل

األّول/  ترشيــن  إىل   ١٩٦٣ أغســطس  آب/  مــن  صــدرت  الــي 
أكتوبر ١٩٧١ ونرشت ٦٣ عدًدا. بدأت احلركة كمرشوع للدراســة 
بــامس  ُعِرَفــْت  وقــد  الســتينيات،  أوائــل  يف  الشــبايب  والتفكــري 
 Groupe d'Etudes et d'Action Socialistes Tunisien

أستاذ األدب 
العريب واملقارن يف 
كسفورد  جامعة أ
الربيطانية.
من مؤلفاته 
»اجلامعة واملجمتع 
يف سياق الثورات 
العربية واإلنسّية 
اجلديدة« ٢٠١٦،
»الرتافد بني 
العمل النقايب 
والثقافة والثورة 
يف تونس« 
)باإلنكلزيية( ٢٠١٩

رتجمة يوسف 
قاسمية

أن تكون جيلبري النقّاش
سرية تونسية يف النضال واألدب
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»مجموعة الدراسات والعمل االشرتايك يف تونس«، واستمّرت 
بشكل أو بآخر خالل السبعينيات. يف دراسته عن احلركة، يقول 
املــؤرخ عبــد اجلليــل المتميــي: »كانــت مجموعة برســبكتيف يه 
ا شــاماًل إلدخال 

ً
صــوت النخبــة التونســية الــي وضعــت مخطط

البــالد يف رهانــات احلداثــة احلقيقيــة، إال أهنــا عجــزت عن إيصال 
رســالهتا السياســية والفكريــة حبكــم منطــق اإلقصــاء والقضــاء 
عىل كل رموزها وقيادهتا«. وهذا، حسب قوله، قد حَرم البلد 
ككّل من مواههبم ومن فرصة تأسيس سياسة ذات رؤية قامئة 

عىل التعددية.
كمثقفــني  يبــدون  »آفــاق«  حركــة  ــري 

ّ
ُمنظ أّن  والواقــع 

ومناضلــني وإنســانيني يف آٍن واحــد وذلــك مــن خــالل التمثيــل 
الــذايت وكذلــك يف الــويع العــام. فقــد حــّددوا معــى أن يكــون 
مرتبطــني  أصبحــوا  مــن  خصوًصــا  سياســيًّا،  ســجيًنا  اإلنســان 
الرومــي«  »بــرج  ســجين  كمثــل  الســمعة،  ســيئة  بالســجون 
جمــايع.  وويع  وشــعر  أغــاٍن  مــن  بــه  أحــاط  الــذي  والمــوروث 
كذلــك أصبــح أعضــاء المجموعــة رمــوًزا للمقاومة والشــجاعة، 
خاصًة لدى اليســار الســيايس والحركة الطالبية يف ســبعينيات 
القــرن المنــرم، وثمانينينياتــه، وكان مــن بينهــم أســماء المعة 
منهــم: جيلبــري النّقــاش ونــوري بوزيــد وحمــة الهمامــي ومحمــد 
بــن جنــات ونــور الديــن بــن خــذر وفتــيح بلحــاج يحــى ومحمــد 
الــرشيف وأحمــد بــن عثمــان ومحمــد صالــح فليــس والهاشــمي 
بــن فــرج وعــرشات غريهــم. ونســاء شــهريات، كان مــن بينهــّن: 
زينــب بــن ســعيد الشــارين وأمــال بــن عبــا وأخريــات. ومــن رحم 
عــىل  نفــوًذا  األكــر  اليســارية  الحــركات  ســتخرج  المجموعــة 
و»الشــعلة«  التونــيس«  »العامــل  مثــل:  التونســية،  الســاحة 
الوطنيــني  و»حركــة  التونــيس«  الشــيويع  العّمــال  و»حــزب 
»الحــزب  وباســتثناء  بأخــرى،  أو  بطريقــة  الديموقراطيــني«. 
التونــيس  اليســاَر  »برســبكتيف«  حركــُة  أنجبــت  الشــيويع«، 

بُرّمتــه كما نعرفه بصورته الحالية.

الذاكرة واخليال يف الكتابة
جتمع كتابات النّقاش مبجملها بني الهشادة والتحليل والتعليق 
عــىل جتربتــه، مبــا يف ذلــك التفّكر يف الكتابة عموًمــا ويف وظيفهتا. 
فبــدوره وعــرب كتابتــه، أقــام النّقــاش عالقــة َتطابــٍق وظيفّيــة بــني 
الذاكــرة واخليــال. كالهمــا بالنســبة إليــه ُمجــّرد طرائــق لتجــاوز 
جدران السجن. وعليه ويف موضوع كتاباته، يوضح النّقاش ما 
يــيل: »يف الَبــدء، كانــت لــديّ تطلعــات تعلمييــة يف الكتابــة: كان 
هذا الكتاب يف هناية املطاف إحدى طرائق ممارســة السياســة، 
وعــىل  املــرة،  هــذه  بشــكل مختلــف  لآلخريــن  تفكــريي  وتقــدمي 
وكذلــك  الكتــاب،  نشــأة  فــإّن  وعليــه،  أكــر«.  فــردي  مســتوى 

الكتابــة عمــاًل، همــا نتاج مبارش لتجربة الســجن، ترشــده ثميات 
العالج والعفو والهشادة.

وفعاًل ثّمة نوع خاص من العفو يف تأّمالت النّقاش، عفو ذو 
نزعــة حترريّــة، مبعزل عن عمليات العدالــة االنتقالية، أو العدالة 
العامــة. رفــض النّقــاش بشــدة طلــب العفــو مــن »أبــو األمــة«، 
الرئيــس احلبيــب بورقيبــة، كمــا أنّــه رفــض التعويــض يف ســياق 
ترتيبــات العدالــة االنتقاليــة بعــد الثــورة. نظــر إىل الروايــة الــي 
هــا يف الســجن عــىل أهنــا »عمــل تأّمــيل يقــوم عــىل التفاهــم 

ّ
خط

والتعاطــف مــع اآلخريــن، رغم كل يشء، من أجل اعادة تكوين 
الــذات« )مــاذا فعلــت بشــبابك؟، 2٧٥(. فمبجــرد االنهتــاء مــن 
ا  إعادة التكوين تلك، »مل يُعد املرء كما هو، يكاد يكون مستعدًّ
ملغــادرة ]الســجن[ واالخنــراط مع اآلخرين بــدون كراهية، بدون 
ضغائــن وحــى بــدون لــوم. ويصبــح املــرء أيًضــا جاهــًزا للكتابــة 

بشكل مختلف« )ماذا فعلت بشبابك؟ 2٧٥(.
ومــع ذلــك، فــإّن مــا كتبــه النّقــاش كان مفاجًئــا وال يتطابــق 
مــع مــا كان متوقًعــا مــن أنــاٍس يف ظــروف مماثلــة. كتــب روايــًة 
تدور أحداُثا يف الطبقة الوسطى يف تونس مستقّرة. إنه يدرك 
حداثــة املهمــة، حيــث يكتب الســجناء عادًة حتليــالت أو مقاالت 
رأي ومذكــرات ورســائل. وفعــاًل كتــب هــو وزمــالؤه منشــورات 
سياســية عندمــا مُســح لهــم بالقلم والــورق. كما أهنم قــرأوا بهَنم 
وناقشــوا قراءاهتــم الــي انطوت عىل العمل الســيايس والنظري 

وأيًضا األدب )ماذا فعلت بشبابك؟ 2٧2(.
يتحــدث النّقــاش عــن حلظــة الكتابــة كشــكل مــن أشــكال 
العالج )2٧٤(. ويف ذلك، يبقى النّقاش فريًدا. إنه ال يأخذ جتربَة 
الســجن ويتعامــل معهــا من خالل الكتابة فحســب، بل يتخّيل 
أيًضــا عالــَم مــا بعــد الســجن ويتأقلــم معه عــرب الوســيلة نفهسا، 
أي الكتابة. وبالفعل، فإّن العامل الذي ختّيله يف البداية كوســيلة 
للهــرب مــن الســجن والتعويض عن فقــدان احلرية ينتهي به إىل 

ط مسبق. 
ّ
أن يكون مبثابة مخط

عــىل الرغــم مــن كل ذلك، فــإّن العمــل األديب َيفي بوظيفته 
مــع  بتعاطــف  يــيش  أنّــه  كمــا  وفهــم،  تأّمــل،  »عمــل  األصليــة: 
اآلخريــن وإعــادة تكويــن الــذات بــرف النظــر عــن الظــروف« 
)2٧٥( أي إعــادة تكويــن الــذات الي تعّرضــت لالعتداء والظلم 
والهجــوم والمعّرضــة دوًمــا لخطــر االنكســار. ويوضــح الكاتــب: 
»كل الوقــت الــذي أمضيته يف الكتابة كان بالنســبة يل ابتهاًجا 
الســجن  أدخــل  عبارُتــه »لــم  تعنيــه  مــا  وهــذا   .)١٥( خالًصــا« 
لكــوين كنــُت كاتًبــا بــل رصت كاتًبــا بســبب دخــويل الســجن«. 
يبــدو األمــر كمــا لــو أنّــه كان هنــاك نوعــان مــن الــذات: »هــذه 
ا ومختلفــة تماًمــا  الــذات المهووســة بالكتابــة، ويه قريبــة جــدًّ

عن الذات العادية« )2٨0(.
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ا أثر هــذا األخري الكبري 
ً
يثــري النّقــاش مخاطــر االنتظــار مدرك

يف »إضعــاف« الذاكــرة وفقــدان الشــاهد، متيّقًنــا بــرورة أن 
ــر، يذكــر النقاش 

ّ
ــق مبصداقيــة التذك

ّ
يبــيل بــالًء حســًنا يف مــا يتعل

كيف أنّه ارتأى استشــارة زمالئه الســابقني يف الســجن يف ضوء 
نــدرة الرديــات املكتوبــة. ويعــرتف بأنــه مــن خــالل كتابتــه كان 
يأمــل يف حــّض اآلخريــن عــىل فعــل الــيشء نفســه، ليــس فقــط 
من أجل التحّدث والتعبري بل أيًضا للرد عىل ســوء وصف تلك 
الفــرتة وذلــك الــراع )20٥(. »ليــس لــديّ الطمــوح لتغيري العامل 
بالكتابــة. ومــع ذلــك، فإن اإلدالء بهشاديت أضى حاجة حيوية. 
الكتابــة يه الوســيلة لتلــك الهشادة، أو عىل أي حال، الوســيلة 

الوحيدة الي أعرف« )كريستال، ٣٤0(.
»تونيسٌّ َمّرًة واحدًة

تونيسٌّ ُدفعًة واحدًة.. أو ال أكوْن«
)الصغري أوالد أحمد(

الهيودي الشيويع الثوري
يعطــي النّقــاش مســاحة كافيــة لمناقشــة رهانــات وديناميــات 
مــا يســّميه »اليهــودي الثــوري«، مّتخــًذا مــن القائــد اليســاري 
بالجــذور  العالقــة  حيــث  مــن  كمعــادل  خــذر  بــن  الديــن  نــور 
واالختيارات يف الحياة. يمكن وصف أفق الوجود لدى النّقاش 
بأنــه الفعــل الســيايس والتْونســية )١٣2(. ويف مــوازاة مــع رشح 
ذلــك، يقــّدم النّقــاش للقــارئ رؤيــة جّيــدة عــن أحــوال الجاليــة 
االجتماعيــة  قضاياهــا  ــاًل 

ّ
محل التونــيس،  ســياقها  يف  اليهوديــة 

واالقتصاديــة والثقافيــة، وخاصًة اللغوية منها. فقد ُقتل والده 
ســنوات  أربــع  عمــره  كان  عندمــا  الثانيــة  العالميــة  الحــرب  يف 
فقط، ونشــأ يف أرسة من النســاء. كانوا توانســة وليســوا الْغرانا 
)grana(، أي يهــوًدا فقــراء ال مهاجريــن مــن ليفورنــو أو رجــال 
النهايــة  ويف  التعليميــة،  لغتــه  كانــت  الفرنســية  لكــن  أعمــال. 
ــم اللهجــة التونســية عــن طريــق 

ّ
كانــت لغــة المــزنل، بينمــا تعل

المحادثة. لم تكن اللغة العربية تدّرس يف تلك المدارس، وال 
حــى كلغــة أجنبيــة. وعندمــا قــّررت عائلتــه الهجــرة إىل فرنســا، 
كمــا فعــل الكثــري مــن اليهــود، اختــار أال يحــذو حذوهــم. وفعــاًل 
عــاد إىل تونــس عــام ١٩٦2 بعــد أن أنهــى دراســته الجامعيــة يف 

مجــال الزراعــة، وهــو اختيــار غــري عــاديّ ولكنــه صائــب لمجاٍل 
اختــاره خصيًصــا لخدمة بلده، كما يخربنا.

يف  املتجّســد  الهيــودي  بشــّقها  القوميــة  النّقــاش  عــارض 
الهصيونيــة والشــّق العــريب وتقاربــه مــع اإلســالم. كالهمــا، كمــا 
يقــول، ليســا قامئــني عــىل املســاواة بــل يقومــان عــىل المتيزي عىل 
أســس عرقيــة ودينيــة. فقــد حبــث املجمتــع الهيــودي عــن احلماية 
كمجمتــع، ســواء عــرب الفرنســيني أو من خــالل الهصيونية، بينما 
مــن  بــداًل  ككّل  التونــيس  املجمتــع  يف  االندمــاج  إىل  هــو  ســى 
االنغالق يف رشط الهوية الهيودية، فكانت الشيوعية طريقه إىل 

هذا الهدف.
ة بنظرة 

ّ
لقــد زّوده العمــل الســيايس يف إطــار تونــس املســتقل

مستقبلية: »كنت شيوعيًّا تونسيًّا. لذلك كان كفايح هو كفاح 
حليواهتــم.  فضــاًء  تونــس  اعتــربوا  الذيــن  اآلخريــن،  التونســيني 
يــمت االعــرتاف يب كمواطــن  لــيك  اعتقــدت أنــين جيــب أن أقاتــل 
كامــل: مل أرغــب يف االســتقرار يف مــكان آخــر، حــى يف فرنســا، 
بينمــا أصدقــايئ، قلــيب، إحســايس، حــى بــرشيت، تشــدين إىل هذا 
البلــد الــذي مل أرغــب يف التخــيل عنــه«. )كريســتال ، ١٦0(. وجــد 
النّقــاش، يف مســاره هــذا، أصدقــاًء مــن أصــل عــريب. »مل يثقلــين 
أي نــدم لعــدم وجــود روابط جتمعــين باملجمتع الهيودي، أو لعدم 
أشــعر  زلــت  ومــا  شــعرت،  لقــد  االجمتــايع.  جتــّذري يف جســده 
بعمــٍق هبــذا البلــد، بأرضــه، ومشســه، وحبــره، وروح الدعابة فيه، 
وقدريتــه الظاهــرة، وموســيقاه، ورواحئه… وقد عشــُت نوًعا من 
التصّور املسبق ملا سيؤول إليه املجمتع مستقباًل، وهو مستقبل 
كان يســاوي أكــر مــن كل اجلــذور« )كريســتال، ١٦0(. يالحــظ 
النّقــاش أهميــة حقيقــة أّن مجمتعــه املمتّثــل بعائلتــه مل يعاقبــه أو 

جيّرمه بسبب رفضه ألصوله )كريستال، ١٨2(.
بعد ســّت ســنوات قضاها يف الســجن، وتغيريات يف عالقته 
باجلماعــة السياســية، مبــا فهيــا الشــيوعية، قرر النّقــاش البقاء يف 
تونس، وعن ذلك يقول: »لقد بقيُت )يف تونس( ألنّه، ومن بني 
أمــور أخــرى، كل مــا جيــب أن أقوله، ومهما كانــت الهشادة الي 
أشــعر أنــه كان مــن املفــرتض أن أديل هبــا، مــا زلــت مقتنًعــا بأنــه 
جيب أن أحتّدث هنا«. يف الهناية غادر إىل املنفى الفرنيس، لكنه 
عــاد إىل تونــس عــام 20١١ حيــث شــارك بفعالّيــة يف النقــاش العاّم 
والعمــل يف البلــد املحــّرر. إّن تونس الــي طاملا ارتبط هبا النّقاش 
ــع إىل املســتقبل مــع 

ّ
تكافــح اآلن لتبقــى جامعــة ومتنوعــة وتتطل

االنتكاســات  ثورهتــا وســط  عــىل  عــرش ســنوات  مبــرور  احتفالهــا 
واألخطار الوشيكة الي هتّددها وتشّتت اليسار داخل البالد.

لقد لقيت رغبُة جيلبري يف أن ُيدَفن يف تونس ترحيًبا شعبيًّا 
ورمسيًّا واســًعا. وهذه املّرة من املقّرر أن ينال بعًضا من التكرمي 

والتقدير الذي لطاملا استحّقه.

بالكتابــــــــــــــــــــــة. العالم  لتغيري  الطموح   ّ لدي  ليس 
بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشهاديت  ومع ذلك، فإن اإلدالء 
حيويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة. حاجة   أضحى 
الكتابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة هي الوسيلة لتلك الشهادة
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العالقون بن رصاصٍة وقذيفة، بن غارٍة عمياء ومدفع، بن موٍت يرتّصدهم يف طرقات البالد الي ما عادت لهم والعدو 
حبًثا عن جناٍة يف يوٍم آخر، يعيشون داخل احلرب | السور الي حجبت حيواهتم، وباتت اآلن أضيق من ثقب إبرة، معمتة 
وقاســية. ال يعرفــون كيف ســتمي حياهتم عى مقاصــل املوت واملجاعة، هل ســيتمّكنون من النجاة، أم يســقطون يف 
ماراثون املوت الطويل، كاألبرياء الذين اختفوا من ســطح احلياة؛ لكن وأنا ألّوح لكم اآلن من داخل احلرب| الســور، من 
ُبعــد ســنن ضوئيــة من احلياة الي كانت لنا، ســأكتب لكــم عن ما فعلته احلرُب بنا، وكيــف يه احلياة اآلن داخل احلرب| 
ــا من الوجع. ســأزحي األصــوات يف رأيس قلياًل، 

ً
الســور، الــي تقتــل المينّيــن وتهنــك أرواحهم وال تبقــي يف دمارها إال فيض

األصوات الي ختيفين، وتطحن رأيس منذ سنوات ومتنعين من النوم. سأجلس اآلن عى كرسّي اجللديّ األسود الذي 
أهدْتــه إيل صديقــي يف بدايــة احلــرب، قبل أن يأخذها شــتاُت احلــرب إىل بلٍد آخر، كمــا طوت أصدقاء يف مدن الشــتات 
 هائــل، أللتقط 

ٍ
واملنــايف الــي ضاقــت بأحالمهــم. ســأدور دورتــن بكرســّي يف مكتيب الصغري الــذي يطّل عى هنار شــارع

أنفايس وأفتح جدران احليوات هنا، عى العالقن والالمرئين، والبالد احلزينة. 

تصعــد اآلن مــن هنار املدينة الشــاحب »زوامــُل« احلرب١، حامضة، مؤذيــة، كحرائق اجلهبات البعيدة، إذ يتغّن شــباٌب 
 خارج احلرب، بالقتل الذي ســيحصد شــباًبا آخرين، مثلهم، يف جهبــات مل تكتِف من الدماء. 

ٌ
مراهقــون، مل تعــد لهم حياة

هنــاك حيــث تضيــق قوافل اجلثث بقبورها، فميا تنــام جثٌث أخرى يف العراء، مرمّية يف قمم اجلبــال ووهاد األودية، هناك 
حيــث متتــّد حقــوُل املــوت بال هناية، موحشــة وبــال معن، لكن يف فصــول الدِم الــي روت هــذه األرض ال يشء أهسل من 
املــوت الــذي ال يعرف كيف هيــرب المينّيون منه، إذ يأيت يف دويّ الغارات الي تقّوض منازَل بنســاهئا وأطفالها، وبقذائف 
ترتصد رؤوس األطفال يف زقاٍق ما، بلغٍم ينفجر جبســد راعيٍة كانت تالحق أغنامها، يف وجوه ملّثمن غاضبن يزدهرون 
يف أزقــة املــدن كالفطــر، يقتحمــون البيــوت اآلمنــة، يقتلــون أصحاهبــا، ويصــادرون منازلهــم، يف صناديــق اجلثامــن الي 
تلوا، يف احنناءات اجلرىح وهم يدارون خجلهم، 

ُ
تســافر يف ليل القرى، لزتف موًتا آلباء ال يعرفون أّن أبناءهم وأطفالهم ق

هبمهمــات مبتــوري األعضاء واملشــّوهن الذين يفرتشــون هناراهتم بال غد، فميا يبقى بكاُء األمهــات والزوجات واألرامل 
يدّوي يف بيوٍت موصدٍة عى أحزاهنا. 

 حزيــٍن يرتّدد صــداه يف نوافــذ البيوت 
ٍ

يف داخــل احلــرب| الســور، يعلــو صــوت اجلوع الــذي يقرص بطــون املاليــن، كنواح
املطمورة جبوعها، يف سقوف سقطت عى ساكنيها الذين باتوا يف العراء، يف تثاؤب األمهات املهمومات من بكاء أطفالهّن 
حول مواقد بال نار، يف حزن وجوه اآلالف من العّمال الذين يفرتشــون »اجلوالت«2 حبًثا عن عمل، وهم يرتقون أيامهم 
بالصرب، يف وجوه النساء املتعبات وهّن يقفن يف طوابري أمام أبواب منظمات اإلغاثة، وال جيدن يف الوجوم العايل ملوظفن 
هم، 

َ
أممين متأنقن إال التنهدات، يف سحنة أطفاٍل نسوا مدارهسم وهناءة أحالمهم بعد أن أحن ِحمُل احلجارة أكتاف

يف أيــاِد رجــاٍل ضامريــن، دّمــرت احلــرب منازلهــم يف جهبــات الســاحل الغريب، وهــم جيرجــرون اآلن كرامتم يف شــوارع 

داخل الحرب | السور
برشى المقطري

كاتبة وناشطة، 
_المين.  تعز
حازئة عىل عدة 
جوازئ محلية 
ودولية لدفاعها 
عن احلريات 
وحقوق اإلنسان، 
آخرها جازئة 
»بامل« األملانية 
حلرية الرأي. آخر 
أعمالها رواية 
»خلف الشمس« 
)٢٠١٢(، »ماذا 
رتكَت وراءك؟ 
أصوات من بالد 
احلرب املنسية« 
)٢٠١8(

 الزامل: شعر ترايث ميين،  ١
جز، يدور  أقرب إىل الرَّ
يف قمٍس كبرٍي منه مدار 

التفاخر بني القبائل 
واحلرب والسلم.

 اجلولة، باالستخدام  	
الدارج يف المين، يه 

دّوار السري.
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»حــدة«، حبيــث بــدت تلك األيادي املمــدودة كعيوٍن هلِعة، يف أرس تنام يف العراء يف شــوارع املدينــة، إىل جوار املئات من 
املرّشديــن، يف اإلغفــاءة األخــرية ألكادمييــن محرتمــن ماتوا يف منازلهــم دون أن جيدوا مثــن العالج، يف دكاكــن بال نوافذ 
تا، يف أرس تعيش اآلن يف املقابر مع األموات، يف مخميات ال حيّدها 

ّ
باتت اآلن مأًوى لآلالف املعوزين يف شوارع املدن وأزق

لها أحــزان مالين األرس الــي هربت من خطــوط النار، إذ مشــت أليام حى 
ّ
أفــٌق تنتــرش يف مداخــل املــدن وأريافهــا، تظل

تقّرحــت أقدامهــا هرًبــا مــن املوت، لكهنــا مل تعرف أن املــوت جوًعا ينتظرهــا، فهناك يف مخميــات الزنوح ســتوّدع أمهاٌت 
ع الهزيلن الناحلن، بعد أن انطفأت أعينهم عى حلٍم بعيد. 

ّ
شاباٌت أطفالهّن الرض

يف دمارهــا األعمــى، أخــذت احلــرب كّل يشء، احليــاة الــي كانــت لنــا، والبــالد الــي مــا عــادت لنــا، إذ يتضــاءل الوطــن–
املتاريس–الوطن–الكانتونات–الوطن–الثكنــة يف عيــون أبنائــه، حيــث تهنــض نقــاط التفتيــش املنتــرشة يف طرقات املدن 
كجدران السجون، ومن خلفها، ترفرف أعالم اجلماعات واملليشيات والفصائل، وأعالم بالد أخرى، ويغيب علُم البالد 
املوّحد. ويف تلك النقاط، سيختفي شباٌب يف أقبيٍة ال تطّل علهيا المشس، حبيث تغدو احلياة اآلن يف داخل احلرب| السور 
كموٍت ممتد، لكن يف الثقب الصغري الذي سيحفره المينيون يف أسوار احلرب وجدراهنا بإزميل صربهم وأملهم، سريون 
يوًمــا مــا ضــوَء المشــس وهو جيلو ظالم حياهتم، ســيفّكرون بذلــك الضوء اآليت كحلٍم طــال انتظاره، وســيحلمون باحلياة 
الي ســتأيت، حينها ســريّممون أحزاهنم، وسزيرعون ورًدا يف قبور موتاهم، وسيعانقون المشس الي ال بّد أن ترشق عى 

هذه األرض احلزينة.

صنعاء
28 كانون الثاين/ يناير 2021
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وليد صادق
جاميع وفنان معارص 
وناقد فّن، يدور 
قسم كبري من أعماله 
مدار احلرب األهلّية 
اللبنانّية. آخر أعماله 
مجموعة مقاالت 
وأحباث يف احلرب 
والعوملة والفّن بعنوان 
»الطلل اآليت« 
)باإلنكلزيّية( ٢٠١٦

رتجمة فادي العبد هللا

ُتــويف قريــٌب ألمــي. واقًفــا بــني الرجــال  عــىل مشــارف الشــتاء. 
قــرب مدخــل قاعــة االســتقبال الكبــرية الواقعــة حتــت الكنيســة 
حديثــة البنــاء، وكمــا يف الغالــب، غــري مكمتلتــه، أرى املســتطيل 
بأضلــع غــري متوازيــة متاًمــا تشــّكله النســاء املّتشــحات بالســواد 
قــاٍت حــول التابــوت الــذي يــّم جثــة جــاك. كــنَّ كثــريات. 

ّ
متحل

عائلــة والــديت كبــرية ومتشــّعبة. كــّن قليــالت الــكالم، وجلســن 
عن لفنانني، يف تنويعات عىل الركب  ساكنات كما لو أهنن يتوضَّ
ي 

ّ
املمضومــة واأليــدي املهتّدلــة عــىل حــواف القمــاش الــذي يغط

أذرع الكــرايس. يف حتّفظهــّن، كانــت النســوة يرتكــن للزوجــة أن 
جتمــع األىس يف وجههــا املنكــر، الناظــر قليــاًل لألعــىل، مبتعــًدا 
اتني. ســكون 

ّ
عــن الصــدر الــذي ينحدر خبفر جتاه الركبتني املغط

مؤقــت يلــّف القاعــة كمــا لــو أنــه وقف رحــمي لضجــة العيش. إال 
أنــه ســكون غــري كاٍف، ال يــزال هنالك بالط غري مغطى، وســقف 
يعكــس الصــدى، وجــدران كئيبة ودهان أبيــض يتقرش يف أغرب 
األماكــن. ناظــًرا إلهيــم مــن وســط جتمــع الرجــال غــري املنتظــم، 
بدت يل النسوة كما لو أن ما ال ُيمّسى يكرهن. هناك الزوجة، 
بعــد، كان ألســاها  أرملــة  مل تصبــح  الــي  لــة،  املرتمِّ باألحــرى  أو 
صوت، بالكاد ُيمسع، لرحلة بني ضفتني، صوت العبور املحتوم 
حنــو العزلــة، أو اإلحبــار البطــيء حنو شــاطئ هنــر ال زلت أقدر عىل 
جتاهله حى ولو كان يالمس يف مصت طرف عيين. يف وسطهّن، 
جثــة رجــل منتــٍه، بالــكاد ُيلمــس. حولــه جلســن، ال يعرفــن مــا 

العمل باالمس الذي حيملن: جاك. 
تغــدو  واملتذبذبــة،  املتطاولــة  اللحظــة،  هــذه  مثــل  يف  رمبــا 
سباباتنا خدرة، يزنلق امٌس عائًدا حنو راحاتنا، املتعّرقة واملحَرجة، 
بينما هناك، عىل بعد بضع أقدام، مثة ما يرفض الداللة. قريًبا، 
ائــني املاهريــن. رمبــا ميكهنــم أن يعيــدوا  ســنودع االمس لــدى احلكَّ
إدماجــه يف قصــص ُتــروى عــن طفــٍل يتعلــم العيــش بــِورٍك أيــر 
مشــّوه، وعرٍج قاٍس خلفته احُلمى املالطية فيه. عن شــابٍّ شــقَّ 
طريقــه ليصــري مراقــب طريان يف رشكة طريان عرب املتوســط. رمبا 

ســيذكرون أو ســيهسون عن أن شــقيقه األكرب كان طيًبا خفيف 
رمبــا  القريــة.  أبلــه  الــذكاء وأن شــكري، أصغرهــم، كان شــيكو 
سيقولون أيًضا إن والدته ترّملت باكًرا وكدحت بامٍس نادٍر غري 
مألوف، لزييت، منحته العائلة واجلرية رنة إيطالية فصار الزيتا. 
كل هــذا يعــرف احلــكاؤون كيــف يصوغونــه. لكــين اآلن يف رفقــة 
زوجــني ممــا ال يقبــل التمسيــة، وامس. والهســيس اجلــيل للعيــش 
هنــاك مــن أجــل أن أهشــد كان عائًقــا تولــد عــن ثالثهتــم: املــرأة 

ق.
ّ
املبحرة، اليشء امللموس، واالمس املعل

الزمن
مل أكــن أشــعر بالفقــد. ومل أكــن متأكــًدا َمــْن بــنَي احلارضيــن كان 
ومل  بعيــًدا  نســيًبا  كان  جــاك  تعــوض.  ال  خســارة  بغصــة  يشــعر 
ألتــِق بــه إال نــادًرا. عــىل الرغــم مــن ذلــك، حــى يف غيــاب شــعور 
بفقدان عزيز، كانت اجلثة تناديين. رمبا ليس وحدي، رمبا تنادي 
اآلخرين أيًضا، والقاعة، وجدراهنا العارية. كل ذلك كان عالًقا 
يف جاذبيــة التابــوت املفتــوح. هــل كان هذا هو احِلــداد؟ هل كنا، 
واقفــني أو جالســني، مهنمكــني يف عمــل احلــداد، ال مــن خــالل 
شــعور داخــيل بــاألىس بــل مــن خارجنــا، بفعــل اجلثــة الــي تفتح، 
عــرب حضورهــا املســتمر، زمانيــًة أخــرى مختلفــة عــن تلــك الــي 
تشري بالدفن إىل قرب اختتام حياة سابقة وبدء احلداد؟ كان يف 
 عىل افرتاٍض 

ٌ
مقــدوري الزعــم أننــا يف فصــل اخلتــام، بناٌء مغلــوط

الكفــن،  إغــالق  قريًبــا  ســتفرض  املرعيــة  التقاليــد  بــأن  وحيــد 
وســتحمله يف مهشــٍد طقــويسٍّ حنــو املقــربة، يك يعــود املشــاهدون 
إىل حيواهتــم. يف الهنايــة، تدخلــت التقاليــد إلهناء ما كان قد بدا 
هســًرا مختــًرا حــول اجلثــة، الــي كانــت، يف حيــاة ســابقة، حتمل 

امس جاك. 
ولكن يف هاتيك الدقائق أو رمبا كّن ســاعات حني كنا نبدو 
ــل، كانــت فــرتة أخــرى قــد  متلكئــني، بعضنــا بنفــاد صــرب وتعجُّ
افتتحــت: ســيل زمــن بــال ترتيــب يــربز ببــطء ويقــودين إىل الشــك 

يف حرضة الجثّة
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يف الزمــن الــذي كنــا فيــه، مقــدار يقيــين باملــكان الــذي كنــا فيــه. 
تقســيم العمــل يف مســار هســر العزاء حيث حيــزن البعض ويعّزي 
البعــض فميــا يظل آخــرون بال انفعال ويرعــون املراحل املختلفة 
الرورية حى اختتام الطقس، كل ذلك بدا أصعب مما يهسل 
االعــرتاف بــه: املفجوعــون ليســوا بالــرورة عــىل طريــق التعــايف 
النفــيس، واألقــارب الذيــن نــودوا بعيًدا عن مشــاغلهم مل يعودوا 
متعّجلني لتقدمي التعازي واملغادرة، واملساعدون يقرتبون بشدة 
مــن الوقــوع يف ضجــر الرتابــة والســأم مــن واجباهتــم املتكــررة. 
وحدهــا اجلثــة، كمــا ميكــن للمــرء أن يســتنتج، مغتبطــٌة يف عملها 
املســتوحد، خافضــة الصــوت إىل مــا دون قــدرة مســامعنا. مــن 
وجهــة نظــر املــوت، تبــدو اجلثــة كما لو أهنا بــدأت عيهشا اخلاص، 
تلــك  فــوق ذلــك، يف  بــل  الــالدوام.  حنــو  احنــداًرا بطيًئــا متقطًعــا 
القاعة الي يربز فهيا غياب املنحوتات اخلشــبية املعتادة ملراحل 
آالم املســيح األربــع عــرشة، كانــت اجلثة مرتوكــة دون غاية، دون 
الرتتيــب املثــايل لســيل الزمــن. ال صــورة لنخاطهبــا أو نلجأ إلهيا 

وال زمن آخر يومئ إلينا. 
يف تلك القاعة وقفنا جميًعا أو جلسنا كمقميني غري متنهبني 
يف عــامل ألــزم بالســكينة منجذًبــا إىل التابوت املفتــوح. كان لناظٍر 
 منتظريــن، لكــن يف حــرة اجلثــة أي نــوع مــن 

ً
أن حيســبنا خطــأ

االنتظــار يظــلُّ باإلمــكان؟ هــل يســعنا أن نزعم أننــا ننتظر مؤقًتا 
هناية الزمن عىل األقل هناية زمن رجل واحد ليتم الدفن ويبدأ 
مســار احلــداد فنعــود عــىل مهــٍل إىل زمانيــات حيــاة ال يــزال فهيــا 
سيعٌ وطلب؟ أم ميكن لنا أن نكون منتظرين زمن الهناية، كما 
ســية، خلالص 

ُ
يف اقــرتاح جورجيــو أغامنب لقراءة املســيحية البول

ا به يف صورة جثة كجثة جاك؟١. هل زمن  ً هنايئ سيأيت رمبا، مبرشَّ
حضور اجلثة زمن دنيوي انتقايل بني قداســة املوت وقداســة ما 
ســيأيت الحًقــا، فيطــوي نفســه طــيّ املــوت ويكملــه؟ هــل يكــون 
انتظــاًرا دون وعــد الفــكاك منــه؟ أو، من جهــة أخرى، هل يكون 
انتظارنا، إذا ما اضطر املرء إىل استخدام مفردة يف غري مكاهنا، 
ــل ودون أمل بالنجاة؟ ذلك أننا يف حرة  دون نفــاد صــرب وتعجُّ
لــني يف مكاننــا، ال منتظريــن، يف ثبــات غــري بعيــد  اجلثــة نبــدو ممتهِّ
أخــري  رجــل  )١٧٨٩–١٨٥٤( يف صــورة  مارتــني  جــون  رمســه  عمــا 
حيتجزه التفكري يف مكان غري محدد تبتلعه الكارثة ولكنه عارٌم 
مة ومرتبة لنوع ُجْحِريٍّ من 

َّ
بصخور شديدة اإلحياء برؤوس مثل

الزواحــف، صــورة لعــامل ثابــت الوضــع يف الهنائيــة، ممصــٍم عــىل 
قلب داخله خارًجا كجورب مقلوب2. أظن لوحة مارتني كانت 
ستناســب اجلدران العارية لقاعة الكنيســة، لوحة ال تقرتح زمًنا 
غــري احلــارض املمتــادي تكــون فيــه اجلثة، هنــا عــىل األرض أمامي، 
ــد 
ِّ
تبتــدئ نوًعــا مختلًفــا مــن االنتظــار، أو باألحــرى المتهــل، وتول

زمانية مختلفة عن تلك االجمتاعية والطبيعية، حيث ال ننتظر 

ــة  ــني ســلبيني ولكــن يف همَّ فهيــا أمــًرا مــا، بــل نكــون فهيــا متلقِّ
ونشــاط، ومتنهبــني ملــا يســع اجلثــة أن تفعلــه: أن توســع مــا بــني 
القوســني الهشــني عادة وتتثاءب كما لو أهنا تهنض من ســبات 
ســحيق٣. ولكــن حّتــاَم ميكــن لذلــك أن يســتمر؟ ومــا يه هــذه 
الســلبية الناشــطة الــي يفرهضــا هبــذه القــوة ذلــك اآلخــر الــذي 

ال ُيمسى، اجلثة؟
بعــد همهمــاٍت بكلمــات العــزاء ونظــراٍت متقاطعــة خلســًة 
عــرب القاعــة، اســتقررنا جميعــا كمــا لــو أن ال يشء آخــر يحــدث. 
ببــطء  ناظراهــا  يغــادر   

ً
قليــال المنحــين  لــة  المرتمِّ رأس  عــدا 

بضــع  يف  قريًبــا  ســينحر  رؤيتهــا  حقــل  أّن  ظننــت  التابــوت. 
بالطــات، ورؤوٍس مدبّبــٍة ألحذيــة ســوداء وركــب مغطــاة. مــن 
بــني كل الحضــور، كان حزنهــا األوضح: امرأة مع اســم رجل يف 
هــا، فعليهــا حملــه. )افــرتض أّن المرتمل 

َ
يديهــا، اســم مهجــور ول

أو المرتملــة همــا بالضبط هذا: حَملة اســمني مختلفني، واحد 
ــًكا لمــا بــات اآلن جثــة(. غــري أّن 

ْ
لحاملــه وواحــد كان قبــُل ِمل

كان  أســاها،  لمواكبــة  يطاولهــا.  ال  العــزاء  كأّن  تلــوح  وحدتهــا 
علينــا أن نتعلــم كيــف نتمهــل ونتحــاور مــن خالل الجثــة معها٤. 
بــدا حضــور اآلخــر الــيح كأنــه ال يطــاول إال مــن خــالل مغايــرة 
الجثــة التامــة، مــن خــالل المتدخــل ولكنــه غــري متشــاَرك بعد، 

الــيشء الملموس لما بعد الموت.

ِحداد لبنان واحلرب
هكــذا أخــذُت أفكــر يف حضــور اجلثــة كنــداء إلعــادة التفكــري يف 
املتطاولــة،  الزمانيــة  لتحــدي  وســيلة  لبنــان،  يف  احِلــداد  عمــل 
املتطاولة حى اآلن، الي تتعّهدها فئات طائفية سياسية قادرة 
بشــكل بنيوي ومن خالل نوبات عنف وهدن هّشــة عىل جتديد 
رشوط احلــرب األهليــة ومضــان اســتمرار همينتهــا. مــن الروري 
التشــديد عــىل أّن هــذا التطــاول يســتمر يف اســتصحاب خطاب 
رغبــوي برورة التحرر املســتقبيل مــن براثن الطائفية، الي يمت 
تصويرهــا زيًفــا عــىل أهنــا مــن فخــاخ املــايض، يف حــني أهنــا عنــر 
األول  الفصــل  يف  املعــارص٥.  لبنــان  صناعــة  يف  ـا  بنيويًـّ أســايس 
مــن كتــاب »يف أصــول لبنــان الطائفي«، يقــّدم وّضــاح رشارة 
نقــًدا مركــًزا وصارًمــا ضــد هــذا اخلطــاب الــذي يلــوح يف نصــوص 
 

ً
الليرباليــني واليســاريني، فضــال الكثــري مــن املفكريــن  وخطــب 
الرئيــس األول  اخلــوري،  الكبــار، مثــل بشــارة  عــن السياســيني 
للبنان املســتقل٦. يعلن هذا اخلطاب أن الطائفية، الي يه رش، 
ستنهتي من خالل مسارات تنويرية خارجية مثل احلصول عىل 
املعرفــة، الرتبيــة الوطنيــة، التقنيــات احلداثيــة العقالنيــة أو حــى 
الراعــات القاســية وتالًيــا التحريريــة بــني الطبقــات. الطائفيــة 
فــات املــايض الــي ينبــي 

ّ
يه إذن موصوفــة بأهنــا مــن بــني مخل
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التخلــص مهنــا أو أهنــا قنــاع إيديولــويج ينبــي متزيقــه مــن خالل 
بزوغ ويع تاريي حقيقي٧.

يف مصاحبة تكرار عنف احلرب الطائفية السياســية خبطاب 
رغبوي، تتلّفح حمتية التطاول اآلن بوشــاح الشــكل الرتاجيدي 
حيــث يبــدو اللبنانيــون محترَضيــن، باحثــني عــن اخلــالص مــن 
مــاٍض مريــٍض يســكهنم. مًعــا، العــودة الدوريــة للعنــف والهدنــة 
يولــدان  أبــًدا،  املؤجــل  املنشــود،  املســتقبيل  اخلــالص  هــذا  مــع 
ًيــا عــن املــايض بامس 

ّ
ــا وختل إثيقــا اليــأس الــي تســتديع رفًضــا تامًّ

انبعــاٍث يقــّر بــأن الــكل قــد تســاوى يف املعانــاة٨. هــذا التطــاول، 
املصنــوع ال احلمتــي أو الرتاجيــدي شــكاًل، يضبــط اآلن اللبنانيني 
يف عنــف بنيــوي جيــري تصويــره عىل أنه مرحــيل وأنه نار رضورية 
لصــوغ مســتقبل ال طائفــي مل يولــد بعــد. املثــول يف حــرة اجلثة، 
ا لتجريــد احلارض املتطاول للحرب األهلية من 

ً
أقــول، يوفــر رشط

اخلطــاب الرغبــوي ويعرضــه يف وصفــه زمــن االنهتــاك الصــارخ 
للمتثيــل الســيايس والهنــب الفاضــح للمــوارد االقتصاديــة مــن 
جانب زمرة حاكمة من املتنفعني األقوياء. حضور اجلثة ظرف، 
حــامس رمبــا، يضاعــف الزمانيــة املتطاولــة لهــذه البنيــة ويفــرتض 
عجــًزا عــن االســتمرار يف احــرتام العــادات املفروضــة، تلــك الــي 
تدفــن بقايــا العنــف حينمــا تهنــض الزناعــات حول تمسيــة اجلثة، 
وحول قمية املوت الذي َتمسه اجلثة مبيمسها فوق احلد. أو بعبارة 
رفــض االنفصــال عمــا  فــإن حضــور اجلثــة عالمــٌة عــىل  أخــرى، 
يشــّكل، يف بعــض احلاالت، الدليــل الوحيد املتبقي عىل العنف، 
ورفٌض للمساح لالمباالة أو لفقدان الذاكرة امللفق أن يســيطرا 

لدى تسلمي اجلثة إىل الدفن.

اللبنانيــة  احلــرب  بنيــة  عــىل  معضلــة  اجلثــة  حضــور  يطــرح 
الهشــادة أو إىل  املــوت إىل  يتعــّر االنتقــال مــن  األهليــة حيــث 
النســيان، مــع أو بــدون حبائــل احِلداد، لوجود يشء فائض: جثة 
ال ميكــن تمسيتهــا، ادعــاء امتالكهــا وال دفهنــا، وال ميكــن تركهــا 
جيفــًة. حضــور اجلثــة حتــدٍّ يف وجــه صناعــة احلــرب األهليــة حيــث 
يــمت إخفــاء اجلثــث رسيًعا حتــت معاين املــوت املفروضة من جانب 
الفصائل املتحاربة، كما من جانب مقاتيل املليشيات السابقني 
الذين يقّدمون اعتذارات علنية. حضورها حتدٍّ ال ألولئك الذين 

يف السلطة والذين ال يشعرون باخلجل يف وجه إرصار يشء مما 
بعد احلياة عىل احلضور، بل حتدٍّ ألولئك الذين جيدون أنفهسم، 
عــن قصــٍد أو عــن غــري قصــد، ممتّهلــني مــع اجلثــة يف ثبــات يفتــح 
عــىل زمانيــة مختلفــة وعــىل أســئلة موازية عما إذا كان يف وســع 
االجمتــاع أن يســتمر أو أن يكــون ممكًنــا خــارج احلــروب األهليــة 
املتطاولــة٩. حــى وإن مل يكــن باإلمكان القول بأن مجرد حضور 
اجلثــة خيــرب بنيــة احلــارض املتطــاول، إال أنــه عــىل أيــة حــال قــادر، 
قنــا حولهــا، عــىل إنشــاء حــوار صعب عمــا حصل وعن 

ّ
إذا مــا حتل

سبب تأجيل املستقبل األفضل املوعود إىل ما ال هناية، أو دفعه 
إىل االهنيار حنو احلارض الذي يتطاول دون عائق. أن نمتّهل دون 
نفــاد صــرب أو تعجــل يف حضــور اجلثــة يعين أال خنــاف من ماٍض ال 
ميي، بل وأن جند يف دورية العنف فرصة للتفكري السيايس يف 
الالمســاواة البنيويــة بــداًل مــن متــيّن اإلعــالن أن املايض رش، عىل 

أمل أن يغدو الرش يوًما ما ماضًيا.

احِلداد من منظوٍر نفيسّ
قبل أن نتناول مسألة احمتال االجمتاع يف حرة اجلثة، هنالك 
ــل املطلوب مع  ســؤال ملــّح عمــا يمســح، وبالتــايل قد مينــع، بالمتهُّ
اجلثة. ما يه هذه الســلبية الناشــطة الي تســكن أولئك الذين 
يبقون دون نفاد صرب مع اجلثة؟ كيف ميكن أن ننظر للمتهل مع 
يشء ممــا بعــد الوفــاة دون أن نســقط، كمــا لــو أنــه املحتــوم، يف 
تشــخيص َمــَريض؟ حبًثــا عــن الــرشوط الزمانيــة للبقــاء يف حــرة 
اجلثة، يطرح منوذج التحليل النفيس بقوة إطاًرا ملثل هذا البقاء 
كمرحلــة مَرضيــة مــن احِلــداد الفاشــل، حلظــة هاربــة ال تعــّوض 
يــرى يف مثــل  بــال قيــود. ميكــن للتحليــل النفــيس أن  مــن زمــن 
ــا، حلظــة حتــاٍش وابتعــاٍد عــن  هــذا البقــاء مــع اجلثــة انعكاًســا زمنيًّ
التعــايف النفــيس جتــاه موضــوع الفقــد، وبالتايل احمتــال االنزالق 
حنــو ميــاه املالنخوليــا املضطربــة. لكــن التدقيق يف تنّبــه التحليل 
مــا  توضيــح  مــن  ســيمّكننا  الزمنيــة  االضطرابــات  إىل  النفــيس 
يشــّكل قــوة اجلثــة عــىل اجلــذب ورشوط المتهــل يف حرهتــا. يف 
المنــوذج الــذي يعرضــه فرويــد يف »احِلــداد واملالنخوليا«، فإن 
ًدا  احلــداد عمليــة تتضافــر مــع الزمــن بقــدر مــا يكــون الزمــن مقيَّ
ا: »عىل الرغم من أن احِلداد يتمضن مخالفات كثرية 

ً
ومضبوط

للترفــات العاديــة يف احليــاة، فإننــا ال ننظــر إليه كحالــة َمَرضية 
تســتديع العــالج الطــيب. بــل نعمتــد عــىل ختطيه بعد مــدة معينة 
مــن الزمــن«١0. العامــل الــذي يثــري االضطــراب هنــا هــو بالضبط 
هــذه »املــدة املعينــة من الزمن« الي َتِعد، إن كانت مضبوطة، 
بعمليــة ِحــداد موثوقــة ومهشــودة، ولكــن ميكــن أن تتســبب، إن 
ف فرويد 

َّ
تــت، باالنــزالق حنو الَمَريضّ. يف دراســته هذه، يتكل

َّ
تفل

عــًرا يف محاولــة حتديــد وإقامــة الزمــن حليًفــا لصاحــب احِلداد 

 حضور الجثة تحدٍّ يف وجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
األهليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الحرب   صناعة 
 حيث يتم إخفاء الجثث رسيًعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

تحت معاين الموت المفروضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
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ج الواضــح الــذي  يــه التدريــي عــن موضــوع الفقــد. التــدرُّ
ّ
يف ختل

احِلــداد  مث  ومــن  العــامل،  افتقــار  أو  األىس  بشــعور  بــدًءا  يعرضــه، 
الــذي يبــدأ فقــط حني يعرتف احلادُّ بأن املوضوع املحبوب مل يعد 
ــا مــا إن يوضــح املحلــل النفيس بــأن عملية  موجــوًدا، يصبــح هشًّ
احِلداد تتعارض مع إرادة املفجوع نفسه أن يتذكر أو أن يستثمر 
وبالتــايل  املوضــوع  هــذا  يف   Hpyer-cathexis بإفــراط  نفســيًّا 
إطالــة حضــور هــذا املوضــوع نفســيًّا١١. املســار الزمــين املفّضل يف 
عملية احلداد يشــتبك مع قدرة احلادِّ النفســية ويفتقر بذلك إىل 
االستقرار ويغدو من املمكن عكسه. يقرتح فرويد يف الهناية أن 
أنانية الذات يه ما حيّررها من موضوع الفقد: »… والذات، يف 
مواجهة السؤال عن رضورة مشاركة هذا القدر املحتوم، تقتنع 
باالنفصال عن املوضوع الذي ُفِقد بفضل جماع عوامل الرضا 

الرجسية الي تنالها من كوهنا عىل قيد احلياة«١2.

متحــررًة ميكــن للــذات أن تســتثمر نفســيًّا يف موضــوع آخــر. 
ــد املؤلــف مــن مراحــل متالحقــة مــن األىس،  هــذا املســار املعقَّ
مــا  هــو  آخــر،  مجــدًدا مبوضــوع  فاالهمتــام  بالفقــد،  فاالعــرتاف 
قــد يشــّكل، بعبــارة جوديــث باتلــر، عالمــة عــىل األمــل »كمــا لــو 
أّن اســترشاف إمكانيــة الدخــول مجــدًدا يف احليــاة يســتفيد مــن 
مخالطــة هــدٍف ليبيــديّ«١٣ غــري أن نظرهتــا الناقــدة تشــري إىل 
أن مثــل هــذا األمــل ليــس بهسولــة قــادًرا عــىل إقناعنــا بــأن جناح 
عمليــة احلــداد يســتلزم إحالل موضوع محّل آخــر »كما لو كان 

ق إليه«١٤. االستبدال الناجز أمًرا نتشوَّ
ويعرض فرويد مالحظة شــبيهة بتحفظات باتلر يف رســالته 
عــام ١٩2٩ إىل زميلــه لودفيــغ بينســفانغر: »عــىل الرغــم مــن أننــا 
الفقــد،  بعــد مثــل هــذا  احلــاّد ستســتمر  احلــداد  نعلــم أن حالــة 
ينا وأننــا لــن جنــد أبــًدا ِعَوًضــا.  فإننــا أيًضــا نعلــم أن ال يشء ســيعزِّ
ـا يكــن مــا ســيمأل هذا الفــراغ، وإن متاًمــا، فإنه ســيظل مغايًرا.  أيًـّ
وهذا باملناسبة ما ينبي باحلال أن يكون عليه. هذا هو السبيل 

الوحيد إلدامة حبٍّ ال نريد عنه فراًقا«١٥.
جنــد مثــل هــذه املالحظــة أيًضــا يف نــص ســابق لفرويــد: »يف 
الواقــع، ال نتخــىل أبــًدا عــن أي يشء، بــل حنلُّ واحــًدا محل آخر. 
مــا يبــدو ختلًيــا هــو يف احلقيقــة إحــالل أو تبديــل«١٦. لكــن حــى 

وإن كان فرويــد ملتبًســا حــول قــدرة الذات عىل نزع االســتثمار 
يف املوضــوع املفقــود، فإنــه يبــدو جازًمــا بــأن االســتثمار النفــيس 
املفــرط هــو إطالــٌة َمَرضيــة لعمل احلــداد، وبالتايل تشــويٌش عىل 
عمليــة املــي إىل األمــام الــي يفّضلهــا إلعــادة تشــغيل زمانيــٍة 
ال بــد أن تــزداد زخًمــا كلمــا حيــرر احلــادُّ نفســه مــن قيــود التعلــق 
ــا  معنيًّ للحــداد  فرويــد  تنظــري  كان  وإذا  املفقــود.  باملوضــوع 
أساًســا بكيفيــة ختلــص الذات من موضــوع الفقد، فإن الطبيعة 
األكيدة لالستثمار النفيس املفرط تقدم إشارة أوىل عىل زمانية 
مختلفــة ال تكتســب زخًمــا مع االبتعاد عن اجلثــة. مفهوم فرويد 
عــن االســتثمار النفيس املفــرط متعالق مع عملّيتني مختلفتني، 
internaliza- واالســتبطان   ،introjection االســتدماج  همــا 
tion، وتعتــربان خطريتــني حى وإن اعــرُتَِف بوجودهما عادة يف 
عملية احلداد، ذلك بســبب قدرهتما عىل تفكيك زمانية احلداد 

الي يفضلها١٧. 
بــأن  إبراهــام  كارل  جيــادل   ،١٩2٤ عــام  نرشهــا  مقالــة  يف 
املــرء حيــاول، مــن خــالل عمليــة اســتدماج املحبــوب املفقــود، 
أن حيافــظ عــىل عالقــة مــا معــه كمــا لــو أنــه يقــول »محبــويب مل 
ميض، ألنين اآلن أحمله بداخيل وال ميكن أن أخره أبًدا«١٨. 
غــري أن إبراهــام متخــّوف مــن ذلــك الــذي يعتــربه جــزًءا مــن 
املالنخوليــا الــي يه شــكل ســحيق للحــداد. هانــس لوفالــد 
أكر تنوًعا يف دراســته عن االســتبطان١٩ الذي يفهمه عىل أنه 
وســيلة دفاعيــة أوىل ضــد أمل الفقــد، ولكهنــا »تغــري وظيفهتــا 
وتصــري هدًفــا، هــدف إمتــام الذاتيــة واالنعتــاق«20. عــىل الرغم 
حلــداٍد  ــًدا 

ِّ
مول يكــون  أن  لالســتبطان  مــا كان  إذا  ذلــك،  مــن 

للوفالــد،  وتفســريها  للوريــن ســيغينس  وفًقــا  فعليــه،  ناجــح، 
أن يكــون وســيلة لغايــة حتويليــة وبالــرورة خطــوًة أوىل حنــو 

التخــيل عن موضوع الفقد2١.
مــن الواضــح أن منــوذج احِلداد يف التحليل النفيس يعرتف 
ميوضــع  ألنــه  ولكــن  الفقــد.  موضــوع  مــع  المتهــل  بإمكانيــة 
يشــخص  حتًمــا  فإنــه  ــدة، 

ِّ
مول غــري  زمانيــة  املوضــوع يف  هــذا 

هــذا المتهــل عــىل أنــه معانــدة وتالًيــا عــىل أنــه إهــدار َمــَريض 
املفروضــة  الزمانيــة  فــإن  النفــيس،  للتحليــل  وفًقــا  للوقــت. 
ـا  للحــداد ينبــي أن تمتايــز عــن متهــل »تكريــس النفــس حرصيًـّ
للحــداد« يف فــرتة حيتــل فهيــا موضــوع الفقــد كامــل املســاحة 
احلــري  22. يف اعتبــاره مثــل هــذا التكريــس  الذهنيــة للحــادِّ
ــا  بالدرجــة األوىل متوحــًدا وال اجمتاعًيــا، دون أن يكــون أنانيًّ
كمــا ينبــي بالــذات أن تكونــه عندمــا تيع الفقــد وتتعاىف، فإن 
المنــوذج الفرويــدي قليــل االهمتــام حبالــة يكون فهيــا موضوع 
الفقــد، أو اجلثــة، انقطاًعــا رضوريًّا يمسح بعمل إعادة تشــكيل 
ع. بعبارة أخــرى، فإن المنوذج 

ِّ
اجمتــاٍع تمســه اجلثــة بأنــه متقط

يشء، أي  عن  أبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــًدا  نتخلى   »ال 
آخر. محل  واحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــًدا  نحلُّ   بل 
هو تخليًـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  يبدو   ما 
يف الحقيقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة إحالل أو تبديل«
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املفجــوع،  عــامل  ُيفِقــر  الفقــد  موضــوع  أن  يفــرتض  الفرويــدي 
لكنــه ال يتعامــل مــع حالــة ميكــن فهيــا ملوضــوع الفقــد أن يغين 

عامل اآلخرين.
ينتــج الفقــد جثــًة، وبالتــايل ال ميكــن للِحــداد أن يكــون فقــط 
عمل التعايف من خالل مسار تتعلم فيه الذات أن تفك بالدفن 
عــرى ارتبــاط ألجــل أن تعقــد غــريه. ليســت اجلثــة بالــرورة مــا 
نتلكأ أمامه، ومن مث نعود إىل معيشتنا. إنه يشء نلتقي به ومن 
 باجتــاه صيغــة اجمتاعية ال تقبــل التنبؤ هبا. 

ً
خاللــه قــد نبــدأ عمــال

إعــادة بنــاء االجمتــاع قــد تبــدأ أيًضــا وتبــين مكاًنــا لنفهســا حــول 
موضــوع الفقــد. بالتــايل، فــإن عمل احلداد يف حــرة اجلثة ليس 
متجًهــا حنــو حترير الــذات املفجوعة من ارتباطها مبوضوع الفقد، 
بــل إىل العمــل مــن خــالل اجلثــة باجتــاه اآلخريــن وإىل إعــادة بنــاء 
اجمتــاٍع يحٍّ مــرشوط حبضــور اجلثــة. الســؤال ليس عــن التخلص 

مهنا، بل عن البقاء وبناِء مسَتَقرٍّ يف زمن اجلثة.

امللك واجلّثة 
لنفكــر أكــر يف ذلــك، متذكريــن األســطورة الــي تتحــدث عــن 
مقــربًة مخيفــًة  جيتــاز  أن  عليــه  وُفــِرض  مغامــرة  خــرج يف  ملــٍك 
 مــن شــجرة، فيزنلهــا وحيملهــا عائــًدا هبــا2٣. 

ّ
حبًثــا عــن جثــة تتــدىل

بعدمــا عــر عــىل الشــجرة، تســلق امللــك األغصــان وقطــع احلبــل 
هبــا  يــزال  ال  أن  امللــك  حســب  فتأّوهــت.  تســقط.  اجلثــة  وتــرك 
ضحكــة  انطلقــت  املتخّشــب.  اجلســد  يتحّســس  فأخــذ  رمــق، 
حــادة مــن حنجــرة اجلثــة ففهــم امللــك أن شــبًحا يتلّبهســا. ســأل 
»مــا الــذي يضحــك؟«2٤ فلّما تلّفــظ بكلماته طارت اجلثة عائدة 
إىل موضعهــا متدليــة مــن الشــجرة. عــاد امللــك ممصًمــا وتســلق 
الشــجرة وأنــزل اجلســد. حملــه دون كالم، وضعــه عــىل كتفــه 
ورشع باملسري. أثناء امليش، طرح عليه الصوت القادم من اجلثة 
لغــًزا يف صــورة حكايــة وراهنــه: »إذا عرفــَت اجلــواب ومل جتــب، 
ســتتحطم جمجمتــك ألــف قطعة«2٥. أجــاب امللك اخلائف عىل 
رأســه باإلجابــة الــي ظهّنــا صحيحــة، ويف حلظهتــا اختفــت اجلثــة 
لتتــدىل  عائــدًة  وطــارت  زائــف،  أنــنٍي كاحتضــاٍر  عــن ظهــره، يف 
مــن الشــجرة مــن جديــد2٦. عــاد امللــك فأنــزل اجلســد وحملــه 
عــرب األرض الكئيبــة. طــرح عليــه الصــوت مــن اجلثة لغــًزا جديًدا 
 

ّ
أجــاب عليــه امللــك. اختفــت اجلثــة وعــادت مــن جديــد لتتــدىل
ة، عجز امللــك أمام اللغز  مــن الشــجرة. بعــد خمــس وعرشين كرَّ
الــذي طرحتــه عليــه اجلثــة الناطقــة. حامــاًل العبء امللقــى عليه، 
َته اللغز. ســار  عجز امللك عن العثور عىل إجابة واضحة. لقد هَبَ
امللــك صامًتــا »خبطــى ملحوظــة النشــاط، متأمــاًل املعضلــة يف 
مصــت«. حتــّدث الصــوت مجــدًدا »ســيدي، لــك اجلثــة… خذهــا 

معك. سأغادرها«2٧. 

هذه احلكاية، حى وإن قرأناها يف ظل حوايش هيرنيش زمير 
املزّمتــة أخالقًيــا حــول ثنائيات احلياة واملــوت، واملعرفة واجلهل، 
تقّدم إشارًة غري متوقعة إىل زمانية المتهل مع اجلثة. امللك، قيل 
لنــا، هبــت وحتــريَّ لكنــه ظــل يفكر ويتأمــل. صامًتا لكــن فقط ألنه 
تراجــع إىل حــواٍر داخــيل. عنــد ذاك فقــط كان مــع اجلثــة وكانــت 
لــه ليحملهــا. إذ تراجــع إىل قلــق المصــت الظاهــري، دخــل امللك 
الــيح يف زمانيــة حيكمهــا ذاك العــبء امللقــى عــىل ظهــره. كان، 
ُف منه، إن  ــا، ينيــخ حتــت فائض احلضور، وزن زائــد ال ُيَتَخفَّ حرفيًّ
، إال جبواب صحيح لكنه غري مالمئ. ميكن 

ً
كان ذلــك ممكًنــا أصــال

القــول بــأن امللــك كان، مــن دون عنــاء مثل تلك اإلجابــة، ملزًما 
بزمانية اجلثة ال بزمنه هو. 

متجّمعني يف الزمن املتطاول ليشء مما بعد املوت، كنا حنن، 
كمــا امللــك الصبــور، نقــوم مبــا يزيــد عــىل مجــرد انتظــار أن يتذكــر 
أحدهــم فيغلــق التابــوت، مشــرًيا إىل احلكائني ببدء عملهم أو إىل 
سادات الطوائف السياسية أن يستمروا يف نشاطهم. باألحرى، 
كان انتظارنــا الصامــت ملزًمــا بــأن يكون مجرد مظهــر، ذلك أن 
اجلثــة معنــا وحنــن معها، بأن يكون غطــاًء رقيًقا ملًقى عىل جمود 
قــني 

ّ
نشــط وقلــق. يف لفتــة جتــاه هــذه األســطورة، كنــا حنــن املتحل

حول حضور اجلثة نغرق يف مصٍت ظاهٍر وحواٍر داخيل. ذلك أن 
اجلثــة تشــري إىل وصــول، ال إىل عبــور، إىل لقــاٍء بالــيشء ال إىل يشٍء 
ضــاع. احلــوار الداخــيل بدايــة عمــل ميكــن أن جيمــع صوًتــا ويبــّث 

كالًما إىل أولئك املاكثني عىل الضفة األخرى للجثة. 
من الروري القول بأن جناح امللك هناية األمر يف لقاء جثة 
ميكــن لــه أن يبقــى معهــا مل حيصل إال بعــد أن تعّر برورة حملها 
والعيــش حتهتــا. اللقــاء مــع جثــة تكــون مجــرد يشء فائــض بــال 
صــوت وال حركــة ال حيــدث، تقــول لنا األســطورة، إال بعد خمس 
وعرشيــن محاولــة، حــني كان لتعجــل امللــك جتاه األلغــاز، ما بدا 
ــزه، فينقلــب داخــاًل ويبقــى  خيتنــق بتحفُّ يف رسعــة إجاباتــه، أن 
هنــاك كتلــة مصّــاء. فهــذا هو احلوار الداخــيل: اضطراب التعجل 
وقد سقط يف الداخل وانقلب رأًسا عىل عقب. ما يبلغنا به هذا 
امللــك األســطوري هــو أن اللقــاء مع اجلثة ال حيــدث بغتة أو فجأة 
وليــس مجــرد مهشِد مرٍض بــدايئ حيصل مصادفًة. بل إن اجلثة 
الــي نلتقــي هبــا يه جثــة نشــارك فهيــا مــن خــالل نبــذ التعجــل 
ونفاد الصرب، ومن خالل حوار داخيل يقلب التعجل رأًسا عىل 

عقب يف اجتاه زمانية اجلثة ال يف ابتعاد عهنا.

والدة جّثة االبن 
رمبا كان يف مرحية إدوارد أليب الهشرية »من خياف فرجينيا 
وولــف؟«، المتوضــع األوضــح للجثــة كــيشء/ لقــاء يتولــد عــن 
الرغبــة املعذبــة لشــخصني يف أن يبقيــا مًعــا2٨. تتحدث املرحية 
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عــن زوجــني متوســطي الســن متناكفــني دوًمــا، عاجزيــن عــن 
الهروب من مؤسســة زواجهما املعذب أو عن العثور عىل ملجأ 
من نوبات الكراهية وكراهية الذات املتكررة دوريًّا. إىل أن يدفع 
تراكــم األحــداث يف إحــدى الليايل احلامسة الزوج، جورج، إىل أن 
يقــوم باقــرتاف قتــٍل رمــزي. يف فعــِل اعتــداٍء يائس وأخــري، ها هو 
يعلن لزوجته ذاِت االثنني وخمسني عاًما أن رسالًة قد وصلت 
معلنــة أن ابهنمــا، األشــقر املحبــوب، لــن يــأيت إىل االحتفال بعيد 

ميالده يف املزنل:
»مرتــا… ابننــا… مــات. لقد… ُقتل… يف آخر الهنار… عىل 
لقــد  املبتدئــني يف جيبــه،  ســواقة  مــع رخصــة  فــريع،  طريــق 

احنرف، لتفادي شــيهٍم واصطدم… بشــجرة ضخمة«2٩.
أســطورة  أنهــى  إنــه  حيــث  مدمــًرا  الترصيــح  هــذا  كان 
االبــن الــذي مــا أنجبــاه، لكنهما ترفا عىل اعتبــار أنه صمام 
ــف الرابــط  زيجتهمــا المرتنحــة. بمــوت االبــن األســطورة تكشَّ
األليــم الــذي أبقاهمــا يف نشــاط محمــوم أثنــاء ســقوطهما يف 
إدمــان مســتنقع المالنخوليــا. إذ، مــا دامــت األســطورة، كان 
إمكانهمــا  الــويع وكان يف  عــن  شــيئهما/ فقدهمــا محتجًبــا 
إىل  الــذات  تقديــر  يف  االنحــدار  تحويــل  يف  يســتمّرا  أن  إذن 

كراهية متبادلة. 

تنتهــي املرحيــة عــىل نغمــِة إهنــاٍك حيــث يستســلم كلٌّ 
يــوم  املقبــل:  الغــد  إىل  خــوف  يف  وينظــران  اآلخــر  إىل  مهنمــا 
أحــد. وعــىل الرغــم مــن أن مرحيــة ألــيب غالًبــا مــا ُتْقــرأ مــن 
منظــور المتيــزي الفرويدي بني احلداد الصيحِّ وبني املالنخوليا 
احمتاليــة  يفتــح  الســيناريو  يف  ــا  مهمًّ  

ً
تفصيــال فــإن  املريضــة، 

اعتبارهــا تبعــات منتجــة عــن الفقــد: بعــد أن تمســع نبــأ وفــاة 
ابهنما، حتاول مرتا أن تتفادى هناية االبن بأن تتحدى الزوج 
يف أن ُيظهــر الرســالة الــي يــديع أنــه تســلمها للتــو. فيجيــب 
جــورج: »لقــد أكلهتــا«٣0. صــارم الوجــه، ال يعيــد جوابه تكرار 
فحــوى الرســالة بــل يؤكــد ماديــة الــيشء الــذي هــو التلغراف 
كتحويــل خطــي عــن أكل االبــن. يســتحيل جــورج الــزوج إىل 
جــورج ســاتورن )زحــل( الــذي يرتكب جرم قتــل األبناء. أكُل 
الرســالة ال يقــي عــىل موضــوع الفقــد الذي يقلــق الزوجني 

ا. يويح هذا 
ً
ط املكهتلني، لكنه يولد شيًئا: جثة البن، ولو تغوُّ

بــأن املرحيــة ال ختتتــم عــىل مهشــد زوجني متعبــني يتقدمان 
بألــٍم بفقدهمــا  باتــا أخــرًيا واعيــني  يف العمــر وحيديــن، وقــد 
وتالًيــا يبــدآن مســار حدادهمــا. بــل تنتهي املرحيــة مفتتحة 
. مجمتعني 

َّ
ا البــن ُمتوىف مــن جديــد وضًعــا يكونان فيه أًبا وأمًّ

يف الثبــات القلــق الذي حتول إليــه تعجلهما املمسوم املتبادل، 
هــا همــا يبقيــان مــع اجلثــة وينطويــان يف زمانيــة ال يتحكمــان 
هبــا وال يفهماهنــا بالكامــل. يــوم األحــد الــذي يرتقبــان ليــس 
يوًمــا بــدون ابــن وال أســطورة، وليس بالتايل محــرًرا لهما، بل 
هــو يــوم مثقــل ومهموم بيشء وصل للتــو. هذا األحد واأليام 
التاليــة ســتجعلهما يتعلمــان العيــش مــن جديــد: العيــش يف 

فاها. 
َّ
صحبــة جثــة، أجرؤ عىل القــول بأهنما خل

 يف جّثة
ٌ
مدينة

كيــف ميكــن للمــرء أن يعيــش هــذا »األحد« واأليــام التالية؟ 
هــذه مهمــة يزيدهــا صعوبــة أن ننظــر إلهيــا من خــالل الرواية 
ثريــة التعقيــد والــي ال محيــد لنــا عهنــا حيــث تضــع جثــًة يف 

موقــع البطل الرئييس.
نرش الياس خوري عام ١٩٨١ روايته »الوجوه البيضاء« 
بــني األحيــاء٣١.  ــل  تتنــاول التحديــات األعنــد جلثــة تمتهَّ الــي 
تفتتــح الروايــة باكتشــاف خليــل أحمــد جابــر، ميًتا ومشــوًها، 
هشــال  أيب  حلبيــب  التــذكاري  النصــب  قــرب  زبالــة  مكــّب  يف 
ًيــا، لكــن الروايــة رسيًعــا مــا  يف بــريوت. ُيعــد املطلــع بروايــة حترِّ
تتوقــف عنــد تعــدد الهشــادات الــي يقدمهــا أعضــاء العائلــة 
وهشــود آخــرون. رسيًعــا مــا يــمت التنــازل عــن استكشــاف هذه 
الروايــة  تبــدأ  حــني  ودوافعهــم  القتلــة  عــن  حبًثــا  الهشــادات 
مزعًجــا،   

ً
رجــال كان  جابــر  أحمــد  خليــل  أن  عــن  بالتكشــف 

منتهًيــا ال فائــدة منــه، أًبا البن ُقتل يف احلرب األهلية ورسعان 
مــا أعلنــه رفــاق املليشــيا هشيــًدا، انفصــل خليــل أحمــد جابــر 
عن عائلته ووســطه االجمتايع ليتســكع يف شــوارع بريوت، ال 

يقــوم إال بدهان اجلــدران باألبيض الكليس. 
ــح الروايــة بــإرصار إىل أن جابــر جثــة متســّكعة حيــث  تلمِّ
يشــري كل األشــخاص إىل صدمهتــم براحئتــه: راحئتــه الغريبــة، 
راحئتــه الــي ال تشــبه شــيًئا آخــر، راحئــة تســتقّر يف األنــف، تلك 
الراحئــة  الراحئــة األخــرى،  بتلــك  تذّكــر  الــي  الرهيبــة  الراحئــة 
الالفتــة، الراحئــة الــي تتبعــه كمــا راحئــة جثــة، راحئــة كمــا راحئة 
الديــدان ال ميكــن غســلها، الراحئــة الــي ال ميكــن غســلها حتتــّل 
الغرفــة٣2. أكــر مــن ذلــك، فإن جابًرا أٌب حتــّول إىل جثة حبىل 
بابــن مفقــود حتملــه فهيــا. هو جثة مع ابــن، االبن الذي حلم، 
يــا لغبطــة والــده وفخــره، بــأن يكــون مالكًمــا محرتًفــا. أحمــد 

يقيض ال  الرسالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة   أكُل 
 على موضوع الفقد الذي يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقلق
 الزوجني المكتهلني، لكنه يولد شـــــــــــــــــــــــــــــــــــيئًا:
جثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة البن، ولو تغوًُّطا
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االبــن الــذي ُقتــل يف املعــارك وُدفــن عــىل عجــل ومــن مث عــاد 
مؤقًتــا عــىل احليــاة يف صــورة هشيــد عــىل ملصقــات اجلــدران، 
املالكمــة  يف  بطــل  »أنــا  جييــب:  الــذي  األب  جابــر  اســتبطنه 
التلفزيــون  اســأيل  التلفزيــون،  تعرفــني  أنــت  األثقــال.  ورفــع 
عين، أنا ملك التلفزيون«٣٣. غري أن وصفه بأنه أب حتّول إىل 
جثــة حبــىل متــيش يف الشــوارع وتتكلــم مــن بطهنــا ال يتطلــب 
بــني  فــيشء فائــض، حــى وإن كان عجيًبــا  بالــرورة قتلــه. 
ملحــوظ يف  غــري  يكــون  يــكاد  بــل  تافًهــا  أمــًرا  يظــل  األحيــاء، 
مدينــة تنتههبــا احلــرب األهليــة. فلمعرفــة لــَم قــررت املدينــة - 
ٍة - قتله والتخلص 

َ
إذا ما شــئنا اإلشــارة إىل إرادٍة عامٍة وَغْفل

مــن اجلثــة املتجولــة يف أحناهئــا، علينــا أن ننظــر إىل مــا يقرتحــه 
خليــل أحمــد جابــر. ذلــك أنــه جثــة تنــرش عــىل جــدران املدينة 
دعــوات بالدهــان األبيــض الكلــيس. البيــاض هو إعــالن جابر 

وهــو ما يدعونــا إىل التجمع حوله:
يشء، وقــررت أن أشــرتي رششــًفا  »فبطلــت. تركــت كل 
كل  فارغــة…  املدينــة  المثــن.  غاليــة  الرشاشــف  لكــن  أبيــض، 
حتــت  وأنــت  الرششــف  حتــت  أنــا  الرششــف،  حتــت  الســكان 

الرششــف، تعايل وادخيل حتت الرششف«٣٤.

يف  مه  ســتتمِّ وبياضــه  املدينــة  بقــدر  كبــري  الرششــف  هــذا 
ايــة ضخمــة ال تنظف اجلدران فقط بل كل يشء: الهنايــة محَّ

»أضعهــا عــىل احلائــط هكذا فيختفــي احلائط، ال يهتّدم، ال 
ضجيــج وال أصــوات وال غبــار وال ركام وال حجــارة… وخنــرج، 
نكــون ألــف رجــل وألــف امــرأة، خنــرج، ألــف رجــل وألــف امرأة 
خيرجــون، كّل واحــد حيمل محايــة كبرية ومنحو، منحو احليطان 
والبيوت والوجوه. ال يبقى هناك يشء، كل يشء خيتفي، أنِت 
ختتفــني وأنــا أختفــي واملدينــة ختتفي والصــور ختتفي، كل يشء 
خيتفــي ويصبــح أبيــض، أبيض مثل بيــاض البيضة، مثل بياض 
العيــون، مثــل األبيــض… ســنكون ألــف رجل وألــف امرأة، هل 
تســتطيعون ختّيــل عددنــا، وســنمحو ومنــوت. كل يشء ميــوت، 

كأننــا منــوت، كأن كل يشء ميوت، كأن كل يشء«٣٥. 
البيــاض الــذي يدعونــا إليــه جابــر هــو مــكان وزمــان ميوت 
فهيمــا األلــوف، كمــا لــو أهنــم يتشــاركون يف إرادة محــو كل مــا 

ــع عــىل جــدران املدينــة، واســتعادة نعمــة البيــاض الــذي  جتمَّ
يســتوي فيــه كل يشء. أن ميوتــوا كمــا لــو أنــه غســل النفــس، 
أهنــا حالــة مهلوســة مــن الالحتديــد متعــّدد  لــو  واملدينــة كمــا 
خــارج٣٦.  هــو  ومــا  داخــٌل  هــو  مــا  خيتلــط  حيــث  األشــكال، 
إىل  بــل  الرجــوع،  إىل  دعــوة  ألنــه  اجمتــاع »الالممكــن«  هــو 
النكــوص، إىل زمــن يســبق وقوعنــا يف هــذا العــامل، عــامل اللغــة 
ببيــاٍض  َتِعــُد  يشء  لــكل  املاحيــة  الهائلــة  املمحــاة  المتيزييــة. 
ل، 

ّ
تشــك خاليــٍة  خللفيــٍة  علهيــا،  متثيــالت  بــال  لشاشــة  ُمْشــِبٍع 

يبــدو  لويــن، »ســطًحا  برتــرام د.  النفــيس  ــل 
ّ
للمحل بالنســبة 

احللــم معروًضــا عليــه. إهنــا اخللفيــة اخلاليــة، احلــارضة يف احللــم 
بيــاض  للعيــان…«٣٧.  ظاهــرة  بالــرورة  تكــن  مل  ولــو  حــى 
ايــة:  شاشــة، ال يتحكــم فهيــا شــخص بالــغ، ذاك هــو وعــد املحَّ
ٍة بالغة األمومة  حتقيق الرغبة بالنوم دون أي يشء عدا حسيَّ
البيــاض  وغــريه  لويــن  اعتــرب  مــا  إذا  األشــكال٣٨.  ومتعــددة 
الثــدي  بيــاض  احلــر،  ســبيل  عــىل  ليــس  وإن  األســاس،  يف 

األمومــي، فــإن خليل أحمد جابر مهرطق:
حلــوة  جميلــة،  امــرأة  كانــت  صبحيــة،  احلاجــة  »أمــي، 
وبيضاء، وكان أيب يرهبا وأنا أركض بني ساقهيا البيضاوين، 
أختــئ حتــت تنورهتا وأرى الســاقني الطويلتــني، ويه ملتصقة 
باحلائــط، وأيب كان يرهبــا ويشــتمها، ويه تبــيك ومتد يدها إىل 
حتــت، إىل حيــث أنــا، مل تكــن تتحــرك مــن مكاهنا ألهنــا ختاف أن 

تدعســين، وهو يرهبا وال يتوقف«٣٩.
مغلٌف بالبياض، والعنف عىل مبعدة، يف أبّوٍة مل يعد خليل 
أحمــد جابــر يمتــاىه معهــا، هــو الــذي هــو اآلن مصحــوٌب بابــن. 
أكــر مــن ذلــك، املوقــع األبيــض بــني ســايق األم ينطــق بــه األب 
ــة  الــذي حتــّول إىل جثــة مــن دون العنــف املعهــود لــألم الَمْخِصيَّ
الي ال ُيَتعّرُف علهيا ومن دون القلق املقمي للفتشّية. ما يتذكره 
خليــل أحمــد جابــر مــن ســايق أمــه البيضاويــن شــأٌن مــا قبــل 
أوديــيب: حينــذاك، ال ينتظــر العنــف اللقــاء مع ما يبــدو إخصاًء، 
إنه بعيد يف اخلارج، يف صورة األب اخلايص الذي هو منه محميٌّ 
باخلفــاء. هنالــك حيــث البياض، ســنجد أماًنا مــا قبل اجمتايع، 
وحســّيًة ال ميكــن تمسيتهــا. اجلثــة الــي متــيش يف شــوارع بــريوت 
، ببســاطة،  تقــاوم بالــرورة الدفــن. يه أيًضــا ترفــض أن حتــدَّ
عــىل فقــد املدينــة. بــدل ذلــك، تدعونا اجلثة إىل أن نســتبطن ما 
فقدنــاه، كمــا فعلــت باالبن الهشيــد، وأن نعود إىل حيث مل يكن 
مــن إمــكان للفقــد، حيــث ُتمــى الفواصــل بــني الــيشء املفقود 
وبني فاقده. تلك يه دعوة اجلثة، والسبب الذي جعل املدينة 
عاجــزًة عــن حتّمــل حضورهــا. فإذا ما بدأت روايــة خوري باجلثة 
املشــّوهة خلليــل أحمــد جابــر، فذلــك لتشــخيص حالــة مدينــة 
فائضة باجلثث واألهايل املفجوعني بكيف ميكن العيش معهم.

 الجثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة اليت تميش
 يف شـــــــــــــــــوارع بريوت تقاوم بالرضورة الدفن.
، تحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَّ أن  ترفض  أيًضا   هي 
ببساطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة، على فقد المدينة
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يأيت األحد
يف الهشــادات القليلــة للمقاتلــني الســابقني يف احلرب األهلية، 
تفيــض اجلثــث، كمــا جيدر باملرء أن يتوقع، ولكن فقط كأدوات 
فرصــة  تتيــح  عامــة  كمــادة  أو  وثأريــة،  انتصاريــة  لتربيــرات 
احلــرب. وحدهمــا  املتنوعــة والتأمــالت يف جنــون  االعتــذارات 
جثتــان، مل يتعــرف علهيمــا ذووهمــا، تفلتــان مــن هــذا املصــري. 
بإلقــاء العــار عــىل أولئــك الذيــن كان ُيفــرتض هبمــا أن يتعّرفــا 
علهيمــا تقــاوم هاتــان اجلثتــان الدفــن. تمتهالن كأشــياء فائضة 
تذكرنــا بــأن الوقــت قــد أزف، لقــد أىت يوم األحد، يك نســتملك 
اجلثــة ونبــدأ عملنــا يف حرهتــا: …»وعنــد وصولــه إىل برسيــن 
لــريى مــا إذا كان  صــادف جثــًة ملقــاًة عــىل الطريــق، فقلهبــا 
فهيــا نبــض حيــاٍة فلــم جيد فرتكها وأكمل طريقــه. يف دير القمر 
سأل »احلنون« عن ابنه فقوبل سؤاله بالوجوم واألىس. لقد 
اســتهشد ابنــه مشعــون يف برسيــن، أمــا جثتــه فكانــت تلك الي 

صادفهــا الوالد ومل يتعرف إلهيا…«٤0. 
صــورة  وقعــت  لقــد  إيــيل.  صغــريي  يــا  حمقــي  ر  »تصــوَّ
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كاتب مرسيح وروايئ 
وصحايف، مرص. 
من أعماله »صانعة 
املطر« )١٩٩٧(، 
كا« )٢٠٠٧(  »إيثا
و»لّما البحر ينعس: 
مقاطع من حيايت« 
ا  )٢٠١٩ ( ويعمل حاليًّ
عىل اجلزء الثاين منه

الّشــيخ هنا كان يعيش يف وقٍت ســابٍق منذ ســنوات طوال يف عالقة ألهشر قليلة مع فتاة تصغره بأكر من نصف عمره. 
ــا أّن البنــت ال حتيك كثــرًيا. انتــت العالقة لكّن الّشــيخ بدأ يســتديع البنــت – وهو يف 

ً
هــو مقــلٌّ يف الــكالم، ليكتشــف أيض

سنواته األخرية - ليحيَك لها ما مل يقله حينما كانا مًعا. 

يه-١
دخلــت أكــر مــن مــرة يف قّصــة حب »بســيطة« لكــّن القصص 
مل تكمتــل وال احلــب أيًضــا. يه مل تكتســب خربة ما باحلّب أو حّى 

بالّذكور ألّن جتارهبا كانت محدودة للغاية. 

هو-١
هو تعّرف هبا يف قعدة صغرية عىل املقهى. يه جاءت مع شخص 
م وعزموا عليه 

ّ
آخــر وهــو جــاء لوحــده. وجد بعَض املعارف فســل

باجللــوس فجلــس. بعــد قليــل الحظها رغم مصهتا، فبــدأ يتأّملها 
خلســة وقال لنفســه »وجُهها قبطي من وجوه الفّيوم«، خّمن 
ذلك من العينني اجلاحظتني قلياًل والوجنات البارزة عظامها. 

انكســَفْت حــني وصلت إلهيــا العلبة، فأخذت ســيجارًة من 
علبته وقامت بنفهسا توصل له العلبة، والّسيجارة ال تزال غري 
مشــتعلٍة يف فمها. همســت له شــاكرًة ومعتذرة. »أبًدا ما فيش 
عة 

ّ
ــيع؟« أومأت برأهسا، فأخرج مــن جيبه وال

ّ
حاجــة وحتــيّب تول

معدنيــة قدميــة تفــوح مهنــا راحئة البزنين، وأشــعل لها ســيجارهتا 
والحــظ  شــفتيها  الحــظ  العلبــة.  مــن  ســيجارًة  تنــاول  أن  بعــد 
صدرها الناهض الذي يكاد خيرتق البلوزة الشتويّة والّصديري 

الّصويف الذي حييط بالبلوزة. 

هو-2
الحــظ أّن يدهــا ترتعــش ويه متيــل جتاهــه لتشــعل الســيجارة. 
 العلبــة معــايك. معايــا علبــة احتياطي«. 

ّ
همــس لهــا قائــاًل »خــيل

كــدة  ال  وتقــول:  وتضحــك  تســعل  ويه  رافضــًة  رأهســا  هــّزت 

كويّــس، لــو أخدهتــا معايــا حــا يســتولوا علهيــا القاعديــن جنــيب، 
فقال »فدايك وال هيّمك«، وأخرج بالفعل علبة كاملة من جيبه 
ال تزال بالسوليفان. كانا هيمسان فأحّس هو أّن العيون تراقبه، 
ويه مــّدت يدهــا األخــرى فــوق صدرهــا كأهّنا ختفيه مــن نظراته 

الرّسيعة املتلّصصة. 
بكّفهــا  علهيــا  تقبــض  العلبــة  ومعهــا  مكاهنــا  إىل  رجعــت 
الّصغــرية. تعــرف أنّــه كان حيــاول أن جيــد وســيلة للّتفاهــم معهــا. 
عــىل إيــه؟ عــىل أن يتعّرف إلهيا؟ لكّنه عجــوز، قالت لنفهسا، ده 
بتــاع ســتنّي وأكــرت وبايــن مــن صوتــه ومــن قعدتــه ومــن صلعتــه 

الصغنونة. يه أيًضا تعرف كيف تالحظ.
مل تكــن تعــرف أهّنــا بعــد أقــّل مــن أســبوع ســتأيت بنفهســا إىل 
مه شفتيها طوال ساعات حى أحّست بأّن شفتيها 

ّ
شّقته وتسل

توّرمتا من كرة ما »أكلهما«. 

هو-٣
اآلن يفّكر و يسرتجعها يف مناماته 

سألها أيّامها:
»إمشعى اخرتتيين أنا؟«. 

»عشان إنت مأمون« ومل تِزد.
كانــت يف ثالثينّياهتــا وال تــزال عــذراء. واكتشــف أّن جمسهــا 
ها األّول. هاله هذا وأحّس 

ُ
ه ما زال يف »عذريّته« ، وأنّه رُجل

ّ
كل

باملســؤولّية وخجــل مــن جســده الشــائب، بــل ارتــاع أكــر حــني 
قــّرَرت قضــاَء ليلــٍة معــه نامئــًة عاريــًة يف حضنه لتقول له الســبب 
ــه حنــان«، 

ّ
مل يطرْحــه: »حبــّب حضنــك، كل بإجابــٍة عــن ســؤال 

رؤوف مسعد

رجوع الشيّخ إىل غفلته
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ليــس  احلنــان  أّن  عمــره،  مــن  الســتينّيات  يف  وهــو  ليكتشــف، 
بالــكالم أيًضــا، ممكــن إلمياءٍة جســديٍّة أن تكــون أكر من جملة 

حناٍن طويلة.

هو-4
يستدعيها 

»عارفــة ليه ُخفت من الّزواج بييك؟«. 
 تقول له »عشــان إنت جبان وخّواف«. 

»ال عشــان أنا مش جبان لكن خّواف، بخاف أغرّي نمط حيايت 
اليل اتعّودت عليه«. 

تنهمــر دموعها بصمت. 

هو يف الغفلة-5
الغفلة عنده ساعة يقظٍة مفاجئٍة اعتادها ألهّنا تأتيه كثرًيا وبشبه 
ه يرّبرها بالقول لنفسه بأنّه نام 

ّ
انتظام، لياًل وفجًرا وصباًحا. لعل

أكــَر مــن ســاعة، كمــا يقــول أهلــه الصعايــدة »عيــين غفلــت«، 
لكّنه يف غفلته هذه يشعر بنشاط ذهينّ أقوى بكثري من نشاطه 

الذهين املعتاد وقد استيقظ ومارس طقوسه الصباحّية. 
يــرى نفســه يف غفلتــه نائًمــا فوقهــا وقــد متــّددت عــىل الفراش 
تعطيــه ظهرهــا مفروًدا فوق املــالءة البيضاء النظيفة الي حيرص 

عىل استبدالها دوًما قبل قدومها إليه.
ويف الحقيقــة الــي أصبحــت بعيــدًة اآلن، بعد ســنوات تزيد 
عــىل عــرش، يســتدعيها فُتقبــل عليــه بثيــاب عملهــا كمــا اعتــادت 
لتقــول لــه ذات مــّرة ويه الضنينــة: أحّب أنّــك أنت الذي تخلع 

ها.
ّ
عيّن ثيايب كل

قالهتا مكسوفًة خجىل.
كلٌّ مهنمــا عــار. يه ال تعــارض، ومل تعــرتض، بــل كأهّنــا تطلب 
املزيــد، إذ تفســح لــه مــا بــني فخذهيــا بينما ال تزال مســتلقيًة عىل 
بطهنــا دافنــًة نصــَف وجههــا يف مــا تبّقــى مــن الوســادة. يســألها: 
ســين«، فيتظاهر 

ّ
»تقيل علييك؟«، جتيب متضاحكًة: »حا تفط

بالقيام وتركها، فتقول له هبزر: »حبّب حضنك ده«. 
ينــاوران يف املســاحة الــي ختلقهــا لــه. يلبــد بــني فخذهيــا فــوق 
ظهرها، لكّنه ال حياول أن يأخذ أكر مما اتّفقا عليه، فقد اتفقت 
معــه اتفاًقــا مهبًمــا بــأن حيافظ عىل عذريهّتا وســتمسح لــه مبا يريد 

من جسدها ومن أجزائه.

يه و هو-١
لقد تزّوجت يه اآلن )بعد أن انتهت عالقتهما من دون ســبٍب 
واضــٍح ومــن دون غضــب أيٍّ منهمــا، فقــد وجــدت عريًســا وهــو 

من شــّجعها عىل االرتباط به(.

القليلــة  ترصحياهتــا  يعــرف مهنــا، يف  فهــو  ُبعــد،  عــن  يتابعهــا 
النــادرة حــني تفتــح قلهَبــا لــه، عــن غــرية زوجهــا علهيــا، وكيــف 
أنّــه أحياًنــا يرهبــا رضًبــا موجًعــا بســبب تلــك الغــرية وعــدم ثقته 
هبــا، لــذا يتحــاىش قــدر اإلمــكان أن يقــرتب مهنا لــو كان يف مكان 
تكــون فيــه. وال يراســلها إطالًقــا، ال عــرب »فايســبوك« وال عرب أيّ 

وسائل تواصل. 
يلتقيــان صدفــًة فيتعامــالن حبــذر، وال يقــف ليــدردش طويــاًل 
كثــرية  أحيــان  ويف  املختلفــة،  نشــاطاهتا  يتابــع  لكّنــه  جبوارهــا، 

من دون تعليق.
من بني عرشات الّنســاء الاليت ارتبط هبّن ارتباطاٍت جنســيًة 
مختلفــة، اصطفاهــا قلبــه وعقلــه اآلن ليســتيقظ كّل صباح بعد 
أن انهتت العالقة بسنوات، وحيًدا يف شّقة فسيحٍة بدون رفقة، 
وإن كان مــا زال مــع الزوجــة الــي ال يتبــادالن ســوى أقــّل الكالم 

وا حبياهتم.
ّ
وأوالدهما بعيدون عهنما بعد أن استقل

خياطهبا بعد أن يستدعهيا فتأيت طائعة. 
القــويّ  ظهرهــا  فــوق  ينــام  الّشــبق.  وبعــض  مبــوّدٍة  هامًســا 
اخللــف،  مــن  رقبتهــا  يف  يقّبلهــا  أحياًنــا،  حتتــه  العفــيّ  وجســدها 
ــا خفيًفــا وتتــأّوه يه - أو يظّن أنّه فعل ذلك بالفعل  ويعهّضــا عضًّ
ومــا  مــا حــدث  بــني  الّتفريــق  يســتطيع  فهــو اآلن ال  املــايض،  يف 
مل حيــدث. هــو يعلــم بشــكل غامــض أنّــه يعيــد ختليَقهــا مــن جديــد 
وختليــق جســده أيًضــا، فهــو بذلــك ليــس هــذا الّشــاخئ املتغّضــن 
لكــّن  وصعوبــة،  بتنهيــدة  إال  يتحــّرك  ال  يــكاد  الــذي  المثانيــين 
جسده، حني عرفها، كان يف أواخر ستينياته، إال أنه كان ال يزال 
راغًبــا يف اجلنــس، باحًثــا عنــه. وحينمــا كانــت تعاكســه لتقــول لــه 
»لقــد قمــَت بــأداء معقــول بالّنســبة لعمــرك يا جــّدو« كان ينظر 

إلهيا دهًشا من هذه البنت اخلجول!
حــني كان أيامهــا يقودهــا من أســفل خارصهتا، وهو يشــّدها 
مــن شــعرها، وهمــا مســتلقيان عاريني فوق رسيــره ويه راضخة 
غري مقاومة بل مقبلة بشــكل ما، اكتشــف أهّنا تراقب ذاهتا وما 
تفعــل ويه »منكّبــة« عــىل قضيبــه املنتصــب. شــاهد ذلــك يف 
ق. كيــف خرجت من 

ّ
مــرآة الــدوالب املســتطيلة فدهــش، ومل يعل

رشنقهتــا ومــن جهلهــا اجلنــيس، مــن كســوفها يف أن تتجــّول شــبه 
عاريــة يف الّشــقة ال يســرتها ســوى قميــص رجــايل كبــري تضعــه 
مبارشًة فوق جسدها الذي ال يزال ميور ويفور باجلنس املكتوم؟ 

عن االستدعاء 
متــه االســتدعاء. ســجنوه وهــو يف 

ّ
ســنوات ســجنه الســيايس عل

بداية عرشينياته مل يعرف بعد كيف يهنل من جسد أنىث.
يف سجنه اخلشن، حيث ينام فوق فرش مهترئ عىل أرضّية 
م كيف يستديع إناًثا مل ميارس معهّن جنًسا كاماًل. 

ّ
إمسنتّية، تعل
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لكهّنــن كــّن يأتــني إليــه فرحــات مســتبرشات »طائعــات«، هــو 
اخلجــول الــذي مل يعــرف بعــد كيــف »يغــازل« أنــىث، بــل ومل يــُذق 

بعد للحّب طعًما. 
هــو  وســيطّور  العصيبــة،  أوقاتــه  يف  االســتدعاء  وســريافقه 
عــام حــني يــرب عنــه يف 

ّ
هــذا االســتدعاء ليصبــح اســتدعاًء للط

الّســجن. يســتديع أطعمــة حيهّبا، بســيطة لكهّنا متاحــة للفقراء 
ا وهــو مســتلٍق وحيــًدا يف زنزانته  أمثالــه هــو وعائلتــه، ليأكلهــا رسًّ

هيذي من اجلوع فيأكل ما استدىع من طعاٍم حى ميتئل.
وى.

ّ
ال يعرف كيف ينام عىل الط

اإلنــاث  عــرشات  بــني  مــن  يســتدعهيا  بــدأ  شــيخوخته  ويف 
اللــوايت عارشهــّن يف بلــدان مختلفــة. يســتدعهيا، ويه الوحيــدة 
العمليــة،  الظــروف  لهمــا  تتــاح  زال، حــني  مــا  الــي  بينهــّن  مــن 
النــادرة واحلقيقيــة خارج االســتدعاء، أن يتحادثــا بقدر كبري من 

الصدق واحلريّة. 

رجوع الّشيخ إىل مناماته 
حنــن مــن  هــو ال يعطهيــا حناًنــا ســوى القليــل، ويقــول معتــذًرا: 
أرسة مل تعــرف احلنــان، فــال يوجــد يف الفقر حنان بل تآزر وتكاتف 
مــن أجــل دفــع املصاريف األساســّية، كإجيــار البيت والّنــور، كما 
اجلمعّيــات الــي تدخلهــا أّمــه يك تدفــع لهــا مثــن الــّدواء املطلــوب 
لألب العاجز الراقد. إهّنا أرسة مل تكشف حناهنا، أي ضعفها كما 
يعتقــد أفرادهــا، حــّى لبعهضــم البعــض، فــكّل يــوم هــو مواجهــة 
جديدة للفقر حى ال يغلهبم فيفقدوا أرّسهتم اخلشبية، مبراتهبا 

غري املنّجدة منذ سنوات، فنشفت وحتّجر القطن داخلها. 

رسير املنامات والغفالت 
يقــول لهــا اآلن وهــو مســتلٍق يف الّصباحــات احلالّيــة: ده رسيــري 
من حوايل عرشين سنة ميكن؟ يضع تساؤاًل يف آخر اجلملة. كان 

رسير حماي ومات عليه. 
ويقفــز اآلن، ويه ليســت معــه متاًمــا، لكهّنــا معــه متاًمــا، إىل 
املــوت  ســريَة  ويســتحر  الفرعــوين،  والــكا  الفرعــوين  القريــن 
فتقــول لــه »والّنــيب بــالش الّســرية الوحشــة دي، وعــىل فكــرة 
مــش بتشــاءم مــن الرّسيــر أو مــن أي حاجــة رحيَتك فهيــا وعرقك 
وريقــك، وعجبتــين حكايــة إنّــك تلحــس ريقــي، دي تفّرهــا يل 

اّزاي يا بتاع فرويد وبتاع االحنرافات واملنحرفني؟«.
يقــول لهــا »إذا كنــت بلحــس عصــريك مــن فرجــك فباحلريّ 

أحلس ريقك من بّقك«. 
يمصتــان حلظــات طويلــة - يف الواقع الذي أصبح بعيًدا اآلن- 
ويشــعر بــأّن جســدهيما يســتيقظان مــن ســباٍت طويــل، وتقــول 
لــه »عــىل فكــرة إنــت الوحيــد جبــّد الــيل بقعــد معــاه عــىل حريّي 

خالص مالص«، وهذا تعبريه بعد أن ينضو عهنا ثياهَبا: »وهل 
إحنا يا أستاذ يا أبو العري منحرفني جبّد؟«.

»ال مش منحرفني خالص، ده إحنا طبيعينّي خالص«.
»يعين إحنا عادي؟«.

»آه عــادي بــس مزاجنــا صادق ومش مــّديع العّفة الّزائفة. 
يعين بنعمل حاجتنا يف الّنور وبوضوح«. 

األورويب  الشــتاء  بدايــة  يف  الكهربــايئ  الغطــاء  عــىل  ــب 
ّ
يتقل

ــر مــا قاله أمس 
ّ
املظلــم، حيــث يعيــش منــذ ســنني طــوال، ويتذك

 بميوتوا يف الّشتا 
ّ

مراسُل اليب يب يس عن أّن نسبة العواجزي اليل
يف أوروبــا أكــرب مــن أيّ نســبة يف بقّيــة الفصــول، فقــال لنفســه 
»ومالــه؟ تبقــى أحــىل موتــة. بــس يــا د أنــا شــايفاك لّمــا بتصــى 
وبتاعــك بيقــف نصــف وقفــة، واديــك يــا شــاطر وانــت لوحــدك 

بتتذّكر وتستدعهيا. 
بتفرح؟ بتفرح عىل إيه؟ عىل ُنّص انتصاب؟

يّن لّســه بفتكرهــا باخلــري وبــكّل خــري، وإّن 
ّ
ال يــا غــيب، بفــرح أل

م معاهم من تاين. 
ّ
النسوان التانية راحوا وما عدتش حبّب أتكل

مها يف منامايت.
ّ
يهّ الوحيدة اليل بكل

يهّ حيّب األّوالين واألخري. 

يه يف استدعائه لها 
رسير منامهتا وغفالهتما املشركة-١ 

اخرتعهــا،  والــي  قرأهــا،  الــي  حكاياتــه  زال،  ومــا  لهــا،  حــى 
»اجلميــالت  روايــة  عــربة  إّن  لهــا  فيقــول  اجلنســّية،  ونظريّاتــه 
النامئــات« اليابانيــة يه يف احلكمــة اليل بتطلع مهنا بعد قرايهتا، 
يه عربة عدم اإليالج ألّن الولوج ينتهي بالوصول إىل ما يمّسونه 

ذة، أي القذف عند الذكر األورغازم عند حرِتك. 
ّ
قّمة الل

 رسير مناماهتما وغفلهتما املشركة-2
تعــرف ويه البــدٌة يف حضنــه، قبــل أن تنعــس، أنّــه يستنشــقها، 
لــم  شــيًئا  يفعــل  فهــو  لــه،  ظهرهــا  معطيــًة  نامــت  إذا  خاّصــًة 
يفعلــه أحــٌد لهــا بعــد وفــاة أّمهــا، حــني كانــت تلبــد ويه صغــرية 
يف حجرهــا فتّمــرر األم أصابعهــا بــني خصــالت شــعرها األكرت، 
ــك فــروَة رأســها، تســاعدها عــىل أن يخطفهــا مــالك النــوم، 

ّ
تدل

كمــا كانت تقول لها. 
ك أصابُعه غرُي املدّربة فروَة رأهسا، فتدخل 

ّ
ها هو اآلن، تدل

يطيعــه،  بــأن  األمــر  جلســدها  وتعطــي  ضلوعــه  بــني  أكــر  برّقــٍة 
وتشــعر بــه، جبســدها. يســتمع لهــا ويطيعهــا وتطيعــه حــى يرقــد 
الباســق كنخلــٍة يف واٍد صحــراوي،  فــوق ظهرهــا  فوقهــا متاًمــا، 
انــزع الــوادي خرَتــه مــن مســارب رّسيّــة ملاٍء ال يعــرف أحٌد من 

أين جاء وال أين ينتهي. 
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حتــّس بانتصابــه البطــيء وتســتعذبه، تســتعذب قّوهتــا حــى 
ويه متناومــة، تتظاهــر بنومهــا هــذا حــى تعطيــه حريــة أكــرب يف 
أحياًنــا  تربّتــان  لليديــن  العطشــان  فــوق جســدها  يديــه  حركــة 
برفــق، وتهنشــان أحياًنــا بقســوة وغلظــة ثديهيــا، فتكــمت تأّوهات 
أملهــا وتأّوهــات هشوهتــا الــي تفاجهئــا أحياًنــا بقــّوة، كمــا تفاجئــه 
هبا، فتكاد ترخ كامتًة صوهتا كأهنا ترشق يف بكاء مفائج أيًضا، 
بأهّنــا  نفهســا  إىل  متنهّبــًة  وتنفــر  رسيًعــا،  ينتهــي  ببكاهئــا  وحتــّس 

أباحت له الكثرَي مّما مل تبح به حّى لنفهسا!
ــر يف رسيــر غفلهتــا كيــف فاجأهــا مــّرًة حــني فــّك أزرار 

ّ
تتذك

اتّفقــا عــىل  قــد  ُســتياهنا. كانــا  بلوزهتــا، ورَفــع ثدهيــا مــن جيــب 
أن تذهــب معــه إىل شــّقٍة مــن شــقق أصدقائــه املســافرين حــني 
التقاهــا ذلــك املســاء بصدفة غريبة. قــال لها صادًقا إنّه يريد أن 
يطمـــّن عــىل الشــّقة. مشــوار صغــري وانــا معايــا تاكــيس حباســبه 

آخر الهّنار باملقاولة. 
وافَقــت كاملنّومــة، وهــو رصاحــًة مل يكــن يكــذب أو يبــي هبــا 
لــه  أوحــت  نوافُذهــا  املغلقــة  اآلمنــة  اخلاليــة  الشــّقة  لكــّن  ا،  رشًّ
بــأن يفــّك أزرار بلوزهتــا ويه واقفــة مقابلــه، وأن يلهتــم شــفتيها 
ويه ال تــزال واقفــة أمامــه، وأن خُيــرج ثدهيــا األميــن مــن حّمالتــه 
هتمــه ويه تنظــر 

ْ
ليلهتمــه ويه واقفــة أمامــه، مثّ خُيــرج األيــَر ليل

إليه وال تزال واقفة أمامه. ميتّص حلمهتا يف كّل ثدي، مل متانع أو 
تتحّجــج. تســتمع إىل جنــواه يف ثديهيــا: »يا بنــت اإليه عىل بزازك 
توّديــين اجلّنــة بتاعــة الــزباز«، فتكاد تبتمس، وكانــت هذه مّرهَتما 
األوىل. ويه اعتــادت اآلن عــىل مفرداتــه الغريبة مثل جّنة الزباز 
وفــردوس األفخــاذ وعجيــج مصــت الفرج، فيحضهنــا يومها منذ 
ســنوات وهو ما زال مرتدًيا ثيابه كاملة، وهما واقفان يف صالٍة 
م له شفتيها طائعة، فقد قالت له 

ّ
نصف مظلمة، ويقّبلها فتسل

صادقًة من قبل إهّنا مل تستِسغ قبلة الشفتني وتداخل ريقها مع 
ريــق مــن يقّبلهــا. لكــن ها هو ميتــّص ريقها ولســاهنا، فتحّس بأّن 
قدمهيــا قــد ختوناهنــا يف أيّ حلظة، فتتشــّبث بقميصه وتمّش راحئة 

جسده وعرقه النظيف. 

اليوين – الفرج 
»حينما يفتقد الرجل اإليقاع الصحيح لفعل احلّب فإّن الطاقة 
احليويّــة عنــده تنضــب. إّن رّد فعــل اإليقــاع اخلاطــئ هــو القــذف 

اجلربي« )»كتاب األرسار«(.
منذ فرتٍة قريبة، بدأ الغربّيون ُيقبلون عىل اجلنس الشفايه 
عــىل الّرغــم مــن أّن التقبيــل بالّشــفتني والفم اعُترب أمــًرا طبيعيًّا 
رمــز جنــيس  القبلــة  أّن  اعتــربوا  والهنــد  الصــني  أهــل  عندهــم. 
عــام 

ّ
هــاّم وجيــب ممارســته خبصوصّيــة. العالقــة بــني تنــاول الط

وفعــل احلــب معروفــة يف علــم الّنفس. تــرشح النصــوص الهنديّة 

بتفصيــل كيفّيــة إتيان اجلنس الّشــفايهّ وتقبيل اليوين )الفرج(، 
الفــم: »بشــفتني  مثــل  بأنّــه  العاطــر«  »الــّروض  يصفــه  الــذي 
األشــياء  أكــر  اليــوين  أن  الرّشقيــة  الثّقافــات  وتعتــرب  ولســان«. 
قدســّية يف جســد املرأة، وال ُينظر إليه باعتباره جناســة أو قذارة. 
ويف منحوتة يابانية نشاهد رجاًل يقّدس اليوين ويف الوقت ذاته 

ميّرر الطاقة من يده إىل قدم املرأة )من »كتاب األرسار«(.

منامات الفرج وعبادته-١
الكهل-١

حيــيك لهــا يف الواقــع األّوالين كيــف أّن بعــض احلضــارات القدميــة 
العريقــة كانــت تقــّدس الفرج، وحياول أن يــرشح لها كيف أصبح 

عابًدا للفرج يف كّل أحواله. 
تــني ختفيان أكر 

ّ
قــال لهــا ذلــك مــّرًة فنظــرت إليــه بعينهيا الل

بــه  قــد فوجئــت  مّمــا تفصحــان نظــرًة فاحصــًة طويلــة. كانــت 
ــه يف فمــه. حاولــت أن تنســحب، أو عــىل األقّل 

ّ
يلهتــم فرجهــا كل

أن تســحب فرَجهــا فلــم تســتطع، إذ كان خــالل خرباته الطويلة 
قــد »متّكــن« مهنــا، ووضعهــا يف وضــع يصعب الفــكاك منه. ثى 
ســاقهيا فوق كتفيه وأحاط جبســدها كما حييط الّســوار باملعم. 
يف البدايــة يفاجــأ كالهمــا هبــذا الوضــع اجلديــد، وأحّســت أهّنــا 
وخجلهــا  الفطــريّ  حيمتــل حياؤهــا  مّمــا  أكــر  لــه  »مكشــوفة« 
الطبيــيع. َبــَرك فوقهــا كمــا يربك اجلمل فــوق الناقة. أخذ هيمس 
يقّبلهــا  نفهســا.  آذت  وإال  تقــاوم  وال  تستســلم  أن  خبفــوٍت  لهــا 
قبــالت رقيقــة يف شــفهتا العليــا، الــي أعلــن أنــه حيهّبــا أكــر مــن 

الّسفىل املكتزنة كثرًيا.

يه يف يقظهتا-١
قــال لهــا مــّرة: هــو انــي دايًما مفنجلــة عنييك و برتاقــيب إيه اليل 

بيحصل؟ 
يبــدي  يكــن  ومل  مثلهــا  يالحــظ  كان  هــو  باخلجــل!  شــعَرت 
انتقاًدا، عىل العكس مّما شعرت يه به. هذه جتربة بالغة اجلّدة 
علهيا، ويه حّساســة من أكر من جهة. من جهة جهلها جبســد 
الّذكــر العــاري امللتحم مع جســدها، ومــن جهة حركة يد الّذكر 
يف املناطــق احلمميــة مــن جســدها، والــي مل يقــرتب مهنــا ذكــر ومل 
تقــرتب مهنــا يــٌد إال مــن فــوق الثيــاب، ويف محاولــة رسقــة دقائق 

قليلة من جسدها يف املواصالت العامة. 
حــاول أن يســألها عــن عالقهتــا بالبنــات، عالقاهتــا اجلنســّية 
فكانــت حتــرن وال جتيــب، فكــّف عــن ذلــك ليعتــرب مــا ختفيــه، إن 

كانت ختفي شيًئا، من حقها يف »الربايفيس«. 
يف  جســدها  وتراقــب  تراقبــه  متاًمــا،  متيّقظــة  أيًضــا  لكهّنــا 
حتّوالتــه الغامضــة. تقــول لــه لقــد جعلَتــين أتصــاحل مــع جســدي، 
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ورفَضِت اإلفصاح لّما ســألها فني ويف أيّ منطقة؟ هذه اآلنســة 
ثــني مل تكــن تعــرف أّن جلســدها مفاتيحــه مثل 

ّ
الــي جتــاوزت الثال

القبالت بالغة الرّقة، ومثل صفع إليتها والرّتبيت علهيا كفرٍس 
بة حيهّبا ألهّنا جتعله 

ّ
متوفزة، قبل الفعل وخالله. هذه حالة مرك

ــا أيًضــا، وهــو معهــا، مثلمــا هــو مــع ســّيارته الــي اشــرتاها 
ً
متيّقظ

بــه  الغامضــة حــى تســري  يعــرف مفاتيحهــا  نصــف عمــر، لكّنــه 
كالبغــل.  وحتــرن  فجــأًة  تتوّقــف  أن  مــن دون  مســافات طويلــة 
أصبحــا يقضيــان وقًتــا طويــاًل عاريــني راقديــن يف الفــراش بــدون 
الِونســة،  اصطــالَح  لهــا  رشح  أن  بعــد  يتونّســان  اجلنــس،  فعــل 
فهمــا أصبحــا يتونّســان ببعهضمــا البعــض، بعرهيمــا وبأحوالهمــا 

املختلفة من هشوٍة ونزٍق وشبق.

اليوين-2
كنــت  »تّصــور  بالفعــل:  حــدث  مــا  بعــد  أي  بعديــن،  لــه  قالــت 
ــه 

ّ
كل بوّشــك  هنــاك  نــازل  لقيتــك  لّمــا  مّنــه  تقــرف  إنّــك  خايفــة 

ومســتاءًة  مندهشــًة  تبــدو  كانــت  كمــان«.  وبتــرشب  وبتــاكل 
قليــاًل، أو هكــذا ُخّيــل لــه. فــّر دهشــتها بأهّنــا املــّرة األوىل – بــىل 
بالّتأكيد – يف حياهتا يقوم ذكٌر بالهتام اليوين أكاًل ورشًبا )حسب 
تعبريهــا(. قالــت إهّنــا كانــت دائًمــا ختّبئــه خلــف ســتائر وغــالالٍت 
من األنســجة والثياب، وتزنعج وتكاد مترض حينما تأتهيا دورة 
خصهبــا، ســاعهتا تكــره جســدها وخيّيــل إلهيــا أّن جســدها يفــرز 
رواحئ غــري مســتحّبة. هــو يســتمع إلهيــا بــدون تعليــق. يعــرف أّن 
والدهتــا – يعــرف مهنــا – قــد توّفيــت مــن زمــٍن ليــس بعيــد، وأهّنــا 
االبنــة الوحيــدة يف العائلــة املكّونة من بضعة ذكور، وأّن والدها 
تاجــٌر متوّســط احلــال يف ســوق الفاكهــة، وأهّنم صعايــدة قِدموا - 
مــن ســنوات بعيــدة - مــن املنيــا وســوهاج، وأهّنا تعمل ســكرتريًة 
أهنــت  يف مدرســة كبــرية مــن مــدارس األقبــاط يف شــربا، وأهّنــا 
دراســتها اجلامعّيــة، قــمس مكتبات يف جامعة »عني مشس« من 
كام ســنة كده، وأهّنا اآلن بعد أن تعّرفت عليه بدأت تســأله أي 
كتــب تشــرهيا لــيك تصبح »مســأفة« مثلــه، وتنطــق االصطالَح 

ببعض الّسخرية. 
بعــد ذلــك بــدأت هتــمتّ كثرًيا هبــذه املنطقة من جســدها. فهو 
فاجأهــا ذات يــوم يف املــرات األوىل بأهّنــا أصبحــت بــدون ثيــاب 

داخلّيــة، نزعهــا مهنــا؟ والحــظ أّن الّشــعر هنــاك غزيــر. لكهّنــا يف 
 خصــالت 

ّ
املــرة الّتاليــة كانــت قــد قّصتــه كثــرًيا فلــم يبــَق منــه إال

ق أيًضا ألنّه يعلم حساسّيتها من أيّ تعليق 
ّ
قليلة قصرية. مل يعل

حّى لو كان باالستحسان يف ما خيّص جسدها.
وهكــذا أدخــل صاحبَتــه »اآلن« يف أعمــاق فنتازيّاتــه الــي 
تمّسهيــا يه ضاحكــًة ســاخرًة خائفًة قليــاًل »احنرافاته«، أدخلها 
يف عامل »السواسينت نيف«، ويف عامل اليوغا السحريّة اجلنسّية 
حيــث ال يكــون االكمتــال اجلنــيّس بالقــذف مــن الرشيكــني، بــل 

مبواصلة الفعل اجلنيس بدون انهتاٍء لفرتٍة طويلة.

اليوين-٣
يه يف يقظهتا الغافلة 

ا: لمــاذا قّررت 
ً
حــاول أن يســتدرجها لتعــرتف لــه اعرتاًفــا بســيط

اعن يف العمر، وحولها 
ّ
أن تفعــل معــه مــا تفعله وهو الكهــل الط

إذا  يســعدون  ســوف  وبالّتأكيــد  مقتبلهــم  يف  كثــريون  شــباب 
هــا 

َ
مــا لمحــت لهــم بمطالبهــا وبالّتأكيــد ســوف يحرتمــون رشط

العــذري، ويحافظــون عــىل احرتامــه. طّيــب ليه بــأه؟ لمحت له 
م جسدها 

ّ
بأنّها أحّبته، وبالتايل فقد أعلمته أنّها لم تكن لتسل

هــا. تســأله واجفة:  هكــذا لذكــر مــا، إال إذا أحّبتــه، وبالتــايل أحبَّ
بتحّبين مش كده؟ ويرّد: طبًعا يا روح قليب. لم ُيْصِدقها القول 
بــل كان يف قولــه نــوٌع مــن الّصــدق »إىل حــدٍّ مــا«، فهــو يعــرف 
ــص 

ّ
أنّــه يف نهايــات عمــره وكآبــٌة تظهــر عــىل جســده الــذي تخل

مــن دهونــه فبانــت أثاٌر كثريٌة عليــه كتجاعيده عىل وجهه. هل 
ها؟ بالّتأكيــد تؤمن بذلك بعد أن أرادته  تؤمــن بأنّــه ال يذيــع رسَّ

كذلك )!(
فظهــرت  كامنــًة  كانــت  الــي  األنثويّــة  بقّوتهــا  منبهــٌر  هــو 
بلمســٍة مــن أصابعــه، أو بقبلــٍة كالــربكان المتفّجــر. كان يقي 
معهــا أوقاًتــا طــوااًل يقّبلهــا، فهو أحبَّ براءَة شــفتيها الحّســّيتني 
الفرعونّيتــني الغليظتــني مثــل شــفاه األفارقة وبعض األســالف 
رغــم  معــه  ليــايل  تقــي  كيــف  أحــبَّ  كمــا  »القدمــاء«،  مــن 
طه وتحّجر عقله. كيف تحّولت هذه 

ّ
حكاويهــا عــن أبيها وتســل

بــركان متفّجــر  العــذراء الّســاكنة كبحــرية هادئــة وعميقــة إىل 
ميلء بالكائنات المفرتســة. 

اقرتح عليها ذات عرصيّة أن يقوما مًعا باالســتمناء. نظرت 
إليــه مندهشــة خائفــة ومتهّيبة بعض اليشء:

قصدك إيه؟ 
قصــدي نقعــد قبالة بعــض عريانني ونعملها.

نعمل إيه؟ 
نســتمين. نرب عرشة. نأبّظ.

اســتّى. حيلــك حيلك إيــه كّل الكالم ده؟ يعين إيه؟ 

 هذه اآلنســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة اليت تجاوزت
 الثاّلثني لم تكن تعرف أّن لجســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدها
 مفاتيحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه مثل القبالت بالغة

إليتها والرّتبيت عـــــــــــــــليها  الرقّـة، ومثل صفع 
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فيرشحــه لهــا بصــرب، ويشــري إىل قضيبــه كيــف ســيفعل مــا 
اقــرتح عليهــا. تخــّئ وجههــا يف مــالءة الرّسيــر وتنفجــر ضاحكــًة 
ضحكــة، يعتربهــا جنســّية ومثــرية يف فجورهــا. هــل تعلــم أنّهــا 
هــا 

ّ
هــا ال تعلــم، أو لعل

ّ
تضحــك بفجــور ضحــِك امــرأٍة لبــوءة؟ لعل

ال تهتــم. طّيــب. إعمــل إنــت األّول وأنــا أحّصلــك. فطلــب منهــا 
ريقهــا تضعــه عــىل كّفه المنبســطة القريبة من فمها. تســتجمع 
ريقهــا طائعــًة وتبصقــه يف يــده. يضحــك مخّفًفــا حرجهــا ويدفع 

ا بــه يمزجه بريقها. إىل يــده ريًقا خاصًّ
تّفتــك حلوة عىل فكرة. 

وانــَت منحرف عىل فكرة. 
عينيــه،  يف  عينيهــا  فتثّبــت  أخــرى،  مــّرة  لهــا  يــده  يبســط 
ثدييهــا  بــرزت حلمتــا  وقــد  يــده  تتفلــه يف  وتســتجمع بصاقهــا، 

بقوة. منتصبتني 
يعــرف أنّــه يقودهــا إىل أماكــن ال عــودة منهــا إىل مــا كانــت 

عليه سابًقا. 

يوين-4
لقــد  الّســابقة:  احلقيقّيــة  لقاءاهتمــا  يف  بالفعــل  مــّرة  لــه  قالــت 

صاحلتين مع جمسي. 
اندهــش. جمســك حلــو يــا بنــي، فقالــت ال، بــس قبلتــه عــىل 

ته دلوقي.
ّ

عال
ســاعهتا كانــت البــدًة يف حضنــه عاريًة تســتعّد للّنوم بعد أن 
قامــا بفعــل اكتشــاف اجلســدين، كمــا أطلــق هو عىل مــا يقومان 
به. تلُبد يف حضنه معطيًة ظهرها له، متقّوسًة تقويسة اجلنني يف 
الّرحــم، وبالفعــل تدخــل يف الّنوم بهسولة، مستســلمًة بالكامل 
للّنوم مطمئّنًة متاًما إىل حضنه حّى لو عابهثا ومّسد لها ردفهيا 

ها ساعهتا حتمتي بالّنوم وال تعرتض. 
ّ
وما بينهما. لعل

رسير املنامات والغفالت األخر 
ال يا غيب َبفرح إين لّسه بفتكرها باخلري وبكّل خري، وإّن الّنسوان 
الّتانيــه راحــوا و مــا عدتــش حبــّب أتكلــّم معاهــم مــن تــاين. يهّ 

مها يف منامايت.
ّ
الوحيدة اليل بكل

يه حيّب األّوالين واألخري. 

يوين أخر 
هــو يعــرف، كمــا تقــول هشــرزاد، أّن لــكّل حكايــٍة هنايــة. ويعــرف 
أنّه أيًضا من األحسن أن يرتك »لها« أن تهنهيا بالطريقة الي 

حتّب، فقد فهم أّن كالًّ مهنما راحٌل إىل جهة معاكسة.
ــه مثــل ومٍش ال ميكــن 

َ
احنفــرت داخل قــد  أهّنــا  يعلــم  مل يكــن 

محوه، ومش تبقى فضائله ثابتة وختتفي سوءاته.
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جســدها  الداخــيل.  بلهيبهــا  ينضــج  جســدها  هــو  هــا 
الثالثيــين العــذري. وهــا يه تعطيــه كّل مــا يطلــب- إال عذريّتها 
- كما اتّفقا، بل وتغفر له خيانًة وحيدًة اعرتف بها وال يعلم ما 
الــذي دفعــه إليهــا، أيّ شــيطان كاد أن يّمــزق وصالهما بخيانة 

- لــم تكتمل!
كان صادًقــا حينمــا اعرتف لها بأنّــه وزوجته »منفصالن« 
جنســيًّا وجســديًّا، لكّنهمــا »يحفظــان الِعــرشة« الــي بينهمــا 
مــع  وعانــت  معــه  عانــت  الــي  زوجتــه  جانــب  مــن  خاّصــًة 
ــا  بــل ومــع أرستهــا يك يقبلــوه قبــواًل طبيعيًّ مجتمعهــا األبيــض، 

مثلمــا يقبلون ولديهما! 
وَع  طّيــاري  أظّنهــا  وكنــت  يل،  عالقــة  أطــول  هــذه  ــر، 

ّ
يفك

ا بعالقة من نوع جديد لم أختربه 
ً
المايش، ألجَد نفيس مرتبط

مــن قبــل. ســعيٌد أنــا؟ بــىل، ولكّنــين أيًضــا مهمــوم. أســتطيع أن 
أقــول إّن العالقــة معهــا تعطيــين قــدًرا ال بــأس بــه مــن البهجــة 
الحســّية والنفســّية والعقلّيــة، مــع أنّــين بــدأت أشــعر بأنّــين ال 
الحبــوب  تنــاول  أســتطيع  ال  كمــا  جنســيًّا  المواصلــة  أســتطيع 
جســدها  فــوق  عريــاًن  مــتُّ  أنــا  لــو  أتكّســف  وكــم  المنّشــطة. 

العاري، كما كتب مّرة كونديرا يف روايٍة له نســيُت اســَمها.
ثــّم فاجأتــه مــرة بالــّزواج. بطلبهــا الــّزواج منــه. كانــت تعّده 
بالّتدريــج لهــذا الموقــف وهــو غــري داٍر بهــا أو بــه وبكليهمــا. يــا 
بخــت مراتــك بيــك، فيقول كانت مــرايت ونحن منفصالن اآلن. 
تــرّد ومالــه؟ أخِدت أحىل ســنوات عمرك، أنا أحســدها. يتأّمل 
عت دين أّمها ويه 

ّ
قولها صامًتا. تحسدينها عىل إيه؟ دا أنا طل

عــت إيمــان أّمي كمان، لكن تواَصلنا بخيط وشــعرة معاوية 
ّ
طل

الحديــد  مــن  أقــوى  باعتبارهــا  الزمــن  تواجــه  الــي  الّرفيعــة 
الّصلــب، حــى أنّهــا قالــت لــه ويه البــدة يف حضنــه: مــا تيــي 
نزّوج؟ بدايًة لم يســمع جّيًدا أو لم يفهم، فنظر إليها متســائاًل 
كأنّــه يقــول لهــا »بتقويل إيه؟«، فكّررت دون أن تلتفت إليه أو 

تغــرّي مــكان رأســها من صدره. »ما تيي نزّوج«.
تطّفــالت  يعتــربه  مّمــا  لــه  درًعــا  الّزوجــة  يّتخــذ  كان  عــادة 
األخريات عىل حياته، ويقول إزاي؟ بس أنا مزّوج وعايش بّره؟

أدوات  تحــِر  لــم  فهــي  لهــا،  منصًفــا  يكــون  أن  ويريــد 
زينتها، ولم تحِر ثيابها إىل شــقته المفروشــة المســتأجرة:

أصيلــٍة  بكربيــاٍء  أبّيــًة  خفيفــة،  وتذهــب  خفيفــًة  تــأيت  يه 
فهــي تــأىب حــّى أن يدفَع نيابــًة عنها ما رشبت وما أكلت ويه 
معــه. يعــرف بأنّــه يحّب حبًّا جمياًل وشــبًقا وعاطفيًّا وســاذًجا 
لنفســه  حــّى  بهــذا  الّترصيــح  يريــد  ال  حياتــه.  يف  مــرٍة  ألّول 

الّناكــرة للحّب ووجوده أصاًل. 
يقــول لهــا »مــا ينفعــش يــا حبيبــي عشــان مــش حــا تعريف 
في ميّن«. تنظر إليه متسائلًة فيرشح »أصيل ربطت، أنا 

ّ
تخل

رابــط الخصيــة أو الزفــت المنويّة عشــان الســّت مــرايت كانت 
بتــزنف مــن حبــوب منــع الحمــل وأنا بغبــايئ وافقتهــا إين أربط، 

فنا الولدين«.
ّ
بعــد ما خل

فتقول »مش مهم«.
إليــه  يضيــف  لكّنــه  الحــوار،  هــذا  يســرتجع  غفلتــه  ويف 
بــويع محّســناته الخاّصــة. طّيب أروح أشــوف دكتور كويّس 
بتــاع مســالك بولّيــة وخالفــه يفّك الّرباط. تســأله صحيح ده 
ممكــن؟ فيجيبهــا صادًقــا وهــو مــا زال يســرتجع الحــوار يف 
غفلتــه: أعتقــد إنّــه ممكــن، أصــيل قريــت يف حّتــه عــىل الّنــت 

إنّه ممكن. 
تــرح يه يف المــايض كمــا تــرح اآلن البــدًة فــوق صــدره 

تقّبــل حلمته اليرى. 

املنام األخر 
يســألها اآلن: نمــي؟ فتهــّز رأســها ويه يف حضنــه. يفهــم منهــا 

أنّها تعين أنا لّســه صاحية. 
هــو ال يســتدعيها إال ليــاًل حينمــا تهجــع الدنيــا الخاّصة به، 
المحيطة به وتنام وتنعس وعينها تغفل. ساعتها يكون لوحده 
تماًما، حى من الّصخب البســيط الخفيف من الشــارع ومن 
القليلــني. كيف — يتســاءل — أصبحت يه وســيلته  الجــريان 
وســلواه. وســيلته يف متعة جنســّية كالمراهقني بعد أن تجاوز 
ســّنهم بعــرشات من الســنني ذاق فيها مــن »الّروض العاطر« 
مــا أتخمــه، أو مــا ظــّن هو ذلك؟! يراقب جســده بمتعة خاّصة 
وهو يستيقظ من غفلة طويلة، يستيقظ كما حيوان نام نومة 

أهــل الكهــف، غري داٍر بما حدث.
هو كشــيٍخ يعرف أنّه يف كهفه ينتظر الّرخ الذي ســينهش 

كبــده مّرة واحدة وأخرية!
 مــع البنــت الــي أعطتــه كثــرًيا ولــم تعطــه شــيًئا ذا 

ّ
يتســىل

باٍل أيًضا، بل أخذت الكثري. يقول لنفســه: 
أنا مثل آدم، طردين الرّب من الجّنة رغم أنيّن لم أعِص 
المصيبــة  ذلــك خرجــُت ومــيع حــّواء ســبب  أمــًرا، ومــع  لــه 
هــا. كان يجــب أن أســتأنف الحكــم. كان يجــب طردهــا 

ّ
كل

لــه  وتنجــب  منهــا  وينجــب  يعارشهــا  آدم جديــد  وخلــق  يه 
ويرتكوين يف حايل.

لكن مني اليل قال إنه يف الّدنيا عدل أو حّى يف اآلخرة؟!! 

تبــت هــذه املتتاليــة عــىل مــّر ســنوات. وكل مــّرة أرجــع 
ُ
ك

إلهيــا، أضيــف وأحــذف أشــياء مثل نــول بينيلــوب ال أريد 
لها االنهتاء. 

 هذه الّمرة انهتيت منا يف ١٩-١-202١
ُ

الكتابــة
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يف حّب فتية صيدا وبريوت
ُولــد قسطنطني كفايف ــم باليونانّيــة. 

َ
قســطنطني كفــايف شــاعر مري–يونــاين نظ

يف مدينــة اإلســكندريّة عــام ١٨٦٣ وعــاش وترعــرع وســط جاليــٍة 
يونانّيــٍة كبــريٍة وحيويّــة. متتــاز قصائــده بكثافــة إحاالهتــا إىل رموز 
وشــخصّيات مــن عــامل اإلغريق القدامى وآدابه وأســاطريه، كما 
متتــاز بإيروتيكّيتهــا الصارخــة يف التغــّزل جبســد العشــيق الذكــر. 
يعتقد الكثرُي بأّن كفايف من أوائل احلداثوينّي يف الرشق األوسط، 
مل  احلداثــة كظاهــرٍة ومــرشوٍع أديبّ،  أّن  جتربَتــه دليــٌل عــىل  وأّن 
تنحــر يف أوروبــا الغربيــة يف يــوٍم من األيّام. وربّما لهذا الســبب 
املعارصيــن،  العربّيــة  لشــعراء  إلهــاٍم  مصــدَر  قصائــُده  ُتشــّكل 
بالّرغم من غرابة موضوعاهتا الظاهريّة وبالرغم من أّن قراءهتا 
بلغهتا األصلّية مل تكن متاحًة ألغلهبم. ومع ذلك، صدرت ثالُث 
مجموعــاٍت لقصائــده بالعربّيــة كلٌّ عــىل حــدة. ترجمتــان مــن 
الثــالث تّمتــا عــرب لغــٍة وســيطة )ســعدي يوســف عــن اإلنكلزييّة، 
وبشــري الســبايع عن الفرنســّية( وترجمٌة واحدٌة أجنزها مبارشًة 
عــن اليونانّيــة نعــمي عطيــة، املــري مــن أصــل يونــاين، بأســلوٍب 
 كفــايف يف مدينتــه اإلســكندريّة يف نفس يوم 

ّ
يّتــمس بالنرثيّــة. تــويف

ميالده عام ١٩٣٣.
ذ ترجمُة األدب عن لغٍة وســيطة، وأنا ال أعرف  بَّ

ُ
عادًة، ال حت

كلمــًة واحــدًة مــن اليونانّيــة الــي كتــب هبــا كفــايف قصائــَده، وال 
أّديع بأيّ شكٍل من األشكال أيّن خبريٌة أو متخّصصٌة يف أشعار 
ــت تدغدغ مخّيلــي وأنا أقابلها 

ّ
كفــايف. إال أّن هــذه القصائــد ظل

مبشاهد االنتفاضة يف لبنان ومشاهد احلياة يف صيدا وبريوت١.
كيــف ســيتلّقى شــباُب صيــدا وبــريوت اليــوم هــذه القصائــد 
الفتيــة  مــن  أجداَدهــم  سيســتقبلون  كيــف  علهيــم؟  قرئــت  لــو 
الذيــن يصفهــم شــاعُرنا يف قصائــده هــذه، بكثافــة إحاالهتــا إىل 
عامل اإلغريق القدمي وإىل أحداث وأمساء وأجواء ثقافّية قد تبدو 
غريبًة عهنم متاًما، لكهّنا وقعْت وســادت عىل األرض ذاهتا الي 
يقفــون علهيــا اليوم؟ تــروح وتيء الثقافات واللغاُت والشــعوب 
بآداهبــا ودياناهتــا وأبطالهــا تاركــًة آثاَرها يف املــكان. تتّبدل أمساُء 

املــكان وتهبــت آثــاُره وتأخــذ يف التــاليش، إال أّن املكان كالطرس 
وكل ما نزل فيه وعليه يبقى.

مرسح صيدا )عام 400 م(
أنا ابٌن ألحِد الوجهاء

واألهّم أيّن فًى من فتيِة املرح، وسيٌم، 
وأنيس من عّدة نواٍح،

أْنظم أحياًنا أبياًتا يف غايِة اجلرأة 
وأوّزعها خلسًة بالطبع.

هرانّيني
ُ
أيهّتا اآللهة، ليَت أولئك الط

الذين يرثرون عن األخالق احلميدة
حُيَرمون من مطالعة تلك األبيات

م عن متعٍة جنسّيٍة فريدٍة من نوعها
ّ
الي تتكل

متعة تفي إىل حبٍّ ُمداٍن، حّب عاقر.

فتية صيدا )عام 400 م(
وألقى املمّثُل الذي

أَتوا به لرتفهيهم 
بضَع ِحَكٍم الذعٍة أيًضا.

كانت الصالُة تطّل عىل اجُلنينة
فخالط شذى الزهور 

ما فاَح من عبري 
رين.

ّ
الصيداوينّي اخلمسة املتعط

م ميلياغروس وكريناغوراس وريانوس كانوا يقرؤون من ِحكَ
ولكن حني أنشَد املمّثل:

شاعر مرصي- يوناين، 
١٩33- ١8٦3

رتجمة سونيال موباي

ورد خطأ يف العدد 29-28 
من بدايات اسم أسامة 
غنم كمرتجم 
للقصيدة والصحيح 
أهنا سونيال موباي، وبناء 
عليه نعيد نرش القصيدة 
مع التصويب.

شكر خاص للوليدين  ١
—صاحل وضو—عىل 

تدقيقهما الرتجمة 
)سونيال(.
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»هنا يرقد اسخيليوس األثيين، ابن إيفوريون«
)مشّدًدا، رمبا، أكر مّما ينبي 

عىل »بسالته الهشرية« وعىل »بستان ماراثون املقّدس«(
عندئذ، هّب أحُد الفتية امليلء باحليويّة، 

وقد كان مولًعا باألدب وقاطعه قائاًل:
ّ
»مل تعجبين هذه الرباعّيُة َقط

يبدو يل أّن العواطَف فهيا ركيكة. 

أرى أن تصّوَب كلَّ جهوِدَك لعملك
ك

َ
يكن شغلك الشاغل. وال تنَس عمل

ْ
 َول

حى يف الشدائد أو عندما تشارف عىل أجلك.
هذا ما أتوّقعه منك، هذا ما أطالبَك به

–ال أريدَك أن تزيَل عن ذهنك هنائيًّا
 فن تراجيديّاتك البديع–

مرحّية أغاممنون،
مرحية برومثيوس املدهشة،

عروضك ألورستيس وكساندرا
و»سبعة ضد طيبة«– 

– بل أريدَك أن تنقَش عىل رضحيك
أنّك أيًضا قاتلَت ضّد داتيا وأرتاَفرنا،

– رغم كونَك مجّرد جنديّ عاديّ، 
وواحًدا من القطيع.

يف احلانات
أنغمُس يف حاناِت بريوَت ومواخرِيها

مل أحّبِذ البقاَء يف اإلسكندريّة. لقد هجَرين تاميذيس
ليصاحَب جنَل الوايل، يك حيظى

 عىل ضفاِف النيل وقٍر يف املدينة.
ّ

بفيال
مل جيدْر يب البقاء يف اإلسكندريّة

أنغمُس يف حاناِت بريوَت ومواخرِيها
ة مكّرسة للهتّتك الرخيص.

ّ
أعيش عيشة منحط

خاليص الوحيد،

كعطٍر ال ينفّك يتشّبث مبسامايت
كاجلمال الذي ال حَيُول، هو

تاميذيس هذا،
أروع الفتيان جمااًل

وقد حظيت به، طيلة عاَمنْي. كان يل،
 عىل ضفاِف النيل.

ّ
ومل يكن ذلك طمًعا يف مزنٍل أو فيال

رضحي الّنَحوي ليسياس
يف مكتبة بريوت

عىل الميني من مدخلها مبارشًة،
دفّنا ليسياس النَحويَّ واحلكمي

وأحسّنا حتديَد املوقِع أيّما إحسان
إذ وضعناه قرَب أغراِضه تلك 

الي لربّما يستذكرها حى وهو هناك:
نصوص وتفاسري، ُكتب حنو، روايات أخرى،

دراسات مستفيضة عن مصطلحات إغريقّية،
وبعُد، فهبذه الطريقة نتعّرف إىل مثواه ونكّرمه

وحنن نشّق طريَقنا إىل الكتب.

سفسطايئّ مغادًرا سورية
اآلن، وأنت تغادر سورية، أهيا السفسطايئّ املرموق

حاماًل مرشوعك لتأليف كتاب عن أنطاكيا، 
جديٌر بَك أن تذكَر ميفيس، 

ميفيس الهشري، الوسيم واملعشوق بال منازع 
بني سائر فتية أنطاكية. يعيش عيشة ال تتاح

لسواه، وال أحد يتقاىض ما يتقاضاه.
يك حيظوا مبيفيس

ليومني أو ثالثة أيام فقط،
قد يدفع أحدهم ما يصل إىل مائة ستاتر2

قلهُتا وأنا يف أنطاكية،
وقلهتا يف االسكندريّة أيًضا، وحى يف روما: صّدقوين

لن تعروا عىل فى جباذبّية ميفيس.

	  ،stater الستاتر
عملة نقديّة فّضية 
كانت متداولة يف 

اليونان القدمية.
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الفلسفة واحلياة اليومية   102 
يف ظّل الرأمسالية
توماس ويستون

مقّدمة لـ»أسس نقد االقتصاد  115 
السيايس« 1/2 (185٧)

كارل ماركس
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صورة ١*
لقــد   .١٨١٦ العــام  يف  اللوحــة  هــذه  كونســتابل  جــون  رســم 
ترعرعــُت ويه يف خاطــري. اشــرتت والــديت نســخًة منهــا مــن 
َقتهــا 

ّ
»المعــرض الوطــين للفنــون« يف العاصمــة واشــنطن، وعل

فــوق مدفــأة مزنلنــا. ُتصــّور اللوحــُة متــزّنه »ويفنهــوي بــارك« 
الــذي كانــت ملكّيتــه تعود إىل رجل إنكلزيي ثري عىل بعد مئة 
كيلومــرت مــن لنــدن. أعجبــين مــرج العشــب األخــر المشــّذب 
والمعتى به، والســماُء المّتســمة بمســحٍة دراماتيكية، وتناُغم 

عــن  صــورة  إنّهــا  والبحــرية.  العشــب  فــوق  والظــالل  الضــوء 
عــن  مثاليــة  نســخًة  اللوحــة  هــذه  وُتشــّكل  الريفــي.  الجمــال 
نــوٍع مــن الحيــاة اليوميــة أخــذ يختفــي رسيًعــا يف الوقــت الــذي 
ُرســَمت فيــه. ويف العــام نفســه، أّدى فــرُض زيــادٍة كبــريٍة عــىل 
أســعار الخــزب إىل تظاهــرات »الخــزب أو الدمــاء« حرًصــا عــىل 
لقمــة العيــش يف »إيســت أنغليــا«، عــىل ُبعــد مئــة كيلومــرت من 

متزّنه »ويفنهوي«.

الفلسفة والحياة اليومية 
يف ظلّ الرأسمالية

توماس ويستون

أستاذ الفلسفة يف 
جامعة سان دييغو، 
الواليات املتحدة. 
تمتحور أعماله حول 
فلسفة الرياضيات 
والعلوم الطبيعية وتارخي 
الفكر املاركيس. 
من مؤلفاته »احلقيقة 
التقريبية والواقعية 
العلمية« ١٩٩٢ 
 Approximate Truth
 and Scientific
Realism  و»فلسفة 
 Philosophy ،»العلوم
.٢٠١٥ of Science 
يعمل حاليًّا عىل 
كتاب حول تطّور 
املادية اجلدلية

رتجمة رائد القاقون

* معظم اللوحات 
التشكيلية والصور 

الفوتوغرافية الواردة 
يف املنت كانت ملّونة 

يف األصل، وتظهر هنا 
باألبيض واألسود، مبعرفة 

الكاتب وموافقته، من 
دون أن يؤدي ذلك إىل 

أي خلل يف عالقة النص 
ومحتوياته بقارئه.

بدايًة، دعوين ألفت انتباهكم إىل لوحة.
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ومــن ثــّم هــذه اللوحــة الثانية، وقد رســَمها يف الريــف الفرنيس 
بعــد ذلــك بنحو ســتٍة وخمســني عاًما الرّســام الفرنــيس كاميل 
بيســارو، ويه أيًضا ُتصّور ســماًء وحقواًل وغابة، لكن من دون 
بة ومعتى بها عىل  إضفاء َمســحٍة مثالية، فالحقوُل غري ُمشــذَّ
نحــٍو تــام، بــل ُتمّثــل فحســب مكاًنــا يعمــل فيــه النــاس، يف إطار 

الحيــاة اليومية يف الريف.
لّمــُح إىل أّن إضفــاء المســحة المثاليــة أمــٌر ســّئ 

ُ
وإنــين ال أ

بــل  ذلــك.  مــا يعجبهــم  النــاس غالًبــا  أّن  أعتقــد  الــدوام.  عــىل 

ــا أقــل رصاحــًة من  قــد يكــون ذلــك تعبــرًيا عــن األمــل، ألنــه فعليًّ
الحقيقــة يف تعبــريه عن يشٍء بشــع أو منّفر.

للتمّكــن  ــا 
ً
محظوظ كنــُت  المــايض،  القــرن  ســتينيات  يف 

مــن تعليــم فــّن التصويــر ألطفــاٍل مــن ذوي البــرشة الســوداء 
واليــة  يف  بوســطن  بمدينــة  المنعــزل  »روكســبريي«  يح  يف 
رون الصغــار يف  ماساتشوســتيس. ولــم يرغــب هــؤالء المصــوِّ
أن يلتقطــوا صــوًرا لألحيــاء الــي يعيشــون فيهــا، ألنّهــا كانــت 

بشعة وكئيبة.

صورة 	
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هم تصوير النــاس. وكانت النتيجة صورًة أكر  لكــّن الطــالب رَسَّ
إجيابية عن احلياة اليومية يف مجمتعاهتم.

صورة 	
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صورة 	 
وطرحــت تلــك الصــور بعــض األســئلة احلّساســة حــول تصويــر 

وفهم أو تغيري احلياة اليومية. ويه عىل وجه التحديد:
- هــل نــوّد معرفــة احلقيقــة عن احليــاة اليومية؟ هــل احلقيقة 
ضفَي علهيا الكماُل املثايل؟ وإذا كان 

ُ
أفضــل مــن الصــورة الي أ

األمر كذلك، فلماذا؟
- مــن هــو الــذي نــوّد معرفــة حياته اليومية؟ الغــينّ، الهشري، 

القويّ أم كّل واحد مّنا، أم عاّمة الناس؟
- مــا األدوات النظريــة املتوافــرة لتســاعدنا عــىل فهــم احليــاة 

اليومية؟ وكيف أمكن للفلسفة أن تساهم يف ذلك الفهم؟
األســئلة،  تلــك  عــن  التقريبيــة  اإلجابــات  بعــض  ســأقّدم 
الفلســفة  حــول  االســتنتاجات  بعــض  إىل  الوصــول  وأحــاول 

واحلياة اليومية.

»يوميات« الطبقة العاملة 
عــر  يف  اآلن،  تنتــرش  الــي  للرأمساليــة  املعــارصُة  احليــاُة  ختضــع 
املتبّقيــة  االشــرتاكية  الــدول  إّن  حــى  مــكان.  كّل  يف  العوملــة، 
متلــك جميعهــا المّســات األولّيــة للرأمساليــة: الرواتــب املتفاوتــة، 
األســواق، األمــوال، عــدم املســاواة، العنرصيــة والمتيــزي اجلنيس، 
مســتعّدة  وجيوًشــا  للنخبــة،  بالــرّتف  مّتمســة  عيــٍش  وطريقــة 

خلــوض احلــروب. لــذا مــن أجــل فهــم احليــاة اليوميــة، ينبــي أن 
نستطلع كيف تصوغ الرأمسالية تلك احلياة.

للنظريــة  التجزيئّيــة  للمقاربــة  رفًضــا  يعــين  هــذا  وقولنــا 
السياســية الليرباليــة، الــي تــرى إىل املجمتعــات مبــا يه نتيجــة 
خليــاراٍت فرديــة مســتَمّدة مــن طبيعــة برشيــة ثابتــة. كمــا أّن هــذا 
القول يرفض عىل حنٍو مساٍو ما ُيمّسى الزنعة الفردانّية املهنجّية 
يف علــم االجمتــاع الــي تعتــرب أّن األفــراد، ال الفئــات االجمتاعيــة، 
يصنعــون  النــاُس  األساســيون.  االجمتاعيــون  الفاعلــون  هــم 
تارخَيهــم، لكهّنــم يقومــون بذلــك مبــا هــم طبقــات، وفقــط مضــن 
نطاقــات اجمتاعّيــة قامئــة. ومــن أجــل فهم هذا التــارخي، من املهّم 

فهم كيف حييا الناس حيواهَتم مبا هم طبقات.
الحيــاَة  العرشيــن  القــرن  فالســفة  معظــُم  تجاهــل  لقــد 
نظــر  عنهــا.  تشــاؤمية  نظــٍر  وجهــة  لهــم  كانــت  أو  اليوميــة، 
أنهــا  عــىل  اليوميــة  الحيــاة  إىل  لــوكاش  الهنغــاري  الفيلســوف 
يف  تقــف  أنّهــا  فــرأى  هايدغــر  األلمــاين  الفيلســوف  أّمــا  تافهــة. 
طريــق تحقيــق البــرش إلمكاناتهم. وثّمة اســتثناٌء لهذا التشــاؤم 
يَتمّثــل بالفيلســوف وعالــم االجتمــاع الفرنــيس هــري لوفيفــر. 
لقــد طــّور األخــري منــذ أربعينيــات القــرن المــايض، وعــىل مــدى 
عقــود أربعــة، مفهــوَم الحيــاة اليومية وكيفيــة نقدها، أي كيفية 
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أن  ينبــي  بــل  أفضــل،  تكــون  أن  باإلمــكان  الحيــاة  أّن  إثبــات 
تكون كذلك.

ورأى لوفيفــر احليــاَة اليوميــة كتنظــمٍي حليــاة البــرش إىل جانــب 
المتثيــالت الــي تقّنعهــا، والناجمــة عــن منــط اإلنتــاج الرأمســايل. 
ًقــا، يــّم ســواًء بســواء 

ّ
ـا وخال واعتــرب احليــاَة اليوميــة أمــًرا حيويًـّ

احليــاُة  وتمشــل  محــّددة.  اهــات 
ّ
اجت يف  واحلركــة  التكــرار  دوراِت 

اليوميــة العمــَل وحيــاة العائلــة والراحــة والّرفاه، من بني أشــياء 
ــا،  كليًّ بالفوضويــة  ليســت  لكهّنــا  اضطرابــات  وتعرهيــا  أخــرى. 
وتؤثّــر جوانهبــا املختلفــة يف بعهضــا البعــض، ويه تنتظم أساًســا 
عــرب النســاء، عــىل أّن أولئك الذين يعيشــون هــذه احلياة عادًة ال 

يفهمون أوضاعهم، من وجهة نظر لوفيفر.

وجديــٌر بالذكــر أّن لوفيفــر كان يفّكــر أنّــه عــىل الرغــم مــن 
كــون العّمــال وربّــات املنــازل منغمســني يف احليــاة اليوميــة، فــإّن 
ومــا  الدولــة،  ورجــاَل  التقنيــة،  االختصاصــات  يف  املنشــغلني 
ُيمّســى »ســيدات املجمتــع« ليســوا كذلــك. وتعــين هــذه األمثلة 
أّن بايق الطبقة الرأمسالية غري منغمسة يف احلياِة اليومية أيًضا. 
وهكذا، فإذا ما تقّبلنا رؤيَة لوفيفر، نكون قد أجبنا عن السؤال 
حــول مــن هــو الذي نرغب يف فهم حياته اليومية، إذ إّن الطبقَة 

العاملة بشكٍل أسايس يه الي حتيا فعليًّا مثَل تلك احلياة.
بعــَض  وأقــرتُح  انطــالق،  كنقطــة  لوفيفــر  رؤيــة  ســأتناول 
التغيــريات الــي أعتقــد أهّنا ســتجعل مفهــوم احليــاة اليومية أكر 
اقرتاًبــا مــن وقائــع احليــاِة يف القــرن الواحــد والعرشيــن، واحليــاِة 
يف مــا يتعــّدى أوروبــا. وســأعمتد ألجــل ذلــك عــىل بعــض األفكار 

واملواقف املحّددة لدى ماركس، كما فعَل لوفيفر ذاته.

احلياة اليومية يف املاركسية 
أجــزاء  مــن  ًنــا  مكوَّ ـا  عضويًـّ نظاًمــا  الرأمساليــة  يف  ماركــس  رأى 
مّتصلة يف ما بينها، ومتباَدلة التأثري، ومتناقضة يف آن. إنّه نظاٌم 
ذو قوانني موضوعية للحركة، تمشل تلك الي تؤّدي إىل أزمات 
من شأهنا أن تنترش حتًما يف أرجاء الكرة األرضية. وال ميلك هذا 
النظــام ســوى مقــدرة محــدودة عــىل احلــّد مــن البــؤس اجلمــايع 
النــاجت مــن الركــود أو الكســاد، واحلــروِب اإلمربياليــة واألوبئــة، أو 
التعــايف مهنــا فميــا التأثــرياُت الســلبية لتلك األزمــات عميقة عىل 
احليــاة اليوميــة. وِمــن بــني األفــكار الــي اســتعرهُتا مــن ماركــس، 

قــوُة املــال. كتــَب ماركــس يف شــبابه أّن امتــالك املــال َيمنــح قــوًة 
الــي  والقــدرات  الصفــات  َيســتبدل  كونــه  حيــث  ِمــن  كبــرية، 
يفتقدهــا مالكــه، جاعــاًل مــن الَبِشــِع جذاًبــا واملحتــال نزهًيــا. ويف 
ــا أّن االفتقــار إىل املال مينــع الناس من  اجلهــة املقابلــة، يبــدو بدهييًّ
 قّوهتــم وفضائلهــم. كما أّن 

ُ
تلبيــة احتياجاهتــم، مهمــا تكــن نقاط

املال وجٌه من أوجه الهمينة املادية املهنجّية. كتَب ماركس: »… 
تتنامــى الــروة املرتاكمــة الــي جتابِه العامَل برعــٍة ويه تواجهه 
م الروة يتوّســع 

َ
عىل هيئة رأس مال، أو ثروة تســيطر عليه. فعال

ــٍم غريــٍب هيميــن عليــه، وخــالل ذلــك يــزداد فقــُره 
َ
وجياهبــه كعال

الشخيص وحاجُته واعمتاُده عىل الغري بنسب مزايدة«. وَعيِنَ 
بذلــك أّن املــال ال َيملــك فحســب القــوة عــىل أن جيعــَل البشــع 
جذاًبا، بل إنّه عىل هيئة رأِس ماٍل خُيِضع العديَد من الناس إىل 

نوٍع من العبودية.
وثّمــة فكــرة ثانيــة تســتوجب أن أســتعريها، ويه أّن الطبقة 
جــادل  اليوميــة.  الحيــاة  نــوايح  كّل  يف  تســود  االجتماعيــة 
ماركس بأّن الطبيعَة البرشية ليســت كليًّا مشــّفرة يف الموروث 
البيولــويج لإلنســان، بــل تكمــن يف العالقــات االجتماعيــة بــني 
ــرٍق عديــدة عــىل مــّر الوقــت 

ُ
البــرش. وتختلــف تلــك العالقــات بط

االجتمــاع  علمــاء  اكتشــف  فقــد  االجتماعيــة.  الطبقــات  وعــرب 
الدينيــة،  والمشــاركة  الصداقــة،  الــكالم، وخيــارات  أنمــاط  أّن 
السياســية  والمواقــف  الرتفيهيــة،  االســتجمامية  والنشــاطات 
وأوجًهــا عديــدة أخــرى مــن حيــاة الطبقــة العاملــة تختلــف إىل 
حّد كبري عن ســمات الرأســماليني ونشــاطاتهم. بل إنّها تختلف 
أيًضا عىل نحٍو ما عن حياة المزارعني، وأصحاب الحوانيت أو 
األكاديميــني، حــى حــني ال تكون مداخيــُل هؤالء مختلفة كثرًيا 
عــن مداخيــل العّمــال. إّن الطبقــة االجتماعيــة أكــر أهميــة مــن 

د للحياة اليومية. المال كعامل محدِّ
أّمــا الفكــرة الثالثــة فهــي أّن الرأســمالية نظــام اســتغاليل يف 
جوهره. جادل ماركس بأّن عمل العّمال يف مؤسسة رأسمالية 
مــا ينِتــج قيمــًة جديــدًة تزيد عن األجر الــذي ُيدفع لهم. وبالتايل 
فــإّن العمــل غــري المدفــوع، أو العمل »الفائض« يتم االســتيالء 
عليه ِمن ِقَبل الرأسماليني، وهو يشّكل مصدًرا للربِح وللفائدة 
ر إىل المرفيني ومالــيك األرايض. وهذا يعين  والريــع الــذي ُيمــرَّ
مــا أمكــن  بقــدر  إال  ينجــح  للــروة ال  الرأســماليني  أّن تكديــس 
جــور العّمال. وُتمّثــل محاولة القيام بذلك 

ُ
لهــؤالء أن يخّفضــوا أ

الســبَب الرئيــيس للعولمــة الرأســمالية، الــي يســى مــن خاللها 
رأُس المــال إىل البحــث عــن عمالــة ذات أجــور منخفضــة، أي 

»السباق إىل القاع«.
الجوهــري  الداخــيل  التناقــض  بــأّن  ماركــس  ويجــادل 
لــروة  ــد  مقيَّ غــري  ــٍع  توسُّ إىل  تحتــاج  أنّهــا  هــو  الرأســمالية  يف 

 لقد تجاهل معظُم فالسفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
 القرن العرشين الحياَة اليوميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة،
عنها تشاؤميــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  نظٍر  وجهة  لهم  كانت  أو 
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د عمل مجموع  الرأسماليني وقوى إنتاجهم، لكن ينبي أن ُتقيِّ
المنِتجــني إىل مســتوى الروريــات المجــردة. والفحــوى مــن 
هذا التحليل أّن الرأســمالية ال يســعها أن تســمح بحياة يومية 
كريمــًة  حيــاًة  يحيــا  أن  امــرئ  كّل  فيهــا  يســتطيع  مســتقبلية 

ُمرضيــة يختفي فيها عدم المســاواة.

عامــة  اســتهالك  بتقييــد  طبًعــا  الرأســماليون  يكتفــي  وال 
الناس، بل يسيطرون عىل مضمون ذاك االستهالك، وهو واقع 
له تأثري كبري عىل الحياة اليومية. وكما يصف لوفيفر المسألة: 
»إّن ســادَة اإلنتــاج هــم أيًضــا ســادُة االســتهالك«. فمــن خــالل 
ســيطرتهم عــىل وســائل اإلعــالم، يســتحدثون الطلــَب لــكّل مــا 
يوّدون إنتاجه، ويستخدمونه النزاع مزيٍد من مداخيل أولئك 
الذين يمكنهم أن يشرتوا أكر من مجّرد رضورياتهم األساسية. 
وهم يقومون بذلك، عىل سبيل المثال، عرب إنفاق مبالغ هائلة 
الســتحداث طلب قوي بني شــّبان المناطق الحرَضيّة لألحذية 

الرياضية الذي ُيباع الزوُج منها بمئات الدوالرات.

االغراب والعنرصية 
ِســمات  مــن  العديــد  يشــمل  عــاّم  ماركــيس  مفهــوم  وهنــاك 
مفهــوم  هــو  اليوميــة،  الحيــاة  يف  تؤثّــر  الــي  الرأســمالية 
مــن  المفهــوم  هــذا  ماركــس  اســتعار  وقــد  »االغــرتاب«. 
الفيلســوف المثايل هيغل. يمكن باختصار القول إّن االغرتاب 
إىل  هيغــل  نظــر  فقــد  ــه. 

ُ
انفصال ينبــي  ال  مــا  انفصــاَل  يعــين 

عملّيــة  كمشــكلة  أيامــه  يف  الرأســمايل  المجتمــِع  يف  االغــرتاب 
ســس 

ُ
األ يــرون  ال  النــاس  مــن  العديــد  أّن  وأدَرك  وفلســفية. 

بكونهــا  للرأســمالية  والسياســية  االقتصاديــة  والمرتكــزات 
لفة«. وبداًل 

ُ
صالحــة يف جوهرهــا، وهــم لم يشــعروا معها بـ»األ

انقســاماٍت  اختــربوا  أنّهــم  وهــو  باالغــرتاب،  ذلــك شــعروا  مــن 
للحكومــة  والعــداء  والفقــر  الحــروب  مثــل  مؤلمــة  اجتماعيــة 

وتفّكك األرَس.
تلطيفهــا  يمكــن  ظاهــرًة  االغــرتاب  هــذا  يف  هيغــل  ورأى 
االنقســامات  لتلــك  أّن  بإظهــار  وذلــك  بالفلســفة،  وتحســينها 
ــب عليهــا بخطــوات 

ّ
أساًســا منطقًيــا عقالنًيــا أو أنّــه يمكــن التغل

تتخذهــا الدولــة. والتقــط ماركــس مفهــوَم االغــرتاب وأظهَر أّن 
ُمَبّيــٌت داخــل الرأســمالية، ففــي  اغــرتاب العمــال هــو بالفعــل 

ظل الرأسمالية، ُيفَصل العّمال عن المنتجات الي يصنعونها 
الــي تنجــُم عنهــا. ويتــم فصــل العديــد  الــروات  وكذلــك عــن 
منِتجوهــا  وهــم  الفقــر،  ليعيشــوا يف  الــروة،  عــن  العّمــال  مــن 
أكــر  الرأســماليني  يجعــل  َمــن  هــو  عملهــم  وإنّمــا  الفعليــون. 
ثــراًء وقــوة، ويضاِعــف ســيطرة رأس المــال عــىل العمــل. كتــَب 
قــة لعمــل العامــل تتحــّول إىل 

ّ
ماركــس يقــول: »إّن القــوة الخال

قــوة لــرأس المال، وتواجهــه كقوة غريبة عنه«.
عــن  العّمــاَل  االغرتابيــة  القــوة  هــذه  ُتقــيص  مــا  وعــادًة 
تخطيــط عملهــم وتوجيهــه. ويبقــى العّمــال جــّراء ذلــك بمنــأى 
ق والتعبري عن الذات اللذيــن يحتاج إليهما 

ّ
عــن اإلبــداِع الخــال

البــرش، فيضطــّرون إىل إيجــاد ُفســحاٍت للتعبــري عن إبداعهم يف 
مــكان آخــر، إذا مــا تســّى لهــم ذلــك. وهكــذا، العمــل يف ظــل 
الرأســمالية هو دائًما نوٌع من عمالة الرقيق، فالعّماُل يعملون 
فحســب لدفــِع فواتريهــم المســتحّقة، ال للتعبــري عــن طاقاتهــم 

وقيمهــم أو مواهبهم.  
»المــال  ماركــس:  كتــَب  تغريــب.  ظاهــرُة  المــال  قــوة  إّن 
هــو قــدرة اغرتابيــة للبرشيــة. إنّهــا نتــاج عمــل النــاس الذيــن يتم 

فصلهم عــن نتائج عملهم«.
العنرصيــة أيًضــا نــوٌع مــن االغــرتاب، انفصــاُل مجموعــاٍت 
 تنفصــل. ويســود االغــرتاب الرأســمالية، لكــن 

ّ
برشيــة وجــب أال

مــن أجــل فهــم الحيــاة اليوميــة وآفاقهــا المســتقبلية ال بــّد مــن 
الحيــاة  يف  االغــرتاَب  ونتقــّى  المجــّرد  التقييــم  ــى 

َّ
نتخط أن 

اليوميــة عــىل نحــو أكــر دّقــة وموضوعيــة. فلنحــاول أن نعتمــد 
هــذا التقيّص مع العنرصية.

واســع،  نحــو  عــىل  »العنرصيــة«  لمصطلــح  باســتخدامنا 
مــن  والّرهــاب  اإلثنيــة  الزناعــات  أنــواع  جميــع  يشــمل  لــيك 
األجانــب والتعّصــب الديــين عــىل غــرار الّرهــاب مــن اإلســالم 
»إسالموفوبيا«، يّتضح لنا أّن للعنرصية يف أشكالها المختلفة 
تأثــرًيا عميًقــا وبليًغــا عــىل الحيــاة اليوميــة يف معظــم البلــدان. 
فالعداء تجاه المســلمني والتميزي ضّدهم يتواصالن خصوًصا 
يف الواليــات المتحــدة والمملكــة المتحــدة وأوروبــا وميانمــار 
إىل  الهنــد  يف  للمســلمني  العــاّم  االضطهــاد  ويحــدث  والهنــد. 
جانــب أفعــاٍل مماثلة ضّد طبقة »الداليت« المنبوذة وغريها 

بقي الهندويس.
ّ
مــن المجتمعــات األدىن يف النظــام الط

المتحــدة  الواليــات  الكبــرية يف  وقــد القــت االحتجاجــات 
ضد قْتل الرشطة العنرصية للُمواطن جورج فلويد، وغريه من 
األمريكيــني مــن أصــول أفريقيــة، أصــداًء قويــة يف العديــد مــن 
البلــدان األخــرى، حيــث اختــرَبت عاّمــُة النــاس عنــَف الرشطــة 
ورفعت شعارات تلك الحركة »ال أستطيع التنّفس« و»حياة 

الّســود مهّمة« يف إشــارٍة إىل حياتهم أيًضا.

االجتماعيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  الطبقة 
كعامل المال  من  أهميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة   أكرث 
اليوميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة للحياة  د  محدِّ
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بكونهــا   - الشــامل  بمفهومهــا  »العنرصيــة«-  ماركــس  تنــاول 
ســبعينيات  يف  فهــو  زمنــه.  يف  للرأســمالية  أساســيًّا  عنــًرا 
القــرن التاســع عــرش اعتــرب ترويــَج الزناعــات اإلثنية اســرتاتيجيًة 
حاســمًة للحفــاظ عــىل ُحكــم الطبقــة الرأســمالية الربيطانيــة. 
َيملــك  إنكلــرتا  يف  وتجــاري  صنــايع  مركــز  »كّل  يقــول:  كتــَب 
اآلن طبقــًة عاملــًة تنقســم إىل معســكرين متعادَيــني، الطبقــة 
ويتــم  األيرلنديــة…  المماثلــة  والطبقــة  اإلنكلزييــة  الكادحــة 
ِقَبــل  مــن  وتأجيجهــا  المصطنعــة  العدائيــة  هــذه  عــىل  اإلبقــاء 
عــرب  باختصــار،  أي  الســاخرة،  والصحــف  والمنابــر  الصحافــة 
الحاكمــة.  الطبقــات  تــّرف  يف  الموجــودة  الوســائل  جميــع 
وهــذه العدائيــة يه رّس عجــز الطبقــة العاملــة اإلنكلزييــة، عــىل 
الرغــم مــن انتظامهــا. ويه أيًضا الّر الــذي تحتفظ من خالله 
الطبقــة الرأســمالية بقّوتهــا. وتلــك الطبقة تدرك تماًما ذلك«.

وبوســِع الطبقــة الرأســمالية يف كّل بلــٍد ضمــاَن أن ُتحّقــق 
أيديولوجياُت »فّرْق َتُسْد« َمكانًة متفّوقًة بسبب هيمنتها عىل 
االقتصــاد وعــىل الدولــة. وكتــَب ماركــس: »إّن الطبقة الي يه 
القــوة الماديــة الحاكمة يف المجتمع يه يف الوقت نفســه القوُة 

الفكريّة الحاكمة«.
وليســت الهيمنُة األيديولوجيُة خياًرا للســلطة الرأســمالية. 
ل الرأســماليون نســبًة  بــل إّن ِمــن طبيعــة الرأســمالية أن ُيشــكِّ
مئويــة صغــرية مــن عــدد الســّكان. ويــدرك الرأســماليون تماًمــا 
أّن نظامهــم لــم يكــن ليســتمّر لــو اتّحــدت الطبقــُة العاملــة الــي 
ونها يف مواجهِتــه. ويتعــنّي عــىل كّل مجموعــة متنافســة 

ّ
يســتغل

مــن الرأســماليني التثّبــت مــن أّن العّمــال ال يعزمــون االتحــاد 
ضّدهــا، وتســى أيًضــا إىل الحصــول عىل دعٍم مــن بعض رشائِح 
العاّمة بَجعلها ترى المجتمَع الرأسمايل مقّسًما بطريقة جذرية 
ل حدوَد مختلف الطبقات. ويف ما يتعّدى االنقسام، تميل 

َّ
تتخل

الرتاتبيــة العرقيــة أو اإلثنيــة االجتماعيــة إىل إحــداث انقســاٍم يف 
المجتمــع إىل فئــاٍت اجتماعيــة تبــدو أكــر رضورًة أو مرشوعيــة، 
االجتماعيــة  للطبقــة  النــاس  فهــم  يف  عــريق  تفــاوٍت  وترســيِخ 

وحياِتهم اليومية داخل الرتاتبية الطبقّية. 
لكــن ســيكون مــن اخلطــأ رؤيــة التأثــريات الفاِعلــة للعنرصيــة 
جتاهــَل  يعــين  وهــذا  تســتحدثا.  الــي  االنقســامات  يف  فقــط 
االضطهــاد املــادي املمهنــج ملجموعات األقلية الي تنطوي علهيا 
العنرصيــة. وعــادًة مــا يمشــل هــذا االضطهــاد، املفــروض بعنــف 
جوًرا منخفضة وبطالة وظروَف حياٍة بائسة وخدماٍت 

ُ
الدولة، أ

صحيــة وتربويــة متدنيــة، إخل. وتفيــد هــذه الظــروف الرأمساليــني 
بشــكل مبــارش عــرب خفــض تكاليــف العّمــال الــي يتعــنّي علهيــم 
دفعهــا. ويتبــّدى فــرُض عــدم املســاواة مــن ِقَبل احلكومة بشــكٍل 
خــاص يف أمنــاط حــاالت القتــل الي تنّفذها الرشطــة يف الواليات 

الدولــة حبــّق  تتغــاىض عنــه  الــذي  العنــف  املتحــدة، وكذلــك يف 
املسلمني وضّد طبقة »الداليت« املنبوذة يف الهند.

ـر بقــوة  حــى إّن التجربــة الشــخصية الفعليــة للعنرصيــة تتأثَـّ
بالظــروف الماديــة المفروضــة عــىل مجموعــات إثنّيــة محــّددة. 
ُيعتــرب البالغــون  ففــي الواليــات المتحــدة عــىل ســبيل المثــال، 
الّســود أكــر تهّيــًؤا مــن البالغــني البيــض لتســجيل حــاالت قلــق 
أو معانــاة ســيكولوجية شــديدة بنســبة 20 يف المئــة. والبالغــون 
واألطفــال الّســود أكــر ميــاًل الختبــار مشــاعر الحــزن وفقــدان 
البالغــون  أّمــا  البيــض.  أقرانهــم  مــن  الجــدوى،  وعــدم  األمــل 
الّسود الذين يعيشون تحت خط الفقر الرسمي الذي حّددته 
الحكومــة، فهــم أكــر ميــاًل بضعفــني أو ثالثــة أضعــاف لتســجيل 
الذيــن  أولئــك  مــن  شــديدة  ســيكولوجية  معانــاة  أو  اكتئــاب 

يعيشون فوق خط الفقر.
ناشــئة  بأنّهــا  فهــم »العنرصيــة«  الخطــأ محاولــة  مــن  لــذا 
فحســب عــن التفاعــالت العرقيــة يف مــا بــني األفــراد مــن دون 
النظــر إىل االضطهــاد المــادي داخــل الرأســمالية. وهــذا الخطــأ 
مــن  ُتســتمّد  الــي  لنظريــات »العنرصيــة«  ِســَمة مشــرتكة  هــو 
المدرسة المثالية األوروبية التقليدية، والي تدافع عن الفكرة 
القائلــة بــأّن المــرء يمكنــه الحصــول عــىل مزنلــة كائــن ُحــّر واٍع 
لذاتــه - أي مــن المواطنــني الرعايــا - فقط إذا ما اعرتف بمزنلته 

هذه بعُض الرعايا اآلخرين.
ــل العنرصيــة المعاديــة للســود يف هــذا اإلطــار بمثابــة  وتتمثَّ
فشــٍل دائــٍم للبيــض يف االعــرتاف بالّســود كمواطنــني. وُتخفــي 
هــذه المقاربــُة أســباَب العنرصيــة داخــل الرأســمالية، ويه إطاٌر 
أيديولــويج نشــأ كجــزٍء مــن االتجــار بالرقيــق األفارقــة وال يــزال 

َيخدم كحصٍن منيع للرأسمالية.
ويعــين إهنــاء العنرصيــة وتأثرياهتــا إزالــَة أســاهسا املــادي، وهــو 
الــي  االنقســامات  مــن  يفيــد  الــذي  العاملــي  الرأمساليــة  نظــام 
تســتحدثا العنرصيــُة واالضطهــاُد املادي الذي متّثله. ومن شــأن 
احلركــة الهادفــة إىل إزالــة الرأمساليــة وإجيــاد حيــاة يوميــة حتفــل 
باحلريــة واإلبــداع لعاّمة الناس، من دون اضطهاٍد وظلٍم وبؤس، 
أن تتبــّدى يف حــال جناحهــا حتًمــا، حتّســًنا هائاًل يف احليــاة اليومية. 
ويعين ذلك عىل وجه اخلصوص أّن ماليني البرش لن يعيشوا بعد 

اآلن حتت هتديدات القتل عىل يد الرشطة.

بعيًدا عن املثالّية 
وعىل الرغم من أنين أعتقد أّن لوفيفر قد أسهم إىل حّد كبري يف 
ي بعض العيوب 

ّ
ا تخط فهم الحياة اليومية، أرى من المهم جدًّ

والنواقــص المهّمــة يف عملــه لجعلــه منطبًقــا عــىل واقــع القــرن 
الواحد والعرشين.
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صورة ٩ 
يرتّكــز معظــُم أعمــال لوفيفــر عــىل احليــاة اليوميــة يف أوروبا، لكّن 
مــة ضّيــٌق عــىل حنــو كبــري. 

َ
ذلــك املنظــور يف عــر الرأمساليــة املعول

ثّمــة حاجــة إىل منظــور دويل بنطــاق أوســع، يف حــني أّن تأثــريات 
االضطهــاد العنــري يف احليــاة اليوميــة حتتــاج إىل دراســة جّديــة 

وإهساب أكرب.
وال ريــب أّن وجهــة نظــر لوفيفــر حــول األدوار الجندريــة يف 
الحيــاة اليوميــة حتًمــا قديمــُة العهــد، هذا إذا كانــت صحيحة. 
فليــس صحيًحــا اآلن أّن عّمــال المصانــع جميعهــم مــن الذكور 
تقريًبــا وأّن زوجاتهــم يفّضلــن أن يكــّن ربّــات منــازل ال عامــالت 
القــوة  نســبة مشــاركة  تبلــغ  العالــم  أنحــاء  ففــي  المصانــع.  يف 
العاملــة مــن النســاء قرابــة خمســني يف المئــة، ويه أكــر مــن 
االقتصــادي  التعــاون  »منظمــة  بلــدان  يف  المئــة  يف  خمســني 
والتنميــة«. ومعظــم هــذه الوظائــف يه يف مصانــع، خصوًصــا 
مصانــع األلبســة الجاهــزة. وغالًبــا مــا تشــّكل النســاء غالبيــة 
التصنيــع  )لــرشكات  التصديــر  مناطــق  يف  المصانــع  عّمــال 
المعفاة من التعرفة والرســوم الجمركية( يف الدول منخفضة 
األجــور. وعــىل الرغــم مــن أّن أعــداد النســاء العامــالت خــارج 
المنــازل هــذه األيــام أكــرب مّمــا كانــت عليه يف المــايض، ال تزال 
النســاء مصدَر التنظيم الرئييس للحياة اليومية، وهّن مقارنًة 
بالرجال يقضنَي عدًدا أكرب من الساعات يف عمل غري مدفوع 

داخل المزنل.

أخــرًيا دعــوين أنهــي كلمــي بإجابــات مختــرة عــن بعــض 
معرفــة  نــوّد  أننــا  أفــرتض  البدايــة.  يف  رحــت 

ُ
ط الــي  األســئلة 

الحقيقــة حــول الحيــاة اليوميــة. وما إذا كانــت الحقيقة أفضل 
مــن إســباٍغ للكمــاِل المثــايل، إنّمــا َيعتمد عىل مــا إذا كان هناك 
طريــٌق تفــي ُقدًمــا إىل حياة أفضل يف المســتقبل. وثّمة قناعة 
لــديّ بــأّن مســتقباًل مماثــاًل أمــٌر ممكــن. وإذا لــم يكــن كذلــك، 
فعلينــا أن نقتنــع بالطمأنينــة الــي تمنحنــا إيّاهــا وجهــُة النظــر 

المثالية للواقع.
أعتقــد أّن الماركســية تكمــن يف صميــم األدوات النظريــة 
لفهــم الحيــاة اليوميــة وتحســينها. لكــن عــىل الماركســية لــيك 
 عــن األخطــاء 

ّ
تتابــع هــذا الــدور أن تواصــل التقــّدم وأن تتخــىل

القديمــة وتطّور منظورات جديدة.
وأظّن أّن اخلطأ الكبري للماركسية يف الوقت الراهن يمتّثل يف 
الفكرة القائلة بأّن االشــرتاكية ســُتفي إىل الشــيوعية، أي ذلك 
املجمتــع الــذي ال طبقــات فيه. وقد عرّب لوفيفر مراًرا عن حتّفظاته 
إزاء االشــرتاكية. وأعتقــد أنّــه مــن املمكــن تصــّور ملــاذا ال تفــي 

االشرتاكية إىل الشيوعية، األمر الذي يبدو أنه حكٌم للتارخي.
حاكمــٍة  لطبقــٍة  لالشــرتاكية  الرأســماليُة  الّســماُت  وتتيــح 
تــوّد  ال  طبقــة  داخلهــا،  تنمــو  بــأن  بامتيــازات  متمّتعــة  جديــدة 
 عــن امتيازاتهــا، بــل تحافــظ عليهــا. وتقوم بذلــك أحياًنا 

ّ
التخــيل

عرب النأي كليًّا عن االشرتاكية، كما هو الحال يف روسيا وأوروبا 
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الرشقيــة. وأحياًنــا تكــون ثّمة اشــرتاكية مع أصحــاب المليارات، 
كمــا هــو الحــال يف الصــني. وال تكــون النتيجــة أبــًدا شــيوعية أو 
أيّ يشٍء قريــٍب منهــا. وكمــا قــال ماركــس إّن عــىل النظريــات أن 
تثِبت حقيقَتها وقّوتها يف التطبيق، وعند هذا االختبار ســقطت 

النظرية الي تقول إّن االشرتاكية تفي إىل الشيوعية. 
لكــين ال أعتقــد بــأّن ذلــك يعــين عــدم قــدرة الشــيوعية عىل 
االســتمرار كذلــك. لقــد نشــأت المجتمعــات الطبقّيــة قبل نحو 
اثــين عــرش ألــف عام. وقد عاش البــرُش منذ وجودهم قبل مئي 
ألــف عــام، أو نحــو ذلــك، عــىل وجــه هــذا الكوكــب مــن دون 
طبقــات اجتماعيــة، وضمــن مجتمعــات أشــبه بالشــيوعية منها 

إىل الرأســمالية. وأعتقــد أّن الشــيوعية ســتثبت أنّهــا الوســيلة 
المثــىل للبــرش يك يعيشــوا ويوّفــروا أفضل حياة يومية. لكن من 
أجــل المــي ُقدًمــا يف هــذا االتجــاه، ينبــي هزيمة الرأســمالية 
بتحــّرك جمــايع ألشــخاص غــري راضــني عــن طريقــة عيشــهم. 
والســتحداث مثــل هــذه الحركــة، مــن المهــّم أن نملــك فهًمــا 
ــا عــن الحيــاة اليوميــة كمــا يه عليــه اآلن، وجهــُة نظــٍر  حقيقيًّ
فعليــة ال إضفــاء للِمثاليــة عليهــا، إنّمــا ُتظهــر التحّمــل الفعــيل 
للبــرش وطاقتهــم عــىل العيــش يف الحياة اليومية. وهو ما صّوره 
الرّســام كاميــل بيســارو يف العديــد مــن لوحاتــه حــول الحيــاة 

اليوميــة يف زمنــه. وهذه واحــدٌة من تلك اللوحات.

صورة  ١٠ 
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كارل ماركس

١883-١8١8

رتجمة فواز 
طرابليس

 مقّدمة لـ»أسس نقد االقتصاد
السيايس« 	/١ (٥٧	١)

بعــد هزميــة ثورات 1848 األوروبية الي مسّيت »ربيع الشــعوب«، وخصوًصا الثورة العمالية يف فرنســا يف متوز/ يوليو 
يــة للبحــث وبلــورة النظريــة  1850، أدرك ماركــس وإنغلــز أن ال إمكانيــة لثــورة يف األفــق القريــب فقــّررا إعطــاء األولو
الثوريــة. قــررت »العصبــة الشــيوعية« الــي بامسهــا صــدر »البيــاُن الشــيويع« أن حتــّل نفهســا. انســحب ماركــس 
وإنغلز من النضال الثوري املبارش، فســافر إنغلز إىل مانشســرت للعمل يف مصنع والده وإعالة صديقه وأخذ ماركس 

طريقــه اليومــي إىل »املتحف الربيطاين« لبدايــة أحباثه االقتصادية.
»أُســس نقــد االقتصــاد الســيايس« Grundrisse يه المثــرة األوىل لشــغل ماركــس عــى االقتصــاد الســيايس. 
تقــع املســّودة، الــي مل تكن معّدة للنرش، يف ســبعة دفاتر دّوهنا ماركــس لتوضيح أفكاره يف شــتاء 185٧ و1858. نرش كارل 
كاوتســيك املخطوطة يف العام 1903. وصدرت طبعة محدودة التوزيع يف موســكو يف العامن 1939 و1941 مل يصل مهنا إال 

 يف برلن عام 1953.
ً

بضع نسخ إىل خارج االحتاد السوفييي. مث أعيد نرشها كاملة

 ١ – اإلنتاج، االستهالك، التوزيع، 
التبادل (التداول) 

 أ- اإلنتاج
ون. أفكار القرن الثامن عرش.

ّ
االفراد املستقل

املوضوع الذي ال بد من االنطالق منه هو اإلنتاج املادي. 
بالطبع، يوجد انطالًقا، أفراد ينتجون يف المجتمع، ويوجد 
بالتــايل إنتــاج محــّدد اجتماعيًّا. إّن القّناص المعزول أو الصياد 
ينتميــان  وريــكاردو،  ســميث  منهمــا  ينطلــق  الــذي  المعــزول، 
إىل أوهــام القــرن الّثامــن عــرش الباهتــة، ومــا همــا إال رضب مــن 
رضوب الروبنســونيات١. وهــذه ال تعــرّب بــأي حــال مــن األحــوال 
عــن رّدة فعــل ضــد الــريق البالــغ وال عــن عودة إىل حالــة طبيعّية 
يسء تفســريها حــى اآلن، كمــا يتخّيل مؤّرخــو الحضارة. حى 

ُ
أ

يقيــم عالقــات وواجبــات  الــذي  لروســو  االجتمــايع«  »العقــد 
مثــل  عــىل  يرتكــز  ال  ــا،  طبيعيًّ اســتقالاًل  ني 

ّ
مســتقل أفــراد  بــني 

هــذا المذهــب الطبيــيع. فهــو ال يعــدو كونــه المظهــر الجمــايل 
للروبنســونيات الصغــرية والكبــرية. والواقع أننا أمام إرهاصات 
»المجتمــع الربجــوازي« الــذي نشــأ يف القــرن الســادس عــرش 

القــرن  خــالل  النضــوج  نحــو  رسيعــة  بخطــواٍت  يتقــّدم  وأخــذ 
الثامــن عــرش. يف مثــل هــذا المجتمــع الــذي تســوده المنافســة 
الحــّرة، يبــدو الفــرد متحــّرًرا مــن الروابــط الطبيعّيــة الــي كانت 
تجعل منه جزًءا من تجّمع برشي معنّي ومحّدد المعالم خالل 
الحقبــات التاريخّيــة الســالفة. إّن فــرد القــرن الّثامــن عــرش هــو 
وانبثــاق  جهــة،  مــن  االجتماعيــة  اإلقطــاع  قــوى  انحــالل  نتــاج 
قوى إنتاج جديدة منذ القرن الســادس عرش، من جهة أخرى. 
ويبــدو هــذا الفــرد يف نظــر أنبيــاء القــرن الثامــن عــرش، الذيــن ما 
زالــوا يســتلهمون أفــكار ســميث وريكاردو، عىل أنــه كائن مثايل 
من كائنات المايض. ليس الفرد عندهم نتاج التاريخ، إنما هو 
منطلقــه. ليــس صنيعــة التاريخ وإنما هــو معطى طبييع مطابق 
للفكــرة المكّونــة يف ذهنهــم عــن الطبيعــة البرشيــة. مثــل هــذا 
الوهم خاّصٌة من الخواّص الي طبعت كل حقبة من حقبات 
التاريخ الماضية إىل يومنا هذا. وحده ســتيوارت الذي عاكس 
الروح السائدة يف القرن الثامن عرش، يف أكر من وجه، والذي 
يقــف عــىل أرٍض تاريخّيــٍة صلبــة بحكــم منشــئه األرســتقراطي 

ــن من تفادي هذه الولدنة.  تمكّ
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بقدر ما نتوّغل يف املايض بقدر ما يظهر لنا أّن الفرد - وبالتايل 
الفــرد املنتــج خصوًصــا - ينتســب إىل وحــدة أوســع منــه ويعمتــد 
علهيا. يف البدء كانت هذه الوحدة يه األرسة طبًعا، مثّ توسعت 
بــات الفــرد ينتســب  األرسة لتصــري العشــرية. ومــن بعــد هــذه، 
ــدت مــن االصطــدام 

ّ
إىل جماعــات ذات تركيبــات مختلفــة، تول

وااللتحام بني العشائر. مع إطاللة القرن الثامن عرش فقط، أي 
مع نشوء »املجمتع الربجوازي«، بدت مختلف أشكال الرتابط 
االجمتايع عىل أهنا تواجه الفرد كمجّرد وسائط لبلوغ أهدافه 
املعّينــة، أي بــدت كــرورة خارجّيــة. ولكــّن احلقبــة الــي أنتجت 
هــذه النظــرة للفــرد املعــزول يه بالتحديــد احلقبــة الــي بلغــت 
فهيــا العالقــات االجمتاعّية )وقد باتت عالقات اجمتاعّية عامة( 
أعىل درجة من درجات تطّورها. اإلنســان حيوان ســيايس بكل 
ما لهذه العبارة من معى، أي أنه ليس مجرد حيوان اجمتايع، 

وإمنا هو أيًضا حيوان ال يتحّول إىل فرد إال داخل املجمتع.
القول بأّن اللغة قادرة عىل الّتطّور بدون أفراد يعيشون مًعا 
ويتحادثــون هــو بســخافة القــول بإنتــاٍج يقــوم بــه الفــرد املعــزول 
خــارج املجمتــع )وقــد حيــدث ذلــك اســتثنائيًّا لفــرد ممتــّدن ترمي 
به األقدار يف بلد متوّحش تتوافر فيه أصاًل قوى االجمتاع(. وال 

جدوى من املزيد من اإلطالة حول هذه النقطة… 

 ب- تأبيد عالقات اإلنتاج التارخيية - 
اإلنتاج والتوزيع بشكل عام- امللكّية 

ــم عــن اإلنتــاح إًذا، فإننا نعين دائًمــا اإلنتاج يف حقبة 
ّ
عندمــا نتكل

معّينــة مــن التطــّور االجمتايعّ  وإنتاج أفراد يعيشــون يف مجمتع. 
ــم عــن اإلنتاج بشــكل عــاّم جيب أن 

ّ
لــذا يبــدو أنــه لــيك حيــّق التكل

نتتّبــع مختلــف مراحــل تطــّوره التاريــيّ، أو اإلعــالن مســبًقا عن 
م عن هذه احلقبة التارخيية أو تلك - عن اإلنتاج 

ّ
عزمنا عىل التكل

الربجوازي احلديث مثاًل، الذي هو موضوعنا هنا بالتأكيد. 
لكــن ثّمــة مســات وحتديــدات مشــرتكة بــني جميــع حقبــات 
اإلنتــاج. »اإلنتــاج بشــكل عــام« مقولــة جتريديّــة، ولكّنــه جتريــد 
عقــالين بالقــدر الــذي يمســح لنــا بالتقــاط وحتديــد هــذه المســات 
العامــة  المســات  هــذه  أّن  إال  التكــرار.  وتفــادي  املشــرتكة، 
والتحديدات املشــرتكة، الي نتبّينها بواســطة املقارنة، تعرّب عن 
نفهســا يف الواقــع بطريقــٍة بالغة التفاوت وتســلك ســباًل متباينة. 
ســوف تلقــى بعــض هــذه المســات يف كّل احلقبــات، أمــا البعــض 
المســات  إحــدى  تكــون  وقــد  فقــط.  بعهضــا  فينحــر يف  اآلخــر 
ًفــا. فبدوهنــا ال 

ّ
مشــرتكة بــني أكــر احلقبــات حداثــًة وأكرهــا ختل

غات األكر تقّدًما تشرتك 
ّ
يكون اإلنتاج. وإذا كان صحيًحا أّن الل

مــع أكرهــا تأّخــًرا بعــدٍد مــن القوانني والتحديــدات - وهذه يه 
مقّومــات منّوهــا وتطّورهــا - فذلــك بالّتحديــد مــا ميــزّي بينهــا مــن 

حيــث المســات العاّمــة واملشــرتكة. لــذا، ال بــّد مــن اســتخالص 
ال  حــى  األقــّل  عــىل  عــاّم،  بشــكٍل  لإلنتــاج  املشــرتكة  المســات 
تنســينا الوحدُة — الّناجمــة عن ثبــات هويّة الذات )البرشيّة( أو 

ثبات املوضوع )الطبيعة( — وجوَد المتايز األسايس بينهما. 
ــدون أّن 

ّ
إّن كّل حكمــة االقتصاديــني احلديثــني، الذيــن يؤك

العالقات االجمتاعّية الراهنة يه عالقات متناغمة وخالدة، إن 
يه إال رضٌب مــن رضوب هــذا النســيان. فمثــاًل، ال يوجــد إنتــاج 
بدون أداة إنتاج حى ولو كانت تلك األداة يه يُد اإلنسان. وال 
يوجــد إنتــاج أيًضــا بــدون عمــٍل مرتاكٍم يف املــايض، حى ولو كان 
هــذا الرتاكــم مهــارة مكتَســبة ومخزونــة يف يــد اإلنســان البــدايئّ 
مــن جــّراء تكــرار احلركات. ورأس املال هو، يف ما هو، أداة إنتاج. 
ورأس املــال هــو أيًضــا عمــل ممتوضــع ُبــِذل يف املــايض. مــن هنــا 
يصّح القول إن رأس املال عالقة طبيعّية شاملة وخالدة، ولكن 
رشيطــة أال هنمــل مــا هو خاّص به: أي العنر الذي حيّول »أداة 

اإلنتاج« و»العمل املرتاكم« إىل رأس مال… 
ومهمــا يكــن مــن أمــر، فــإذا كان ال يوجــد إنتاج بشــكٍل عاّم، 
فــال يوجــد أيًضــا إنتــاج عــاّم. فاإلنتــاج إّمــا أن يكون فرًعــا إنتاجيًّا 
مخصوًصا )كالّزراعة مثاًل، أو تربية املوايش أو املانيفاتورة، إخل( 
ً متكامــاًل. غــري أّن االقتصــاد الســيايس ليــس 

ّ
وإمــا أن يكــون كال

صنًوا للتكنولوجيا. 
بــني  للعالقــة  آخــر(  مــكاٍن  )يف  نتطــّرق  أن  مــن  لنــا  بــّد  وال 
المســات العاّمــة لإلنتــاج يف مرتبــٍة معّينــٍة مــن مرتبــات التطــّور 

االجمتايع، وبني أشكال اإلنتاج املخصوصة. 
ــا معّيًنــا وحســب، إمنــا هــو  أخــرًيا، ليــس اإلنتــاج فرًعــا إنتاجيًّ
أيًضــا كائــٌن اجمتــايعٌّ محّدد عىل الدوام، أي أنه فاعٌل اجمتايع 
يفعــل فعلــه مضــن مجموعــة واســعة ومتنّوعــة إىل حــّد مــا مــن 
فروع اإلنتاج. مث إننا مل نتوّصل هنا بعد إىل العالقة بني التحليل 
العلمــيّ وبــني حركــة الواقــع. اإلنتــاج بشــكل عام. فــروع اإلنتاج 

املخصوصة. اإلنتاج يف مشوله.
جــرت العــادة أن تبــدأ كل دراســة مــن دراســات االقتصــاد 
العاّمــة  الــرّشوط  تعــاجل  اإلنتــاج  عــن  عامــة  مبقّدمــة  الســيايس 
لــكل إنتــاج )راجــع مثــاًل جــون ســتيوارت ِمــْل يف كتابــه »مبادئ 
أو  العاّمــة،  املقدمــة  هــذه  وتمشــل  الســيايس«(.  االقتصــاد 

يفرتض فهيا أن تمشل، ما ييل: 
مجــّرد  ويه  إنتــاج.  يكــون  ال  بدوهنــا  الــي  الــرشوط  أواًل: 
تعــداد للعوامــل األساســية لــكل إنتاج. لكّننا ســوف نــرى الحًقا 
التعريفــات  ببعــض  الواقــع  يف  يكتفــي  الســيايس  االقتصــاد  أن 

ص إىل طوطولوجيا سطحّية2. 
ّ
البسيطة الي رسعان ما تتقل

ثانًيــا: الــرشوط الــي تســاعد عــىل تطــّور اإلنتــاج بشــكٍل أو 
بآخــر- كمــا يه موجــودة يف حتليــل آدم مسيــث مثــاًل للمجمتعات 
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املتقّدمــة واملجمتعــات الراكــدة. وليك يكتســب ما يعتربه مسيث 
مجّرد جردة رشوط، قميًة علمّية، ينبي البحث واالستقصاء يف 
درجــات اإلنتاجّيــة املتباينــة الــي بلغها كّل شــعٍب من الشــعوب 

خالل تطّوره. 

إّن مثــل هــذه الدراســة تتعــّدى إطــار موضوعنــا هنــا. لكــّن 
الــذي يدخــل ضمــن هــذا اإلطــار يجــب عرضــه  القســم منهــا 
أمــا  ومــا شــابه.  والرتاكــم  المنافســة  ــل 

ّ
يحل الــذي  الفصــل  يف 

شــعًبا  إّن  اآليت:  التعميــم  إىل  بنــا  فتــؤّدي  العاّمــة  الخالصــة 
تاريخــه.  ذروة  بلوغــه  لحظــة  إنتاجــه  ذروة  يبلــغ  ــا  صناعيًّ
والواقــع أّن شــعًبا يبلــغ ذروتــه الصناعيــة عندمــا يكــون غــرُض 
اإلنتــاج ليــس الربــح وإنمــا الســيع وراء الربــح. وهــذا مــا يفــّر 
تفــّوق اليانكّيــني عــىل اإلنكلــزي٣ أي إننــا قد نخلــص إىل خالصة 
ثانيــة: إّن بعــض األجنــاس البرشيّــة أو الكفــاءات أو المناخــات 
أو الظــروف الطبيعيــة كالقــرب مــن البحــر وخصوبــة األرض، 
إلــخ. أكــر تشــجيًعا عــىل اإلنتــاج مــن غريهــا. فنعــود بذلــك إىل 
أكــرب  بســهولة  يتــّم  الــروات  تراكــم  إّن  اآلتيــة:  الطوطولوجيــا 
والموضوعيــة  الذاتيــة  العنــارص  مــن  عــدٍد  أكــرب  يتوافــر  حيــث 

المشــّجعة عىل هذا الرتاكم. 
لكــّن االقتصاديــني ال يحــرون اهتمامهم بهذه النقطة يف 
القســم العام من كتاباتهم. فهم يزعمون )ســتيوارت ِمل مثاًل( 
لــه عــن التوزيــع- يخضــع لقوانــني طبيعّيــة  أّن اإلنتــاج- تميــزًيا 
ون هــذه الفرصــة 

ّ
ة عــن التاريــخ. وهــم يســتغل

ّ
خالــدة، مســتقل

الربجوازيّــة إنّمــا يه قوانــني طبيعّيــة  بــأّن العالقــات  للّتلميــح 
ال تحول وال تزول من قوانني تشــغيل المجتمع إذا نظرنا إليه 
عــىل نحــو تجريــدي. وذلــك، عــىل كل حال، هــو الهدف الوايع 
للمنــاورة كلهــا. ويه تســمح للبــرش يف المقابــل، بــأن يتّرفــوا 

عــىل كيفهم يف مــا يختّص بالتوزيع. 
معــى هــذا هــو البــرت القاطــع بــني اإلنتــاج والتوزيــع ومتزيــق 
العالقــة احلقيقّيــة القامئــة بينهما. ومهما يكن من أمر، فقد تبنّي 
التوزيــع يف مختلــف املســتويات  تباينــت أشــكال  أنّــه مهمــا  لنــا 
مشــرتكة  مســاٍت  نســتخلص  أن  باإلمــكان  يبقــى  االجمتاعّيــة، 
جتمع بينها، متاًما مثلما فعلنا بالنسبة لإلنتاج. كما هو باإلمكان 
أن منحــو ونطمــس كّل المتايــزات التارخييــة باإلعــالن عن قوانني 

تتحكّم باإلنسان بشكل عام. 

املأجــور  والعامــل  والِقــّن  الرقيــق  فــإّن  املثــال،  عــىل ســبيل 
يتلّقون كميًة من الغذاء تمسح لهم باالستمرار يف احلياة كرقيق 
العقــاري  ــف واملالــك 

ّ
الغــازي واملوظ أمــا  وِقــّن وعامــل مأجــور. 

والكاهــن والراهــب الذيــن يعيشــون عــىل التــوايل عــىل اجلزيــة 
والرضيبة والريع العقاري واإلكرامّيات، فهم يتلّقون أيًضا حّصًة 
مــن اإلنتــاج االجمتــايع، لكهّنــا تتحــّدد حســب قوانــني مختلفــة 
م بالرق والقنانة والعمل 

ّ
كّل االختالف عن القوانني الي تتحك

املأجور. 
االقتصاديّــني  جميــع  يضــع  العريــض،  العنــوان  هــذا  حتــت 

نقطتني فرعّيتني:  
امللكّية.. ١

حماية امللكّية عىل يد القضاء والرشطة، إخل. . 	
وهذا جوابنا باقتضاب عىل ما قيل: 

أواًل: كل إنتاج هو عملّية استمالك للطبيعة من قبل الفرد 
بواســطة تكوين مجمتيع معنّي ومضن إطاره. هبذا املعى نقول 
إّن التوكيــد عــىل أّن امللكّيــة رشط مــن رشوط اإلنتــاج إن هــو إال 
تعريــف الــيشء بالــيشء نفســه )طوطولوجيــا(. ومــن الســخف 
مــن  محــّدٍد  شــكل  إىل  منــه  لنقفــز  هنــا  مــن  ننطلــق  أن  مبــكاٍن 
أشــكال امللكّيــة، كامللكّيــة الفرديّة مثاًل )الي تفرتض، إىل ذلك، 
وجــود شــكل مناقــض لهــا: الالملكّيــة(. والواقــع أّن الّتــارخي يبنّي 
لنــا أّن امللكّيــة اجلماعّيــة )عنــد الهنــود والســالفّيني والســلتّيني 
القدامــى، مثــاًل( يه الشــكل البــدايئ للملكّيــة الــذي لعــب دوًرا 
ــا يف التشــكيالت اجلماعّيــة طــوال فــرتة مديــدة مــن الزمــن.  هامًّ
أّمــا معرفــة مــا إذا كانت الــروة تمنو وترتاكم برعٍة أكرب يف ظّل 
هذا الشــكل من أشــكال امللكّية أو ذاك، فتلك مســألة ال ُتطَرح 
أساًســا عــىل هــذا الصعيــد. لكــن القــول إن ال إنتــاج، وبالتــايل ال 
اجمتــاع، حيــث ال يوجد شــكل من أشــكال امللكّيــة إنّما هو قول 
طوطولويج رصف، ذلك أن اســتمالًكا ال يســتملك شــيًئا إمنا هو 

تناقض يف معطيات املحاّجة٤. 
هــذه  أرجعنــا  مــا  إذا  إخل.  املكتســبة،  امللكّيــة  ثانًيــا: حمايــة 
أكــر بكثــري مّمــا  احلقيقــي، فإهّنــا تعلمنــا  الســخافة اىل معناهــا 
يدرك القائلون هبا. إهّنا تعلمنا أّن كل شكل من أشكال اإلنتاج 
د العالقات القانونّية اخلاّصة به، ومنط احلكم اخلاّص به، إخل. 

ّ
يول

أّمــا فظاظــة هــذا املفهــوم وهتافتــه فكامنــان يف رؤيتــه للعالقــات 
عــىل  واقتصــاره  متكامــل،  عضــويٌّ  كلٌّ  يوجــد  حيــث  الطارئــة 
معاجلــة انعكاســات هــذه العالقــات. ويالحــظ االقتصاديّــون أّن 
حماية الرشطة احلديثة أكر مالءمة لتطّور اإلنتاج من »رشيعة 
الغــاب« مثــاًل. لكهنــم يغفلــون أن »رشيعــة الغاب« هــذه كانت 
بأشــكال  ولــو  قائًمــا،  زال  مــا  القانــون  هــذا  وأن  قانوًنــا،  أيًضــا 

مستحدثة، يف دولهتم القامئة عىل »سيادة القانون«. 

إنتاج. أداة  بدون  إنتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاج   ال 

 وال إنتــــــــــــــــــــــــــــــــــاج بدون عمل مرتاكم يف المايض.
ورأس المال هو، يف ما هو، أداة إنتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاج
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عندمــا تكــون الظروف االجمتاعّيــة املقابلة ملرتبة معّينة من 
مراتب اإلنتاج يف طور التكّون أو االمضحالل، فمن الطبييع أن 
حتــدث االضطرابــات يف مجــال اإلنتــاج. علًما بأهنــا تتفاوت يف ما 

بينهما من حيث القّوة والوقع. 
تلخيًصــا نقــول إّن مراتــب اإلنتــاج تشــرتك يف مــا بينهــا بعدٍد 
ــا. أمــا مــا يمّســى  مــن المســات يضفــي علهيــا الفكــر طابًعــا عامًّ
الرشوط العامة لكّل إنتاج فما يه إال عوامل مجّردة، ال تقابلها 

حقبة تارخيّية حقيقّية من حقبات اإلنتاج. 

 	 – العالقة العامة بني اإلنتاج والتوزيع 
والتبادل واالستهالك

قبــل مواصلــة حتليلنــا لإلنتــاج، ال بــّد مــن الرتكــزي عــىل مختلــف 
املقوالت الي يرصفها االقتصاديون اىل جانبه. 

يكّيــف  اإلنتــاج،  يف  نفهســا:  تعــرض  كمــا  الفكــرة  يه  هــذه 
أفــراد املجمتــع )أي ينتجــون، يقولبــون( منتجــات الطبيعــة تلبيًة 
للحاجــات البرشيّــة. ويقــّرر الّتوزيــُع احلّصَة الــي ينالها الفرد من 
هذه املنتجات. أما التبادل، فميّد اإلنتاج باملنتجات الي يرغب 
يف احلصول علهيا مقابل احلّصة العائدة له من التوزيع. وأخرًيا، 
تصبح املنتجات، يف االســتهالك، مواضيع اســتمتاع )اســتعمال( 

واستمالك فرديني. 
 التوزيــع 

ّ
يخلــق اإلنتــاج األشــياء الملّبيــة للحاجــات، ويتــوىل

توزيع هذه األشياء بحسب القوانني االجتماعية. أما التبادل، 
فيعيــد توزيــع مــا قــد جــرى توزيعــه أصــاًل، ولكن وفــق الحاجات 
الفرديّــة هــذه المــرة. وأخــرًيا، يف االســتهالك، ينفلــت المنتــوج 
مــن هــذه الــدورة االجتماعيــة ليصبح مبــارشًة موضوًعا لحاجة 
الفــرد وخادًمــا لهــا عــرب عمليــة االســتمتاع )اســتعمال(. هكــذا 
يبــدو اإلنتــاج كنقطــة االنطالق واالســتهالك كخاتمــة المطاف. 
طبيعــة  ذات  بينهمــا  وصــٍل  كصلــة  والتبــادل  التوزيــع  ويبــدو 
أن  حــني  يف  المجتمــع،  يطلقهــا  عمليــة  فالتوزيــع  مزدوجــة. 

التبــادل منطلقه الفرد. 
يف اإلنتاج، يتموضع اإلنسان، ويف اإلنسان٥ يتجّسد اليشء 
 المجتمــع الوســاطة بــني 

ّ
)يتحــّول إىل ذات(. ويف التوزيــع يتــوىل

اإلنتاج واالستهالك بواسطة قواعد عامة ال مناص منها. أما يف 
التبادل، فتتم الوســاطة باالرتكاز إىل تكوين األفراد العَريض. 

حيــّدد التوزيــُع نســبة )كميــة( املنتجــات الــي حيصــل علهيــا 
األفراد، وحيدد التبادُل املنتجات الي يطالب هبا كل فرد بوصفها 
فــإّن اإلنتــاج والتوزيــع  لــه. وهكــذا  الــي عّينهــا التوزيــُع  احلصــة 
االقتصاديــني٦(  عقيــدة  )وفــق  ل 

ّ
تشــك واالســتهالك  والتبــادل 

اإلنتــاج هــو  عــدة موضوعــات.  مــن  حّجــة تســتخلص نتيجهتــا 
العــاّم، والتوزيــع والتبــادل همــا اخلــاّص، واالســتهالك هــو املفــرد 
وبالتــايل املحّصلــة واملجمــوع. ال شــّك يف أن ذلــك ينطــوي عــىل 
تسلســل منطقي، لكّنه تسلســل ضحل. خيضع اإلنتاج لقوانني 
طبيعيــة عامــة، وخيضــع التوزيــع للصدفــة االجمتاعيــة وهــو قادر 
عــىل حفــز اإلنتــاج إىل حــدٍّ مــا، بينمــا يقــع التبــادل بــني اإلنتــاج 
والتوزيــع بوصفــه دورة اجمتاعيــة شــكلية. أمــا االســتهالك، وهو 
العمليــة األخــرية الــي ينظــر إلهيــا ليس كهناية املطاف وحســب 
، فيقع خارج نطاق االقتصاد، إال بالقدر 

ً
بــل وكهــدف هنــايئ أيضا

الــذي يفعــل فعلــه عــىل نقطــة االنطــالق ]أي اإلنتــاج- املرتجــم[ 
ها من جديد. 

ّ
فيعيد إطالق العملّية كل

داخــل  أكانــوا  السياســيني-  االقتصاديــني  خصــوم  إّن 
نطاقهــم أم خارجــه- يتهمونهــم بتمزيــق وحــدة عضويّــة قائمــة 
بذاتهــا، بطريقــٍة بربريّــة. لكّنهــم يضعــون أنفســهم بذلــك عــىل 
األرضّيــة ذاتهــا الــي يقــف عليهــا االقتصاديــون بــل حــى دونها. 
جرت العادة أن يؤخذ عىل االقتصاديني نظرتهم لإلنتاج كغاية 
بحــّد ذاتــه، ليقــال مــن ثــم إن التوزيــع يقــع عــىل نفــس الدرجــة 
مــن األهميــة. يرتكــز هــذا االتهــام عــىل مفهــوم اقتصــادي يقــول 
إن قطــايَع التوزيــع واإلنتــاج جاران يتمّتعان باالســتقالل الذايت 
واحدهمــا عــن اآلخــر. كذلــك يؤخــذ عليهم ]عــىل االقتصاديني 
السياســيني- المرتجــم[ أنهــم ال يدركون الرتابط الذي يســكب 
هاتــني المرحلتــني يف وحــدٍة متكاملة. فكأنّمــا القطع لم ينتقل 
مــن الواقــع إىل الكتــب، بــل مــن الكتــب إىل الواقــع، وكأننــا هنــا 
اكتنــاه٧  عملّيــة  إزاء  وليــس  المفاهيــم،  بــني  جــديلّ  تــوازن  إزاء 

للعالقات الحقيقّية. 

أ-اإلنتاج واالستهالك
املــزدوج: ذايتّ  االســتهالك  أيًضــا.  مبــارش  اســتهالك  هــو  اإلنتــاج 
وموضــويعّ. فخــالل اإلنتــاج ينّمــي الفــرد كفاءاتــه ويســتنفدها 
يف آن مًعــا، أي أنــه يســتهلكها خــالل عمليــة اإلنتــاج، متاًمــا مثلما 
التوالــد.  عمليــة  خــالل  احليويــة  الطاقــاِت  الطبيعــُة  تســتهلك 
اإلنتــاج  وســائل  الفــرد  يســتهلك  اإلنتــاج  يف  ثانيــة،  جهــة  ومــن 
ــا إىل مقّوماهتا  الــي يســتخدمها، إذ هُتتلــك وتتــآكل، وتعود جزئيًّ
الطبيعيــة )كمــا يف عمليــة االحــرتاق مثــاًل(. كذلــك األمــر فاملــواد 
األوليــة ال حتتفــظ بشــكلها وال برتكيبهــا الطبيعيــني، وهــذا أيًضــا 

رضٌب من رضوب االستهالك. 

الغاب« »رشيعــــــــــــــــــــــــــــــــة  أّن  االقتصاديون   يغفل 
كانت قانوًنا ما زال قائًما ولو بأشكال مستحدثــــــــــــــة 
القانون« »سيادة  على  القائمـــــــــــــــــــــــــــــــة  دولتهم  يف 
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وهكذا، فإّن عملية اإلنتاج، يف كل أوجهها، عملية استهالك 
أيًضــا. وهــذا عــىل كّل حال ما يعــرتف به االقتصاديون أنفهسم. 
فإهنــم يطلقــون تمسيــة االســتهالك اإلنتايج عىل اإلنتــاج املماثل 
املماثــل  االســتهالك  عــىل  يطلقوهنــا  كمــا  لالســتهالك،  مبــارشًة 
مبــارشًة لإلنتــاج، وتعيدنــا وحــدة ومتاثل اإلنتاج واالســتهالك إىل 

مقولة سپينوزا: »كل تعريف هو نفي«. 
لكــن هــذا التعريــف لالســتهالك اإلنتــايج ال يوجــد إال لمتيــزي 
االســتهالك املمتاثــل مــع اإلنتــاج عــن االســتهالك مبعنــاه احَلــريفّ 
يف  اآلن  فلننظــر  لــه.  وحتطــمي  لإلنتــاج  نفــي  مبثابــة  يعتــرب  الــذي 

االستهالك مبعناه احَلريفّ. 
االستهالك هو أيًضا إنتاج بشكل مبارش. ذلك أن استهالك 
العنــارص واملــواد الكمييائيــة يف الطبيعــة هــو إنتــاٌج للمزروعــات. 
كذلك األمر يف التغذية، الي يه شكٌل مخصوٌص من أشكال 
هــذا  ويصــّح  ذاتــه.  جســده  ينتــج  اإلنســان  حيــث  االســتهالك 
إنتــاج  أنــواع االســتهالك يســاهم يف  مــن  نــوٍع  عــىل كّل  القــول 
اإلنســان بطريقــٍة أو بأخــرى. اإلنتــاج االســتهاليك. ولكــن يقــول 
االقتصاديــون إّن هــذا اإلنتــاج املماثــل لالســتهالك نــوٌع ثــاٍن مــن 
د من حتطمي املنتوج األول. ففي اإلنتاج األول 

ّ
اإلنتاج، ألنه متول

يمتوضــع املنتــج، أمــا يف اإلنتاج الثــاين، فبالعكس، فاليشء الذي 
املنتــج يتجّســد. وهكــذا فهــذا اإلنتــاج االســتهاليكّ  أنتجــه هــذا 
مختلــٌف يف األســاس عــن اإلنتــاج مبعنــاه احَلريفّ، عــىل الرغم من 
أنّــه الوحــدة املبــارشة الناجمــة عــن التقــاء االســتهالك واإلنتــاج. 
غري أن هذه الوحدة املبارشة- حيث  يتقاطع اإلنتاج باالستهالك 

واالستهالك باإلنتاج- حتافظ عىل الثنائّية بينهما عىل حالها. 

اإلنتاج إًذا هو استهالك يف اآلن ذاته، واالستهالك هو إنتاج 
يف اآلن ذاتــه. وكل مهنمــا هــو النقيــض املبارش لآلخر. ولكن بني 
هذا وذاك حركة توســط. فاإلنتاج هو وســيط االســتهالك لكونه 
يوّفر له رشوطه، وميّده مبوضوعه. واالســتهالك هو أيًضا وســيط 
البــرش-  ]األفــراد-  الفاعــل  اإلنتــاج  ملنتجــات  يوفــر  ألنــه  اإلنتــاج 
املرتجــم[ الــذي جيعــل من هــذه املنتجات منتجــات فعلّية. ذلك 
أن املنتــوج ال يكمتــل فعــاًل إال يف االســتهالك، فســكة احلديد الي 
ال ميّر علهيا قطار، فال ُتســتخَدم وال هُتتلك، ليســت ســكة حديد 

يف حكم الواقع، وإمنا يه سكة حديد يف حكم اإلمكان فقط. ال 
استهالك بدون إنتاج، ولكن ال إنتاج بدون استهالك أيًضا، وإال 
فقَد اإلنتاج غايته. فاالستهالك ينتج اإلنتاج بطريقتني اثنتني:  
االســتهالك.  عنــد  إال  ــا  فعليًّ منتوًجــا  املنتــوج  يصــري  أّواًل: ال 
ــا إال عندمــا يرتديــه املــرء، والبيــت  فالثــوب مثــاًل ليــس ثوًبــا فعليًّ
املهجور ليس بيًتا فعليًّا. وبالتايل فاملنتوج يرّبر وجوده كمنتوج- 
أي أنــه ال يصــري منتوًجــا - إال عنــد االســتهالك. وهــذا مــا ميــزّيه 
عــن األشــياء الطبيعيــة. فقــط عنــد تفكيكــه املنتــوج يضــع عليــه 
االســتهالُك اللمســَة األخــرية ألّن املنتــوج ال ينتــج مبــا هــو نشــاط 

ممتوضع، وإمنا فقط من حيث هو موضوع لذات فاعلة. 
ثانًيــا: ألن االســتهالك يوّفــر احلاجــَة إلنتــاج جديــد، أي أنــه 
خيلــق الســبب املثــايل واحلافــز الداخــيل لإلنتــاج الــذي هــو رشطه 
أيًضــا  خيلــق  وهــو  اإلنتــاج؛  حافــز  خيلــق  فاالســتهالك  املســبق، 
املوضــوع الفاعــل يف اإلنتــاج مبــا هــو غايتــه املحكومــة. وإذا كان 
اإلنتــاج ميــّد االســتهالك مبوضوعــه اخلــاريج، فالواضــح بالتــوازي 
أّن االســتهالك ميــّد اإلنتــاج مبوضوعــه املثــايل عىل شــكل صورة 
داخليــة وحاجــة وحافــز وغايــة. االســتهالك خيلــق إًذا مواضيــع 
لإلنتاج ويه بعُد يف شــكلها الذايت. فال إنتاج بدون حاجة. لكّن 
االســتهالك يعيــد إنتــاج احلاجة. وتنطبق هــذا الطبيعة املزدوجة 

عىل اإلنتاج ذاته أيًضا. 
أواًل: يوّفــر اإلنتــاج لالســتهالك مادتــه وهدفــه. فاالســتهالك 
دون موضوعــه ليــس اســتهالًكا. هبــذا املعــى نقــول إّن اإلنتــاج 

د االستهالك، ينتجه.
ّ
يول

ثانًيــا: اإلنتــاج ال ميــّد االســتهالك مبوضوعــه وحســب، وإمنــا 
يضفــي عليــه طابعــه الهنايئ، اللمســات األخــرية. ومثلما يضفي 
يضفــي  كذلــك  املنتــوج،  عــىل  األخــرية  اللمســات  االســتهالُك 
اإلنتــاُج اللمســات األخــرية عــىل االســتهالك. ذلــك أّن املوضــوع 
هنــا ليــس مطلــق موضــوع، وإمنــا هــو موضــوع مخصــوص جيري 
اســتهالكه بطريقــٍة ميلهيا اإلنتاج. اجلــوع جوع. لكّن اجلوع الذي 
ُيســّد باللحــم املطبــوخ ويــؤكل بالشــوكة والســكني خيتلــف عــن 
اجلوع الذي يسّد بالهتام اللحم الينء باليد واألظافر واألسنان. 
واإلنتاج ال ينِتج موضوع االستهالك وحسب، وإمنا ينتج طريقة 
ــا.  االســتهالك. أي أّن اإلنتــاج ينتــج االســتهالك ذاتيًّــا وموضوعيًّ

فاإلنتاج إًذا هو الذي ينتج املستهلكني. 
ثالًثا: ال يكتفي اإلنتاج بأن ميّد احلاجَة مباّدهتا ]مادة إشباع 
إلهيــا.  باحلاجــة  احلاجــة  ميــّد  وإمنــا  وحســب،  املرتجــم[  احلاجــة- 
ص االستهالك من طور الفظاظة الطبيعية ويفقد 

ّ
وعندما يتخل

اإلنتــاج  ألّن  إال  الطــور  هــذا  يف  اســتمراره  ومــا  املبــارش-  طابعــه 
مل خيــرج هــو ذاتــه مــن ذاك الطــور- يصبــح املوضــوع هــو وســيط 
هــذه الغريــزة االســتهالكّية. وحاجــة االســتهالك لهــذا املوضــوع 

ذاتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه، اآلن  يف  استهالك   اإلنتاج 
 واالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتهالك إنتاج، وكلٌّ منهما
 النقيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــض المبارش لآلخر.
ذلك أن المنتوج ال يكتمل فعاًل إال يف االستهالك
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ناجمة عن رؤيهتا له. فالعمل الفيّن، كغريه من املواضيع، خيلق 
جمهــوًرا يتــذّوق الفــّن ويســتمتع باجلمــال. وهبذا املعــى نقول إّن 
اإلنتاج ال خيلق للّذات موضوعها وحسب، وإمنا خيلق للموضوع 

ذاته أيًضا. 
هــذا  مــاّدة  بتوفــريه  أّواًل  االســتهالك:  ينتــج  فاإلنتــاج  إذن 
االســتهالك، وثانًيــا، بتقريــره منــط االســتهالك، وثالًثا، باســتثارته 
احلاجــة إىل املنتجــات القابلــة لالســتهالك يف َنفــس املســتهِلك، 
هذه املنتجات الي اكتفى اإلنتاج بإنتاجها عىل شكل مواضيع 
فقــط. اإلنتــاج ينتــج إذن موضــوع االســتهالك ومنطــه وغريزتــه. 
واالستهالك، من جهته، ينّمي كفاءة املنتج بتوفريه احلاجة الي 

هيدف اإلنتاج إىل إشباعها. 
بشــكل  واإلنتــاج  االســتهالك  بــني  المتاثــل  يظهــر  وهكــذا 

ث: 
ّ
مثل

واالســتهالك  اســتهالك.  اإلنتــاج  املبــارش.  المتاثــل  أّواًل: 
إنتــاج. أو فلنقــل: إنتــاج اســتهاليك. واســتهالك إنتــايج. ويطلــق 
االقتصاديّــون السياســيون عــىل هــذا وذاك تمسيــة االســتهالك 
اإلنتــايج. لكهّنــم يعتــربون األّول إعــادة إنتــاج والثــاين اســتهالًكا 
ــا. وكّل األحبــاث املختّصــة بــاألول تتنــاول العمــل املنتــج  إنتاجيًّ
والعمــل غــري املنتــج. أمــا األحبــاث املختّصــة بالثــاين، فهــي تعــاجل 

االستهالك اإلنتايج واالستهالك غري اإلنتايج. 
ثانًيــا: كّل مــن االســتهالك واإلنتــاج واســطة لآلخــر. وعــىل 
ــا بالنســبة لآلخــر. إال أّن  الرغــم مــن أّن واحدهمــا يظــّل خارجيًّ
هذه الوســاطة تعرّب عن نفهسا باالعمتاد املتبادل بينهما، وهذا 
مــا يربــط واحدهمــا باآلخــر وجيعلــه ال غــى لــه عنــه. إّن اإلنتــاج 
ــا، يف حــني أّن  ميــّد االســتهالك مباّدتــه بوصفــه موضوًعــا خارجيًّ
االستهالك ميّد اإلنتاج باحلاجة بوصفها موضوًعا داخليًّا وهدًفا. 
ال اســتهالك بدون إنتاج، وال إنتاج بدون اســتهالك. وتلقى هذه 

مقولة يف االقتصاد السيايس بأشكال شّى. 
ثالًثــا: ليــس اإلنتــاج اســتهالًكا مبــارًشا فقط، وال االســتهالك 
يســتخدمها  أداة  مجــّرد  اإلنتــاج  ليــس  فقــط.  مبــارًشا  إنتاًجــا 
 

ًّ
االســتهالك، وال االســتهالك هدًفا لإلنتاج وحســب، ذلك أّن كال
مهنمــا ميــّد اآلخــر مبوضوعــه: فاإلنتــاج ميــّد االســتهالك مبوضوعــه 
اخلــاريج. واالســتهالك ميــّد اإلنتــاج مبوضوعــه الغــايئّ. والواقــع أّن 
الواحــد ليــس مبــارشًة اآلخــر وال هــو وســيط اآلخــر وحســب. بل 

إنه أيًضا، يف صريورته، خيلق اآلخر، وينخلق عىل شاكلته. 
إن االستهالك يستكمل عملّية اإلنتاج إذ يضفي اللمسات 
األخــرية عــىل المنتــوج، يذيبــه، ويســتهلك الشــكل الموضــويعّ 
المســتقّل الذي يكتســبه. وإذا بالمهارة الي اســتحصل عليها 
المنتــج، مــن خــالل فعــل اإلنتــاج األّول، مهــارة مكتســبة فعــاًل 
عــرب الّتكــرار. بذلــك يكــون االســتهالك هــو الفعــل األخــري الــذي 

يتحــّول بــه المنتــوج إىل منتــوج حقيقــي، كما يتحّول بــه المنتج 
ــد 

ّ
يول فاإلنتــاج  لذلــك،  وباإلضافــة  حقيقــي.  منتــج  إىل  نفســه 

وبإضفائــه  االســتهالك،  مــن  معّيًنــا  ــا 
ً
نمط بتوليــده  االســتهالك 

عــىل شــهّية االســتهالك والقــدرة عليــه صفــة الحاجــة. وكثــرًيا 
مــن  الذكــر  ســالف  التماثــل  الســيايس  االقتصــاد  يتنــاول  مــا 
خــالل معالجتــه للعالقــات بــني العــرض والطلــب، والمواضيــع 
الــي  وتلــك  المجتمــع  يثريهــا  الــي  والحاجــات  والحاجــات، 

الطبيعة.  تثريها 
لــذا فليــس أيــر عــىل أحــد أتبــاع الهيغلّيــة مــن أن يماثــل 
رونــا 

ّ
مفك ليــس  بــه  قــام  مــا  وهــذا  واالســتهالك.  اإلنتــاج  بــني 

مــن  المعــون  اقتصاديّــون  أيًضــا  وإنّمــا  وحســب  االشــرتاكّيون 
أمثال ســاي عىل الشــكل اآليت: عندما نعالج شــعًبا ما، أو حّى 
البرشيّة جمعاء، عىل نحٍو مجّرد، نكتشــف أّن ما تنتجه هو ما 
تســتهلكه. ولقد بنّي ســتورش خطأ ســاي عىل الّنحو اآليت: إّن 
شــعًبا مــا، مثــاًل، ال يســتهلك إنتاجــه هكــذا بــكّل بســاطة، لكّنــه 

ينتج أيًضا وســائل إنتاج، ورأســمال ثابًتا وما شــابه. 
كذلــك يخطــئ مــن ينظــر إىل المجتمع وكأنّه ذات وحيدة. 
فهــذا منظــار تأّمــيلّ. عنــد الفاعــل، يبــدو اإلنتــاج واالســتهالك 
الــروري أن نشــّدد هنــا  كوجهــني مــن عملّيــة واحــدة. ومــن 
عــىل أنّــه إذا اعتربنــا االســتهالك واإلنتــاج نشــاطني يمارســهما 
عــىل  يبــدوان  )معزولــني٨(  أفــراد  جملــة  أو  واحــد،  فاعــل 
اإلنتــاج  يكــون  واحــدة  عملّيــٍة  أطــوار  مــن  كطوَريــن  حــال  كّل 
منطلقهــا الفعــيل والعنــر الغالــب فيهــا، ويكــون االســتهالك، 
بوصفــه رضورة وحاجــة، مقّومــة داخلّية من مقّومات النشــاط 
اإلنتــايج. لكــن هــذا النشــاط نفســه هــو نقطــة انطــالق عملّيــة 
يســمح  الــذي  الفعــل  أي  الغالــب،  عنرهــا  وبالتــايل  التحّقــق 
للعملّيــة بــأن تتجــّدد. ينتــج الفــرد منتوًجــا مــا، وباســتهالكه لــه 
يعــود إىل النقطــة الــي انطلــق منها. لكّنه يعود إىل هذه النقطة 
بوصفه فرًدا منتًجا يعيد إنتاج نفسه. وبذلك يبدو االستهالك 

كطــوٍر من أطوار اإلنتاج. 
بــني المنتــج والمنتــوج عالقــة  أمــا يف المجتمــع، فالعالقــة 
خارجّيــة. وعــودة المنتوج للفاعــل ]المنتج- المرتجم[ مرهون 
بعالقــات هــذا الفــرد مــع األفــراد اآلخرين. إنه ال يســتحوذ عىل 
المنتــوج مبــارشًة. وعــىل كل حــال، فالُمنتج عندمــا ُينتج داخل 
المجتمع ال يهدف إىل االســتحواذ المبارش عىل المنتوج. فبني 
ينحــرش  واالســتهالك-  اإلنتــاج  بــني  أي  والمنتجــات،  المنتــج 
التوزيع الذي يقرر، بمقتى قوانني اجتماعّية معّينة، الحّصة 

العائــدة لــكل فرٍد من مجمــوع المنتجات المتوافرة. 
مســتقاًل  ا  حــزّيً يحتــّل  التوزيــع  أّن  ذلــك  يعــين  هــل  ولكــن 

محاذًيا لإلنتاج؟ 
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ب- التوزيع واإلنتاج 
ــة االقتصــاد الســيايس 

ّ
أّول مــا يلفــت االنتبــاه عنــد مراجعــة أدل

فمثــاًل  مــزدوج.  بشــكٍل  املقــوالت  كّل  تعــاجل  أهنــا  هــو  املتداولــة 
تلقــى الّريــع العقــاري واألجــور والفائــدة والــرحب مصنفــًة يف بــاب 
»التوزيــع« يف حــني جنــد أن األرض والعمــل ورأس املــال تــِرُد مبــا 
يه عوامــل إنتــاج. ويّتضــح مــن ذلــك أّن رأس املال معروض هنا 
بشــكلني اثنــني: أّواًل، بوصفــه عامــاًل من عوامل اإلنتــاج، وثانًيا، 
مبا هو مصدٌر للدخل، يتحكم بأشكال مخصوصة من التوزيع. 
ويــِرُد كلٌّ مــن الفائــدة والــّرحب أيًضــا يف باب »اإلنتــاج: ذلك أهنما 
شــكالن مــن أشــكال تزايــد رأس املــال ومنــّوه، أي أهّنمــا عامــالن 
من عوامل إنتاج رأس املال. أما الفائدة والرحب، مبا هما شكالن 
مــن أشــكال التوزيــع، فيفرتضــان وجــود رأس املال مبــا هو عامل 
إنتاج. إهنما، إىل ذلك، منطان من أمناط إعادة إنتاج رأس املال. 
كذلــك األمــر، فــإن فئــة األجــور يه تلــك الفئــة الــي جــري 
تفّحهصا حتت عنوان آخر هو »العمل املأجور«: فالصفة املمزية 
الي ميتلكها العمل هنا مبا هو عامل من عوامل اإلنتاج تظهر مبا 
يه صفة ممزية من صفات التوزيع. فبدون تعريف العمل مبا هو 
عمــل مأجــور، لــن يظهــر منــط مســاهمته يف املنتجات عىل شــكل 
أجور، كما هو احلال بالنسبة للرّق مثاًل. وأخرًيا، فالريع العقاري 
- وهــو أرىق أشــكال التوزيــع، ألنــه يمســح للملكّيــة العقاريّــة بــأن 
تساهم يف توزيع املنتجات – يفرتض سلًفا ال مجرد توّفر األرض، 
بــل يفــرتض وجــود امللكّيــة العقاريّــة الكبرية )أو أنــه، بتعبري أدق، 
يفــرتض ســلًفا وجــود اإلنتــاج الــزرايع الواســع النطــاق( كعامــل 
مــن عوامــل اإلنتــاج؛ متاًمــا مثلمــا األجــر ال يفــرتض وجــود العمل 

وحسب ]وإنّما العمل املأجور حتديًدا أيًضا- املرتجم[. 

وهكذا تظهر عالقات وأنماط التوزيع بكّل بساطة عىل أنّها 
الوجــه اآلخــر لعوامــل اإلنتــاج. والفــرد الــذي يســاهم يف اإلنتــاج 
عــىل شــكل عمــل مأجــور إنمــا يســاهم يف المنتجــات، يف نتائــج 
اإلنتــاج، عــن طريــق األجور. إّن بنية التوزيع محكومة كليًّا ببنية 
اإلنتاج. فالتوزيع هو ذاته أحد منتجات اإلنتاج ليس من حيث 
موضــوع اإلنتــاج وحســب )ألنــه ال يمكن توزيــع إال ما يصدر عن 
اإلنتــاج(، وإنّمــا مــن حيــث شــكله أيًضــا. ألّن نمــط المســاهمة 
يف اإلنتــاج يقــّرر األشــكال المخصوصــة الــي يكتســبها التوزيــع، 
أي أنــه يقــّرر شــكل مســاهمة المنتــج يف التوزيــع. مــن هنــا، فمن 

والريــع  »اإلنتــاج«  بــاب  يف  األرض  تصنيــف  المبالــغ  الخطــل 
العقاري يف باب »التوزيع«، إلخ. 

إّن اقتصاديــني مــن أمثــال ريــكاردو، املهتمــني بنــوع خــاص 
بأهنــم ال هيمتــون إال باإلنتــاج، نظــروا إىل التوزيــع، بنــاء عــىل ذلك، 
عــىل أنــه موضــوع االقتصاد الســيايس دون ســواه، ألهنــم أدركوا 
بالغريــزة أّن أشــكال التوزيــع يه التعبــري األكــر خصوصيــة عــن 

عوامل اإلنتاج يف مجمتٍع معنّي. 
طبييع أن يظهر التوزيع، يف عني الفرد، مبا هو قانون اجمتايع 
لــه موقعــه يف إطــار اإلنتــاج، أي أنــه اإلطــار الــذي ميــارس  يقــّرر 
الفــرُد اإلنتــاَج داخلــه، فيبــدو بذلــك التوزيــع عىل أنه ســابق عىل 
اإلنتاج. فالفرد يأيت إىل الدنيا وهو ال ميلك رأس املال وال امللكّية 
العقاريّــة. فيعــنّي لــه التوزيــُع االجمتــايع، عنــد والدتــه، ممارســَة 
العمــل املأجــور. عــىل أّن هــذه التبعيــة يه ذاهتا نتــاج وجود رأس 
ني من عوامل اإلنتاج.  

ّ
املال وامللكّية العقاريّة كعاملني مستقل

التوزيــع  المجتمعــات بأرسهــا، فيبــدو أن  أمــا عــىل صعيــد 
فكأنّــه  آخــر،  منظــار  مــن  بــه  ومتحّكــم  اإلنتــاج  عــىل  ســابق 
ــى مــن المعطيــات قبــل االقتصاديّــة. إّن شــعًبا غازًيــا يوزع 

ً
معط

وشــكاًل  لــألرض  معّيًنــا  توزيًعــا  يفــرض  الغــزاة،  عــىل  األرايض 
معّيًنــا مــن أشــكال ملكيــة األرض، فيتحّكــم بالتــايل باإلنتــاج. 
أمــره إىل شــعٍب مــن  المغلــوَب عــىل  الّشــعَب  فإّمــا أن يحــّول 
العبيــد األرّقــاء، جاعــاًل مــن الــرّق قاعــدًة لالقتصــاد، وإمــا أن 
يثــور الّشــعُب ويفّتــت الملكّيــة الكبــرية، فيضفــي بهــذا التوزيــع 
الجديــد طابًعــا جديــًدا عــىل اإلنتــاج، أو تكــّرس منظومــٌة مــن 
القوانني ســيطرَة بضع أرس عىل الملكّية عىل أســاس ورايث، أو 
تــوزع العمــل بمــا هــو امتيــاز ورايث فتحــره يف مراتــب حرصيــة. 
أّن  التاريــخ  مــن  المســتمّدة  الحــاالت  هــذه  ال يبــدو يف جميــع 
ــم التوزيــع ويحكمــه، بــل بالعكــس يبــدو أّن التوزيع 

ّ
اإلنتــاج ينظ

ــم اإلنتاج ويحكمه. 
ّ
هــو الذي ينظ

للمنتجــات،  كتوزيــع  يبــدو  لــه،  تعريــٍف  أبســط  التوزيــع، يف 
اإلنتــاج.  عــن  يكــون  مــا  أبعــد  مســتقّل،  كحــزّي  بالتــايل  ويبــدو 
ولكــّن التوزيــع، قبــل أن يكون توزيًعــا للمنتجات، هو أّواًل توزيع 
ألدوات اإلنتــاج وهــو، ثانًيــا، توزيــع ألفــراد المجتمــع بــني فــروع 
اإلنتــاج المختلفــة، أي خضوعهــم لعالقــات إنتــاج محّددة )وما 
وتوزيــع  ذاتهــا(.  العالقــة  مــن تحديــدات  آخــر  إال تحديــد  هــذا 
المنتجــات، بالبداهــة، إن هــو إال حصيلــة التوزيــع آنــف الذكــر، 
المنخــرط ضمــن عملّيــة اإلنتــاج ذاتهــا والــذي يتحّكــم ببنيتهــا. 
التوزيــع  مــن  النــوع  هــذا  مغفلــني  اإلنتــاج  معالجــة  تعــين  وال 

الداخــيل المنخــرط فيه، إال تحويله إىل تجريٍد أخرق. 
وعليــه ميكــن اســتخالص مقولة توزيع املنتجــات من التوزيع 
آنــف الذكــر الــذي هــو يف األصل عامل من عوامــل اإلنتاج. وألّن 

اإلنتاج. ببنيـــــــــــــــــــــــــــــة  ًّا  كلي محكومة  التوزيع   بنية 
 فالتوزيع هو أحد منتجات اإلنتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاج
من حيث موضوع اإلنتاج وشكلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
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ريكاردو يسى خباّصة إىل حتليل اإلنتاج داخل بنيته االجمتاعّية 
ر اإلنتاج اقتصاديًّا بال منازع- فهو 

ّ
املخصوصة- فكان بذلك منظ

ــد أّن التوزيــع، وليس اإلنتــاج، هو الفاعل احلقيقي لالقتصاد 
ّ
يؤك

الســيايس. ومن هنا هتافت االقتصادينّي الذين يعاجلون اإلنتاج 
وكأنه حقيقة خالدة، ويْقرون التارخي عىل مجال التوزيع فقط. 
إّن معرفــة نــوع العالقــة القائمــة بــني التوزيع واإلنتــاج الذي 
يتحّدد به تنتمي إىل مجال اإلنتاج ذاته. أّما إذا قيل إّن التوزيع 
لكــون  األقــّل  عــىل  المســبق،  رشطــه  ل 

ّ
ويشــك اإلنتــاج  يســبق 

اإلنتــاج،  توزيــٍع معــنّيٍ ألدوات  مــن  انطالًقــا  إال  يبــدأ  اإلنتــاج ال 
فيمكــن اإلجابــة عــىل هذا القول بــأّن لإلنتاج رشوطه ومعطياته 
ل مقّومــات وجــوده. وقــد تظهــر هــذه 

ّ
المخصوصــة الــي تشــك

يف البــدء كمعطيــاٍت طبيعّيــة. وإذا بعملّيــة اإلنتــاج ذاتهــا تحــّول 
هــذه المعطيــات الطبيعيــة إىل معطيــات تاريخّيــة. ولمــا كانــت 
تبــدو، خــالل فــرتة، كمعطيــات طبيعيــة لإلنتــاج، إال أنّها تبدو، يف 
فــرتٍة الحقــة، كمحّصلــة تاريخّيــة مــن محّصــالت الفــرتة األوىل. 
وباإلضافة لذلك، تتحول هذه المعطيات باستمرار داخل حزّي 
اإلنتــاج. فنجــد مثــاًل أّن المكننــة قــد عّدلــت مــن توزيــع أدوات 
اإلنتــاج ومــن نمــط توزيــع المنتجات عىل حّد ســواء. كذلك فإّن 
الملكّية العقاريّة الكبرية الحديثة يه نتيجة التجارة والصناعة 
الحديثتــني بقــدر مــا يه تطبيــق لهــذه األخــرية - الصناعة- عىل 

مجال اإلنتاج الزرايع. 
إّن المسائل المشار إليها أعاله تتلّخص يف التحليل األخري 
بمــا يــيل: مــا هــو أثــر الظروف التاريخّيــة عىل اإلنتــاج؟ وما الدور 
الــذي تلعبــه يف التطــّور التاريــي؟ بديهــي أّن اإلجابــة عــن هــذه 

المسألة رهٌن بنقاش وتحليل اإلنتاج نفسه. 
إال أّن الطريقة الضحلة الي تثار بها المســألة أعاله تســمح 
بالبــّت بهــا رسيًعــا. يف جميــع الفتوحــات تــربز ثالثــة احتمــاالت: 
اإلنتــاج   

َ
نمــط المقهــور  الشــعب  عــىل  الفاتــح  الشــعُب  يفــرض 

الخاّص به )كما فعل اإلنكلزي يف إيرلندة حى اآلن، وكما فعلوا 
بدرجــة أقــّل يف الهنــد(، أو يســمح الفتــح باســتمرار نمــط اإلنتــاج 
السابق مكتفًيا بتحصيل الجزية )كما فعل األتراك والرومان(، 
أو يقــوم تفاعــل ينجــم عنــه نمــط إنتــاج مرّكــب جديــد )وهــذا ما 
ويف  البلــدان(.  بعــض  يف  الجرمانّيــة  للفتوحــات  نســبًة  حصــل 
كّل االحتمــاالت يكــون نمــط اإلنتــاج هــو العامــل المقّرر لشــكل 
التوزيــع الجديــد- أكان نمــط إنتــاج الشــعب الغالــب، أم نمــط 
إنتــاج الشــعب المغلــوب أم نمــط اإلنتــاج الناجم عــن تفاعلهما. 
 المســبق للفــرتة 

َ
وعــىل الرغــم مــن أّن التوزيــع قــد يبــدو الــرشط

اإلنتاجيــة الجديــدة، إال أنهــا بدورهــا محّصلــة مــن محّصــالت 
اإلنتــاج، ليــس اإلنتــاج التاريي بشــكل عام وحســب وإنما أيًضا 

محّصلة إنتاج هذه الحقبة التاريخية أو تلك. 

باجتياحهــم لروســيا، كان املغــول مثــاًل، يلّبــون حاجــات منــط 
ــب 

ّ
الــذي يتطل املــوايش-  القــامئ عــىل ريع  هبــم-  اخلــاّص  اإلنتــاج 

بالســكان. كذلــك  وغــري مأهولــة  األطــراف  مســاحات مرتاميــة 
منــط إنتاجهــم التقليــدي عــىل  فالربابــرة اجلرمــان- الذيــن يقــوم 
نوا من 

ّ
الزراعة بواســطة األقنان واحلياة املعزولة يف األرياف- متك

إخضــاع املقاطعــات الرومانّيــة لهــذه الــرشوط بهسولــة أكــرب ألّن 
متركز امللكّية العقاريّة كان قد أطاح كليًّا بالنظام الزرايع القدمي. 
ثّمة صورة مغلوطة لألمور تعترب أّن البرش عاشوا عىل الهنب 
فقــط يف بعــض حقبــات التــارخي. ولكــن لــيك تقــوم عمليــة الهنــب، 
أصــاًل، ال بــّد مــن وجــود يشء ُيهنــب. أي ال بــّد مــن توافــر إنتــاج 
مــا. هــذا يعــين أّن منــط الهنــب يتحــّدد بدوره حســب منــط اإلنتاج 
الّســائد. ذلــك أّن أّمــة مــن مضــاريب البورصــة ال تهنــب بالطريقة 

ذاهتا الي تهنب فهيا أّمة من رعاة البقر. 
إنتــاج مبــارشة. ولكــن  تعــين رسقــة وســيلة  إن رسقــة رقيــق 
جيــب أن تكــون البنيــة اإلنتاجّيــة للبلــد  ليكــون الهنــب ممكًنــا، 
املســتفيد مــن هــذا الهنــب قابلــة للتكّيــف مــع العمــل بواســطة 
األرّقــاء، أو أن يكــون قــادًرا عــىل بنــاء منــط إنتــاج متــالمئ مــع الــرق 

)كما هو احلال يف أمريكا اجلنوبّية(. 
تســتطيع القوانني أن تدمي ملكّية بعض األرس لوســيلة إنتاج 
معّينــة، كاألرض مثــاًل، لكــن هــذه القوانــني ال تكتســب أهميــة 
اقتصاديّــة إال عندمــا تكــون امللكّيــة العقاريّــة الكبــرية منســجمة 
مــع اإلنتــاج االجمتــايع، كمــا يف إنكلــرتا مثــاًل. أمــا يف فرنســا، فقد 
مــورس اإلنتــاج الــزرايع الصغــري عــىل الرغــم مــن وجــود امللكّيــة 
العقاريّــة الكبــرية، علًمــا بــأّن الثــورة عــام ١٧٨٩ قــد فّتتــت هــذه 
امللكّيــة. ولكــن مــاذا حيصــل إذا حاولنــا تكريــس تفّتــت امللكيــة 
الزراعيــة مثــاًل عــن طريــق ســّن القوانــني؟ ال بــّد للملكّيــة مــن أن 
تمتركــز عــىل الرغــم مــن هــذه القوانــني. وال بــّد إذن مــن أن نعاجل 
عىل حدة أثَر القوانني يف املحافظة عىل عالقات التوزيع وبالتايل 

عىل أثرها يف اإلنتاج. 

الهوامش

نسبًة إىل روبنسون كروزو، بطل رواية بنفس العنوان للّروايئ اإلنكلزيي دانيال دي فو.  ١
ويه منوذج عن تصور ايديولويج- خرايف لنشأة الفرد يف التارخي، يعترب أن اإلنسان »ماهية« 

إنسانّية تولد مع كل فرد. راجع النص األول- احلاشية رقم ٤0. )املرتجم( 
طوطولوجيا: تعريف اليّشء باليّشء ذاته. )املرتجم( 	
»اليانكزي« سكان الواليات المشالية يف الواليات املتحدة األمريكية قبل احلرب األهلية  	

)١٨٦١-١٨٦٥( )املرتجم(. 
كأن تقول مثال »حارٌّ بارٌد« )املرتجم( 	
يف رواية كاوتسيك: »االستهالك« بدل »اإلنسان«. )املرتجم(. ٥
إضافة من كاوتسيك. )املرتجم(. ٦
 كلمة مهبمة يف املخطوطة قد تعين »حتليل« أو »إدراك«.  ٧

فّرها كاوتسيك باملعى الثاين. )املرتجم(.
من نّص كاوتسيك )املرتجم(. 	
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»جاحئة!« سالفوي جيجك  124 
احلقيقة والبقاء بدل الهلع والرببريّة

جريميي راي جويل
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»جائحة!« سالفوي جيجك
الحقيقة والبقاء بدل الهلع والرببريّة

جرييمي راي جويل

جاميع أمرييك يف لندن

رتجمة رباب ُعبيد

Pandemic!: COVID-19 Shakes the World,  
Slavoj Žižek, OR Books, LLC, 2020

١٤٦ صفحة
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نا اشــرتاكّيون«. لكن 
ّ
حبســب قــوٍل مأثــور، »وقــت األزمة كل

هل ميكن الركون إىل هذه الغريزة يف عامل يزداد بربريّة؟
ِجيِجــْك  ســالفوي  الســلوفيين  الفيلســوف  كتــاب  غــالف  إّن 
اجلديــد »اجلاحئــة! كوفيد–١٩ يّز العامل« ينطق باألمر رصاحًة: 
تتصّدره كلمة »هلع!« )PANIC(، وقد علق يف وسطها مفردة 

 .)demos أي ”DEM“( »الشعب«
لنضــع جانًبــا أمــَر الفريوســات الــي جنهــل طبيعهتــا، مــاذا ميكــن 
بــه النــاس؟ يف هــذا  للجاحئــة أن َتكــون أكــر مــن هلــٍع تصيــب 
وتعــود   OR Books )دار  صفحــة،   ١٤٦ مــن  الصغــري  الكتــاب 
عائداُته إىل »جمعية أطّباء بال حدود«(، حياجج جيجك، الذي 
يقــّدم نفَســه عــىل أنــه املاركــيس والهيغــيل والــالكاين املشــاغب، 
بأنّــه ُيفــرتض بنــا أن نتجاهــل ثالثــة أشــكال مــن املنطــق اخلاطئ 
يعّززهــا الهلــع/ اجلاحئــة: الرغبــة يف االنصيــاع للهتديــد الغامض، 
بات الهلع بذاته. يرفض 

ّ
إضفاء أهمّية خرافّية عىل احلدث، وتقل

جيجــك هــذه اإلغراءات الثالثة لرُييَس تقييًما رصيًنا، بعيًدا عن 
املثالّية، للمسارات املستقبلّية. 

ينّبــه جيجــك إىل َكــون »الهلــع له منطُقه اخلــاّص به«. اآلثار 
ى من معطيات الفرتات غري 

ً
املدّمرة لإلشاعات الي تشّكل معط

املستقّرة معروفة طبًعا. لكّن منطق الهلع حيمتِّ أن يصري االعتقاد 
مبمضــون اإلشــاعات أمــًرا غــري مهــّم. يفــّر جيجك أّن اإلشــاعات 
يف أوقــات األزمــات، حــّى يف حــال دحهضــا، ُتغــّذي الهلــع: »أنــا 
أعلــم بــأّن هنالــك مــا يكفــي مــن ورق احلّمــام وأّن اإلشــاعة غــري 
صحيحــة، لكــن مــاذا لو أخذ بعهُضم هذه اإلشــاعة عىل محمل 
اجلّد، وراحوا، بسبب الهلع، يشرتون مخزونات إضافّية من ورق 
احلّمام متسّببني بالتايل بُشحٍّ فعيل؟« حنن نالحظ اشتغاَل هذا 
املنطــق يف كل مــّرة تطْمئننــا وســائُل اإلعــالم بأنّــه ليــس هنالــك 
مــن ســبب للهلــع، تقــوم هــذه الوســائل نفهُسا بضــّخ إحصائّيات 
وقصــص ممصَّمــة ألجــل املحافظــة عــىل موقعهــا اإلعالمــي مــن 
خــالل َصْدمنــا وإقالقنــا. فالهلــع إًذا عالمــة إخفــاٍق ســلًفا، أنّنــا مل 
نفهــم اخلطــر عــىل حنو صحيح: »حــني نتفاعل هبلع، حنن ال نأخذ 

اخلطر عىل محمل اجلّد، حنن عىل العكس، نستخّف به«.

تطميناٌت ال ُتطمِئْ
فــق جهود الدولــة يف طمأنتنا. يقول جيجك 

ُ
وبشــكل مماثــل، خت

املســؤولون  كان  »حــني  يوغوســالفيا  يف  شــباَبه  مســتذكًرا 
احلكوميون يطْمئنون الشعب باستمرار بأنّه ال دايَع للهلع ]…[ 
كنــا جميًعــا َنعتــرب تطمينــات كهــذه مبثابــة عالمــة واضحــة عــىل 
أهّنــم هــم أنفهُســم َهِلعــون؟« يفضح هذا اإلخفاق عجــَز قادتنا، 
فيفاقــُم مــن عــوارض الهلــع لــدى الشــعب. مــن هــذه العــوارض 
غــُة يف َنْســب الفعالّيــة لهــذه احلكومــات ذاهتــا الــي خذلْتنا. 

َ
املبال
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ْيــف الســيايس، مــن 
َ
 نقيــٍض يف الط

َ
يْمكــن رؤيــة ذلــك عــىل طــريف

هنــا  اليســاريني.  املعارضــني  إىل  احَلْجــر،  معــاريض  احتجاجــات 
يتعارض جيجك بنحٍو الفٍت مع زميله اإليطايل جورجيو أغامنب 
Giorgio Agamben الــذي يــرى أن التطبيــق احلــايل إلجراءات 
د ما يمّسى »حالة االســتثناء«  الطــوارئ حــول العامل يعكس متدُّ
)زيــادة ســلطة الدولــة عــىل حســاب حقــوق األفــراد(. بالنســبة 
ل »ممارســَة االخزالّيــة مــن ِقَبــل الذيــن 

ّ
جليجــك، تفكــري يشــك

 ،social constructivism يعمتدون نظرية البنائّية االجمتاعّية
أي يستنكرون ]اجلاحئة[ بامس املعى الذي يسبغه علهيا املجمتع. 
يذهــب جيجــك أبعــد مــن ذلك فيدعونــا إىل رفض كل ما هو 
مــن قبيــل »العاديــات املشــبوهة« لليســار الســيايس: »العوملــة، 
الســوق الرأمساليــة، ورسعــة زوال األغنيــاء«. فميــا ُيبقــي تركــزيه 
للرأمسالّيــة  األساســية  األيديولوجّيــة  الطبيعــة  عــىل  باســتمرار 
)»يــزول رأس املــال إذا توّقفنــا عــن التــرف كأنّنــا نؤمــن بــه«(، 
يّر جيجك عىل أن نرفض التفسريات اخلرافّية لكوفيد-١٩ الي 
تعمل عىل َموَضعة جتربتنا اإلنسانّية يف املحور كضحايا عاجزين، 
أو كمذِنبــني ينالــون ما يســتحقونه. بــداًل من تقدمي معاٍن عميقة، 
يصــري االرتيــاب مــن اجلاحئــة كأنّمــا هــو التطبيــق الفعــيل ملفعــول 
ــه ومصاحلــُة ذواتنــا معــه، هــو أّن 

ُ
الفــريوس: »مــا ُيفــرتض بنــا تقّبل

هنــاك طبقــًة ســفىل ملــا قبــل حيــاة الفريوســات اجلنســّية، كامنــة 
وتكّرر ذاهَتا بغباء تام وأهنا موجودة دوًما، وستالزمنا كخيال قامت 
هيــّدد وجودنــا ذاَتــه، وتنفجرعــىل حــني غفلــة«. يف مواجهــة هــذا 
الهتديد، يشّجع جيجك عىل أشكاٍل جديدة من التعاضد — فهو 

وحده القادُر عىل أن يوصلنا إىل مستقبٍل أكَر أماًنا.
مبــارشة  الهتديــد  إىل  تنظــَر  أن  البديــل؟  هــو  مــا  بالهنايــة، 
ــاذ االســتجابات اجَلماعّيــة العملّيــة يف االعتبــار، يعــين 

ّ
وهُتِمــل اخت

أن هُتــَزم بواســطة الغمــوض الَمريض للهتديــد. فجزٌء من منطق 
الهلــع هــو االستســالُم خَلــدر املجهول. يعــرتف الكاتــب هنا بقوله 
فهبــذه  الفــريوس.  يصيبــين  أن  أحياًنــا  أمتــّى  األيّــام  هــذه  »يف 
الطريقــة، عــىل األقــل، تنتهــي حالــة عــدم القلق الُمهِنكــة«. لقد 
بــدأ الهلــع يؤثّــر ليــس يف وســائل اإلعــالم والَمتاجــر فحســب، بل 
النقاشــات  يْقظتنــا.  أوقــات  هبواجســنا  بكوابيســنا  يســتأثر  إنّــه 
حــول التأثــريات الســيكولوجّية للحْجــر والتباُعــد االجمتــايع قد 
 الضــوء هــذا 

ُ
ــد تســليط

ّ
اســتقطبت اهمتــام وســائل اإلعــالم، ويول

َق بالصّحة العاّمة. بالنظر اىل هذه احلالة من 
ّ
بدوره الهلَع املتعل

عــدم االســتقرار، تصبــح الرغبة يف االستســالم للهتديد من أجل 
جعله يف الهناية أمًرا ملموًســا، هتديًدا حقيقيًّا حبّد ذاته: »حلظة 
يصبــح هــذا العامــل الغامــض جــزًءا مــن واقعنــا )حــى ولــو كان 
هــذا يعــين اإلصابــَة بالفــريوس(، تصبح ُســلطته محــّددة، يصبح 
أمًرا بإمكاننا التعاطي معه )حى ولو خرنا املعركة(«. بالطبع 

ــا  ال َيصلــح هــذا الوهــُم الشــخيصُّ ألن يكــون برنامًجــا مجمتعيًّ
 إذا اقرتحنــا، كمــا فعــل معــاون حاكــم واليــة 

ّ
يف حالــة اجلاحئــة، إال

تكساس، التضحيَة اجلماعّيَة باألكر عرضًة لإلصابة بالفريوس 
بيننا. يصُف جيِجك مثل هذه اإلجراءات بالقريبة من السياسة 
ــة لرومانيــا إبّان عهد شاوشيســكو حيث كان ُيمنُع 

ّ
النفعّيــة الفظ

املتقاعدون من دخول املستشفيات. تؤّدي مثُل هذه املعتقدات 
إىل أمــر واحــد: »الرببريّــة بوجه إنســاين – أي إجراءات متوّحشــة 
للبقاء تفرض مع شــعوٍر بالندم أو حى التعاطف، لكهنا تســتمّد 

رشعّيتها من آراء اخلرباء«. 

تعاون دويل، مساواة، كرامة إنسانّية
هــذا الكتــاب القصري ميلٌء بأفكار أخــرى متبّرة ترتبط بالواقع 
ــق بالعمــل واإلنتاجّيــة يف زمن الكوفيــد-١٩ وَبعده. مع أكر 

ّ
وتتعل

من مئة ألف ضحّيٍة مؤّكدة يف الواليات املّتحدة األمريكّية، )حى 
أوائــل شــباط/ فربايــر ]2020[ ختطــى عــدد اإلصابــات بالفــريوس 
ترجيــيح  كإحصــاء  ألًفــا  و٤0  مليوًنــا(   2٧ املتحــدة  الواليــات  يف 
لعــدد األمريكّيــني العاطلــني مــن العمــل، وماليــني املســتأِجرين 
لــن يلعــب جيجــك دور  غــرِي القادريــن عــىل تســديد إجياراهتــم، 
فيلســوف يعّزي أو يشــّتت االنتباه. لكنه يوّجه أنظارنا إىل الوراء 
اه الطريق الوحيد إىل األمام، أال وهو مجاهبُة املشــاكل الي 

ّ
باجت

تواجهنــا. يســتعيد جيجــك قــواًل مأثــوًرا قديًما يف علــم االقتصاد: 
نــا اشــرتاكّيون«. معــى القــول أّن احلكومــات 

ّ
»وقــت األزمــة كل

تكون مســتعّدًة الســتخدام سياســاٍت تبدو وكأهّنا »اشــرتاكّية« 
من أجل ختفيف الضغوط الشعبّية أو االضطرابات الناجمة عن 
اجلاحئــة. يطالبنــا الكاتــب بــأن نتســاءَل يف مــا لــو أنــه يكفــي وضُع 
‘وجــٍه إنســاين’ عــىل ما ســيظّل فعليًّا عالًمــا بربريًّا. هل يكفي أن 
حنّل تأثريات هذه األزمة، أم حُنول دون وقوع مثلها يف املستقبل؟ 
هــل يكفــي »إهنــاُء احلْجــر« و»العــودة إىل احليــاة الطبيعّيــة« يف 
حــني، وكمــا ُيقــّر العلمــاء، ســيكون شــَبح الهتديــد الــذي ترخيــه 
الفريوســات عــىل الصّحــة العاّمــة يف العــامل حــارًضا عــىل الــدوام؟ 
ابتــكار  إعــادة  هــو  للرببريّــة  األوحــُد  البديــُل  جليجــك،  بالنســبة 
ــع 

ّ
مرحلــٍة ُشــّوهت مسعهُتــا كثــرًيا يف التــارخي، مرحلــٍة كانــت تتطل

إىل تعــاون دويل، إىل املســاواة والكرامــة اإلنســانّية. يه املرحلــة 
الــي ُعرَفــت بالشــيوعّية. إّن اجلهــوَد لتنســيق »أممّيــة تقدمّيــة« 
Progressive International اليــوم قــد تلــيّب هــذه الفرصــة 
اآلتيــة مــن املــايض، لكهّنــا حِبمــٍل توتاليتــاري أخــفَّ مــن ذي قبل. 
وإذا حنن قّررنا أن ننظر حولنا بعقل منفتٍح فمن املمكن أن نلمح 
إمكاناٍت أخرى تنبثق من التفكري باجلماعة، إمكانات اندماج مل 
ه، هو رفُض الهلع 

ُ
تكن يف احلسبان. لكّن أّوَل ما ُيفرتض بنا فعل

واختيار اإلنسانّية.
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يف ذلك املساء من الرابع من هشر آب/ أغسطس 2020، توّقفت 
عقارب الســاعة عند السادســة والســت دقائق، إذ دّوى انفجار 
ضخم يف العنرب رقم ١2 يف مرفأ بريوت عادلت قّوُته طاقَة زلزال 
بقــوة أربــع درجــات عــىل مقيــاس رخيــرت. هــّز االنفجــار كل أحنــاء 
املدينــة فدّمــر أحيــاًء بكاملهــا وتســّبب بــأرضار جســيمة أصابــت 
املنــازل واملؤسســات والبــى التحتيــة ومرفــأ بــريوت، كمــا أدىّ 
إىل هتشــيم الواجهــات الزجاجيــة للمبــاين وامتــّدت مفاعيلــه إىل 
عدٍد من بلدات املنت وبعبدا وعاليه. وأصابت شــظايا االنفجار 
بصــورة مبــارشة قلــوب جميــع اللبنانيــني، وراح ضحّيتــه مئــات 

القتىل وألوف اجلرىح واملنكوبني.
لبنــان  تــارخي  يف  ــا  مفصليًّ حدًثــا  االنفجــار  هــذا  شــّكل  وقــد 
وعامصتــه بــريوت. وهو يطرح مجموعة من األســئلة تنطلق من 
إعــادة إعمــار املناطــق املنكوبــة لتطــاول مجموعــة قضايــا تتعلــق 
االجمتــايع  النســيج  وحمايــة  العمــراين  احلــزّي  تشــكيل  بإعــادة 
االقتصاديــة  احليــاة  دورة  اســتعادة  وكيفيــة  املدينيــة  والهويــة 
عــات 

ّ
واملعيشــية وإشــكالية الــرتاث والذاكــرة بعالقهتــا مــع التطل

املستقبلية لسكان املدينة.

أرقام األرضار واخلسائر
حســب التقريــر الــذي أعــّده البنــك الــدويل بالتعــاون مــع االحتاد 
األورويب واألمــم املتحــدة والــذي تمضّــن تقييًمــا رسيًعــا لــألرضار 
مليــارات و٤.٦  بــني ٣.٨  املاديــة  بلغــت األرضار  واالحتياجــات، 
مليــارات دوالر أمــرييك مــع وقوع أكر األرضار يف قطايَع الســكن 
والثقافــة. كمــا بلغــت اخلســائر يف تدّفقــات االقتصــاد بــني ٩.2 
 اإلجمــايل 

ّ
و٣.٥ مليــارات دوالر مــع اخنفــاٍض يف منــّو النــاجت املحــيل

عــىل  و202١   2020 عاَمــي  مئويــة  نقطــة  و٦.0   0.٤ إىل  يصــل  قــد 
التوايل١. وأصدر البنك الدويل يف هشر كانون األول/ديمسرب 2020 
تقريــًرا جديــًدا  األورويب  واالحتــاد  املتحــدة  األمــم  مــع  بالتعــاون 
ــق باإلطــار العــاّم لإلصــالح والتعــايف وإعــادة اإلعمــار يضــع 

ّ
يتعل

خطــَة عمــٍل لتفعيــل نتاجئ التقييم الرسيع لــألرضار واالحتياجات 
ُقــّدرت فيــه تكلفــُة اإلجــراءات األساســية الــي ينبــي اعمتادهــا 
االحتياجــات2  وتلبيــة  هتــّدم  مــا  إعمــار  وإعــادة  التعــايف  لتأمــني 
دوالر  مليــون  وخممسئــة  ملياريــن  حبــوايل  للســكان  األساســّية 

أمرييك لعاَمي 202١ و2022.
تــدّل هــذه األرقام عىل حجــم الفاجعة الي أصابت الوطن 
والــي أتــت يف وقــت عصيــب ُيواجــه فيــه لبنــان أزمات سياســية 
واقتصاديــة واجمتاعيــة عميقــة تفاقمــت بســبب جاحئــة كورونا. 
اللبنانيــة  اللــرية  رصف  ســعر  باهنيــار  األزمــات  هــذه  وتســّببت 
وارتفــاع معــّدل التضّخم إىل خانة املئات وانكماش حاّد أصاب 
كافــة القطاعــات االقتصاديــة مّمــا أّدى إىل اســتفحال املشــاكل 
االجمتاعيــة وتضــاؤل فــرص العمــل وزيــادة يف معــدالت الفقــر 
والبطالــة وهجــرة األدمغــة وفقــدان األمــل يف مســتقبل البــالد. 
يف  انطلقــت  الــي  الواســعة  الشــعبية  التحــركات  عــرّبت  وقــد 
خريــف عــام 20١٩، والي شــارك فهيا مئات اآلالف من الشــابات 
الثقــة  فقــدان  عــن  اللبنانيــة،  األرايض  مختلــف  يف  والشــبان 
بالطبقــة السياســية الــي تتحّكــم مبصــري البــالد، كمــا عــرّبت عن 
رفض االستمرار يف سياسات أوصلت البالد إىل شفري الهاوية. 

أي منوذج إلعادة اإلعمار؟
إن حجم الدمار الذي تسّبب به انفجار المرفأ يطرح مجموعة 
ــق بالنمــوذج الــذي ُيمكــن اعتمــاده إلعــادة اإلعمــار 

ّ
أســئلة تتعل

يف ظــل األزمــة االقتصاديــة واالجتماعيــة الخانقــة الي تعصف 
بالبــالد وعجــز الطبقــة السياســية عــن إيجــاد الحلــول ألبســط 
المشــاكل الحياتيــة الــي ُيعــاين منهــا المواطنــون. وإذ لــم يــربز 
حى اآلن أي مرشوع مّتسق يمكن أن يرسم مساًرا للتعايف بعد 
حوايل ســتة أشــهر مضت عىل االنفجار، ربما كان يف اســرتجاع 
التجارب الماضية ما يســمح باستكشــاف األســئلة الي ُتشكّل 
المدخــل األّويل أليّ مقاربــة واقعيــة إلعادة اإلعمار. فاســتعادة 

 جاد تابت

معمار، مخطط 
مدين، يعيش 
ويعمل بني باريس 
وبريوت. تشمل 
أعماله التارخي 
احلرضي، إعادة 
تأهيل النسيج 
املدين، واإلسكان 
االجمتايع. عضو يف 
جلنة الرتاث العايمل 
التابعة ملنظمة 
األونسكو

إعادة إعمار بريوت بعد الرابع من آب
تجارب المايض وأسئلة الحارض
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المــايض تثــري أســئلًة يف الحــارض والســؤال حــني يتحــّدد يفتــح 
إمكانية الجواب. 

بــريوت  شــهدتها  الــي  اإلعمــار  لتجــارب  قراءتنــا  تنطلــق 
منــذ منتصــف ســبعينيات القــرن المــايض مــن مقاربتنــا لألطــر 
ــم بعمليــة إعــادة اإلعمــار، إْن مــن حيــث السياســات 

ّ
الــي تتحك

اإلعماريــة واآلليــات الــي يتــّم اعتمادهــا أو مــن حيــث العالقــة 
بالنســيج االجتمــايع والــرتاث المبين وطــرق التمويل. ويفرتض 
االنطــالق مــن هــذه التجــارب أن نضعهــا يف ســياقها التاريــي 
وضمــن »المنــاخ األيديولــويج« العــاّم للمرحلــة الــي تكّونــت 
فيهــا. لكــن ال بــّد لنــا يف الوقــت نفســه مــن أن ننظــر إليهــا أيًضــا 
عــرب عالقتهــا بتجــارب أخــرى تكّونــت إثــر الحــروب والكــوارث 
المــايض  القــرن  خــالل  العالــم  عرفهــا  الــي  الكــربى  الطبيعيــة 
وأصبحــت ُتشــّكل »نمــاذج« يتــّم الرجــوع إليهــا واالقتضاء بها 

لتحديــد الخيــارات الي يمكن اعتمادها إلعادة اإلعمار.
سنســتعرض يف مــا يــيل مــرشوع إعــادة إعمــار وســط بــريوت 
الــذي ُوضــع خــالل الســنوات األوىل مــن الحــرب األهليــة وبقي 
حــرًبا عــىل ورق عــىل الرغــم مــن اعتمــاده مــن ِقبــل الحكومــة 
اللبنانيــة عــام ١٩٧٧، ثــّم تجربــة إعــادة إعمــار هــذا الوســط الي 
تســعينيات  مــن  ابتــداًء  يــد رشكــة ســوليدير  عــىل  تنفيذهــا  تــّم 
القــرن المــايض، وأخرًيا تجربة إعــادة إعمار الضاحية الجنوبية 
للعاصمــة اللبنانيــة إثــر الحــرب الــي شــّنتها إرسائيــل عــام 200٦. 
وليــس الهــدف مــن اســرتجاع هــذه التجــارب أن نتقــّدم بــرٍد 
تاريي يرسم »فهرًسا بيانيًّا« للتجارب المختلفة الي رافقت 
تطــرح  إذ  المــايض،  اســتعادة  لكــّن  هــذه.  اإلعمــار  عمليــات 
أســئلًة يف الحــارض وعــن الحــارض، قــد ُتســاعدنا يف رســم معالــم 
التحّوالت الي تجري عىل األرض كما تســمح لنا باستكشــاف 

االحتماالت المتاحة لمســارات جديدة. 

ط التوجيهي إلعمار 
ّ
 المخط

وسط بروت بعد حرب السنتني
الحــرب،  انــدالع  مــن  ســنتني  بعــد  األوىل  التجربــة  انطلقــت 
حــني َخلــق دخــوُل مــا ُســّمي آنــذاك »بقــوات الــردع العربيــة« 
وهًمــا بــأّن الحــرب قــد انتهــت وأّن دورات العنــف الــي تكــّررت 
منــذ ربيــع عــام ١٩٧٥ قــد تــّم احتواؤهــا. وقــد جعلــت الســلطات 
لبــريوت  التجــاري  الوســط  إعمــار  إعــادة  قضيــة  مــن  اللبنانيــة 
محور سياســتها اإلعمارية بحًثا عن صورة رمزية ُتعيد الوحدة 
يعتــرب  رسكيــس  اليــاس  الرئيــس  كان  اللبنــاين.  المجتمــع  إىل 
نفســه وريًثا للنهج الشــهايب ويحلم بتحقيق ما عجز األخري عن 
طلــق إلعــادة 

ُ
تحقيقــه بعــد ثــورة ١٩٥٨. وكان المــرشوع الــذي أ

تنظيم قلب العاصمة تجســيًدا لهذا الحلم.

الكــربى  املشــاريع  تنفيــذ  ومجلــس  بــريوت  بلديــة  فــت 
ّ
ل
ُ
ك

ملدينــة بــريوت بإعــداد هــذا املرشوع مضن فــرتة زمنّية محدودة. 
التابــع   APUR املــدن لتنظــمي  الباريــيس  املحــرتف  مــن  لــب 

ُ
وط

لبلديــة باريــس اقــرتاَح تصّور أّويل إلعادة اإلعمار متّ عىل أساســه 
ــط التوجهيــي العــاّم إلعــادة بنــاء الوســط التجــاري 

ّ
إعــداد املخط

 ١٣0 بلغــت مســاحهُتا  منطقــًة  املخطــط  هــذا  ومشــل  للعامصــة. 
هكتــارا تطابقــت حدودهــا مــع محيــط املناطق األكر تــّرًرا من 
جــّراء املعــارك وحتــّددت أهدافــه األساســية كمــا جــاء يف التقريــر 

الذي نرش يف 2٨ شباط/ فرباير ١٩٧٧ كاآليت٣:
إعــادة قلــب بــريوت إىل وضعه الســابق كنقطة التقاء وجتّمع 	 

عــن  وكتعبــري  والفئــات  الطوائــف  مــن مختلــف  بنانيــني 
ّ
لل

وحدة لبنان.
حتديــث الوســط التجــاري وحــّل مشــكالت التنّقــل واخللــل 	 

الوظائفــي الــي كان يشــكو مهنــا قبــل احلــرب، مــع الرتكــزي 
الوســط  لهــذا  اخلاصــة  املالمــح  عــىل  احلفــاظ  رضورة  عــىل 
املرتبطــة مبحيطــه الطبيــيع وتارخيــه وعىل طابعــه التقليدي 

الرشيق واملتوسطي.
 بأكــرب قــدر من الواقعّية يف حتديــد اقرتاحات التغيري 	 

ّ
التحــيل

يك ال يــأيت اإلعمــار ليضيــف خراًبا جديــًدا فوق الدمار الذي 
أحدثته احلرب. 

متاشــًيا مــع هــذه املبــادئ الرئيســة، اقــرتح املخطــط احلفــاظ 
عــىل نســيج األحيــاء القدميــة مــع وضــع قواعد لرتممي مــا هتّدم أو 
إعادة بنائه، باإلضافة إىل تأهيل األســواق الواقعة غريب ســاحة 
الهشــداء )ســوق الصاغــة، ســوق رسســق، ســوق النوريــة، ســوق 
أبــو النــر، إخل( كمــا األســواق الواقعــة يف محيــط بــاب ادريــس 
واحلفــاظ  إخل(  أيّــاس،  ســوق  الطويلــة،  ســوق  اجَلميــل،  )ســوق 
الــرتايث وحتويلهــا إىل مناطــق مخّصصــة للمشــاة.  عــىل طابعهــا 
كذلــك اقــرتح احلفــاظ عــىل شــبكة الطرقــات وعــىل الســاحات 
الرئيســية بطابعهــا القــدمي )ســاحة الهشــداء، ســاحة الدبّــاس، 
ســاحة النجمة، ســاحة رياض الصلح، ســاحة باب إدريس، إخل( 
مــع اقــرتاح توســيع بعض الشــوارع وشــّق طرق جديــدة لتهسيل 
حركة السري )شارع جورج حداد عىل احلدود الرشقية للوسط، 
الشــارع البحري يف منطقة الزيتونة وشــارع جديد يربط شــارع 

كلمينصو بساحة باب إدريس عرب يح وادي أبو جميل(. 
البحريــة  بــريوت  لواجهــة  خاصــًة  أهميــًة  المخطــط  وىل 

َ
وأ

إقامــة حديقــة  فاقــرتح  بالبحــر،  المدينــة  للتأكيــد عــىل عالقــة 
وتحويــل  الزيتونــة  منطقــة  يف  المردومــة  األرايض  عــىل  عامــة 
شــبيه  يحّ  إىل  للمرفــأ  األّول  بالحــوض  المحيطــة  المنطقــة 
بحــارات المــرائف التقليدية المنترشة عىل طول شــواطئ البحر 
ة لتطوير 

ّ
األبيض المتوّســط. كما لحظ إنشــاء مصلحة مســتقل
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مــن  صناعّيــة«  »مرفئّيــة  واجهــة  إلقامــة  والتخطيــط  المرفــأ 
الحــوض األول حــى حدود نهر بريوت. 

يعكــس هــذا المــرشوع االتجاهــات الــي بــرزت يف ثقافــة 
مــن  الســتينيات  أواخــر  منــذ  العالــم  يف  المــدين  التنظيــم 
ــا للحفاظ  القــرن المــايض الــي أصبحــت تــويل اهتماًمــا خاصًّ
عــىل الــرتاث والنســيج المديــين التاريــي. وهــو ينــدرج أيًضــا 
ضمــن ســياق السياســة الشــهابّية الــي أعطــت للدولة الدور 
والتنظيــم  الحــري  بالتخطيــط  ــق 

ّ
يتعل مــا  كّل  يف  الرئيــيس 

المــدين وترتيــب األرايض. فحــني لحــظ المخطــط التوجيهــي 
الواقــع  البغــاء  يحّ  يف  )كمــا  المناطــق  بعــض  تنظيــم  إعــادة 
قــد تحــّول  الــذي كان  الغلغــول  رشيقّ ســاحة الشــهداء ويحّ 
المخــّدرات(  ومدمــين  للهامشــيني  مــالذ  إىل  الحــرب  خــالل 
 الي كانت قد ُوضعت يف أوائل الســتينيات 

َ
اســتعاد الخطط

حــًرا  وتضــّم  الدولــة  تديرهــا  عقاريــة  رشكات  لتشــكيل 
المالكــني وأصحــاب الحقــوق وفًقــا لما تنــّص عليه المادة 2١ 

من قانــون التنظيم المدين.

الثمانينيات   مشاريع 
واالنتقــال نحو النموذج النيوليربايل

عىل الرغم من إقراره رسميًّا عام ١٩٧٧، لم ُيبر هذا المرشوع 
النــور بســبب انــدالع القتــال مــن جديــد واشــتداد المعــارك يف 
وســط العاصمــة وعــىل طــول خطــوط التمــاس. وبقيــت األمــور 
مجّمــدة حــى أواخــر عــام ١٩٨2 حــني دخلــت القــوات متعــّددة 
بعــد االجتيــاح اإلرسائيــيل، فأعيــد طــرح موضــوع  الجنســيات 
األكاديميــة  األوســاط  بعــض  يف  نقــاش  ودار  اإلعمــار.  إعــادة 
تناول مجموعًة من األســئلة حول النظرة المســتقبلّية لوســط 
كان  كمــا  فــوًرا  اإلعمــار  بإعــادة  المبــارشة  ينبــي  هــل  بــريوت: 
يطالب أصحاُب الحقوق وتّجار بريوت أم من األفضل الرتّوي 
لالستفادة من »فرصة ذهبية« للكشف عىل الروات األثريّة 
والتعّرف عىل تاريخ بريوت القديم؟ هل ينبي تحويل الوسط 
إىل منطقــة ســياحية أثريّــة أم أّن اعتمــاد هــذا الخيــار ســيؤدي 
حتًمــا إىل »مــوت المدينــة بــداًل مــن إحيائهــا« حســب مــا كان 
يــّرح بــه وزيــر األشــغال المعمــار الشــيخ بيــار الخــوري٤؟ كمــا 
رحــت فكــرة تنظيــم مبــاراة معماريــة عالميــة »إلعــادة خلــق 

ُ
ط

الوظائــف االقتصاديــة واالجتماعيــة التوحيديــة للعاصمة )…( 
وإطالق عملية إعمار لبنان عرب استعادة ثقة المستثمرين من 
البلــدان المجــاورة« كما جاء يف دفــرت رشوط المباراة العالمية 
الــذي أعّدتــه رشكة »أوجيــه لبنان« يف حزيران/ يونيو٥ ١٩٨٣. 

القــرارات  كانــت  دائــًرا  النقــاش  هــذا  كان  بينمــا  لكــن، 
كانــت  فبينمــا  األرض.  عــىل  وُنّفــذت  اتُّخــذت  قــد  األساســية 
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رشكــة أوجيــه ترّمــم األبنيــة المتــّررة يف منطقــة فوش-اللميب 
وشــارع المعــرض والمنطقــة المحيطــة بمبــى مجلس النواب، 
الواقعــة  القديمــة  األســواق  لتدمــري  تنشــط  جّرافاتهــا  كانــت 
الشــهداء باإلضافــة إىل منطقــة الصيفــي حيــث  غــرب ســاحة 
ســوق البغــاء القديــم والواجهــة البحرية قبالــة الحوض األول. 
ولــم يُعــد المخطــط التوجيهــي الــذي كان قــد أقــّر عام ١٩٧٧ ذا 
جــدوى بعــد أن تــّم تدمــري أحيــاء بكاملهــا كان قــد لحــظ هــذا 

المخطــط رضورة الحفــاظ عليها وإعادة إحيائها.
مــن  أساســيًة  أجــزاًء  محــا  الــذي  الدمــار  هــذا  جــاء  لقــد 
 عــن النهــج الســابق الــذي يعطــي 

ّ
تاريــخ بــريوت لُيعلــن التخــيل

للدولــة الــدور الرئيــيس يف عملّية اإلعمار واالنتقــال نحو توّجٍه 
جديــٍد يرتكــز عــىل تلزيــم اإلعمــار للقطاع الخاّص واســتجالب 
الرســاميل لتمويــل المشــاريع عــرب إغرائهــا باألرباح الــي يمكن 
المشــاريع  مــن  العديــد  يف  التوّجــه  هــذا   

ّ
وتجــىل تحقيقهــا. 

الــي رأت النــور خــالل الثمانينيــات مــن القــرن المــايض مثــل 
الــذي  بــريوت  شــمال  الضبّيــة  منطقــة  يف  البحــر  ردم  مــرشوع 
ــف بإعــداده المعمــار الكاتــاالين ريــكاردو بوفيــل وتــّم تلزيمه 

ّ
ُكل

كهــا جوزيــف خــوري 
ُ
لـ»الرشكــة الوطنيــة للتعّهــدات« الــي يمل

صيــدا  لمدينــة  البحريــة  الواجهــة  تنظيــم  إعــادة  مــرشوع  أو 
طلقت يف عهد الرئيس 

ُ
القديمــة أو غريهــا من المشــاريع الــي أ

فــت رشكة أوجيــه بإعداد 
ّ
أمــني الجميــل. ويف الوقــت نفســه ُكل

ــٍط بديــٍل إلعمــار وســط بــريوت لــم يتّم اســتكماله بســبب 
ّ
مخط

وانقســام  الجبــل  حــرب  بعــد  البــالد  العنــف يف  أعمــال  تجــّدد 
العاصمــة مــن جديد عــىل جانيب خطوط التماس. 

وقــد ارتبــط هــذا التوّجــه الجديــد الــذي يــؤدي إىل تهميش 
بــدأت  الــي  االتجاهــات  بواســطة  الرســمية  المؤسســات  دور 
تــربز منــذ أوائــل الثمانينيات يف معظم أقطار العالم الرأســمايل 
الحوافــز  ومنــح  الســوق  آلّيــة  يف  الدولــة  تدخــل  مــن  للحــّد 
لتشــجيع االســتثمارات الــي مــن شــأنها أن ُتغــرّي وجــَه مناطــق 
بكاملهــا، عــىل غــرار مــرشوع »كنــاري وارف« يف لنــدن الــذي 
للنهــج  مثــااًل  شــكّل  والــذي  ثاتــرش  مارغــرت  عهــد  يف  طلــق 

ُ
أ

النيوليــربايل يف تنظيم المدن. 

 ١-إعادة اعمار الوسط التجاري 
عىل يد رشكة »سوليدير« 

بعد اإلعالن عن انهتاء احلرب يف لبنان إثر توقيع اتفاق الطائف، 
م األولويــات. واختار احلكم 

ّ
عــاد موضــوع إعــادة اإلعمــار إىل ســل

اجلديد تلزميَ إعادة إعمار وسط بريوت التجاري للقطاع اخلاص.
وقد أنشــئت رشكة »ســوليدير« عام ١٩٩٤ مبوجب القانون 
رقــم ١١٧ الصــادر يف تــارخي ٧ كانــون األول/ ديمســرب ١٩٩١ الــذي 
مســح بإنشــاء رشكات عقاريــة خاصــة »إلعــادة ترتيــب وضعيــة 
وإعمــار منطقــة أو أكــر مــن املناطــق املتــررة يف لبنــان بســبب 
األحــداث األمنيــة وفًقــا لتمصمي ونظام توجهيي مصّدق حســب 
هبــا تنفيــذ هذا 

ّ
األصــول، والقيــام باألعمــال الروريــة الــي يتطل

املوضوع )…( وبيع األرايض املرتّبة وإنشــاء األبنية علهيا وبيعها 
أو تأجريها أو اســتثمارها. وإذا كانت املنطقة املتررة محاذيًة 
للبحــر فميكــن للحكومــة االتّفاق مع الرشكــة العقارية عىل ردم 
جــزٍء مــن البحــر وفًقــا لتمصــمي ونظــام توجهيــي مصــّدق أصــواًل، 
ويــمت ترتيــب األرايض الناجمــة عــن عمليــة الــردم وتوزيعهــا بــني 
الدولــة والرشكــة مبوجــب اتفــاق يضعه مجلس اإلمنــاء واإلعمار 
وُيصــّدق مبرســوم ُيّتخــذ يف مجلــس الــوزراء«. وحــّدد القانــون 
العينيــة  التقدميــات  مــن  يتكــّون  العقاريــة  الرشكــة  رأمســال  أّن 
ألصحــاب احلقــوق ومــن مســاهمات نقديــة يكتتــب هبــا أفــراد أو 

رشكات لبنانية أو عربية. 
عــىل هــذا األســاس تأّسســت رشكــة »ســوليدير« برأمســال 
قــدره ١,٦٥ مليــار دوالر لتــّم حــوايل ٣٥ ألــف مســاهم وتقــوم 
بتنفيذ مرشوع تطوير وسط بريوت وإعادة إعماره عىل مساحة 
١,٩ مليون مرت مربع مهنا حوايل ٧00 ألف مرت مربع من األرايض 
الرتخيــص  مرســوم  صــدور  ومبجــّرد  البحــر.  عــىل  املســتحدثة 
بتأســيس رشكة »ســوليدير« متّ إسقاط األمالك العاّمة الواقعة 

مضن املنطقة وإدخالها يف أمالك الرشكة اخلاصة.
مبقارنــة مفهــوم الــرشكات العقارية كما حلظهتا ســابًقا املادة 
2١ مــن قانــون التنظــمي املــدين مــع القانــون ١١٧ الــذي تأّسســت 
مبوجبــه رشكــة »ســوليدير« يتبــنّي لنــا بوضوح االنتقــال من هنج 
يعطي للدولة مسؤولية إدارة مشاريع التطوير احلري وإعادة 
اإلعمــار إىل هنــج نيوليــربايل يقــي بتلــزمي هــذه املشــاريع للقطــاع 

اخلاّص واستجالب الرساميل لمتويلها. 
فقانــون التنظيــم المــدين إذ يلحــظ إمكانيــَة إنشــاء رشكات 
عقاريــة ألجــل ترتيــٍب إجمــايل لــكّل أو لجــزٍء مــن منطقــة، يؤّكد 
كــني وســائر 

ّ
أّن هــذه الــرشكات ُيمكــن أن تضــّم حــًرا »المال

والمســتثمرون  المســتأجرون  فيهــم  بمــن  الحقــوق  أصحــاب 
يعطــى  أن  دون  العالقــة«  ذات  البلديــات  أو  الدولــة  وكذلــك 
كــون وكاّفــة أصحــاب 

ّ
ــك لغــري هــؤالء. وُيعطــى المال

ّ
حــّق التمل

 ارتبط التوّجه الجديد بواسطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
الثمانينيـــــــــــــــــــــــات  االتجاهات اليت بدأت تربز منذ 
يف العالم الرأسمايل للحّد من تدخل الدولـــــــــــــــــــــة يف 
آليّة السوق ومنح الحوافز لتشجيع االستثمارات 
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ص  الحقوق أسهًما يف الرشكة مقابل هذه الحقوق، كما ُتخصَّ
أيًضا أســهٌم للدولة والبلديات مقابل مقّدماتها العينية إلدارة 
الرشكــة ومقابــل األمــوال النقديــة الي تكون قــد دفعتها ألجل 
إنشاء الرشكة وتغذية صندوقها. أي أن قانون التنظيم المدين 
إدارة  مهمــة  وبلديــات  دولــة  مــن  العامــة  للمؤسســات  يعطــي 
الحقــوق  وأصحــاب  المالكــني  تضــّم  الــي  العقاريــة  الرشكــة 
بينما ُيخرج القانون رقم ١١٧ الذي أنشــئت عىل أساســه رشكة 
»ســوليدير« هــذه المؤسســات العاّمــة مــن المعادلــة ويعطــي 
ــك نصــف أســهم الرشكــة لمتمّولــني يرغبــون بتقديــم 

ّ
حــّق تمل

مساهمات مالية يف رأس مال الرشكة. ونظًرا لتفّتت الُملكّيات 
العقارية الناتج من الرتاكم التاريي للُملكّية يف قلب العاصمة 
وتعّدد أصحاب الحقوق الذين ال يملكون سوى عدٍد زهيٍد من 
األســهم، يتبــنّي أّن القانــون الجديــد يعطــي الســيطرة الفعليــة 
يف الرشكــة العقاريــة للمتمّولــني الذيــن يتقّدمــون بمســاهمات 
ماليــة تمكّنهــم مــن االســتحصال عــىل نســبة مــن األســهم قــد 

تصل إىل ١0٪ من رأســمال الرشكة للمســاهم الواحد. 
وكانــت النتيجــة الطبيعيــة للقانــون اجلديــد إحــداث تغيــرٍي 
دميوغرايف كبرٍي وإجراء حتويٍل جذري للنسيج االجمتايع لوسط 
املدينــة وتغيــري طابعــه العمــراين عــرب تدمــري مــا يقــارب ٨0٪ مــن 
ط 

ّ
مبــاين الوســط القــدمي، مّمــا يناقــض األهــداف املعلنــة للمخط

قــّر عــام ١٩٧٧ والــذي كان 
ُ
التوجهيــي الســابق الــذي كان قــد أ

وضعــه  إىل  بــريوت  قلــب  »إعــادة  أهدافــه  رأس  عــىل  يضــع 
الســابق )…( وجتّنــب كّل مــا ميكــن أن يــؤّدي إىل إضافــة خــراٍب 
جديــٍد فــوق الدمــار الذي أحدثته احلــرب«. فاألهداف الفعلية 
إلعــادة إعمــار الوســط أصبحــت محكومــًة بقــدرة املرشوع عىل 
اســتجالب الرســاميل وتأمــني أكــرب نســبٍة ممكنــٍة مــن األربــاح 

لمضان دميومته. 
 ذلك بالرتكزي عىل رضورة إدخال أكرب نسبٍة ممكنٍة 

ّ
ويتجىل

طــات وأنظمة البناء، مما أّدى 
ّ
مــن املرونــة يف التعامــل مع املخط

إىل إدخــال تغيــريات عديــدة عــىل التصامــمي الــي أقّرهــا مجلس 
فــت رشكــة »ســوليدير« بتنفيذهــا، كتعديــل 

ّ
ُكل الــوزراء والــي 

ببنــاء  المســاح  بغيــة  الزيتونــة  خلليــج  املقابلــة  املنطقــة  أنظمــة 
أبنيــة مرتفعــة مثــاًل أو المســاح هبــدم بعــض األبنيــة الرتاثيــة كمــا 
يف منطقــة وادي أبــو جميــل أو العديــد مــن التعديــالت األخــرى 
والتعامــل خبّفــة مــع املواقــع األثرية ملجــاراة طلبات املســتثمرين. 
الرغــم مــن شــعار »بــريوت مدينــة عريقــة للمســتقبل«  وعــىل 
الــذي أطلقتــه الرشكــة، وعــىل الرغــم مــن اجلهــود الــي ُبذلــت 
لرتممي املناطق املحيطة بشارع املعرض وشاريَع فوش واللميب، 
مــن  حيتفــظ  مل  إذ  بالــرتاث  ملتبســًة  عالقــًة  املــرشوع  أقــام  فقــد 
املدينــة القدميــة ســوى باألجــزاء الي تزيد من جاذبّيته بالنســبة 

للمســتثمرين، مّما أفقد الرتاث عالقته بذاكرة الســكان وحّوله 
إىل مجرد سلعة لالستهالك. 

يف احلقيقــة، ال ميكــن فهــم جتربــة إعــادة إعمــار وســط بــريوت 
عــىل يــد رشكــة »ســوليدير« مــن دون العــودة إىل الظــروف الي 
رافقــت نشــأة هــذه التجربــة يف أوائــل التســعينيات مــن القــرن 
املــايض. فبعــد حــرب اخلليــج األوىل وأثــِر مؤمتــر مدريــد واتفــاق 
أوســلو، بــرز وهــٌم بإمكانية حدوث ســالم عريب إرسائييل وشــيك 
يمســح لبــريوت باســتعادة الــدور الــذي كانــت تلعبــه قبــل احلــرب 
كمركــٍز اقتصــادي ومــايل رئيــيس يف املنطقــة يلعب دور الوســيط 
ــت آنــذاك املركــَز 

ّ
بــني الــرشق والغــرب. وإذ مل تكــن ديب قــد احتل

الذي عرفته يف ما بعد، كان مرشوع إعادة إعمار الوسط يطمح 
إىل إطــالق مســاٍر يمســح لبــريوت باحتالل موقٍع ممــزّيٍ يف خريطة 

العوملة اجلديدة. 
ديناميــًة  فعــاًل  خيلــق  أن  مــن  إطالقــه  عنــد  املــرشوع  ومتّكــن 
مسحت باســتقطاب الرســاميل اللبنانية والعربية. إال أّن تراجع 
حظــوظ التســوية اإلقلمييــة مــا لبــث أن أدخلــه يف حالــة جموٍد مل 
خيــرج مهنــا ســوى مــن خــالل إعــادة نظــٍر جذريــٍة باألســس الــي 
 عــن طموحــات البدايــة. وأتــت التطورات 

ّ
ارتكــز علهيــا والتخــيل

الــي حلقــت بأحــداث احلــادي عــرش مــن أيلــول/ ســبتمرب 200١ يف 
الواليــات املتحــدة األمريكيــة لتعطــي املــرشوع زخًمــا جديًدا عرب 
اإلحيــاء بإمكانيــة حتويلــه إىل مكان إقامــٍة مومسّيٍة لألثرياء ومالٍذ 
ألمــراء اخلليــج. إال أّن هــذا الزخــم مل يــدْم طويــاًل إذ تعــّر املــرشوع 
مــن جديــد بعــد تداعيــات حــرب 200٦ مث اندالع احلرب يف ســورية 
ودخــول لبنــان مــن بعدهــا يف أزمــة اقتصاديــة عميقــة. واليــوم، 
أصبح قلُب املدينة الذي هدم وأعيد إعماره جمًسا ميًتا ال تدّب 
فيه احلياة إال حني يزنل إليه املتظاهرون ليسّجلوا عىل جدرانه 

املهجورة عالمات غضهبم. 

 2-محاولتا »إليسار« و »لينور«:
التنظمي املدين يف ظّل التقامس الطائفي

بالزامــن مــع إطــالق مــرشوع إعادة إعمار وســط بــريوت عىل يد 
رشكــة »ســوليدير« جــرت محاولتان هتدفــان إىل تنظمي املناطق 

الواقعة مشال العامصة وجنوهبا. 
ســاحل  تطويــر  مــرشوع  بإطــالق  األوىل  املحاولــة  متّثلــت 
كان  الــذي  »لـيـنـــور«  مبــرشوع  ُيعــرف  مــا  أو  المّشــايل  املــنت 
يلحــظ ردم البحــر مــن هنــر بــريوت حى هنــر أنطلياس وُيشــّكل 
التجــاري حــى  بــريوت  مــن وســط  الســاحل  لتطويــر  امتــداًدا 
 

ّ
التخــيل متّ  وبعدمــا  الذكــر.  آنــف  ضبيــة«  »مارينــا  مــرشوع 
عــن املخطــط الــذي كان قــد أعــّده املعمــار ريــكاردو بوفيــل يف 
المثانينيــات، والــذي كان يمتــزّي برتكــزيه عىل تطوير املســاحات 
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العامــة٦ صــدر املرســوم رقم ٨٩٣٧ الذي حلظ إنشــاء »الرشكة 
ش.م.ل  بــريوت  ملدينــة  المشــايل  الســاحل  لتطويــر  اللبنانّيــة 
األعمــال  جبميــع  والقيــام  البحــر  ردم  إلهيــا  وأوكل  )لينــور(«، 
ل ذلك ســابقة قانونّية 

ّ
لتنفيــذ مخطــط توجهيــي جديــد. وشــك

حيــث إّن احلكومــة أجــازت لنفهســا التــّرف باألمــالك العاّمــة 
فوهبتهــا إىل رشكــة خاّصــة بــدون العــودة إىل مجلــس النــواب 

إلصــدار قانون يمسح بذلك٧. 
 اجلديــُد املســاحات العاّمــة الــي كانــت 

ُ
وقــد ألــى املخطــط

مقرتحة سابًقا ومل يبَق مهنا سوى حديقة عامة ُتنشأ فوق مطمر 
بــرج حمــود. ويف املقابــل حلــظ املــرشوع زيــادة املســاحات املبنّيــة 
إلهيــا مخــازن الوقــود  حلــظ إنشــاء منطقــة صناعيــة تنقــل  كمــا 
ــة لتكريــر ميــاه الرف الصــيّح وقاعدة خلفر 

ّ
وحتتــوي عــىل محط

الســواحل ومنطقــة حــّرة وقاعــدة وطنّيــة لتجــارة التكنولوجيــا 
 ١،٣ عــىل مســاحة  متتــّد  االســتثمارات  جتــذب  ومنطقــة ســكنّية 

مليون مرت مربّع من األرايض املكتسبة عىل البحر.
أوائــل  يف  أيًضــا  طلقــت 

ُ
أ فقــد  الثانيــة  املحاولــة  أمــا 

التسعينيات من القرن املايض إلعادة ترتيب منطقة الضاحية 
اجلنوبية الغربية ملدينة بريوت. وكما بالنســبة لتطوير الســاحل 
المشــايل ملدينــة بريوت، ارتكز املــرشوع، الذي كان من املفرتض 
بنظــام رشكــة  تنفيــُذه لرشكــة عقاريــة خاّصــة شــبيهة  ُيلــّزم  أن 
عــّدت ســابًقا يف عهــد 

ُ
»ســوليدير«، عــىل دراســاٍت كانــت قــد أ

الرئيــس أمــني اجلمّيــل٨. ودارت مفاوضــاٌت طويلــٌة بني حكومة 
الرئيــس رفيــق احلريــري واألحــزاب املوجــودة يف املنطقــة انهتــت 
 عــن فكــرة الرشكــة العقاريــة واســتبدالها »باملؤسســة 

ّ
بالتخــيل

ملدينــة  الغربيــة  اجلنوبيــة  الضاحيــة  منطقــة  لرتتيــب  العاّمــة 
نشــئت 

ُ
بــريوت« )أي مــا عــرف بــامس مــرشوع »إليســار«( الي أ

عام ١٩٩٥ مبوجب املرسوم رقم ٦٩١٨. وكان هيدف هذا املرشوع 
إىل االســتمالك املؤّقــت لبعــض العقــارات مضــن أرايض الغبــريي 
وبــرج الرباجنــة واملزرعة إلعــادة تنظمي البناء علهيا وإزالة البناء 
»العشــوايئ« وحترير الواجهة البحريّة لتطوير منطقة ســياحية 
والعمــل عــىل بنــاء مســاكن بديلــة للســّكان يف املنطقــة املمتــّدة 
من املطار إىل اجلناح مروًرا بالرمل العايل وحرج القتيل وإعادة 

تأهيــل البى التحتية٩. 
مهنــا  كثــرية،  بعوائــق  اصطــدم  أن  لبــث  مــا  املــرشوع  لكــّن 
سياســّية تعود إىل املنافســة و »شــّد احلبال« بني مراكز القوى، 
ومهنــا مالّيــة تعــود إىل الكلفــة الباهظــة للمــرشوع والــي ُقــّدرت 
مبليــار دوالر أمــرييك، كما اصطدم بانتشــار املخالفات يف املنطقة 
ومعارضــة األهــايل املقميــني منــذ زمــٍن بعيــٍد بصــورٍة غــري رشعيــة 
والرمــل  واألوزايع  اجلنــاح  يف  واخلاّصــة  العاّمــة  األمــالك  عــىل 

العايل عىل نقلهم من منازلهم وإبعادهم عن مصدر رزقهم.

من الواضح أّن هذين املرشوعني اندرجا مضن مساٍر واحٍد 
يرتكــز عــىل املنافــع االقتصاديــة املرتقبــة للتطويــر العقاري وعىل 
مفهوم التقسيم الطائفي للفضاء الذي هيدف إىل تأمني شكٍل 
مــن »التــوازن« بــني املناطــق كرتجمــٍة مبــارشٍة ملــا كّرســه اتفــاُق 
الطائــف، حيــث يــمتّ »حفظ حقوق« اجلبل املســييح والضاحية 

الشيعية مقابل إطالق مرشوع إعادة إعمار وسط بريوت١0. 
النــور، وأىت فشــل محاولــَي  يبــرا  مل  لكــن كال املرشوعــني 
»لينور« و »إليسار« ليعرّب عن تعّر التسوية السياسية الناجتة 
مــن اتفــاق الطائــف واســتمرار تأثــري االنقســامات الناجمــة عــن 

احلرب عىل جغرافيا املدينة. 

 ٣- إعادة إنتاج املدى املقاوم: 
مرشوع »وعد« 

إىل  أّدى  الــذي   200٦ يوليــو  متــوز/  يف  اإلرسائيــيل  العــدوان  بعــد 
تدمري قمٍس كبرٍي من اجلنوب والضاحية اجلنوبية والبقاع، أطلق 
مــرشوع  البنــاء«  »جهــاد  مؤسســة  طريــق  عــن  هللا«  »حــزب 
»وعــد« إلعــادة إعمــار مــا هّدمتــه احلــرب حتــت شــعار »نعيدهــا 
أجمــل مّمــا كانــت«. ومشلــت املنطقــة األكــر تــّرًرا يف ضاحيــة 
بريوت اجلنوبية قمًسا من منطقة حارة حريك يقع بني البوليفار 
الذي يربط طريق املطار باحلازمية عرب مخمّي برج الرباجنة جنوًبا 

وطريق بر العبد رشًقا وطريق حارة حريك الرئييس غرًبا. 
فــور انهتــاء العــدوان اإلرسائيــيل عمــدت احلكومــة اللبنانيــة 
املعنّيــة  الرمسيــة  اإلدارات  مضّــت  مشــرتكٍة  جلنــٍة  تشــكيل  إىل 
ونقابة املهندسني باإلضافة إىل بلديات الشياح والغبريي وبرج 
الرباجنــة وحــارة حريــك وممّثلــني عــن »حركــة أمــل« و»حزب 
هللا« للبحــث يف إعــادة اإلعمــار. وشــّكلت اآلليــُة الــي ســُتعمتد 
اقــرتاح  متّ  وقــد  اللجنــة.  نقــاٍش داخــل  إلعــادة اإلعمــار موضــَع 
ــه »حــزُب 

َ
 مســؤولية اإلعمــار قابل

ّ
تأســيس رشكــة عقاريــة تتــوىل

بــه هــذا االقرتاح مــن عمليات مّض 
ّ
هللا« بالرفــض حبّجــة مــا يتطل

وفــرز تســتغرق وقًتــا طويــاًل وخوًفــا مــن تكــرار جتربــة »إليســار« 
الي ُمنيت بالفشل١١. كما ُعرض اقرتاٌح آخر بإعطاء املساعدات 
مبــارشًة للمترريــن ليبنــوا منازلهــم بأنفهسم عــرب انتخاب جلاٍن 
ُتمّثل املالكني بناًء لقانون الُملكّية املشرتكة. وفور صدور القرار 
١٤٦ عــن رئاســة احلكومــة اللبنانيــة يف أول هشــر ترشيــن الثــاين/ 
نوفمــرب 200٦ والــذي حــّدد آليــة دفــع التعويضــات للمتّرريــن، 
احلــزب   

ّ
يتــوىل أن  إىل  انهتــت  أجــرى »حــزب هللا« استشــارات 

إعــادة اإلعمــار عــرب توكيــل مؤسســة »جهــاد البنــاء« مــن ِقبــل 
الــي  التعويضــات  املؤسســُة  جتمــع  أن  عــىل  احلقــوق،  أصحــاب 
 اإلعمــار مع تأمــني ما ينقص 

ّ
متنحهــا الدولــُة للمترريــن وتتــوىل

من األموال إلجناز املرشوع.
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ومنــذ البــدء، أعلــن القّيمــون عــىل مــرشوع »وعــد« أّن هــذا 
»صــادرت  الــي  »ســوليدير«  لتجربــة  نقيًضــا  ُيمّثــل  املــرشوع 
ذاكــرة  عــىل  وقضــت   )…( الصغــرية  احلقــوق  أصحــاب  أمــالك 
بريوت«١2. فارتكز املرشوع عىل رضورة احلفاظ عىل »االستقرار 
الدميوغــرايف« واعمتــاد الرعــة القصــوى يف اإلجنــاز حرًصــا عــىل 
عــودة النــاس إىل مســاكهنم وأماكــن عملهــم، وإعــادة بنــاء مــا 
شــوائب  مــن  بالبنــاء  علــق  مــا  تشــذيب  »مــع  كان  كمــا  هتــّدم 
والعمــل عــىل حداثــة الواجهــة واعمتاد سياســة جتميــع الرشفات 

واحرتام مبادئ السالمة العاّمة«١٣. 

وإذ شــّكل عامــُل الرعــة يف إعــادة اإلعمــار أولويّــًة رئيســيًة 
لــدى القّيمــني عــىل املــرشوع، تّمــت إعــادة بنــاء 2٧0 مبــًى تــُمّ 
احليــاة إىل املنطقــة وعــاد  ٤٧00 وحــدٍة ســكنّيٍة وجتاريــٍة فعــادت 
الســّكان إلهيــا خــالل فــرتٍة وجــزيٍة ال تتعــّدى اخلمــس ســنوات. 
كمــا جنــح املــرشوع يف أن ُيعلــن موقًفــا سياســيًّا ُيعــرّب عــن إرادة 
احلاضــن  املــدى  وبنــاء  اإلرسائيــيل  العــدوان  وجــه  يف  المصــود 
للمقاومــة. وقــد مّثــل هــذا املــرشوع جتربًة غري مألوفــة تبتعد عن 
المنــاذج التقليديــة إلعــادة اإلعمــار الــي غالًبا ما ترتكــز إّما عىل 
مؤسســات الدولــة أو عــىل الرســاميل اخلاصــة. ويف هــذا املمضار 
ميكــن مقارنتــه بالسياســات العمرانيــة الــي اعمتدهتــا األحــزاب 
الشــيوعية يف فرنســا وإيطاليــا بعــد احلــرب العامليــة الثانية والي 
مسحت لها أن تعّزز مواقعها يف ضوايح املدن »احلمراء« مبعزٍل 

عن السلطات الرمسية١٤. 
كان  كمــا  تهــّدم  مــا  بنــاء  إلعــادة  المعتمــد  الخيــار  لكــّن 
وحجــم  المبــاين  وارتفــاع  االســتثمار  معــّدالت  عــىل  والحفــاظ 
الشــقق دون تعديــل لــم يســمح بإدخــال تعديــالت تهــدف إىل 
كثافــة  مــن  تشــكو  كانــت  أحيــاء  يف  المبــينّ  النســيج  تحســني 
عالية. ولم يتمّكن المرشوع من إيجاد حلوٍل لمشــاكل مزمنة 
كازدحــام الســري والتلــّوث البيــي وفقــدان المســاحات العاّمــة 
رشوط  وتحســني  العاّمــة  والخدمــات  الخــراء  والمســاحات 

التهوئة الطبيعية واإلنارة يف الوحدات الســكنّية١٥.

تغييب الدولة واحتجاب مفهوم املصلحة العاّمة
لإلنتــاج  اســتعرضناها مقاربــاٍت مختلفــًة  الــي  املشــاريُع  تقــّدم 
املديــين، كاشــفًة عــن خيــارات سياســية وثقافيــة مختلفــة ســواء 

بالنســيج  العالقــة  حيــث  مــن  أو  املعمتــدة  اآللّيــات  حيــث  مــن 
االجمتايع والرتاث املبينّ وطرق المتويل. 

ويتبــنّي مــن هــذا العــرض أّن كل المحــاوالت الــي قامــت 
 الدولــة أو المؤسســات العاّمــة إدارة عملية 

ّ
عــىل مبــدأ أن تتــوىل

اإلعمــار قــد ُمنيت بالفشــل، بدًءا بالتجربــة األوىل إلعادة إعمار 
وســط بــريوت الــي كانــت قــد أوكلــت لرشكــة عقاريــة ُتديرهــا 
الدولــة، وانتهــاًء بمــرشوع »إليســار« الــذي كان يلحــظ إعــادة 
إعمار الضاحية الجنوبية لبريوت عىل يد مؤسسة عاّمة. وُيعرّب 
اللبنانيــة وتراجــع  المزمــن للدولــة  الفشــل عــن الضعــف  هــذا 
التدّخــل يف قضايــا االقتصــاد واإلعمــار والتنميــة  قدرتهــا عــىل 
جهضت المحاوالت الي أطلقها المرشوع الشهايب يف 

ُ
منذ أن أ

الستينيات من القرن المايض. 
أمــا التجربــة الثانيــة إلعــادة إعمــار وســط بــريوت )مــرشوع 
تلزيمــه  تــّم  الــذي  الضبيــة  مارينــا  ومــرشوع  »ســوليدير«( 
الــي  المشــاريع  مــن  وغريهــا  للتعهــدات«  الوطنيــة  »للرشكــة 
قامــت عــىل تلزيــم إعــادة اإلعمــار لــرشكات خاّصــة فهــي ُتعطــي 
األولويــة لتحقيــق األربــاح للمســتثمرين، كمــا ُتعــرّب عــن التحّول 
المــايض  القــرن  مــن  الثمانينيــات  منــذ  العالــم  جــرى يف  الــذي 
والــذي شــهد تراجــَع دور الدولــة والمؤسســات العاّمــة وغلبــة 

التيارات النيوليربالية يف االقتصاد والسياسة. 
)مــرشوع  الجنوبيــة  الضاحيــة  إعمــار  تجربــة  أّن  ورغــم 
ـا عــن كّل هــذه المشــاريع، إذ  »وعــد«( تختلــف اختالًفــا جذريًـّ
إنها تشــاركها رفضها لتدّخل المؤسســات العامة الي ُيصّورها 
الطرفــان )اإلســالمي/المقاوم والنيوليــربايل( عــىل أنهــا بطيئــٌة 

وغري فّعالة.
ويؤّدي هذا التغييب إىل تشــويش مفهوم المصلحة العاّمة 
الي ُيعّرفها كّل طرٍف وفًقا لُمنطلقاته السياسية واأليديولوجية 
الخاّصــة، مّمــا ُيقــيص بطبيعــة الحــال فئــاٍت كثــريًة ال مــكان لهــا 
عــىل  القّيمــني  توّجهــات  ُتشــارك  ال  الــي  أو  التعريــف،  هــذا  يف 
المــرشوع. كمــا يــؤّدي إىل فــرض قطيعــٍة صارمــٍة بــني المنطقــة 
الي ُيعاد إعمارها )وسط بريوت يف مرشوع »سوليدير« وقلب 
الضاحية الجنوبية يف مرشوع »وعد«( وبايق المدينة، إذ ُتعترب 
المناطــق الــي ُيعــاد إعمارهــا كمناطق تدّخل خــاص، موضوعة 
تحــت ســلطة اســتثنائية وخاضعة ألحــكام خاصة منفصلة عن 

آليات التخطيط الحري »العادية«.

حنو منوذج جديد إلعادة اإلعمار؟
بعــد مــرور ســتة أهشــر عــىل انفجــار املرفــأ هــل ميكننــا أن نضــع 
تصّوًرا لكيفّية سري عملية إعادة إعمار املناطق الي أصاهبا هذا 

االنفجار واستعادة دورة احلياة االقتصادية واملعيشية فهيا؟

يف مرشوع »وعد« توىّل »حزب الله« إعادة اإلعمــــــــــار 
بواسطــــــــــــــــة مؤسسة »جهاد البناء« اليت جمعت 
للمترضرين الدولة  منحتها  اليت  التعويضات 
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يف ظــّل الغيــاب شــبه الكامــل ملؤسســات الدولــة وعجزهــا 
عــن االســتجابة ألبســط حاجــات املواطنــني، يبــدو واضًحــا أّن 
منــوذج اإلعمــار الــذي تــمتّ إدارتــه مــن ِقبــل الدولــة أو مؤّسســات 
ل حالًّ ناجًعا لتأمني ترممي املباين 

ّ
القطاع العاّم ال ميكن أن ُيشك

املتــّررة وعــودة الســكان إىل منازلهــم يف أقــرب وقــٍت لتفــادي 
املنطقــة  يف  االقتصاديــة  النشــاطات  وإحيــاء  الهتجــري  خطــر 
واملســاعدة عــىل عــودة النشــاطات الثقافية والفنيــة الي رضهبا 
االنفجــار. كمــا يبــدو أّن المنــوذج اآلخــر الــذي يرتكــز عــىل تلــزمي 
اإلعمار لرشكاٍت خاّصة تســتجلب الرســاميل لمتويل املشــاريع 
عرب إغراهئا باألرباح ال ُيمكن االعمتاُد عليه يف ظّل األزمة املالية 
اخلانقــة الــي ميــّر هبا لبنــان واهنيار النظام املــريف وانعدام الثقة 
االســتثمارات.  جــذب  عــىل  اللبنــاين  االقتصــاد  قــدرة  وتدهــور 
ســيايس  لربنامــٍج  وفًقــا  فئــٌة  تديــره  الــذي  اإلعمــار  منــوذج  أّمــا 
وأيديولــويج محــّدد تمتّكــن مــن خاللــه من إقناع عــدٍد كبرٍي من 
 مســؤولية إعادة 

ّ
أصحاب احلقوق مبنحها توكياًل يمسح لها بتويل

البنــاء بشــكٍل كامــٍل كمــا كان احلــال يف مــرشوع »وعــد«، فهــو 
غــرُي وارٍد نظــًرا إىل اخلاصّيــات االجمتاعيــة والتارخييــة للمنطقــة 
الــي أصاهبــا االنفجــار واخلليــط االجمتــايع الــذي ميزّيهــا وتعــّدد 

الطبقات واالنمتاءات والفئات العمرية الي تعيش فهيا. 
نتيجــٍة  إىل  الســابقة  اإلعمــار  لتجــارب  القــراءة  هــذه  تقــود 
متّ  الــي  اآلليــات  اعمتــاد  اســتحالة  ظــّل  ففــي  اخلطــورة.  بالغــة 
اعمتادها ســابًقا، هل نســتنتج أنه يســتحيل فعاًل، أو عىل األقّل 
إجيــاد صيغــٍة تمســح بســري عمليــة إعمــار  يف املســتقبل املنظــور، 
املناطــق الــي أصاهبــا انفجــار املرفــأ بوتائــر رسيعــة؟ وهــل الوضَع 
إىل  الســكان  عــودة  أمــام  مســدوٌد  واألفــق  فعــاًل  منــه  ميــؤوٌس 
منازلهــم وعــودة النشــاطات االقتصادية فتتحّول منطقٌة كانت 

تنبض باحلياة إىل أرٍض مهجورٍة عىل هامش املدينة؟ 
يف احلقيقة، ما جيري عىل األرض يدّل عىل عكس ذلك.

منــذ األيــام األوىل لحــدوث االنفجــار تجّنــد ألوُف الشــابات 
أتــوا مــن مختلــف المناطــق اللبنانيــة ونزلــوا  والشــبان الذيــن 
إىل الشــوارع لرفــع األنقــاض ومســاعدة األهــايل وتقديــم العون 
للمحتاجــني. وعــىل الرغــم مــن الغيــاب شــبه الكامــل ألجهــزة 
اللبنــاين  الجيــش  وّزعهــا  الــي  المســاعدات  وضآلــة  الدولــة، 
لبعــض الســكان، واألزمــة االقتصاديــة الخانقة الــي ُيعاين منها 
اللبنانيــون واحتجــاز أموالهــم يف المصارف، فــإّن ترميَم المباين 
مئــة  يقــارب  مــا  وتدعيــَم  وســاق،  قــدٍم  عــىل  يســري  المتــّررة 
نجــز قبــل فصل الشــتاء، وبدأ 

ُ
مبــًى تــرايث مهــّددة باالنهيــار قــد أ

الســكان يعــودون إىل منازلهــم، كمــا بــدأت المقــايه يف شــاريَع 
ــا. ويكفــي أن يتجــّول  غــورو وأرمينيــا تســتعيد نشــاطها تدريجيًّ
المرء يف شوارع الجّمزية ومار مخايل والكرنتينا لُيالحظ كيف 
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أّن المشــهد المديين يتحّول يوًما بعد يوم، وكيف أّن المنطقة 
الــي قلبهــا االنفجاُر رأًســا عىل عقب تعــود تدريجيًّا، وإن بيشٍء 

مــن البطء، إىل حالتها الطبيعية. 
إنهــا لمفارقــة حقيقيــة أن تشــهد المنطقــُة المنكوبــُة مثــل 
كافــة  عــىل  الجمــود  يســيطر  الــذي  الوقــت  يف  الحركــة  هــذه 
القطاعات االقتصادية ويبدو البلد مشــلواًل بســبب اســتفحال 
األزمة السياسية وعجز الطبقة الحاكمة عن معالجة تابعيات 
جائحــة كورونــا. وتجــري ديناميــة إعــادة البنــاء يف ظــّل غيــاب 
والتنســيق  اإلعمــار  عمليــة  إدارة  عــىل  قــادرٍة  فاعلــٍة  جهــٍة  أي 
بشــكٍل  األرض  عــىل  تعمــل  الــي  المتفّرقــة  المبــادرات  بــني 
مــات غــري الحكومّيــة، 

ّ
شــبه عفــويّ: الجمعّيــات األهليــة والمنظ

بعــض نقابــات المهــن الحــّرة )مهندســني، محامــني، مقاولــني، 
المبــادرات  األبحــاث،  ومراكــز  الجامعّيــة  المؤسســات  إلــخ(، 
والخــارج،  الداخــل  يف  اللبنانيــني  مــن  لمجموعــات  الفرديــة 
مــات الدوليــة 

ّ
المؤسســات الكنســّية والروابــط الدينّيــة، المنظ

)منظمــة األونســكو للرتبيــة والتعليــم، برنامــج األمــم المتحــدة 
لحقــوق  المتحــدة  األمــم  مفّوضّيــة  البرشيّــة،  للمســتوطنات 
إلــخ(  الالجئــني،  لشــؤون  المتحــدة  األمــم  اإلنســان، مفّوضّيــة 

وبعض الســفارات العربية واألجنبية.
تنُقصهــا  مــا  كثــرًيا  المختلفــة  المبــادرات  هــذه  أّن  صحيــٌح 
القــدرة عــىل التناغــم والتجانــس واالتّســاق. ويه ال تنتظــم يف 
ســياٍق موّحــٍد ينــدرج ضمــن رؤيــٍة متكاملــٍة لصــريورة اإلعمــار. 
المبــادرات  وتعــّدد  تراكــم  وعــرب  ذلــك،  رغــم  بوســعها  لكــن 
المتفّرقــة، أن ُتكــّون تجربــًة عــىل األرض قد ُتنئش، وإن بشــكل 
ــع، نموذًجــا جديــًدا إلعــادة إعمــار الحــزّي المديــين الــذي 

ّ
متقط

أصابته الكوارث.
والتشــكيالت  األطــر  مــع  النمــوذج  هــذا  يتناســب  ال  قــد 
م إيقاعاته 

ّ
التقليدية الفتقاده لرتكيبة متماسكة متجانسة ُتنظ

وُترتّبهــا. لكن ربما يســمح بتأســيس تجربٍة أكــر انفتاًحا تحمل 
يف  تعكــس  لكنهــا  والمفارقــة،  التناقــض  مــن  شــيًئا  طّياتهــا  يف 
النمــوذج  هــذا  االجتماعيــة.  الديناميــات  تعــّدد  نفســه  الوقــت 
ــع« ال يطمــح إىل إعادة ترتيب المدينة بشــكٍل جذري 

ّ
»المتقط

وشــامٍل وهــو ال يــّديع تقديــم أجوبــٍة نهائيــٍة كمــا كان الحــال 
الرتكيــب  عــرب  شــأنه،  مــن  أّن  إال  األخــرى،  للنمــاذج  بالنســبة 
الجــديل لإليقاعــات واألصوات المتنافرة، أن يؤّســس ألشــكال 
جديدة غري مألوفة لممارسة الديموقراطية يف الحزّي المديين. 

لكّن إنتاج مثل هذه الممارســات له رشوط محّددة. 
بدايــًة، ودون االنــزالق إىل خطــاب شــعبوي، ينبــي العمــل 
عمليــة  يف  األهــايل  مشــاركة  بتأمــني  تســمح  أطــر  إيجــاد  عــىل 
اإلعمار. ال تنشأ هذه األطر ضمن قوالب جاهزة. فبالرغم من 

جريــت إلقامــة شــكٍل مــن أشــكال التواصــل 
ُ
المحــاوالت الــي أ

مــع األهــايل يف تجربــَي إعادة إعمــار الضاحية الجنوبية عىل يد 
جئني الفلسطينيني، 

ّ
»وعد« وإعادة إعمار مخّيم نهر البارد لال

الديموقراطيــة  ممارســة  ُتكــّرس  آليــات  إيجــاد  ســبل  فــإّن 
التشــاركية تبقــى بالغَة الصعوبــة يف مجتمٍع كالمجتمع اللبناين 
الفئويــة  المحاصصــات  عــىل  الســيايس  النظــام  فيــه  تأّســس 
والــوالء لزعمــاء الطوائــف. ومــا يزيد األمور تعقيــًدا غياُب األطر 
أصحــاب  بــني  العالقــَة  واضــٍح  بشــكٍل  ــم 

ّ
ُتنظ الــي  القانونيــة 

الحقــوق مــن مالكــني ومســتأجرين قدامــى وجــدد وأصحــاب 
العقــود التجاريــة يف ظــّل الغمــوض الــذي يســيطر عــىل كيفيــة 
بــات ســعر رصف اللرية. 

ّ
تطبيــق قانــون اإليجــارات الجديــد وتقل

كمــا ُيــؤّدي هــذا الغمــوض أحياًنا إىل التأخــري يف اتخاذ القرارات 
قــد  والمســتأجرين  المالكــني  بــني  عديــدة  إشــكاالت  وبــروز 
ينجــم منــه تباطــؤ يف عمليــات الرتميــم وتهجــري الســّكان األكــر 
فقــًرا والنشــاطات االقتصاديــة األكــر هشاشــًة ويخلــق فجــوًة 
حــول  عديــدٌة  تســاؤالٌت  أيًضــا  وتــربز  والحــارض.  المــايض  بــني 
قيمــت يف الســنوات األخــرية يف المنطقــة 

ُ
مصــري األبــراج الــي أ

المحيطــة بمبــى كهربــاء لبنــان قبالــة المرفــأ وكيفيــة ترميمهــا 
يف ظــّل التعقيــدات الــي ُتحيــط بأنظمــة الملكّيــات المشــرتكة، 
لمــّدٍة  فارغــًة  هيــاكَل  األبــراج  هــذه  تبقــى  أن  األرجــح  مــن  إذ 
طويلــٍة تشــهد لفشــل نمــوذٍج اقتصــادي ومعمــاري قائــٍم عــىل 

المضاربة العقاريّة. 
مــن جهــٍة أخــرى، وبالرغــم مــن أّن العديــد مــن املنظمــات 
ــع اآلن بــدور أســايس يف عمليــة اإلعمــار، إال 

ّ
غــري احلكوميــة تضطل

أنــه مــن الــروري العمــل عىل تاليف املشــاكل الــي رافقت جتربة 
إعمــار جزيــرة هاييــي بعــد الزلــزال الــذي أصاهبــا عــام 20١0، إذ 
ّقبــت اجلزيــرُة الكاريبيُة بـــ »جمهورية املنظمات غري احلكومية« 

ُ
ل

يف ظــّل غيــاٍب كامــٍل للتنســيق بني هذه املنظمات، مّمــا أّدى إىل 
الكثري من الهدر والعبث واستبعاد رشاحئ كبرية من املجمتع من 
املشــاركة يف عمليــة اإلعمــار. فعــىل الرغــم مــن املســاعدات الــي 
أرســلها املجمتــع الــدويل بقمية مليــارات الدوالرات، مــا زال اليوم 

أكُر من مليوٍن من السكان يعيشون يف اخلمي١٦.
وبالرغــم مــن الهريان الذي يصيب أجهزة الدولة، وانعدام 
الثقــة بهــذه األجهــزة لــدى المجتمــع الــدويل، ال بــّد مــن إيجــاد 
بــأن  باإلعمــار  المعنّيــة  الرســمية  للمؤسســات  تســمح  آليــات 
تلعــب دورهــا تحــت رقابــة المجتمــع األهــيل. فرغــم المخاطــر 
المؤسســات  هــذه  اســتغالل  محــاوالت  مــن  تنتــج  قــد  الــي 
لتقويــة الشــبكات الزبائنّيــة للزعامــات السياســية عــرب تمويــل 
اإلعمــار وتوزيــع المســاعدات، إال أّن اســتمرار التهميــش الــذي 
يطــاول اليــوم المؤسســات الرســمية المعنّيــة باإلعمــار )وعــىل 
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الثقافــة  ووزارة  العامــة  األشــغال  ووزارة  بــريوت  بلديــة  رأســها 
صّحيــة،  ظاهــرًة  ل 

ّ
ُيشــك ال  لإلســكان(  العامــة  والمؤسســة 

فمــن شــأنه أن ُيعرقــل كل المبــادرات الهادفــة إىل إنتــاج تصــّوٍر 
مســتقبيل لتطــّور المنطقــة ووضع هذا التصّور قيد التنفيذ.

ال يعــين اإلعمــاُر فقــط ترميــم وإعــادة بنــاء مــا تهــّدم. وإذا 
ــى الحدود الي رســمها مرشوع »وعد« إلعادة 

ّ
أردنــا أن نتخط

المنطقــة  بإعــادة  اكتفــى  والــذي  الجنوبيــة  الضاحيــة  إعمــار 
الــذي كانــت عليــه قبــل حــدوث الدمــار مــن دون  إىل الوضــع 
نبحــث  تعــاين منهــا، علينــا أن  الــي كانــت  المشــاكل  معالجــة 
ــن مــن رســم أفــق 

ّ
عــن الخصائــص الممــزّية للمنطقــة يك نتمك

ب ذلك اعتماَد توّجٍه ُيعري االهتمام 
ّ
تطّورها المستقبيل. ويتطل

العمــراين  وللنســيج  والمدينيــة  التاريخيــة  للخصوصيــات 
واالجتمــايع لــكّل يحّ مــن األحيــاء مّمــا ُيضفــي عــىل المنطقــة 
التنــّوَع الــذي ُيغنيهــا. ويف هذا اإلطار ينبــي التعامل مع الطابع 
الــرتايث للمناطــق المنكوبــة، الــذي يتكــّون مــن نســيجها العــاّم 
ومن الوحدات المكّونة لهذا النســيج، باعتباره نســيًجا مدينيًّا 
ــا مــع المحافظــة الكاملــة عــىل تنّوعه الــذي ُيعرّب  ــا حيًّ واجتماعيًّ

عــن المراحــل والتطورات الي مّرت عىل المدينة. 
طاقــات  عــىل  االرتــكاَز  التوجــه  هــذا  مثــُل  ــب 

ّ
يتطل كمــا 

وإطــالق  للمدينــة  العــاّم  احلــزّي  إلحيــاء  األمكنــة  واحمتــاالت 
مشــاريع تمســح بتطويــر املســاحات العاّمــة الــي متتلــك طاقــات 
احمتاليــة للتحــّول إىل مراكــز التقــاء وجتّمــع. ويمشل ذلك إطالق 
مشــاريٍع لتطوير مســارات التنّقل السلس وإنشاء حدائق عاّمة 
يح  تربــط  الــي  العاّمــة  احلديقــة  ومســاحات خــراء كمــرشوع 
مــار مــرت يف جــوار مدرســة احلكمــة مبرفأ بريوت، واالســتفادة من 
م فهيا نشــاطات عاّمة 

ّ
محطة ســكة احلديد يف مار مخايل لُتنظ

ثقافية وفنية. 
وينبــي إعــادة دراســة مرفــأ بــريوت عــىل حنــٍو شــامٍل يأخــذ 
بعــني االعتبــار آفــاق تطّوره املســتقبلية وموقعه بالنســبة للمرائف 
األخــرى عــىل الســاحل اللبناين كما واملــرائف األخرى رشيق البحر 
املتوســط )حيفا، طرطوس، إخل.( وحلظ إعادة ربطه باملدينة كما 
كان احلال يف السابق قبل أن يمتّ عزله عهنا خالل سنوات احلرب 

وحتويله إىل منطقة معزولة تدير ظهَرها لألحياء املجاورة.
يف شهر ترشين األول/ أكتوبر 2020، بادرت نقابة المهندسني 
يف بــريوت، باالشــرتاك مــع كليــات العمــارة يف لبنــان، إىل إطــالق 
»إعــالن بــريوت العمــراين« الــذي ُيقــّدم رؤيــًة عاّمــًة حول ســبل 
إىل  الوثيقــة  هــذه  تدعــو  المتــررة.  المنطقــة  تشــكيل  إعــادة 
واالقتصاديــة  االجتماعيــة  بجوانبهــا  شــاملٍة  نظــرٍة  اعتمــاد 
أن  شــأنها  مــن  أفــكار  مجموعــة  تســتعرض  كمــا  والعمرانيــة، 
ُتّشــكل نقطة انطالٍق للعمل عىل وضع صيغة متكاملة إلعادة 

اإلعمــار وتأهيــل الــرتاث وحمايــة النســيج االجتمــايع والهويــة 
المحــّددة لخصوصيــة العمــران يف المنطقــة المنكوبــة وإعــادة 

صياغــة عالقة المرفأ ومحيطه العمراين.
اإلطــار  ضمــن  التوّجــه  هــذا  مثــل  ينــدرج  أن  يمكــن  كيــف 
الزمــين الــذي ُتحــّدده أولويات اإلعمار والضغــوط الي تخلقها 

رضورة االســتجابة للحاجّيات الملّحة؟ 
تبــدو المعــاين اليــوم وكأنهــا مطروحــة أمامنــا ومــا علينــا إال 
مهــا. لكــّن التنظيــم بحــّد ذاتــه يقــود إىل إعــادة صياغــة 

ّ
أن ُننظ

أبعــاًدا  تكســبها  وممارســات  أشــكال  يف  وتجســيدها  المعــاين 
ب الكثري 

ّ
جديدة. وهو أمٌر قد يستغرق ردًحا من الزمن ويتطل

من الصرب والتواضع. 
تحــت  النــاس  يعيــش  وقــٍت  يف  مســتحياًل  ذلــك  يبــدو  قــد 
مــن  ُتخرجهــم  رسيعــة  حلــول  عــن  ويبحثــون  األحــداث  ضغــط 
حالــة اليــأس الــي يعيشــونها. لكــن علينــا أن نتذّكــر دائًمــا مــا 
قالــه هيغــل١٧: »إذا كان التاريــخ بطيًئــا فــإّن طول الزمن قياًســا 

بمقاصد الروح إنما هو أمر نســيب«. 
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فـاز فيلـم »أصابـع- فيلـم شـخي« للكاتـب والسـينمايئ الُعمـاين عبـد هللا حبيـب جبائـزة »اعـرتاف« مضـن فئـة األفالم 
التجريبّيـة يف »مسـابقة أفضـل األفـالم القصـرية« يف الواليـات املتحـدة األمريكيـة، عـام 2020، وُعـرض قبـل ذلـك يف عـدد 

مـن املهرجانـات السـينمائية الدوليـة. هنـا يكتـب املخـرج عـن خلفيـات الفيلـم وهواجسـه والطمـوح.

أنتمـي إىل الجيـل الـذي ورث همـوم السـتينيات والسـبعينيات 
العربيـة مـن عقـود القـرن المنـرم، خاصـًة يف مسـألة »الثورة« 
)سياسـيًّا( و»التعبـري الثـوري« )فنيًّـا(. وقـد أدركـت مـع الوقـت 
وما أمكن من النضج أّن ما هو »ثوري« )أيديولوجيًّا( يختلف 
عن »الثوري« )جماليًّا(، بمعى أّن الثاين ليس تابًعا وال خادًما 
لـألول. وأظـّن أّن الخلـط بـني ذينـك األمريـن هـو أحـد أسـباب 
إخفـاق الدولـة الوطنيـة العربيـة، وفشـل اليسـار العـريب )أو هـو 
من المآزق الكربى لذلك اليسـار، عىل األقل(. هكذا اتضحت 

يل أهميـة فردانّيـة التجربـة اإلبداعيـة واسـتقاللّيتها.
صـويت  تغـرّي  مـع  للفلسـفة  األكاديميـة  دراسـي  تزامنـت 
فقـد  المفتـوح(،  والنـص  القصـرية  والقصـة  الشـعر  )يف  أدبيًّـا 
الشـعارات  صخـب  عـن  بعيـًدا  »الـذايت«،  مـن  قريًبـا  رصت 
حـني تطفـو عـىل الصـوت الداخـيل للمبـدع. ويف الوقـت نفسـه 
ازداد شـغفي بالسـينما الـي وجـدت فيهـا عـزايئ مـن حيـث إنهـا 
تتيـح آفاًقـا رحبـًة للحريـة التعبرييـة، فكانـت السـينما مجـال 

دراسـي العليا.

»قصة« ال تشبه القصص
أوردُت الخلفيـة أعـاله ألنهـا تمثـل حصيلـة أكر من أربعني عاًما 
الخلفيـة  تلـك  الـذايت.  ونقدهـا  إنتاجهـا،  وإعـادة  التجربـة،  مـن 
الحديـث  لكـن  شـخيص(«.  )فيلـم  »أصابـع  أنجبـت  الـي  يه 
يقـّدم  أن  األفضـل  مـن  ألّن  عـيلَّ  يصعـب  نفسـه  الفيلـم  عـن 
مـون، خاصـًة وأنـه  مـه النقـاد والُمَحكِّ العمـل نفسـه بنفسـه لُيَقيِّ
ال يتضّمـن »قصـة« بالمعـى المألـوف )مـع أنـين أزعـم أنـه فيلـم 

 أسـتطيع قـول مـا يـيل. 
ّ

روايئ( لكـن لعـيل

يف هذا الفيلم التجرييب تتجاور مقاطع من نصوص شـعرية 
اب وقسـطنطني  يل مـع أخـرى لقيـس بـن امللـّوح وبـدر شـاكر السـيَّ
المسعّيـة  اخللفيـة  يف  ومقـوالت  فوتوغرافيـة  صـور  إىل  كفـايف، 
نيتشـه  وفـردِرك  غـودار،  لـوك  وجـان-  ولينـني  ماركـس  لـكارل 
مـع مقاطـع مـن أفـالم لبيـري باولـو بازوليـين وأندريـه تاركوفسـيك 
ومّمـا  املركـزي.  غـري  الـرد  نسـيج  مضـن  بارادغانـوف  وسـرييغ 
أسـتطيع قولـه أن الفيلـم يطمـح إىل محـاورة »سـينما املؤلـف« 
األوروبيـة ليصـل إىل محاولـة حتقيـق »الفيلـم الشـخيص« عـرب 
محاورة أخرى لـ»السينما الثالثة« ذات املنشأ األمرييك الالتيين 
بـ»السـيايس«.  التضحيـة  دون  مـن  »اجلمـايل«  عـىل  بالتوكيـد 
ومـع أن الــ )mise-en-scene( اإلخـراج يف »أصابـع« ينتمـي إىل 
»سـينما احلد األدىن« )minimalist cinema( فقد سـعيت إىل 
أن يكـون شـعريًّا باملعنيـنَي احلـريف واملجـازي. ويف هـذا فقـد كان 
ج )رمبـا باسـتثناء حـاالت 

ّ
يقلقـين دوًمـا أّن السـينما مل هتـمت بالكـوال

نادرة يف السينما التجريبّية والطليعّية ال جندها خارج األراشيف 
املتخصصـة يف اجلامعـات ومراكـز البحـوث(، وذلـك عـىل عكـس 
ا  برصيًـّ انعكاًسـا  ج 

ّ
الكـوال رأيـت يف  التشـكيلية. ويف هـذا  الفنـون 

لفكـرة النـص املفتـوح يف األدب، فاقتنعـت مبغـادرة الفهـم اجلامـد 
لـ»النوع« )genre(. وعموًما فإّن هذا الطموح املشتهى ال يعين 
أنه قد حتّقق بالرورة يف الفيلم، واألرجح أنه لن يتحّقق بصورة 

مثالّيـة يف أي فيلـم آخـر، لكـن هـذا ال يعفـي مـن مهمـة احللـم.
الذاتّيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة«  »االنعكاسـّية  مسـألة  الفيلـم  يطـرح 
اهمتامـي  إىل  يعـود  هـذا  أّن  واحلقيقـة   .)self-reflexivity(
مـن  اسـتفادًة   )representation( »المتثيـل«  مبوضـوع 
مفهـوم »تأثـري االغـرتاب« )alienation-effect( لدى برخيت 

كاتب وجاميع 
وسينمايئ ُعماين.
له مؤلفات يف 
الشعر والقّص 
والنقد والرتجمة. 
من املؤلفات 
»مساءالت 
سينمائية« )٢٠٠٩( 
ومن األفالم »هذا 
ليس غليوًنا« 
)١٩8٩(

عبد الله حبيب

عبد الله حبيب يقّدم فيلمه »أصابع«
مغامرة يف التوليف العمودي و»الكواّلج«
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لـدى   )film-essay( املقـايل«  »الفيلـم  ومفهـوم  املـرح  يف 
غـودار يف سـينما املوجـة اجلديـدة. وبذلـك فـإّن »أصابـع« يـأيت 
فيلمـي  يف  عنـه  التعبـري  متّ  كمـا  االهمتـام  ذلـك  مضـن  محاولـة 
فيـه  حاولـت  الـذي  غليوًنـا«  ليـس  »هـذا  األسـبق  القصـري 
ماغريـت،  لرينيـه  ولوحـة  بودلـري،  لتشـارلز  قصيـدة  مؤاخـاة 

بشـري. ملنـري  موسـيقية  ومقطوعـة 
تعّمـدُت »النغمـة الوترييّـة« )monotone( يف »أصابـع« 
عـىل مسـتويات عـّدة مهنـا احلـوار بـني الشـخصيتني احلارضتـني 
الكثـري  أجريـت  هـذا  ويف  الـرد،  يف  ا  برصيًـّ الغائبتـني  صوتيًّـا/ 
للوصـول  »املمثلـني«(  أقـول  )وال  للمؤّديـني  التدريبـات  مـن 
إىل درجـة »الالطبيعيـة« املطلوبـة ملنـاخ الفيلـم، بينمـا يكتـيس 
 )commentating narrator( ـق« 

ِّ
الُمَعل »السـارد  صـوت 

عاطفّيـة.  نـربة  والنرثيـة  الشـعريّة  االقتباسـات  يلقـي  الـذي 
»الـرد  انهتـاك  إىل  نفسـه  الوقـت  يف  سـعيُت  وبالتبايـن، 
ى« 

َّ
الُمَشـظ »الـرد  ـي« )linear narrative( لصـاحل 

ّ
اخلط

أّن  باعتقـادي  تتعلـق  ألسـباب   )fragmented narrative(
ليـس رسًدا خطيًّـا كمـا حتـاول أن توهمنـا  ـة  اليوميَّ احليـاة  رسد 
ي أصـاًل مـن طبيعـة 

ِّ
شـظ لغـُة السـينما التجاريّـة السـائدة )والتَّ

ضـوء  »سـوناتا  أّن  ارتأيـُت  هـذا  ويف  الفلسـفة(.  يف  املعرفـة 
املواكـب،  املوسـيقي  للتعبـري  األصلـح  يه  لبيهتوفـن  القمـر« 
»ثمياتيًّـا«  عنـًرا  لتصبـح  مبـارشًة  أدغمهـا  أن  حاولـت  حبيـث 

فحسـب. »موتيفيًّـا«  وليـس 

تسـى السـينما االسـتهالكية إىل تكريس »املونتاج األفقي« 
)horizontal editing(، غـري أنـين يف »أصابـع« أسـى أكـر حنـو 
»املونتـاج العمـودي« )vertical editing(. وأسـى يف هـذا إىل 
كـر التوّقـع، كمـا حيـدث عنـد مسـاع صـوت إطـالق نـار مـن خـارج 
ـد انطبـاٌع 

ّ
الشاشـة)off screen(  مصحوًبـا بصـوت رفرفـة ليتول

ـق بقنـص طائـر، ولكـن يّتضـح غـري ذلـك متاًمـا مـن 
ّ
بـأّن األمـر يتعل

الغائبتـني  صوتيًّـا/  احلارضتـني  الشـخصيتني  بـني  احلـوار  خـالل 
ـق بتنفيـذ 

ّ
ا، إذ ينجـيل األمـر عـن أّن صـوت الرصاصـات يتعل برصيًـّ

حكـم اإلعـدام بصديـق الـراوي.
احلـرب حـول موضوعـات  الكثـري مـن  ُيـراق  العربيـة  يف ثقافتنـا 
و»التقليـد«  و»املعـارصة«  و»األصالـة«  »الهويـة«  قبيـل  مـن 
و»احلداثـة« و»العوملـة«. ويف هـذا حيـاول »أصابـع« أن يرتِجـم، 
ولـو بصـورة متواضعـة، قناعـايت الشـخصية حـول ذلـك بـأّن مـا هـو 
« ال يسـتطيع الذهـاب إىل مـا هـو أبعـد مـن ذلـك إال إذا 

ّ
»محـيل

كانـت آفاقـه »إنسـانية« يف بعدهـا الكـوين، وأّن مـا هـو »عاملـي« 
ال ميكـن فرضـه عـىل هـذا األسـاس إال إذا كان منسـجًما مـع هـو 
التعبـري  كان  ورمبـا  واألخالقّيـة.  اجلمالّيـة  الوشـاجئ  يف   »

ّ
»محـيل

حيـدث »جتـاور«  هنايـة »أصابـع« حيـث  عنـد  ذلـك واضًحـا  عـن 
)juxtaposition( لعنارص تبدو »متنافرة« للوهلة األوىل: مقطع 
مـن أغنيـة لفـريوز )كان قـد ورد يف بدايـة الفيلـم(، ومقطـع مـن 
قصيـدة نبطّيـة لراشـد اخلـر، و»سـوناتا ضـوء القمـر«، وصـوت 

قلـب خيفـق بنفـس الطريقـة الـي ختفـق هبـا قلـوب كل البـرش.
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